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           Eva Formánková,HiMu
              Petr a Ivan Asenovi
(obnova bulharského státu)

   Ve své písemné práci jsem se nezabývala pouze povstáním Asenovců a otázkou vzniku Druhého bulharského státu. Považuji za stejně důležité zmínit se o událostech, které tomuto povstání předcházely a přímo s ním souvisely. 
   Má práce končí smrtí Petra Asena a nástupem na trůn třetího bratra Kalojana, protože za jeho vlády už samostatný stát existuje.

   Co se týče křestních jmen obou bratrů, o prvním se vyjadřuji jako o Todorovi do jeho korunovace, po ní se o něm zmiňuji pouze jako o Petrovi. Druhý z bratrů je v mé práci uváděn pouze jako Asen. Vyjímkou je název mé práce, kde uvádím jméno Ivan. Souvisí to s tím, že literatura, ze které jsem čerpala, není ve jménech jednotná.

Bulhaři pod byzantskou nadvládou

   Byzantský císař Basileos II. zavedl v dobytých bulharských zemích (zánik bulharského státu 1018)  správní systém, který se příliš nelišil od administrativního zřízení v ostatních oblastech byzantské říše. Byzanc byla rozdělena na vojenskoadministrativní oblasti, které se nazývaly themata (demata).
    Bulgaria se stala největší správní oblastí co do rozlohy. Zabírala území dnešní Makedonie, jihozápadního Bulharska a celého Srbska téměř až po Bělehrad. Správce se nazýval kapetan bulharský a sídlil převážně ve Skopji. Prvním kapetanem bulharským se stal David Arianta.
   Basileos II. potvrdil samostatnost bulharské církve, která nezávisela na cařihradském patriarchovi. Ale bulharský patriarcha v Ochridu měl uznán pouze titul arcibiskupa. Cařihradský patriarchát dosazoval na místa ochridského arcibiskupa a jednotlivých biskupů většinou duchovní řecké národnosti s cílem pořečtit tamější obyvatelstvo.
   Poté, co byly v roce 1040 nahrazeny naturální daně peněžními, propuklo v Bělehradě první povstání, které vedl Petr Deljan, vnuk cara Samuila. Deljanovo početné povstalecké vojsko obsadilo i Skopji a zachvátilo postupně celou jihozápadní část Balkánského poloostrova. Až zrada  syna bývalého cara Ivana Vladislava, Alusiana, ukončila příznivý vývoj situace. Alusian dostal vojsko, ale byl poražen. Spory s Deljanem vyřešil Alusian  tak, že ho dal v roce 1041 oslepit. Když se mu nepodařilo ujmout se vedení povstání, uprchl do Cařihradu, kde ho císař odměnil.
   Roku 1072 vypuklo nové povstání vedené bojarem Georgi Vojtechem,které mělo centrum ve Skopji. Povstalci nabídli synu srbského krále Konstantinu Bodinovi titul bulharského cara, na oplátku jim ale ,musel slíbit pomoc. V Bodinových žilách kolovala díky matce krev rodu cara Samuila. Bodin byl prohlášen „carem Bulharů“ a přijal jméno Petr I. Roku 1073 byzantské vojsko v bitvě na Kosově poli povstalce porazilo, a Bodin s Vojtechem byli odvedeni do Cařihradu. Srbský král Michal dosáhl propuštění svého syna na svobodu.
   Počátkem 12. století podstatně zesílilo bogomilské hnutí, které mimo jiné tvrdilo, že v cařihradské katedrále sv. Sofie sídlí satanáš. V čele bogomilského hnutí v Bulharsku stanul kněz Vasilij,stoupenec carů Simeona a Petra. V roce 1111 byl Vasilij v Cařihradě upálen, protože své učení odmítl odvolat.

