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Ve dva bohy vûﬁiti nebude‰.
Konstruování „katarského dualismu“
v inkviziãních registrech
David Zbíral*
Úvod
Staletá uãenecká tradice pojímá katary v první ﬁadû jako „dualisty“. Odkaz k dualismu uãencÛm umoÏÀuje jednoduchou a úãinnou identifikaci
katarství jako distinktivního hnutí. Dualismus ve smyslu víry ve dva bohy
ãi ve stvoﬁení svûta a tûla ìáblem se chápe jako stﬁedobod katarské nauky,
z nûjÏ lze vysvûtlovat dal‰í rysy (odpor k tûlu a sexu, nepoÏívání masa
a mléka, odmítání katolick˘ch svátostí). S pomocí neurãitého pojmu dualismu se katarství zapojuje do genealogick˘ch stromÛ, jejichÏ cévami se
mûla pﬁedávat nemûnná podstata dualistické doktríny od dob gnostikÛ
a manichejcÛ nebo rovnou star˘ch Per‰anÛ pﬁes paulikiány a bogomily aÏ
ke katarÛm. Dualismus dodává katarství identitu a tím i samotnou existenci.
Víra ve dva bohy ãi principy se jako základní rys „katarské hereze“ poprvé objevuje v prameni, kter˘ také jako vÛbec první pouÏívá k oznaãení
stﬁedovûk˘ch disidentÛ slovo „kataﬁi“: v Knize proti katarsk˘m bludÛm,1
kterou sepsal nûkdy mezi lety 1163 a 1165 Ekbert z Schönau. Bylo by velmi zajímavé sledovat zrod této pﬁedstavy a její putování polemickou a badatelskou literaturou, ale tato studie se zamûﬁí na nûco jiného: na obrazy
„dualismu“ v inkviziãních registrech a na jejich velmi rÛznorodé kontexty, které varují pﬁed tím, abychom pojem dualismu lehkomyslnû pﬁijímali
a na jeho základû postulovali existenci celoevropské alternativní církve
„katarÛ“.

