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( znak bogomilství )



1. Úvod – bogomilství a situace v Bulharsku v době jeho vzniku
	
Bogomilstvím nazýváme dualistickou herezi. Která vznikla na území Bulharska v 10. století. Jejím základem se stalo paulikiánství, jiná hereze vycházející z manicheismu a gnosticismu. N Balkán se paulikiánství dostalo s arménskými a syrskými kolonisty, které císař Konstantin V. usadil na bulharském pomezí, ale v době cara Petra ( 927 – 970 ) se v Bulharsku rozrostla v téměř novou církev. Takto nově zformované dualistické ideje  uspořádal venkovský kněz Bogomil. Jeho jméno označující toho, kdo miluje Boha, bylo pravděpodobně pseudonymem, jeho existence je však historicky prokázána. Bogomilovy myšlenky vyjádřily pocity sedláků, kteří byli utlačováni byzantskými  dobyvateli, cizím byzantským klérem i bulharskou aristokracií. 
	 Ohledně situace v Bulharsku v době vzniku bogomilství by bylo dobré zmínit, že  po územním a kulturním rozmachu cara Symeona I. Velikého ( 893 – 927 ) čelili Bulhaři ve druhé polovině 10. stol. Bojům s Maďary a Pečeněhy, ruskému vpádu a následnému mocenskému úpadku. Vláda Samuela I. ( 997 – 1014 ) pak znamenala přenesení centra státu do Ochridu v Makedonii a rozvoj ochridského arcibiskupství. Z důležitých událostí 11. stol. Je nutné zmínit rok 1018, kdy bylo Bulharsko připojeno k Byzanci a až do roku 1185 ztratilo svou nezávislost.  Vliv bogomilství nadále rostl a roku 1085 se bogomilové dokonce pokusili o povstání v souvislosti s vpádem Normanů do Makedonie.  V letech 1097 a 1147 také Bulharskem prošli dvě křížové výpravy.
	  
2. Charakteristika bogomilského hnutí

Bogomilství mělo jako téměř všechna předchozí dualistická hnutí především lidový charakter. Proklamovalo, že svět je špatný ( jeho stvoření již vychází ze zlého principu ), prorokovalo jeho zničení, pohrdalo církví, odmítalo práci a odpíralo poslušnost autoritám. Na tyto zásady bylo nutné soustředit pozornost, protože se dotýkaly života celé společnosti, nikoli jemnými otázkami spekulativní teologie.
	Charakter bogomilství nám líčí bulharský spisovatel Kozma Presbyter, který žil asi mezi léty 970 ( smrt cara Petra ) a 1018 ( pád prvního bulharského carství ), ve své Řeči proti bogomilům. V tomto traktátu mj. naznačuje, že ví mnohem více, než kolik chce říci, ale nechce nikoho touto herezí „ nakazit “.Je však znám i latinský překlad autentického bogomilského spisu, který nese název Ioannis Apostoli et Evangelistae Interrogatio in coena sancta de ordinatione mundi et de principe et de Adame (= Otázky apoštola a evangelisty Jana na svaté večeři, které se týkají řádu světa, Knížete a Adama). Není jasné, zda jde o překlad z řeckého, nebo z církevněslovanského originálu. I tak se ovšem z Kozmova traktátu dovídáme, že bogomilové nazývají Ďábla Mamonem a pokládají ho za „mladšího syna božího" podle alegorického výkladu evangelních podobenství (např. o marnotratném synovi podle L 15, 11 - 32, nebo o nepoctivém správci L 16, 1 - 8). Zavrhují všechny knihy Starého zákona a k Novému zákonu mají vlastní výklady. Neuctívají Bohorodičku ani světce, neklanějí se kříži, ikonám a ostatkům svatých. Odsuzují bohatství a odmítají uznávat světské vrchnosti, ani jim nechtějí sloužit. Jejich askeze je extrémní: nejedí maso, nepijí víno, často se postí, žijí v celibátu a nemají děti. 
	 Ve středu bogomilské zkušenosti stálo přesvědčení, že to, co je viditelné, je zlé. To, co je neviditelné je spirituální. Zasvěcenci, kteří mohli vypadat jako extrémně asketičtí byzantští mniši, žili tak vzdáleni pozemskému světu, nakolik to jen bylo možné, vyhýbali se vejcím, mléku, sýru, masu a všem produktům  vzniklým ze sexuálního styku, jak dodává M. Lambert. Přívrženci sekty uctívali zasvěcené, zabezpečovali jim podmínky, aby mohli pokračovat ve svém odříkání a naslouchali jejich kázání ; sami se však manželství a rodičovství odříkat nemuseli.
Striktní dualismus bogomilství se časem zmírnil a dospělo se k výkladu stvoření světa, který byl bližší oficiální církvi. Bogomilské učení zasáhlo celý Balkán, rozšířilo se do Srbska a do Bosny, kde mělo zvlášť dlouhé trvání. Byzantský císař Alexios I. Komnénos dal někdy okolo roku 1115 upálit hereziarchu Basileia a ještě ve 13. století proti těmto sektám vystoupily církevní synody v Cařihradě (1316 - 1325). Není jasné do jaké míry toto učení zasáhlo Rus. Prameny se sice zmiňují o některých hereticích, např. o mnichu Andrijanovi, který byl roku 1004 pronásledován metropolitou Leontijem, protože pohrdal církevními zákony, knězi a mnichy, avšak je těžko identifikovat byť jediného ruského bogomila. Nápadné je však velké množství opisů Kozmova traktáru, které se zachovaly právě na Rusi. Koncem 14. století se totiž objevuje v Novgorodě heretické hnutí strigolniků, kteří odmítali církevní hierarchii, ctění ikon, nevěřili ve zmrtvýchvstání a božství Ježíše Krista. Bogomilům se často připisuje široká literární činnost, ale ve skutečnosti je těžko prokázat původ textů, považovaných za bogomilské. Rozsáhlá slovanská, zejména bulharská a ruská apokryfní tvorba, ač byla oficiálně zakazována, svědčí spíše o lidovém zájmu o věci fantastické, o chuti dočíst se něco více o biblických postavách, než kolik o nich sama Bible říká. Za nepochybně bogomilské lze považovat pouze dva spisy: je jím už zmíněné Interrogatio a bulharský apokryf Vidění Izaiášovo. Interrogatio představuje nejkompletnější výklad bogomilské nauky. Mělo zřejmě širší popularitu, latinský překlad svědčí o tom, že bylo čteno i západními heretiky. Vidění Izaiášovo navazuje na nějaký velice starý řecký text z konce 2. století, který se v úplnosti nezachoval. Slovanské (středobulharské) zpracování vykazuje zřetelné bogomilské rysy: Satan a jeho služebníci jsou pány oblohy, zatímco Bůh panuje v sedmi nebesích. Když Ježíš sestupoval na zem, aby se vtělil, musel přijmout podobu démonů, aby od nich nebyl k rozeznání, Satan ho však poznal a dal ho ukřižovat. Po vzkříšení sestoupil Ježíš do podsvětí a tam Satana zajal. I tento text byl rozšířen na Západě, jak dokazuje jeho tištěný latinský překlad, pořízený patrně pro dualistické sekty v jižní Francii - katarů a valdenských.

3. Bogomilství a katarství

	Otázka podílu bogomilství na vzniku katarství je myslím dosti složitá ale domnívám se, že o přímém vlivu tu nelze  mluvit. Existují ovšem domněnky, že kataři jsou bogomilové vracející se spolu s křižáky z druhé křížové výpravy ( 1147- 8 ). Etymologicky se také nabízí interpretovat německé slovo Ketzer ( z něhož pochází naše slovo „ kacíř “ ) nikoli jako tvar pocházející z řeckého katharmoi ( = čistí ), jak je obvyklé, ale jako příslušníka sekty uctívačů koček. K prokazatelnému kontaktu mezi bogomily a katary dochází až roku 1167, kdy z byzantské oblasti přichází bogomilský vyvolený Niketas a setkává se s katarským apoštolem Markem Hrobníkem. Katarství pak prochází dalším vývojem.

4. Závěr

	O pravděpodobně pozvolný zánik bogomilství se zasloužil mj. uherský král Ludvík I. z Anjou ( 1342 – 1382 ). Ten, jako byzantský spojenec, zaútočil na severozápadní oblast Bulharska a obsadil pevnost Vidin. Ludvík pak s požehnáním papeže Urbana V. odtrhl Vidinsko od Bulharska a zřídil z něj samostatný banát, do kterého uvedl františkány, aby obraceli obyvatelstvo, převážně bogomilské na katolické. Právě zde je zřejmě nutno hledat i počátky katolické menšiny v Bulharsku, která se tu udržela až dodnes.
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