Situace ve 2. polovině 12. století

   Ve 2. polovině 12. století byla Byzanc vnitřně rozervaná. Nástupce císaře Manuela I., nezletilý Alexios II. Komnénos (1180- 1183) byl svržen z trůnu a zavražděn svým strýcem Andronikem, který se sám prohlásil za císaře, ale po dvou letech byl svržen a zabit. Nový císař Isaak II. Angelos (1185- 1195) se ukázal jako slabý panovník, který rozklad byzantské říše nemohl zastavit.
   Došlo ke zhoršení již tak špatné situace bulharského lidu. Nový císař Isaak II. Angelos zavedl totiž nové daně, které zatížily nejvíce právě Bulhary a Valachy.
   Feudálové, pokládající se za neomezené vladaře, způsobili oslabení císařské moci. Navíc hranice říše ohrožovaly nájezdy Seldžuků, Maďarů a Normanů. 
   Mnoho potíží císaři přinesla i II. křížová výprava (zahájená v květnu 1147), jíž se zúčastnil i český kníže Vladislav II. Oslabení byzantského vojska v Uhrách v roce 1163 využili Bulhaři k zesílení odporu proti byzantské nadvládě.
  V letech 1183-1185 musela Byzanc válčit hned na několika frontách. 
   Ze severu útočili Maďaři, kterým pomáhal srbský župan Stefan Nemanja, který neuznával byzantskou svrchovanost. Když v roce 1183 se Maďaři a Srbové dostali až do Sofie, odvezli si odtud ostatky bulharského světce Ivana Rilského. Uherský král Béla III. ovládl v letech 1182-83 oblast od Bělehradu až po Sofii (Sredec).
   Normané, kteří podnikali nájezdy na Balkánský poloostrov ze svých základen na Sicílii, se 24. srpna 1185 dočasně zmocnili Soluně. V bitvě u Mosinopolu Normany porazil Alexej Vrana (Alexios Branas), byzantský vojevůdce bulharského původu.
   Záležitost s Maďary vyřešil císař Isaak II. mírem, který byl utužen svatbou Isaaka a desetileté dcery uherského krále Bély III. Margarity. Tak Byzanc dostala nazpět oblast bělehradskou, braničevskou a Pomoraví.