* Text je jedním z v˘stupÛ projektu „Konstrukce ‚katarské hereze‘ v polemick˘ch pramenech“, financovaného Programem rektora Masarykovy univerzity na podporu tvÛrãí ãinnosti studentÛ. Nûkteré z citovan˘ch knih o jihofrancouzské inkvizici byly zakoupeny z grantu Vzdûlávací nadace Jana Husa ã. 0604/NIF „Zavedení kurzu
Ortodoxie a hereze ve stﬁedovûkém západním kﬁesÈanství“.
1 Jacques-Paul Migne (ed.), Patrologia Latina CXCV, Parisiis: J.-P. Migne 1855, col. 11102.
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Stﬁedovûká inkvizice a vûdûní o kacíﬁství
Historiografická tradice podává papeÏskou inkvizici jako jasnû vymezitelnou centralizovanou soudní instituci povûﬁenou potlaãováním kacíﬁství,
která byla zﬁízena roku 1231 bulou ¤ehoﬁe IX. Ille humani generis. V souãasné dobû se ale velmi ãasto objevují pochybnosti, zda tomuto pojetí, které jsme zdûdili po protestantsk˘ch a posléze osvícensk˘ch polemicích proti katolicismu, v pramenech nûco odpovídá.2
Inquisitio ve stﬁedovûku není oznaãením Ïádné instituce, n˘brÏ oznaãením typu soudní procedury, kter˘ se navíc neomezoval jen na vy‰etﬁování
kacíﬁství. Ani za autentick˘m oznaãením officium inquisitionis heretice
pravitatis – „úﬁad pro vy‰etﬁování kacíﬁské zvrácenosti“3 – se neskr˘vá instituce, jeÏ by vykazovala podobnou míru ústﬁední správy a kontinuity jako napﬁíklad nûkter˘ z v˘raznûji centralizovan˘ch mni‰sk˘ch ﬁádÛ. Funkcí inkvizitora ãili „vy‰etﬁovatele kacíﬁské zvrácenosti“ papeÏská kanceláﬁ
povûﬁovala konkrétní osoby. Tûm se jejich pravomocí dostávalo tímto povûﬁením, nikoli pﬁíslu‰ností k jakékoli jasnûji ohraniãitelné instituci. Dalo
by se proto uvaÏovat o rozloÏení v˘zkumu jevÛ shrnovan˘ch pod matoucí
pojem inkvizice na zájem o jednotlivé inkvizitory a kauzy.4
V pÛsobení stﬁedovûk˘ch „vy‰etﬁovatelÛ kacíﬁské zvrácenosti“ lze pﬁesto pozorovat zﬁetelné podobnosti: do znaãné míry se shoduje právní rámec, jehoÏ se dovolávají,5 moc, kterou si nárokují, jazyk, kter˘ uÏívají,
spisy, ze kter˘ch ãerpají, texty, které produkují, a zpÛsob, jak˘m s tûmito
texty i se samotn˘mi vypovídajícími6 zacházejí.7 John H. Arnold pﬁed
fragmentací varuje a pﬁimlouvá se za to, aby byly tyto podobné rysy zasa2 Napﬁ. Jeffrey Burton Russell, Dissent and Order in the Middle Ages: The Search for
Legitimate Authority, New York: Twayne 1992, 54-55; Mark Gregory Pegg, The Corruption of Angels: The Great Inquisition of 1245-1246, Princeton – Oxford: Princeton
University Press 2001, 33.
3 „Kacíﬁská zvrácenost“ je ustálen˘m oznaãením pro samotné kacíﬁství.
4 Srov. Richard Kieckhefer, „The Office of Inquisition and Medieval Heresy: The Transition from Personal to Institutional Jurisdiction“, Journal of Ecclesiastical History
46/1, 1995, 36-61.
5 UÏiteãn˘ v˘bûr z rané legislativy vydal Kurt-Viktor Selge (ed.), Texte zur Inquisition,
Gütersloh: Gerd Mohn 1967.
6 Tento termín, odpovídající latinskému (ipse) loquens, je dobré ve vût‰inû pﬁípadÛ
upﬁednostnit pﬁed oznaãením „vy‰etﬁovan˘“ ãi „svûdek“ (samozﬁejmû mimo pﬁeklady
ãi parafráze pramenÛ, které skuteãnû uÏívají slovo testis, tj. „svûdek“). Tato dvû oznaãení totiÏ míjejí úzkou souvislost inkviziãního procesu se zpovûdí a snahu inkvizitorÛ
vést ty, kteﬁí pﬁed nû pﬁedstoupili, k pﬁijetí identity „vypovídajícího subjektu“ (tento termín prosazuje John H. Arnold, Inquisition and Power: Catharism and the Confessing
Subject in Medieval Languedoc, Philadelphia: University of Pennsylvania Press 2001;
Arnoldova kniha je v souãasné dobû zﬁejmû nejpodnûtnûj‰ím teoretick˘m uchopením
inkviziãního diskurzu i textÛ a identit, které tento diskurz produkuje).
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zovány do obecnûj‰ího rámce. Nevykládá je jako produkt inkvizice jakoÏto konkrétní soudní instituce – tato pﬁedstava je pov˘tce anachronick˘m
promítnutím ranû novovûké inkvizice do stﬁedovûku – ale jako projev svébytného a víceménû ohraniãitelného diskurzu, kter˘ pﬁesahuje individuální inkvizitory a utváﬁí procedury, jazyk a mechanismy produkce pravdy,
jeÏ inkvizitoﬁi uÏívají.8
Mezi inkviziãním a polemick˘m diskurzem existují ãetné styãné body,
ale tam, kde polemikové vidûli dva jasnû odli‰ené tábory – ortodoxii a herezi – inkvizitoﬁi situaci prokreslovali a vytváﬁeli stratifikované pole nejrÛznûj‰ích pﬁestupkÛ. Cílem inkvizitorÛ nebylo vyvrátit kacíﬁství ãi konstruovat nediferencovan˘ blok „jiného“, n˘brÏ pﬁidûlovat vypovídajícím
konkrétní pﬁestupkové identity. Potenciálním deviantem se tak stal kaÏd˘.
Tento posun je souãástí zmûny celkového pﬁístupu církevní hierarchie k laikÛm: hierarchie postupnû pﬁetváﬁela masu „lidu“ v osobnû odpovûdné
subjekty, jejichÏ individuální víru lze zkoumat, posuzovat a v pﬁípadû potﬁeby postihovat.9
Inkviziãní texty jsou prostorem konstrukce. Nepromlouvají z nich autentické hlasy jednoznaãnû dan˘ch a bezproblémovû uchopiteln˘ch subjektÛ: to inkviziãní diskurz tyto hlasy a subjektivity tvoﬁí, povolává k ﬁeãi
a kontroluje. John H. Arnold ale upozorÀuje, Ïe kontrola není naprostá:
[A]nalyzování a zmapování toho, jak se diskurz ustavuje, by nás nemûlo vést k víﬁe,
Ïe kaÏd˘ jazykov˘ fragment, kter˘ je v diskurzu prosloven ãi je jím ukáznûn, je pﬁedem dan˘ ãi jednov˘znamov˘. Jak jsem se snaÏil ukázat, inkviziãní registry jsou rÛznohlasé, obsahují mnoho promí‰en˘ch hlasÛ, které se nûkdy shodují, jindy jsou v pro7 Mezi uÏiteãn˘mi, av‰ak ãasto problematick˘mi a rychle zastarávajícími pﬁehledov˘mi
pracemi o inkvizici lze uvést napﬁ. Bernard Hamilton, The Medieval Inquisition, New
York: Holmes & Meier 1989, Edward Peters, Inquisition, New York – London: Free
Press – Collier Macmillan 1988 ãi úÏeji zamûﬁenou práci Henri Maisonneuve, Études
sur les origines de l’Inquisition, Paris: Librarie philosophique J. Vrin 21960. Velmi dÛkladnou studií, která ukázala nutnost lokálních v˘zkumÛ inkviziãního vy‰etﬁování
a dodnes neztratila na cenû, je Yves Dossat, Les crises de l’Inquisition toulousaine au
XIIIe siècle (1233-1273), Bordeaux: Imprimerie Bière 1959. Z novûj‰ích knih si zaslouÏí pozornost napﬁ. M. G. Pegg, The Corruption of Angels… ãi James B. Given, Inquisition and Medieval Society: Power, Discipline, and Resistance in Languedoc, Ithaca – London: Cornell University Press 1997 a sborníky Laurent Albaret (ed.), Les
inquisiteurs: Portraits de défenseurs de la foi en Languedoc (XIIIe-XIVe siècles), Toulouse: Privat 2001, Gabriel Audisio (ed.), Inquisition et pouvoir, Aix-en-Provence:
Publications de l’Université de Provence 2004 a Wolfram Hoyer (ed.), Praedicatores,
Inquisitores: The Dominicans and the Medieval Inquisition, Roma: Istituto Storico Domenicano 2004. V˘bûrov˘ pﬁehled historiografie jihofrancouzské inkvizice 13.-14. století podává Laurent Albaret, „L’Inquisition et les hérésies dans le Midi de la France au
Moyen Âge: Essai de bilan historiographique“, Heresis 36-37, 2002, 145-159.
8 J. H. Arnold, Inquisition and Power…, 77-78.
9 Ibid., 72-73.
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tikladu. Vlastnû bych ﬁekl, Ïe spí‰e neÏ vidût diskurz jako nûco, co kontroluje kaÏdou
jednotlivost, která je ãi mÛÏe b˘t v jeho pﬁíslu‰ném poli ﬁeãena, bychom si mohli pov‰imnout, Ïe diskurz vÏdy poÏaduje nadbytek ﬁeãi. … Myslím, Ïe diskurz vÏdy potﬁebuje nadbytek ﬁeãi a jazyka; musí vÏdy trvat na tom, aby subjekty, které konstruuje, produkovaly ﬁeã nad rámec peãlivû zmapovan˘ch hranic, které ustavují dané pole
„vûdûní“. To je oãividnû pﬁípad inkviziãního diskurzu: záznamy ve svém pomalém
v˘voji od 13. do 14. století vÏdy produkují ﬁeã, která pﬁesahuje inkvizitorské kategorie. … Samozﬁejmû, Ïe jak se tento nadbytek rozrÛstá a roz‰iﬁuje, tak se rozrÛstá
a roz‰iﬁuje i inkviziãní diskurz a hledá nové strategie kontroly, vymezování a ukázÀování této ﬁeãi. V tom je ale klíã: diskurz musí vyÏadovat nadbytek, aby mohl dále
vykonávat moc. Kdyby kaÏd˘ jazykov˘ moment produkovan˘ a kontrolovan˘ v urãitém diskurzu mohl b˘t hladce a bezproblémovû umístûn do ohraniãeného pole „vûdûní“, tak by vûdûní dosáhlo stabilní hladiny, do‰lo by k jeho nevyhnutelné stagnaci
a „vûdoucí subjekt“ (v tomto pﬁípadû inkvizitor) by v tomto bodû pﬁestal existovat:
byl by eliminován zavr‰ením své úlohy. Aby se diskurz mohl replikovat – rÛst, mûnit
se ãi se prostû udrÏovat – musí hledat nové úkoly a nové v˘zvy. Zde tedy nalézáme
základ pro urãitou strategii ãtení: mÛÏeme prozkoumat tyto momenty nadbytku a promítnout je zpût do ﬁeãi, o které se zdá, Ïe do nich byla pﬁetavena a zachycena.10

Právû takovéto „momenty nadbytku ﬁeãi“ mohou v ledasãem nabourat
bûÏn˘ badatelsk˘ pohled na „dualismus“. Badatelé si berou pﬁíklad z inkvizitorÛ, kteﬁí u vypovídajících pátrali po systematickém teologickém
dualismu, jejÏ znali ze sv˘ch pﬁíruãek jako údajn˘ distinktivní rys „katarské hereze“, tedy jako ãlánek víry, kter˘ umoÏÀuje posoudit, zda (respektive nakolik) se vypovídající prohﬁe‰il, ukáznit ho a v pﬁípadû potﬁeby mu
nabídnout volbu mezi smrtí (navíc ve stavu nesmíﬁení s církví) a konkrétní kajícnickou identitou. PoÏadavek inkvizitorÛ, aby subjekt o „dualismu“
vypovídal, a jejich zájem o archivaci jeho v˘povûdi v‰ak zároveÀ produkuje záznamy, jeÏ inkvizitorské vûdûní o „dualismu“ pﬁesahují a rozru‰ují.
Dualismus inkvizitorÛ
Inkvizitoﬁi vûﬁili, Ïe jedním z nejzákladnûj‰ích identifikaãních rysÛ „katarské hereze“ je víra ve dva bohy ãi ve stvoﬁení svûta ìáblem. Dominikánsk˘ inkvizitor Rainer Sacconi, kter˘ o sobû prozrazuje, Ïe s katary sedmnáct let pob˘val, a oznaãuje se za „nûkdej‰ího arcikacíﬁe“,11 roku 1250
ve své Sumû o katarech a leonistech ãili Lyonsk˘ch chud˘ch napﬁíklad uvádí víru, Ïe „ìábel uãinil tento svût a v‰e, co je v nûm“, jako první z názorÛ, jeÏ jsou spoleãné v‰em katarsk˘m sektám.12

10 Ibid., 114-115.
11 Franjo ·anjek (ed.), „Raynerius Sacconi O. P. Summa de Catharis“, Archivum Fratrum
Praedicatorum 44, 1974, 44-45.
12 Ibid., 42.

33

Ve dva bohy vûﬁiti nebude‰
Nûkteﬁí vypovídající pﬁedkládali víceménû ten obraz dualismu, kter˘ si
inkvizitoﬁi vytvoﬁili na základû polemické literatury, sv˘ch pﬁíruãek (tﬁeba
Rainerovy Sumy) a obecnû znám˘ch pravd o katarech. V˘povûì Rajmunda Issaury v inkviziãním registru Geoffroie z Ablis z roku 1308 napﬁíklad
udává:
Dále ﬁíkali, jak uvedl, Ïe jsou dva bohové, jeden dobr˘ a druh˘ ‰patn˘, a Ïe kacíﬁi vûﬁí dobrému Bohu a drÏí se své víry, kdeÏto ti, kdo se drÏí víry ﬁímské církve a káÏí ji,
jsou ze zlého boha, takÏe nikdy nemohou dojít spásy.13

Pﬁes ve‰kerou jednotvárnost je i v tomto krátkém úryvku patrn˘ jist˘
„nadbytek ﬁeãi“. Inkvizitory zajímá téma Boha ãi bohÛ a téma stvoﬁení.
Rajmundova v˘povûì jejich oãekávání pﬁesahuje tím, Ïe „dualismus“ roz‰iﬁuje o konfrontaci „kacíﬁÛ“ a ﬁímské církve: „kacíﬁi“ se pﬁimykají k dobrému Bohu, ﬁímská církev je ve vleku zlého.
Inkviziãní registr Jakuba Fourniera14 z let 1318-1325 zaznamenává svûdectví, podle kterého Petr Maury ﬁíkal:
Jsou dva bohové, jeden je bonesa15 a druh˘ malesa ãili zlo. Jak ﬁíkal, BÛh-dobro16
stvoﬁil duchy a v‰e neviditelné. Dobré andûly, du‰e a duchy dobr˘ch lidí tedy stvoﬁil
BÛh-dobro. V‰echna tûla a v‰e viditelné a jinak vnímatelné ale stvoﬁil bÛh-zlo,17 stejnû jako v‰echny démony a du‰e ãi duchy zl˘ch lidí. BÛh-dobro pr˘ ﬁídí a ovládá nebesk˘ svût, kdeÏto BÛh-zlo ﬁídí a ovládá tento viditeln˘ svût a v‰echna tûla. Boha-zlo
naz˘vali Satanem, Boha-dobro naz˘vali Bohem jasu.18

Ve v˘povûdi samotného Petra Mauryho stojí:
Na dotaz, zda sly‰el od nûkterého kacíﬁe ãi vûﬁil, Ïe BÛh Otec uãinil v‰e, tedy andûly, duchy, lidské du‰e, nebe, zemi, moﬁe a v‰e, co je v nich viditelného i neviditelného, nebo Ïe BÛh Otec stvoﬁil pouze duchy, kdeÏto hmotné vûci uãinil nûkdo jin˘, odpovûdûl, Ïe od v‰ech kacíﬁÛ sly‰el, Ïe nic z toho, co lze vidût tûlesn˘ma oãima nebo
vnímat, nestvoﬁil BÛh Otec. Nestvoﬁil ani nic z toho, co vzniká a zaniká, jelikoÏ by
nebyl dobr˘ tvÛrce, kdyby to, co uãinil, bylo nûkdy zniãeno. Stvoﬁitelem svûta je cizí bÛh, kterého nûkdy naz˘vali zl˘m bohem a Satanem. Ten stvoﬁil v‰e, co vzniklo
a zanikne. Moc ke stvoﬁení svûta a k tomu, aby uãinil v‰e, co vzniklo a zanikne, mu
nicménû dal BÛh Otec kvÛli dobr˘m duchÛm, kteﬁí jsou na tomto svûtû, patﬁí Bohu
Otci a pob˘vají tu mezi zl˘mi duchy jako ovce mezi vlky.19
13 Annette Palès-Gobilliard (ed.), L’inquisiteur Geoffroy d’Ablis et les Cathares du comté de Foix (1308-1309), Paris: Centre National de la Recherche Scientifique 1984, 262.
14 Biskup Pamiers, roku 1334 byl zvolen papeÏem jako Benedikt XII.
15 Starookcitánsky „dobro“.
16 „Deus-bonitas“ ed.
17 „Deus-malitia“ ed.
18 Jean Duvernoy (ed.), Le registre d’inquisition de Jacques Fournier, évêque de Pamiers
(1318-1325) II, Toulouse: Privat 1965 [dále jen Fournier II], 179.
19 Jean Duvernoy (ed.), Le registre d’inquisition de Jacques Fournier, évêque de Pamiers
(1318-1325) III, Toulouse: Privat 1965 [dále jen Fournier III], 218.
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Jakub Fournier se také zajímal, co o dualismu ví Beatrix z Lagleize:
Na dotaz, zda nûkdy od tûchto osob sly‰ela, Ïe je dobr˘ a zl˘ bÛh, odpovûdûla, Ïe ne,
ale naz˘vali Bohem toho, kter˘ vytvoﬁil duchy, a toho, kter˘ uãinil hmotné vûci, zvali ìáblem a vládcem svûta. Ale nesly‰ela, jak uvedla, Ïe by ho naz˘vali hylé [hmota].20

Ten, kdo v inkviziãních registrech hledá pﬁeváÏnû zajímavosti a pozitivní údaje o „katarech“, si takovéhoto úryvku zﬁejmû ani nev‰imne. Uvádí totiÏ to, co je známé, co je souãástí bûÏného uãeneckého vûdûní o „katarské herezi“. Jde o typick˘ inkviziãní kontext „dualistick˘ch vûr“, kter˘
o diskurzu inkvizitorÛ mnohé prozrazuje. V první ﬁadû si zaslouÏí pozornost slovo interrogata („dotázána“, „na dotaz“). Byl to inkvizitor, kdo Beatrix povolal k ﬁeãi, kladl jí otázky a do jisté míry pﬁedurãoval obsah
a smûﬁování v˘povûdi. Zcela jednoznaãnû ukazuje k uãeneckému diskurzu poznámka „non audivit eum nominari ylen“ („nesly‰ela, Ïe by ho [tj.
ìábla] naz˘vali hylé“). Toto podezﬁení na ztotoÏnûní principu zla s hmotou je v˘sledkem uãeneckého zpracovávání katarského dualismu ve shodû
s pﬁedstavami o manicheismu.
Za pouÏití vûr, které dne‰ní badatelé popisují termínem „dualismus“, inkvizitoﬁi konstruovali „katarskou herezi“ jako sevﬁen˘ systém na stejné intelektuální úrovni, na jaké se sami pohybovali. Neznámé tak pﬁevádûli na
známé, beztvaré na zpracovatelné, nepopsané na zaﬁaditelné. Pokud nûco
binárnímu ãlenûní na „manichejskou herezi“ a „víru, které se pﬁidrÏuje
a kterou káÏe svatá ﬁímská církev“,21 nevyhovovalo na první pohled, stále
je‰tû nic nebylo ztraceno: staãilo vyvinout dostateãné intelektuální úsilí,
které uspoﬁádalo údaje tak, Ïe zaãaly vyhovovat klasifikaci. ·lo jen o otázku erudice, dÛvtipu, fantazie a zpÛsobu produkce, v˘bûru a archivace informací, nikoli o problém klasifikaãního systému.
Nûkteﬁí inkvizitoﬁi, a v první ﬁadû právû Jakub Fournier, mûli nicménû
pozoruhodn˘ zájem o zaznamenávání pﬁesahÛ bûÏného pole svého vûdûní.
Vysvûtlení je tﬁeba hledat ve skuteãnosti, Ïe inkvizitory jejich úloha do jisté míry zavazovala k tomu, aby Ïivili a rozvíjeli „vÛli k vûdûní“, aby zji‰Èovali a archivovali víry vypovídajících v jejich konkrétnosti a tím pole vûdûní roz‰iﬁovali a napomáhali jednak ke kontrole a pﬁípadné inkulpaci (na
úrovni konkrétních pﬁípadÛ), jednak k úãinnûj‰ím identifikacím a klasifikacím kacíﬁství (na úrovni inkviziãního diskurzu).
V souvislosti s dualismem je tﬁeba se zmínit zejména o dvou takov˘ch
tématech, která se inkvizitoﬁi snaÏili zpracovat a zahrnuli je do svého vû20 Jean Duvernoy (ed.), Le registre d’inquisition de Jacques Fournier, évêque de Pamiers
(1318-1325) I, Toulouse: Privat 1965 [dále jen Fournier I], 240.
21 Fournier III, 251 aj.
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dûní o kacíﬁství, ale která jejich kategorie pﬁesahují a vzpírají se bezproblémovému pﬁevedení na abstraktní ãlánek „víry ve dva bohy“. Prvním tématem je postup od zﬁejmû dosti roz‰íﬁené úvahy, Ïe rostlinám nedává rÛst
a nést plody BÛh, n˘brÏ vlhkost zemû a lidská práce, k závûru, Ïe rÛst pÛsobí zl˘ bÛh ãi ìábel. Druh˘m tématem je víra, Ïe ‰kodlivá zvíﬁata a nepﬁíznivé atmosférické jevy by dobr˘ BÛh nestvoﬁil, takÏe je musel stvoﬁit
ìábel. Tato dvû témata mÛÏeme pro jednoduchost nazvat „dualismem rolníkÛ a pastevcÛ“ s tou v˘hradou, Ïe se neobjevuje jen u „rolníkÛ a pastevcÛ“ a vÛbec nejde o dualismus v tom smyslu, v jakém se toto slovo pouÏívá o vírách, které „katarÛm“ pﬁipisuje polemická literatura. Nejde po
pravdû ﬁeãeno vÛbec o vhodné oznaãení, nicménû cílem rozli‰ení „dualismu rolníkÛ a pastevcÛ“ a „dualismu inkvizitorÛ“ není binární klasifikace
údajÛ v˘povûdí pﬁed inkvizicí na „autentické“ (zachycující hlas vysl˘chan˘ch) a „neautentické“ (zachycující hlas inkvizitorÛ). KaÏdá taková klasifikace je osudovû urãena pozicí, z níÏ se formuluje, a pﬁedev‰ím se v duchu klasické historiografie pohybuje na úrovni „vûcí“, ne na úrovni
kritické práce s pojmy a sledování pojmÛ v jejich pﬁirozeném prostﬁedí, totiÏ v prostﬁedí diskurzu, kter˘ je s konkrétními ideologick˘mi zámûry produkuje a manipuluje s nimi. Cílem je arbitrárnû urãit jistou základní hladinu vûdûní o „katarské herezi“, o níÏ se zdá, Ïe z ní inkvizitoﬁi vycházeli pﬁi
zaﬁazování a kontrole vypovídání, které se na této hladinû nepohybovalo,
ale zároveÀ nebylo v souladu s „vírou, které se pﬁidrÏuje a kterou káÏe svatá ﬁímská církev“. Rozli‰ení „dualismu rolníkÛ a pastevcÛ“ a „dualismu inkvizitorÛ“ je jen v˘chozí pozicí pro argumentaci, která chce ve skuteãnosti legitimitu pojmu dualismu tak, jak se v bádání o údajném katarství
pouÏívá, zcela zpochybnit.
Dualismus rolníkÛ a pastevcÛ
Víru, Ïe rÛst nepÛsobí BÛh, zaznamenává jiÏ jeden z nejstar‰ích dochovan˘ch inkviziãních registrÛ, registr Bernarda z Caux a Jana ze Saint-Pierre z let 1245-1246:22
[S]ly‰el kacíﬁe ﬁíkat, Ïe BÛh nedává (rostlinám) kvést a nést plody, n˘brÏ to pÛda dûlá sama od sebe, a Ïe manÏelství nemá Ïádnou cenu, naopak je hﬁí‰né. Ale pﬁítomn˘
svûdek tûmto bludÛm nevûﬁil.23

Zde jde tedy o samostatnou úvahu, vloÏenou do úst kacíﬁÛm, která dosud není propojena s tématem „dualismu“.
22 S dodatky z roku 1253.
23 Jean Duvernoy (ed.), „Le manuscrit 609 de la bibliothèque municipale de Toulouse“,
<http://jean.duvernoy.free.fr/text/pdf/ms609_a.pdf>, srpen 2002, 166.
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Tato asociace se naopak objevuje v registru toulouské inkvizice z let
1273-1280, kde zmínka o dvou bozích bezprostﬁednû následuje za dotazem na závislost rÛstu na BoÏím pÛsobení:
Na dotaz, zda nûkdy ﬁekl, Ïe BÛh nikdy nedal (rostlinám) kvést a nést plody ani nevytvoﬁil nic viditelného, n˘brÏ Ïe to pÛsobí prostituce24 zemû a „lidé to jsou, kdo dûlají brázdy a obdûlávají zemi“, odpovûdûl, Ïe ne. Na dotaz, zda nûkdy ﬁekl, Ïe jsou
dva bohové, jeden dobr˘ a druh˘ zl˘, odpovûdûl, Ïe na rÛzn˘ch místech tﬁikrát, ãtyﬁikrát nebo je‰tû víckrát prohlásil, Ïe Garnerius z Cordes, soudce v Rodez, ﬁíkal, Ïe
jsou dva bohové, jeden dobr˘ a druh˘ ‰patn˘.25

Inkviziãní registry samozﬁejmû neobsahují pﬁímé záznamy toho, co vypovídající ﬁekl, n˘brÏ notáﬁské redakce na základû poznámek z v˘povûdí.26
Z poﬁadí, v jakém tato redakce vrství jednotlivá témata a v˘roky, ale lze
s urãitou mírou pravdûpodobnosti vycházet. Není proto pﬁehnané tvrdit, Ïe
názor, podle kterého BÛh nedává rostlinám rÛst a nést plody, inkvizitorÛm
asocioval téma dvou bohÛ, takÏe se na nû okamÏitû zeptali. Spojnice s „dualismem“ tu v‰ak stále není pﬁímá. O nûco zﬁejmûj‰í se stává teprve v registru Geoffroie z Ablis z let 1308-1309:27
Dotázán na bludy, které kacíﬁi ﬁíkali a prohla‰ovali, ﬁekl, Ïe sly‰el, jak mluví o stvoﬁení viditeln˘ch vûcí, a ﬁíkali, Ïe BÛh nestvoﬁil lidské tûlo ani nedává (rostlinám)
kvést a nést plody. Uvedli pﬁíklad, Ïe kdyby ãlovûk poloÏil zrno obilí na kamení, nevze‰lo by; pÛsobí to totiÏ tlení v zemi, jak kacíﬁi tvrdili.28

24 „putia“. Podezﬁení, Ïe máme co do ãinûní s okcitánsk˘m slovem pro prostituci, které
etymologicky souvisí se slovem puta (dûvka), se mûní v jistotu díky dal‰ímu uÏití slova putia v témÏe dokumentu, jeÏ má k tomuto úryvku i vûcnou vazbu: „[I]nterrogatus
si dixit quod de meretricio terre veniebat bladum et vinum et alia bona, respondit quod
non tunc. Et ibidem dictus Gausbertus correxit se et recognovit … Item recognovit se
dixisse quod pinguedo terre quam ipse vocabat putiam dabat bladum et vinum et alios
fructus et bona terre.“ („Na dotaz, zda ﬁekl, Ïe obilí, víno a dal‰í v˘dobytky pocházejí
z prostituce zemû, Gausbert odpovûdûl, Ïe ne. Na místû v‰ak poopravil svou v˘povûì
a pﬁiznal … Dále pﬁiznal v˘rok, Ïe obilí, víno a dal‰í plody a v˘dobytky sk˘tá úrodnost
pÛdy, kterou on naz˘val putia.“ (Jean Duvernoy [ed.], „Registre de l’Inquisition de
Toulouse (1273-1280)“, <http://jean.duvernoy.free.fr/text/pdf/Parnaclatin.pdf>, duben
2003, 36.)
25 J. Duvernoy (ed.), „Registre de l’Inquisition de Toulouse (1273-1280)…“, 125.
26 Plnou právní relevanci tûmto redakcím dodávalo jejich potvrzení vypovídajícím, kterému byly po vyhotovení pﬁetlumoãeny z latinského znûní.
27 Pokud si úryvky seﬁadíme chronologicky, neubráníme se dojmu, Ïe se rozumování
o nezávislosti rÛstu na BoÏích zásazích s „dualismem“ propojilo postupnû, av‰ak tento
závûr nelze povaÏovat za pﬁíli‰ pevn˘: mÛÏe jít o dÛsledek perspektivy pramenÛ. V jihofrancouzsk˘ch inkviziãních registrech je zhruba mezi lety 1245-1330 patrn˘ postupn˘ v˘voj k vût‰ímu zájmu o konkrétní víry, motivace a asociace vypovídajícího subjektu, ne jen o jména, místa a data slouÏící k inkulpaci. K tomuto v˘voji srov. J. H.
Arnold, Inquisition and Power…, 22, 103, 173.
28 A. Palès-Gobilliard (ed.), L’inquisiteur Geoffroy d’Ablis…, 104 (srov. 134, 148).
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Nebo na jiném místû:
Dále uvedla, Ïe od kacíﬁÛ sly‰ela, Ïe jsou dva bohové, jeden dobr˘ a druh˘ zl˘, a Ïe
dobr˘ BÛh nedává (rostlinám) kvést a nést plody a zajímá se jedinû o duchy. Duchové ãi du‰e pr˘ byli stvoﬁeni uÏ dávno a vycházejí z tûla ãlovûka a poté se vracejí v tûlech jin˘ch muÏÛ ãi Ïen. A ﬁíkali pﬁítomné svûdkyni, Ïe moÏná kdysi byla královna.29

Registr Jakuba Fourniera tento „zemûdûlsk˘ racionalismus“30 rovnûÏ
propojuje s dualismem:
Dále jí ﬁíkal, Ïe jsou dva bohové, jeden dobr˘ a druh˘ ‰patn˘, a Ïe dobr˘ BÛh ovládá
a ﬁídí duchy a je pánem dobr˘ch kﬁesÈanÛ, to jest kacíﬁÛ, zatímco zl˘ bÛh vládne celému svûtu a v‰emu tûlesnému a je pánem tûch, kdo jsou podﬁízeni ﬁímské církvi,
a v‰ech ostatních lidí, kteﬁí nejsou dobﬁí kﬁesÈané, to jest kacíﬁi, nebo jejich vûﬁící, a Ïe
dobr˘ BÛh nedává (rostlinám) kvést a nést plody, n˘brÏ Ïe to pÛsobí lidská píle a práce spolu s úrodností pÛdy.31

Jinde FournierÛv registr zaznamenává i roz‰íﬁení „zemûdûlského dualismu“ o my‰lenku, Ïe rÛst pÛsobí zl˘ bÛh ãi ìábel:
Dále uvedl, Ïe mu Vilém ﬁíkal, Ïe dobr˘ BÛh nedává (rostlinám) kvést a nést plody
ani nepÛsobí plození lidí ãi zvíﬁat, n˘brÏ Ïe to v‰e ãiní zl˘ bÛh.32

·ir‰í komplex pﬁedstav pﬁedkládá svûdectví o úvahách, které mûl proslovit dobr˘ kﬁesÈan Vilém Belibasta, kdyÏ byl zajat a pom˘‰lel na sebevraÏdu:
¤íkal, Ïe mu na jeho tûle nezáleÏí, ponûvadÏ na nûm nic není jeho, n˘brÏ patﬁí ãervÛm. Ani nebeskému Otci pr˘ na jeho tûle nic nepatﬁí a nechce ho mít ve svém království, protoÏe lidské tûlo náleÏí pánu tohoto svûta, kter˘ je stvoﬁil, a nebesk˘ Otec
nestojí o nic z toho, co stvoﬁil bÛh a vládce tohoto svûta. Proto také ﬁíkal, Ïe nebeskému Otci na tomto viditelném svûtû nepatﬁí nic s v˘jimkou duchÛ, které ìábel kdysi odvedl z nebe, jak se uvádí v˘‰e. Nebesk˘ Otec pr˘ vÛbec nezasahuje do dûní na
tomto svûtû a nedává (rostlinám) kvést a nést plody ani (tvorÛm) poãít, porodit ãi
utvoﬁit plod a obecnû v tomto svûtû nijak nepÛsobí.33

Inkvizitoﬁi se o „zemûdûlsk˘ racionalismus“ zajímali proto, Ïe za ním
tu‰ili svého nepﬁítele – teologick˘ systém „manichejského kacíﬁství“. TûÏko se ale zbavit dojmu, Ïe vypovídající tyto víry nevyvozovali z metafyzického dualismu, n˘brÏ pouze nepﬁijímali abstraktní úvahy o pﬁímém
29 Ibid., 190.
30 Oznaãení názoru, Ïe rostliny nekvetou a nenesou plody BoÏím pﬁiãinûním, za racionální není nevinné. Vychází implicitnû ze skuteãnosti, Ïe je tento názor bliÏ‰í na‰emu
pojetí zemûdûlské produkce, které je automaticky vnímáno jako racionálnûj‰í neÏ pojetí jiná.
31 Fournier I, 457.
32 Ibid., 283.
33 Fournier II, 58.
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BoÏím pÛsobení na kaÏd˘ jednotliv˘ dûj ve svûtû a pﬁimykali se k bezprostﬁednûj‰ím a konkrétnûj‰ím pﬁíãinám. JestliÏe tyto fragmenty prostû
oznaãíme za „dualismus“, tak je ﬁadíme do systému katarské teologie tak,
jak jej vytvoﬁili polemikové a inkvizitoﬁi. V nûkter˘ch v˘povûdích, zejména ve svûdectví o úvahách Viléma Belibasty, je „zemûdûlsk˘ dualismus“
souãástí sloÏitûj‰í soustavy názorÛ, ale ani Belibastovy my‰lenky nelze
bezztrátovû pﬁevést na „víru ve dva principy“. Inkviziãní dualismus („ìábel uãinil tento svût a v‰e, co je v nûm“) a zemûdûlsk˘ dualismus („BÛh
nedává (rostlinám) kvést a nést plody, n˘brÏ to pÛda dûlá sama od sebe“)
jsou nesourodé jevy. Ne Ïe by jejich prolnutí nebylo moÏné; nûkteré v˘povûdi mezi nimi urãité spojnice konstruují. Jedna vûc jsou ale spojnice,
jiná vûc je pﬁedpoklad, Ïe lze zemûdûlsk˘ dualismus pﬁevést na ten inkviziãní – uãinit z nûj jeho „konkrétní v˘skyt“ ãi „doklad“, pﬁípadnû v˘sledek
jeho „vlivu“ na prosté rolníky a pastevce, kteﬁí si jej vyloÏili po svém.
Oprávnûnost takového zpÛsobu v˘kladu rozhodnû není evidentní. „RolníkÛm a pastevcÛm“ se jím mimo jiné upírá jakákoli autonomie a celé zorné pole zabírá uãeneck˘ diskurz.
Nesourodost je je‰tû patrnûj‰í u dal‰ího tématu – pochybnosti, zda BÛh
stvoﬁil pﬁírodní pohromy, vlky, ‰kodlivou havûÈ a pﬁípadnû také ìábla.
Ve v˘povûdi Grazidy Lizierové v inkviziãním registru Jakuba Fourniera se uvádí:
[P]an biskup se dotázal Grazidy …, která se zdála podezﬁelá z manichejského kacíﬁství, zda vûﬁí, Ïe v‰e hmotné, co je k vidûní v tomto svûtû, uãinil BÛh. Odpovûdûla,
Ïe to, co lidé uÏívají a co je jim prospû‰né, uãinil BÛh, jako lidi, zvíﬁata, která lidé jedí nebo na nich jezdí, tﬁeba krávy, ovce, kozy, konû a mezky, nebo plody zemû a stromÛ, které lidé jedí. Ale nevûﬁí, jak uvedla, Ïe BÛh stvoﬁil vlky, mouchy, je‰tûrky a podobné vûci, které lidem ‰kodí, ani nevûﬁí, Ïe BÛh stvoﬁil ìábla, protoÏe ìábel je zlá
vûc, a BÛh, jak uvedla, Ïádnou zlou vûc neudûlal.34

Arnold Cogul pﬁed biskupem Fournierem vyznal podobnou víru:
Léta Pánû 1320, 5. prosince. Ctihodnému otci v Kristu, panu Jakubovi, z BoÏí milosti biskupu Pamiers, se doneslo, Ïe Arnold Cogul z Lordatu pﬁed mnoha lidmi ﬁekl
a prohlásil, Ïe BÛh nestvoﬁil ìábla, vlka ani jiné vûci, které ‰kodí lidem, a Ïe ìábel
a vlk existují sami od sebe a nikdo je neuãinil. Mûl téÏ proslovit mnoho dal‰ích v˘rokÛ manichejské sekty, z nichÏ se zdálo, Ïe je jejím vûﬁícím. (Biskupovi) se taktéÏ
doneslo, Ïe byl Arnold v dﬁívûj‰ích dobách velk˘m dÛvûrníkem a pﬁítelem kacíﬁÛ z této sekty a Ïe si tropil Ïerty z vy‰etﬁovatelÛ kacíﬁské zvrácenosti a vysmíval se jim tím,
Ïe, jsa jimi pﬁedvolán ve vûci víry, nechtûl nic vyznat. Pan biskup jej chtûl vy‰etﬁit
ohlednû tûchto a dal‰ích záleÏitostí t˘kajících se katolické víry, proãeÏ jej za pﬁítomnosti bratra Galharda z Pomiès, zástupce pana inkvizitora v Carcassonnu, pﬁedvolal
do biskupské sínû v Pamiers.

34 Fournier I, 304.

Ve dva bohy vûﬁiti nebude‰

39

Arnold pﬁísahal na ãtyﬁi svatá evangelia BoÏí, Ïe bude v této vûci vypovídat ãistou
pravdu a nic neÏ pravdu o sobû jako korunní svûdek a o dal‰ích osobách Ïiv˘ch i mrtv˘ch jako svûdek.
KdyÏ toto odpﬁisáhl, ﬁekl a vyznal, Ïe pﬁedchozích ‰est let setrvával ve víﬁe, Ïe jelikoÏ je BÛh dobr˘ a bezelstn˘ a není a nemÛÏe v nûm b˘t Ïádné zlo, nestvoﬁil ìábla
ani démony. A protoÏe mûl krávy a ovce a nûkdy nûjaké z jeho zvíﬁat uchvátil a seÏral vlk, tak po tu dobu vûﬁil, Ïe tak zlé zvíﬁe, jako je vlk, nestvoﬁil BÛh.
Dále uvedl, Ïe po tu dobu vûﬁil, Ïe ìábel nebyl stvoﬁen35 Bohem ani nik˘m jin˘m,
n˘brÏ Ïe je sám od sebe, nestvoﬁen˘ a neuãinûn˘.
Dále ﬁekl, Ïe aã po tu dobu samozﬁejmû vûﬁil, Ïe nyní plodí jeden vlk dal‰ího vlka,
vûﬁil, Ïe první vlk od poãátku existoval sám od sebe a nebyl nik˘m stvoﬁen, n˘brÏ pﬁi‰el do svûta tak, Ïe se neví, odkud pﬁi‰el nebo kdo ho poslal. Ale vûﬁil a stále vûﬁí, jak
uvedl, Ïe v‰echna ostatní tûla a duchy, jako jsou dobﬁí andûlé, nebe, zemû, vody, lidská tûla a vÛbec v‰echna ostatní tûla a v‰echny ostatní vûci, stvoﬁil BÛh.36

Klerik Bernard Franca dospûl k ‰ir‰ímu a jinak podloÏenému systému,
kter˘ je vlastnû dosti odli‰n˘ od toho, jejÏ pﬁedstavují v˘povûdi Grazidy
Lizierové ãi Arnolda Cogula. Sdílí s nimi nicménû odmítnutí my‰lenky, Ïe
‰kodlivá zvíﬁata stvoