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Геноцид  над  богомилите 

 Апстракт. 

 Историјата на човечкиот род, почнувајќи од првите луѓе, синовите на Адем и 

Хава (Адам и Ева), Кабил и Хабил (Каин и Абел), се до денес е полна со спорови, 

конфликти и убиства. На почетокот индивидуални убиства. Покасно масовни во кои се 

убивани големи групи на луѓе заради нивната различна припадност. Племенска, расна, 

идеолошка, верска, етничка, политичка или некоја друга. Таквите масовни убиства се 

именувале со различни називи и термини од кои денес во најчеста уптреба се 

термините „етничко чистење“ и „геноцид“.                                                                                                                            

 Парадоксален е фактот што најголемиот дел од геноцидите во историјата биле 

извршувани во име на верата-религијата. Иако сите религии секогаш пропагирале мир. 

Особено оние Абрахамовите (Аврам, Ибрахим), јудеизмот, христијанството и исламот 

во чија основа е коренот „SLM” –sholom, selam- што значи спас- мир! Во 

Тевратот(Стариот Завет, Тората) објавен на Муса (Мојсеј), една од Десетте Божји 

заповеди е „Не убивај“. Наспроти тоа човекот од искона е склон кон убиства најчесто 

во име на религијата и нејчесто масовни убиства во кои страдаат огромен број луѓе 

чија што „грешка“ е тоа што припаѓаат на друга религија.                                                                 

 Тема на ова излагање е еден таков геноцид. Станува збор за геноцид над 

богомилите, припадници на едно „еретичко“ движење кое на Балканот, во Македонија 

се појавило во 10 век и во чија основа се изпреплетени верскиот, социјалниот и 
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антифеудалниот карактер. Геноцид за кој многу малку се знае и речиси не е спомнат, 

или е спомнат само попатно во балканската, европската и светската историографија, 

иако спаѓа во редот на најсвирепите, најнемилосрдните и, според времетраењето (над 

500 години!), еден од надолготрајните геноциди.                                                                       

 Богомилите се средновековни „еретици“- кривоверци според официјалната 

црква, познати уште под синонимите менихејци, павлиќани, масилијани, 

фудиагиагити, кудугери, бабуни, торбеши, патарени, катари, албижани и тн. Геноцидот 

над богомилите е во режија и во организација на Византија и Византиската црква, 

заедно со нејзините цркви ќерки, Бугарската и Српската црква, како феудални 

партнери на средновековните бугарски и српски царства од една страна, како и од Рим 

и Римската црква од друга страна. Геноцидот над богомилите започнува кон средината 

на x век, а ќе трае до xv век и подоцна, до доаѓањето на Турците/Османлии на 

Балканот, а на Запад  до Ренесансата и Француската револуција кога Црквата е одвоена 

од државата. Дополнителен удар на Запад католичката црква ќе претрпи со појавата на 

реформаторот Мартин Лутер и протестантизмот во чије учење се втемелени идеите на 

богомилството, додека на Балканот со доаѓањето на Османлиите, богомилите масовно 

ќе го прифатат исламот, пред се заради големата сличност на нивното учење со 

исламот и конечно ќе се ослободат од прангите на Византија и Византиската црква. 

Освојувањето на Константинопол/Истамбул од страна на султанот Мехмед ел фатих во 

1453 година ќе го означи и формалниот крај на Византија. 

 Клучни зборови : прогони, етничко чистење, геноцид, богомили, кудугери, 

фундиагиагити, манихејци, бабуни, торбеши, патарени, катари, албижани, Византија, 

Византиска црква, Рим. 

 Што е геноцид? 

 Зборот „геноцид“, како термин, води потекло од старогрчкиот збор „genos“- 

(раса, племе) и од латинскиот збор „cide“- (убива). За прв пат во 1943 год. го употребил 

Rafael Lemkin, полски адвокат од еврејско потекло. Како поим е дефиниран во 

Конвенцијата за спречување и казнување на злосторството геноцид, која 

Собранието на ОН ја прифатило на 9. 11. 1948 год.                                                                                                     

  Геноцидот се дефинира како како намерно убивање на луѓе, само заради 

нивната припадност на некоја раса, вера, етнос, нација, политичка партија или на која 

било друга општествена заедница. Со други зборови ако целта е потполно или делумно 

уништивање на некоја национална, етничка, расна или верска заедница, да се убиваат 

припадници на таа заедница, да им се нанесуваат тешки телесни повреди, да има се 

нарушува телесното или душевното здравје, или населението присилно да се изселува, 

или заедницата да се доведе до такви животни услови кои би довеле донејзино деумно 

или целосноистребување и тн. За разлика од етничкото чистење, сроден термин каде 

целта е одредената територија да се очисти од одредена група луѓе, кај геноцидот целта 

е физичко истребување.                                                                                                                    

 Меѓутоа овие два поими често се испреплетуваат, ги заменуваат местата и се 

поистоветиваат. Од тие причини и денес во науката и во меѓународното право постојат 

поделени мислења околу тоа што е геноцид а што етничко чистење. И не само тоа. Има 



 

 

и спротивставени милсења. Едни го предимензионираат, други го релативизираат. 