Povstání Asenovců a obnovené bulharské nezávislosti

   Za této situace, kterou jsem nastínila, vypuklo roku 1185 znovu povstání. Bulhaři viděli úspěchy Maďarů, Srbů i Normanů v bojích proti Byzanci, a to jim dodalo odvahu. Navíc využili vnitřních problémů říše, které způsobila domácí šlechta. Do čela povstalců se postavili bratři Todor (Theodor) a Asen (Ivan) z pocházející rodu Asenovců, páni hradů Trapezica a Carevec na řece Jantra nedaleko Tarnova (Trnovo). Využili široké nespokojenosti obyvatelstva s byzantskou nadvládou, jejímž symbolem se staly nové daně.
   Kapitulace byzantské posádky v Soluni se stala pobídkou ke vzpouře. Navíc se šířila zpráva, že se v Bulharsku zázračným způsobem objevila ikona sv. Dimitrije, ochránce Soluně, která se až dosud nacházela v tomto městě. Bulhaři si to vyložili jako sympatie světce a záruku úspěchu.
   Toto povstání bylo nejdřív jen jakýmsi pokusem dvou bojarů dostat se z pod byzantského područí. Ale připojil se k nim venkovský lid, který se toužil vymanit od utlačovatelských feudálů a místní bojaři doufali, že odloučením se od Byzance získají jak nový majetek, tak i větší privilegia.
   Centrem povstání bylo Trnovo (posléze se stane hlavním městem Druhého bulharského státu a sídelním městem dynastie Asenovců). Povstalci, kteří řádili i v celém severovýchodním Bulharsku, oblehli staré hlavní město Preslav, město ale nedobyli, a proto vyhlásili obnovení bulharského státu v Trnovu. Zde koncem října 1185 v chrámu sv. Dimitrije byla obnovena samostatnost bulharské pravoslavné církve. 
   Pak v čele s Todorem a Asenem po překročení Staré Planiny vstoupili povstalci do Thrákie, kde na jejich popud zdejší obyvatelstvo vystoupilo také proti byzantské nadvládě. Císař Isaak II. Angelos narychlo přesunul do Thrákie vojsko, jemuž velel vítěz nad Normany Alexios Branas. Ten sice skutečně shromáždil v Thrákii početné vojsko, ale nezaútočil jím na povstalce, nýbrž je použil k vlastním cílům. V Adrianopoli (Odrinu)  se totiž prohlásil císařem. Isaak II. Angelos musel nejprve zlikvidovat tuto vzpouru (v únoru 1186 byl Branas poražen a zabit), a teprve pak se mohl obrátit proti Asenovcům.
   Todor a Asen pokračovali úspěšně dál, až zvítězili a obnovili samostatnost bulharského státu. Todor se stal „carem Bulharů a Řeků“ a přijal panovnické jméno Petr II. Zároveň došlo k obnovení nezávislosti bulharské církve a jejím nejvyšším představitelem se stal arcibiskup Vasil. Ale císař Isaak Angelos se nevzdal a koncem jara nebo počátkem léta 1186 napadl Bulharsko. Dostal se s vojskem přes Starou Planinu a donutil Bulhary, aby ustoupili na sever od Dunaje. Petr a Asen včas uprchli a našli ochranu u Kumánů. Císař v domnění, že povstání tak bylo potlačeno, vrátil se do Cařihradu. Ale na podzim téhož roku se Petr a Asen vrátili nazpět do Bulharska, posíleni o početnou armádu kumánského žoldnéřského vojska. Znovu osvobodili severní Bulharsko a dostali se až do Thrákie. Bratři totiž nechtěli osvobodit pouze bulharské území mezi Dunajem a Starou Planinou, ale toužili vypudit Byzantince i z Thrákie a Makedonie.
   Poté, co Kumáni odtáhli, pokusil se císař o nový vpád, ale pro pokročilou roční dobu se nakonec koncem roku 1186 vrátil. Na jaře 1187 se sice císař znovu vypravil do severního Bulharska a oblehl pevnost Loveč, nakonec však s Petrem a Asenem uzavřel příměří, kterým uznal jejich nadvládu nad severním Bulharskem až po Černé moře, s Dobrudžou, oblast Zagore a severozápadní Thrákií. Jako záruka příměří byl nejmladší z bratří Asenovců Joanica (zvaný Kalojan) odveden jako rukojmí do Cařihradu.
 
Druhý bulharský stát
 
   Isaak II. Angelos tak fakticky uznal v roce 1187 obnovení bulharského státu, protože území pod Petrovou vládou byla vyňata z pravomoci byzantských úřadů.
 Na jaře 1187 se připravovalo v pořadí již třetí křížové tažení, tentokrát v čele s německým císařem Fridrichem Barbarossou. Výprava začala 11. května 1189 v Řezně, na začátku června dosáhli křižáci Ostřihomi, kde se k nim připojili české oddíly, a na konci července už procházeli Srbskem. Když Fridrich Barbarossa pobýval v Niši, přišli za ním představitelé Srbů a Bulharů s nabídkou spojenectví proti Byzanci. Fridrich však chtěl dobýt Jeruzalém, a tak se nechtěl zdržovat zasahováním do vnitřních záležitostí Balkánského poloostrova. Kvůli porušení norimberské dohody (prosinec 1188) došlo k ochlazení vztahů mezi oběma císaři. Isaak se totiž zavázal umožnit Fridrichovi bezpečný průchod do Cařihradu. Proto od Niše křižáci postupovali ve válečném šiku. V Sofii křižáci nemohli sehnat zásoby, obyvatelstvo před nimi totiž prchlo do hor. Byzantinci jim ztěžovali cestu, křižáci museli svádět nejednu potyčku a navíc jim Byzantinci přehradili Trajanovu bránu (mezi Sofií a Plovdivem) záseky, které křižáci jen s námahou zdolali.
   Fridrich Barbarossa přezimoval někde mezi Plovdivem a Odrinem  (což bylo neosvobozené bulharské území). V únoru 1190 zvítězili křižáci při střetnutí u Odrinu. V čele křižáků tehdy stál císařův syn Fridrich a při této příležitosti se vyznamenali Čechové, kteří se již dříve pyšnili pověstí „ zdárných bojovníků v boji i v kořisti.“
   Bulhaři a Srbové se domnívali, že znovu dojde k boji mezi křižáky a Byzantinci. Slíbili tedy Fridrichovi pomoc. Srbové by poskytli 20 000 mužů, Bulhaři dokonce 40 000 mužů. Na oplátku požadovali uznání císařského titulu pro cara Petra a přijetí koruny z císařových rukou. Fridrich Barbarossa se ale dohodl s Byzancí (24.2.1190), a mohl pokračovat v tažení.
   Císař Isaak II. Angelos opět zaútočil na Bulhary, a to na jaře léta Páně 1190. Dostal se k Trnovu, oblehl je, ale musel se stáhnout zpět, protože ho ohrožovali spojenci Bulharů - Kumáni. Při ústupu ho v jednom z průsmyků Staré planiny (asi Trevnenském) Bulhaři překvapili a způsobili Byzantincům velké ztráty. Dle svědectví byzantského letopisce Nicety Choniaty se císař Isaak II. Angelos spasil útěkem přes Starou Zagoru do Cařihradu, přičemž prý ve spěchu ztratil i svou přilbu.
   Po tomto úspěchu se vojska Petra a Asena zmocnila přechodně Varny i Anchiala a táhla na Sofii a Niš.
  
    Roku 1195 se dostali Bulhaři pod Asenovým velením do údolí řeky Strumy a blízko Seresu porazili početný byzantský oddíl, jehož velitel Alexios Aspiet se ocitl v zajetí. V té době osvobodili Bulhaři např. města Strumicu či Melnik. A v bojích s Maďary (spojenci Byzance) získali Bulhaři rozsáhlá území kolem Vidinu, Bělehradu a Braničeva.
   Císař chystal na rok 1195 novou výpravu proti Bulharům, avšak 10. dubna 1195 byl ve vojenském ležení svým bratrem Alexiem svržen z trůnu a oslepen.
   Nový císař Alexios III. (1195-1203) se snažil s Bulhary vyjednávat, ale bez úspěchu. Když v roce 1196 zemřel jeho spojenec Béla III., nebyl Alexios s to se bulharům bránit.

Asen I., spiknutí a druhá vláda Petra Asena
     
   Poté, co došlo k osvobození Bulharska se vlády ujal Asen I. (1187-1196). Bojaři, kteří Petra a Asena v době povstání  podporovali, byli nespokojeni. Nedostali majetek a větší nezávislost, bratři trvali na autoritě carské moci. Proto došlo ke spiknutí, které vedl bojar Ivanko. Cílem bylo zlikvidovat Asena, a kdyby to náhodou nevyšlo, plánovali i útěk pod ochranná křídla císaře Alexia III. Angela (1195-1203).
   V roce 1196 byl Asen skutečně zabit. Ivanko se okamžitě obrátil na císaře s prosbou o pomoc. Císař vojsko vyslal, to však odmítlo táhnout do Bulharska. 
   Ivanko se opevnil v Trnovu a sháněl pomoc jinde. Petr, bratr nebohého Asena , s pomocí svých věrných bojarů, Trnovo oblehl. Ivanka svrhl, ale nezabil, protože uprchl k byzantskému císaři. Petr se ujal vlády po Asenovi, ale za necelý rok byl jakýmsi nespokojeným bojarem zavražděn i on.
   Na trůn nastoupil tedy nejmladší z bratrů Kalojan (řecky Kaloioan- dobrý Jan) vládnoucí v letech 1197-1207.
   Povstání Petra a Asena dosáhlo úspěšně svého cíle proto, že to nebylo povstání jedince či malé skupiny lidí, že dosáhlo masovosti. Zapojil se téměř celý bulharský lid a navíc bylo dobře organizováno. Bratři navíc získali silné spojence - Kumány. Samozřejmě nezanedbatelnou roli sehrála i situace, v níž se Byzanc v letech 1183-1185 nacházela, a to jak uvnitř státu, tak i ve svém mezinárodním postavení.
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