Дури има и тенденции на  премолчување, занемарување, до целосно негирање на 

одреени геноциди од една страна и преувеличување, медиска експлоатација, дури и со 

закон определени казнени мерки за евентуално релативизирање или негирање на 

одрреден геноцид. Франција на пример, и геносидот над Ерменците.                                             

 Денес сме сведоци на голема медиска експлоатираност на Ерменскиот геноцид 

од почетокот на минатиот век, геноцидот над Евреите од средината на векот и 

геноцидот во Руанда од крајот на минатиот век, а многу малку се пишува, зборува или 

одбележува геноцидот над Балканските муслимани(Турци, Албанци, Бошњаци, 

Горани, Торбеши и Помаци) за време на Балканските војни, или за геноцидот на 

фашистичка Германија врз Словените и Циганите(Ромите), или за геноцидот над 

Бошњаците во деведесеттите години на минатиот век кој својата кулминација ја 

доживеа во јули 1995 год. во Сребреница каде во еден ден беа убиени околу 8.000 

Бошњаци, претежно жени, деца и изнемоштени старци.                                                                        

 Малку се знае за, можеби најголемиот, според бројот на жртвите, геноцид во 

историјата. Станува збор за геноцидот над  домородното население на пред 

Колумбовска Америка. Таму се убиени над 100.000 000 Индијанци. Геноцидот над 

домородните Абориџини во Аустралија во кој биле убивани и како животни ловени од 

британските доселеници исто така малку е познат. И таму се убиени неколку десетици 

илјади домородци на најсвирепи начини, вклучувајќи ги и оние билолошките, со 

вештачко предизвикување на заразни болести. Донесен е и закон според кој секој 

доселеник имал обврска да убива Абориџни. Денес и покрај негирањето на тој геноцид 

од страна на историчарите, властите на Аустралија во 2008 год. упатија извинување на 

Абориџините „за сите злосторства кои во минатото биле направени врз нив“. Да го 

споменам само уште геноцидот при буквалното опустошување на Багдадскиот 

Калифат од страна на Монголите предводени од Џингис кан. Има уште многу 

геноциди кои се случиле во минатото, но овде не е целта да се писшува за тоа.                   

 Целта на ова излагање е еден геноцид за кој многу малку се знае и речиси не е 

спомнат, или е спомнат попатно, во балканската, европската и светската 

историографија, иако спаѓа во редот на најсвирепите, најнемилосрдните и, според 

вереметраењето (над 500 години!), еден од надолготрајните геноциди. Станува збор за 

геноцидот над богомилите, средновековни „еретици“ познати уште под синонимите 

менихејци, павлиќани, масилијани, фудиагиагити, кудугери, бабуни, торбеши, 

патарени, катари албижани и тн. Геноцидот над богомилите е во режија и во 

организација на Византија и Византиската црква, заедно со нејзините цркви ќерки, 

Бугарската и Српската црква, како феудални партнери на средновековните бугарски и 

српски царства, од една страна, како и од Рим и Римокатоличката црква од друга 

страна. Геноцидот над богомилите започнува кон средината на x век, а ќе трае до xv 

век, до доаѓањето на Турците/Османлии на Балканот, а на Запад  до Ренесансата и 

Француската револуција кога Црквата е одвоена од државата.                                                         

 Со доаѓањето на Османлиите на Балканот, заради големата сличност на 

богомилското учење со принципите на исламот, огромен број богомили станауваат 

муслимани и конечно го наоѓаат својот спас од петвековните прогони на 



 

 

средновековната Византиска црква. Додека  на Запад катарите, патарените и 

албижаните својата борба против теророт на Римокатоличката црква ја изразуваат 

преку разни верски или соцојални движења како она на Јан Хус, Томас Минцер и др. И 

најмногу преку Реформацијата и Протестантизмот предводен од Мартин Лутер кој ќе 

му зададе силен удар на Папата и на Римокатоличката црква. 

  Кои се богомилите?                                                                                                                     

  

 Во научната литература постајат различни, често спротивставени мислења, во 

врска со богомилството и богомилите. Тие контраверзи се однесуваат на многу 

аспекти, како: времето и местото на појавата на истите, карактерот на нивното учење, 

социјален, верски, политички и тн. Но овде нема да навлегуваме во детална расправа 

околу тоа, само ќе дадеме една општа претстава за богомилите.                     

 Богомилите се следбеници на едно движење , богомилско движење, односно 

народно и религиозна движење кое во својата основа го сублимира антифеудалниот и 

антицрковниот карактер, наспроти Византија и Византиската црква, новата Бугарска 

црква имплементирана од бугарскиот цар Бориз во 863 год., кога овој го прима и го 

прогласува христијанството за државна религија, а нешто подоцна и наспроти 

Српската црква на Свети Сава. Во поновата историографија едни го нагласуваат 

социјалниот карактер на богомилството, други економскиот карактер, трети 

филозофскиот и тн. Но од постарите извори, оние современите или блиските на тоа 

време, јасно може да се забележи дека во основа на богомилтвото се религиозните 

проблеми. Впрочем Црквата е протагонист на сите прогони и геноцидиот над 

богомилите и тоа доволни говори во прилиг на тоа.                                                                                                                                               

 И уште нешто што треба да се има предвид. Огромниот дел од пристапната 

литература, за и околу богомилството доаѓа од автори кои биле апологети на црквата и 

како такви противници и смртни напријатели на богомилите, како цариградскиот 

патријарх Теофилакт, презвитерот  Козма, Евтимиј од Перивлепта, Ана Комнен, 

Евтимиј Зигабен, а подоцна и житијата(биографиите) на некои цровновни поглавари и 

локални владетели како  Житието на Иларион Мегленски (Македонија, денес Грција), 

Житието на Свети Владимир, владетелот на Дукља(денешна Црна Гора), Житието на 

Свети Симеон, житието на Свети Сава(Рашка, денешна Србија) и др. Додека 

литературата артефактите и се друго кое припаѓало на самите богомили е уништено, 

што претставува еден од најголемите културоциди во историјата.                                                   

 Сперед Фрањо Рачки, еден од најпознатите експерти во таа област, “богомилите 

се појавуваат во Бугарска Македонија(во тоа време Македонија е дел на Бугарското 

царсто) за време на цар Петар(927-969), се чини под влијание на масилијаните или 

евхити и дуалистичките павлиќани. Во грчките извори се појавуваат под името 

фундиагиагити (гр. фунда=торба) а во словенските како бабуни или торбеши“.( Фр. 

Рачки. Богомили и патарени). Со нивното проширување кон исток покрај називот 

финдиагиагити го добиваат и називот гудугери (кудугерос-оној што носи торба-

торбеш), на запад во Албанија, новоцијани, на север кон Србија и Босна, покрај бабуни 

и торбеши, познати се уште и како крстјани, патарени и добри бошњани, а во Италија, 



 

 

Франција и Германија како патарени, катари. албижани и др.                                                    

                                                                                                                                         

 Верувале во еден Бог како универален почеток и створител на духовниот и 

материјален свет, кој на Сатанаел (сатаната, ѓаволот или шејтанот) му дозволува 

привремено влијание на Земјата. Неаргументирани се некои твдења за нивниот 

наводен дуализам во смисла на две божсетва. Ја отфрлувале божествената пририда на 

Исус (Иса), култот на Марија (Мејрем) како „богородица“, Светото тројство, црквите, 

иконите и другите реликвии. Особено ги мразеле поповите и другите црковни лица од 

цркваниот клер на Византиската, Бугарската и Српската црква кои биле под 

јурисдикција на цариградскиот патријарх, како и оние од Римокатоличката црква на 

чело со Римскиот папа. Имајќи го предвид фактот дека во Средниот век Црквата е 

феудален партнер на државата, може да се разбере зошто тие биле сметани за смртна 

опасност и како такви биле предмет на немилосрдни казни, злосторства, прогони и 

геноцид. Уште само да споменеме дека, иако некои автори го сметаат за автохтотно и 

самородно движење на Балаканските Словени, сепак богомилството е една гранка од 

големото, според официјалната црква, „еретичко“- кривоверно, но богомилството е 

монотеистичко стебло, кое своите корени ги влече длабоко до аријанството, 

манихејството, гностицизмот и други движења со слични есхатолошки, теолошки и 

религиозни погледи. Дури до Зараостизмот кој во Персија (Иран) бил државна 

религија, а според исламот не спаѓа во политеистичките религии. Следбениците на 

Зараостризмот се споменати во Кур’ан како „поклоници на огнот“ или Меџусии и се 

сметаат како народ на Книгата(Ехл-ул Китаб) заедно со евреите и христијаните. Ако се 

има сето тоа предвид, полесно ќе се разберат причините за масовните конвертирања на 

богомилите и другите „еретици“ во ислам, не само на Балканот за време на Османското  

царство, туку и пошироко, на Блискиот исток, Кавказот, Персија, Сицилија, 

Ендалуз(денешна Шпанија) и други места, во поранешниот период. 

: Геноцидот над богомилите 

  

 Како по правило пред секој геноцид  потребна е идеолошка сатанизација спрема 

жртвата. Жртвата треба да се оцрни колку е можно повеќе, да се укаже на наводната 

опасност, а со тоа и потребата да се спречи и униишти таквата „опасност“. Така се 

„легитимира“ палнираниот геноцид. Случајот со богомилите не е исклучок од тоа. 

Првиот аларм за појавата на новопојавената ерес, „злата ерес“, го среќаваме кај царот 

Петар кој пишува посланица до цариградскиот патријарх Теофилаакт кого го известува 

за појавата на едно „проклето учење“, а од него бара и добива инструкции како да се 

постапи против верувањето на кривоверците, нивните учители и подржувачи и како 

црквата треба да постапи со тоа кривоверие кое тој го окарактеризирал како 

„манихејство помешано со малилијанство“. Набразо потоа околу 973 год., презвитерот 

Козма ја пишува неговата „Беседа против богомилите“, дело во кое наводно, детално 

го изложува и го побива богомилското учење. Тоа наводно побивање всушност се 

клевети и лаги како и обид за стигматизација, сатанизација, повици за безмилосно 

уништување на богомилската литература и се друго што произлегувало или им 



 

 

припаѓало на богомилите вклучувајќи ги нивните имоти и нивните животи. Примерот 

на Козма подоцна ќе биде следен од многу црковни аплогети од кои некои се спомнати 

овде.                                                                                                                                                          

 Едно од најраните помасовни страдања на богомилите е она во познатата битка 

не Беласица(јули 1014 год.), во која Самоил бил тешко поразен од византискиот цар 

Василиј II. Голем број од војската, составена претежно од богоимили, останал да лежи 

на бојното поле, а останатите преживеани војници биле казнети на еден свиреп начин 

кој е без преседан во историјата на војувањето. Злосторство кое може да се разбере и 

логички да се објасни само ако се има предвид патолошката омраза на христијанските 

византијци спрема богомилите. Имено, на околу 14-15 илјади војници им се извадени 

очите, оставајќи по едно око на секој стоти војник за да можат да се вратат дома.                                                                                                                                                  

 По смртта на Самоил, неговиот син Гаврило Радомир, богомил по убедување, со 

царството ќе управува од местото Дода Калеси, во пределот на Гора со подршка на 

Дукља со која владее неговиот зет од сетра му Косара, исто така богомилка. Интерено 

е да се спомене фактот дека населението на Гора и денес го задржал едниот од 

синонимите на богомилите, називот торбеши, но сега како етноним за таа популација-

Торбеши. По падот на Самоиловото царство во Мскедонија, особено во Југозападниот 

дел, градовите  Охрид, Струга и Дебар, полжбата на богомилите се влошила и тие 

бегаат на Север кон тогашната Дукња каде што владеел Јован Владимир, зетот на 

Самоил, за неговата ќерка-богомилката Косара, чии што потомци подоцна ќе станат 

владетели на Дукља, Зета и Рашка. Таму богомилите ќе егзистираат во релативен мир 

се до појавата на Стефан Немања и неговит син Свети Сава. Тие византиското 

ортодоксно христијанство го имлементираат во државна религија „очистена“ од 

„триклетите бабуни“- богомилите, а тоа значи нови прогони нов геноцид над 

богомилите.                                                                                                                      

 Друг, во историјата забележан масовен злочин и геноцид над богомилите во 

Македонија, е целосното уништување на една „еретичка крепост“ , настан за кој 

пишува и познатиот македонски историчар од хрватско потекло Антољак. Тој ги 

наведува тврдењата на еден монах по име Роберт кој го опишал походот на 

крстоносците кои на пат кон Исток, поминувале од Костур кон Пелагонија кеде што 

имало некаква „крепост на еретици“, на која крстоносците навалиле од сите страни со 

разни видови на оружје и ја завзеле. Ги ограбиле сите добра кои ги поседувала 

крепоста, а потоа ја запалиле заедно со нејзините жители. ( Стјепан Антољак, 

Средновековна Македонија, Скопје 1985)                                                                                      

 Велат, она што не успеало да те уништи, те прави уште посилен. Ова мото може 

да се каже и за богомилите. Колку биле посилни притисоците и прогоните толку било 

поголемо проширувањето на богомилите како на Запад, така и на Југ и Исток, од Света 

Гора во Грција, Софија, Пловдив и други градови во Бугарија, се до престолнината на 

Византија-Константинопол. Особено во времето на византискиот цар Алексеј Комнен 

кога под водсво на дедецот Василиј врач, богомилството имало голем подем, од 

Босфор на Исток, се до Ла Манш на Запад. Многу христијански монаси во Византија 

тајно ја исповедале богомилската вера, а на Запад дури голем дел од племството, многу 

витези пристапија кон албижаните под покровителство на грофот од Тулуз. (Драган 

Ташковски, Богомилскито движење, Скопје, 1949). Дури и некои цареви биле 



 

 

благонаклонети или го исповедале богомилството.                                                  

 Загрижен за „чистотата на христијанството“, византислиот цар Алексеј Комнен 

се послужил со прочуената „византиска мудрост“ и го повикал водачот Василиј, под 

изговор дека сака да се запознае со богомилството и да го прифати. Овој му ги изложил 

основните принципи на богомилството, додека зад завесата сокриениот писар го 

збаележувал сето тоа. Заедно со него биле сокриени луѓе од војничкиот и од црковниот 

совет на чело со патријархот Никола. Потоа царот ја симнал завесата, напишаното било 

гласно прочитано пред сите насобрани и прогласено как кривоверство заради кое сите 

кои го исповедаат се осудени на клада. Кога се прочуло тоа многу богомили ислашени 

од суровата закана морале јавно да се покајат и да изјават дека се вистински и чисти 

христијани. Но имало и такви кои изјавувале дека се богомили и дека такви ќе останат 

се до смртта. Еден од нив бил и водачот Василиј кој и покрај заканите со смрт на 

клада, не сакал да се откже од своето верување. Така тој бил жив запален на клада во 

1111 год. (Фрањо Рачки, Богомили и патарени, Загреб, 2003). Случајно или не, но 

симболично во секој случај. Местото на егзекуцијата е во близина на црквата Света 

Софија, денешната џамија Аја Софија, која во тоа време била најзначаен и 

најпрестижен објек создаден од човечка рака и како таков претставувал симбол на 

големата моќ на Византија и византиската црква. Неговите последни зборови биле: „За 

своето учење јас сум спремен да претрпам мачење, оган и илјада смрти“. (Драган 

Ташковски, Богомилското движење, Скопје. 1949).                                             

 Истата судбина, како и многу други казни прогони доживеале многу богомили 

во Византија и Бугарија. Еден од најпознатите антибогомислки државно-црковни 

собори во Бугарија е оној од 1211 год. во Трново кој го свикал и со него раководел 

царот Борил во присуство на духовниците, архиереи и монаси како и државните 

великаши. Целта на соборот била осуда, одвраќање и казнување на богомилите, 

црковна анатема врз сите дотогашни водачи на богомилството и нивните следбеници. 

Одлуките на соборот биле запишани во Синодикот на цар Борил, документ во чија 

основа бил некој византиски антиеретички синодик од x век, документ кој содржи 

разни податоци, односно клевети, лаги и осуди за богомилското верување и повторно 

сурови казни, прогони и геноцид.                                                                                                    

 Како што напоменавме предходно во Македонија по падот на Самоиловото 

царство состојбата на богомилите се влошила. Бегајќи од византиските прогони 

огромен број богомили своето уточиште го нашле во Дукља, каде што владеел затот на 

Самоил, Владимир и неговата сопруга Косара, ќерката на Самоил, а подоцна и во Зета 

и Рашка, каде владееле потомците на Владимир и Косара. Но мирот за богомилите и 

таму не траел долго. Пријателскиот однос и соработката на владетелот на Рашка, 

жупанот Стефан Немања со царот на Византија, Маноило, како и прогласувањето на 

христијанството за државна религија во Рашка, на чело со неговиот син Растко, познат 

како Свети Сава, ќе ги најави новите свирепи казни, прогони и геноциди над 

богомилите.                                                                                                                                

 Во 1186 год., владетелот на Рашка Стефан Немања свикува црквено-државен 

собор на кој е осудена „христијанската ерес“ која тврди дека Исус не е Син Божји. 

Забрането е дури и споменувањето на богомилите. На поглаварот му е пресечен јазикот 



 

 

во грлото, верските старешини се запалени на клада, а многу богомили се казнети со 

разни телесни казни и прогонети од неговата земја, сите книги на богомилите се 

запалени, а имотот конфискуван. Еден современ српски историчар вака ги опишува тие 

злочини: „Немања одлучил Рашка да ја направи верски еднообразна земја. Главен 

проблем на тој пат му биле богомилите. Затоа Стефан Немања тргна во големо 

истребување, денес тоа би го нарекле геноцид, на сите оние богомили кои не сакале да 

го прифатат праволсавието и да се покрстат.“ ( Милорад Томаниќ, Српска црква во 

војна и војните во неа).                                                                                                                               

 Во овие прогони страдале и многу богомилски книги кои денес би биле од 

непроценлива вредност како едни од најстарите пишани извори од рашката и 

македонската школа. Во жотието на Свети Сава од Теофил се вели: „Палење на селата 

каде што живеат наши браќа, но за нивна несреќа, не по вера“. (Сулејман Аличковиќ. 

Богомили Санџака)                                                                                                                                  

 Како последица на тие прогони на богомилите доаѓа до големи преселби на 

населението. Еден дел се сели во Босна каде што уточиште наоѓаат кај Бан Кулин, кој и 

самиот бил богомил како и неговата сопруга, сестра и други членови на семејството 

кое било во родбински врски со династијата на Немаља.Таму богомилите( бабуните , 

торбешите) се повеќе познати под името патарени и добри бошњани.                                             

 Друг дел се сели во пределот на Шар планина, во областа Гора. Истражувачот 

од Албанија Назиф Докле вели дека „Торбешите од Гора потекнуваат од тие 

богомили, во Рашка наречени уште и бабуни и торбеши, чие што преселување се 

поклопува со прогоните од XIII век. Покасно тоа име Торбеши го задржале како 

етноним“. (Назиф Докле, Богомилизам и етногенеза Торбеша Кукске Горе).                                                                     

Истото се случува и во Македонија каде што и ден денес останал во употреба поимот 

Торбеш како етноним. Има многу извори кои го потврдуваат тоа. Овде ќе наведам само 

два. „За богомилите се користат и други имиња кои се прошириле и имале масовна 

употреба. На тлото на Македонија и Србија за богомилите се користат имињата 

бабуни, кудугери, Торбеши“. (Бранко Панов, Средновековна Македонија, т.3., Јордан 

Иванов, Богомилски книги и легенди)                                                                                    

 „Масилијаните или еухитите, историски е потврдено, од Византијците биле 

преселувани во Тракија и од таму се распространиле по бугарските земји и тие 

допринеле во настанувањето на богомилската секта. Тоа ни го докажува и нивното 

име бидејќи некои богомили во Бугарија го носеле името торбеши што одговара на 

грчкото име Фундити“. (Иво Пилар, Богомилство као религиозни проблем.)                                                          

 И покрај големите прогони и геноциди, сепак голем број богомили останале и 

во Македонија и во Србија. За времето на српскиот цар Душан, Македонија влегува во 

составот на Србија. Во 1349 год., во Скопје е донесен Душановиот законик кој 

донесува строги одредби против богомилите, бабуните, торбешите и предвидува 

драконски казни. Помеѓу другото во него се вели:                                                                                  

 „Ако некој еретик се најде да живее меѓу христијаните да се изгори по 

образот и да се прогони, атој што го криел и тој да се изгори. (Душанов законик, 

член 10) и                                                                                                                                      

 „Кој ќе изговори бабунски збор, ако е властелин, да плати сто перпери, ако пак 

е себар(припадник на потчинетата класа), да плсти дванаесет перпери и да се бие со 



 

 

стапови“(Душанов законик, член 85)                                                                                         

 Во исто време патаренското, богомилското учење се проширува и во Далмација 

(Хрватска), во Задар, Трогир и Сплит. Тие се спомнати како голема опасност по 

католичката црква на Катарскиот собор во Сен Феликс, одржан во 1167 год. Во 1196 

год., синодот во Сплит ги анатемисува сите „еретички секти кои ја оцрнуваат науката 

на Римската црква“ и бара од властите да се прогонат, да им се конфискува имотот. 

Најголемо страдање доживеал градот Задар под налетот на крстоносците во 1202 год.                                                                                                             

 При крајот на XII и почетокот на  XIII век, богомилството ќе се распространи и 

ќе се зацврсти на Запад, во Италија и Франција. Таму богомилите се познати под името 

патарени, катари и албижани или албигојци. Најголема концентрација на катарите била 

забележана во провинцијата Тулуз, каде што се преведувале од Словенски на Латински 

јазик, многу богомилски книги, апокрифи според црквата, кои кружеле меѓу народот. 

Тоа било повод на третиот Лутерански собор на Римокатоличката црква, одржан во 

1179 год., катарите да бидат анатемисани а од световните власти да се бара нивно 

прогонување.* (Јосип Врандечиќ, Црква босанска и црква Далматинска). Бидејќи сето 

тоа не ги дало очекуваните резултати, папата Иноксентие III ќе објави крстоносен 

поход против богомилите, катарите во Јужна Франција, повикувајќи ги крстоносците 

во „света војна“ преку „свет“ повик кој гласел: „Востанете војници на Христа, 

истребете ги нечистите со сите средства што ќе ви ги открие Бог! Далеку 

протегајте ги рацете и тепаајте се смело со распространителите на ересите, 

постапувајте со нив полошо отколку со Сарацените (Арапите), затоа што тие се 

полоши од нив.“ (Драган Ташковски, Богомилското движење, Скопје 1949). Најпрвин 

страдал градот Безијер каде биле запалени и живи и мртви над 10 000 жители, пота 

градот Лангдок и други, се до падот на Каркасон од каде што населнието заедно со 

избеглиците од другите градови било голо протерано од градот. Се претпоставува дека 

во тој крстоносен поход поход биле убиени и запалени повеќе од 100 000 катари. 

Безумноста и свирепоста овој геноцид во име на „чистотата на католичката црква“, за 

кој многу историчари трдат дека бил премногу суров дури и за средновековниот 

период,  на најеклатантен начин ја опишува одговортот на папскиот легат кој на 

прашањето на крстоносците за тоа како да ги препознат и разликуваат „вистинските 

католици“ од еретиците катари, тој викајќи на цел глас им наредил: „Убивајте се од 

ред, Бог на оној свет ќе ги препознае своите“!                                                                                                 

 Кога се говори или пише за богомилите, Босна не може да се заобиколи од 

многу причини. Босна е единствената држава каде што богомилите (и оние од Исток и 

тие од Запад) барале и наоѓале уточиште. Особено кога со Босна владеел славниот 

Кулин бан. Во Босна богомилите, патарените, успеваат да се организираат во посебна 

верска заедница, наречена Босанска црква која долго ќе опстојува надвор од 

јурисдикцијата, како на Византиската, така и на Римската црква. Во Босна и денес 

егзистираат најголем број богомилски споменици-стеќци и тн. Со еден збор кажано, 

Босна е зенит на Богомилството. Во 1180 год., на местото бан на Босна доаѓа Кулин. 

Тој и наговото семејство биле следбеници на богомилството и, иако во вазален однос 

кон унгарскиот крал Емерик, во негово време Босна била уточиште на прогонетите  

богомили од Далмација и Рашка, а самиот Кулин нивен заштитник. Во негово време 

Босна економски многу зајакнала, а богомилите, не само што го нашле своето 



 

 

уточиште, слободата и својот мир, туку активно учествувале и во државните работи. 

Дури и се организирале во посебна верска заедница наречена Босанска црква.  

Кулиновото владеење запаметено е во народот како период на благосостојба. И денес 

во Босна се употребува изреката „ За Кулина бана и добријех дана“ (За Кулин бан и 

добрите денови).                                                                                                                                           

 Но таквата состојба нема да потрае долго. Набрзо синот на Стефан Немања 

Вукан, кралот на Дукља, во 1199 год., преку писмо ќе го оптужи банот Кулин за 

кривоверство кај папата. Тој прима папини легати и им предава писмо за папата 

Иноксентие III, во кое му изразува длабок респект и спремност во целост да го следи 

учењето на Римската црква и да постане католик. На крајот од писмото Вукан додава: 

„Не сакаме да сокриеме дека во земјата на унгарскиот крал, имено во Босна, се појави 

и расте не малубројно кривоверје во чии што гревови е заведен и самиот бан Кулин со 

својата соппруга и со својата сестра која била сопруга на Мирослав, кнезот хумски и 

со бројни свои роднини и дека во тоа кривоверје вовел повеќе од десет илјади 

христијани. Унгарскиот крал (Емерик), лут заради тоа, ги присили да дојдат до Вас 

за да ги испитате. Тие се вратија со лажни писма, тврдејќи дека сте им дозволиле 

регула(legem). Заради тоа Ве молиме да му предложите на унгарскиот крал да ги 

исфрли од своето кралство како коров од жито“. Тоа говознемирува папата до таа 

мера што тој размислува да поведе крстоносна војна во Босна, Но пред тоа се обидел со 

дипломатски средства да го реши проблемот со „кривоверството“ во Босна. По 

кореспонденцијата помеѓу Вукан, папата и унгарскиот крал Емерик, папата го 

повикува кралот Емерик да не го поштеди банот Кулин и да бидат протерани сите 

еретици не само од Босна која била вазал на Унгарија туку и од целото кралство во кое 

тогаш влегувала и Хрватска. Папата го овластува сплиткиот надбискуп  да испрати 

изасланик во Босна за да ја испита и утврди состојбата. Како изасланик на папата 

избран е Иван де Казамарис. Под негово покровителство во април 1203 год., во 

месноста Билино поле кај Зеница е одржан собир на кој е потпишана тн. Абјурација 

или  Билинополска изјава во која поглаварите на Босанката Црква изјавиле дека се 

одрекуваат од своите верувања и дека во иднина ќе го следат „чистото верување“ на 

Католишката црква. Изјавата била потпишана од Кулин бан, архиѓаконот на 

Дубровник Марин, дедецот Драгиќ  и други. Оваа изјава била од фромален карактер и 

дипломатска итрина на банот Кулин и поглварите на богомилите кои продолжиле да го 

исповедаат богомилството.* (Лујо Маргетиќ, Нека питања абјурације из 1203 године, 

Зборник радова: Феномен „крстјани“ у средњовјековној Босни и Хуму, Сарајево-

Загреб, 2005)                                                                                                                                     

 На почетокот на XV век положбата на богомилите во Босна се влушува пред се 

заради приврзаноста на некои подоцнежни кралеви со Унгарија и со Католичката 

црква. Тоа влијаело на нивната црковна политика и тие, за да ја добијат наклоноста на 

унгарските кралеви и на папата, ги фаворизирале католичките фрањевци за сметка на 

богомлите.* (Пејо Ќошковиќ, Црква босанска у XV столјеќу). Тешката положба за 

богомилите особено дошла до израз кога на претстолот на Босна доаѓа кралот Стјепан 

Томаш. Тој ги става пред свршен чин поставувајќи им ултиматум. Или да се покрстат 

или да го напуштат кралството. Тогаш околу 12 000 патарени присилно се покрстиле а 

над 40 000 прогнани во соседните земји, најмногу кај Стјепан Косача, кнезот на Хум 



 

 

(Херцеговина). Тоа го забележал папата Пио II  (Commentarii rerum memorabilium..., 

Cittŕ del Vaticano 1984. str. 316-317).                                                                                   

 Но и покрај ваквите драконски казни, прогони и геноцид, богомилите и 

понатака биле мнозинство бо Босна. Тоа се гледа и во одговорот на Стјепан Томаш кој 

на наговорот на папата да поведе крстоносна војна против Турците - Османлии кои, по 

падот на Смедерево се припремале да ја освојат Босна, тој оговорил дека тоа не е 

возможно бидејќи мнозинството од неговите поданици го сочиниваат богомилите, а 

тие повеќе ги сакаат Османлиите одколку христијаните! Тие спасот го гледале во 

Османлиите и биле спремни да ги пречекаат како ослободители. Кога султанот Мехмед 

Фатих во 1463 год., ја освоил Босна клучевите на кралевата претстолнина Бобовац, му 

ги предал намесникот кој бил богомил. (Томас Арнолд, Повијест ислама). Тогаш околу 

40 000 богомилски смејства му приредиле дочек, се поклонале пред него и свечено го 

прифатиле исламот како своја религија. (Мехмед Ханџиќ, Исламизација Босне и 

Херцеговине и поријекло босанско-херцеговачких муслимана, Сарајево, 1940).             

 Со тоа ќе биде прекинат петвековниот геноцид над богомилите а тие, заради 

одмазда кон своите тлачители, заради привилегиите понудени од Османлиите, но 

најмногу заради сличноста на богомилското учење со исламот, масовно преминуваат 

во ислам и ќе постанат поданици на Османските султани и на Оснманската империја.                                                                        

 Заклучок                                                                                                                                             

  

 За крај на ова излагање сакам да нагласам некои работи поврзани со оваа тема.  

Геноцидот над богомилите во основа го има веркиот карактер. Станува збор за верска 

нетрпеливост, односно прогонства од верски мотиви во организација на црквите и 

државите во кои основно правило е „Cuius regio, eius religio”- Чија е земјата, негова е 

религијата.                                                                                                                                       

 Податоците за бројот на жртвите можат само да се претпоставуваат. Никој не 

дал точни податоци за бројот на жртвите, ни тогашните хроничари ниту подоцнежните 

истражувачи и историчари. Не верувам дека во иднина некој ќе може да го утврди 

барем приближниот број. Не ми преостанува ништо друго освен да ја парафразирам 

изјавата на оној папски легат кој на крстоносците им наредил: „Убивајте се од ред, Бог 

на оној свет ќе ги препознае своите“, и еуфемично да кажам дека точниот број на 

„еретичките“ жртви, богомилите, само Бог може да ја утврди, сеедно дали на овој или 

на Оној Свет-Ахирет.                                                                                                        

 Што се однесува до времетраењето на овој геноцид, непобитен факт е дека е 

еден од најдолготрајните во историјата. Од средината на Х, до крајот на  ХV век, до 

совојувањето на Балканот од страна на Османлиите, а на Запад до Француската 

Револуција. Но кога е во прашање Балканот, може да се констатира дека прогонставта 

и страдањата повторно се појавуваат во друга форма. Имено со појавата на 

национализмот, со декаденцата на Османската империја и повлекувањето од Балканот, 

покрај Турците-Османлии и Албанците , страдаат и муслиманите, потомците на 

некогашните богомили. Бошњаците (некогашните богомили, патарени, добрите 

бошњани), Торбешите(некогашните богомили, бабуни, торбеши) и 



 

 

Помаците(некогашните ахријани, помачени или помагачи на Османлиите) ќе бидат 

повторно изложени на насилно покрстување („враќање кон прадедовската вера“), 

убиства и прогони почнувајќи  од Берлинскиот конгрес, Балканските војни, се до 

крајот на Првата светска војна. Огромен број на балкански муслимани ќе ги напуштат 

родните огништа во Румелија(европскиот дел на Османската империја) и за навек ќе 

заминат за Анадолија во Торција каде и денсе жиеват. Во помал обем истото се 

повторува и во текот на Втората светска војна. Но и тоа не е крајот на тие голготи. по 

распадот на Југославија, во 1995 год., при агресијата на Срабија над Босна и 

Херцеговина, светот ќе биде сведок на најголемиот геноцид по Втората светска војна. 

Убиени повеќе од 8000 Бошњаци, претежно жени, деца и изнемоштени старци, во 

заштитената од страна О Н зона, Сребреница. Да се надеваме дека ова е крајот на 

злосторствата, прогоните и геноцидите.    

 

 



 

 

 

 

   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


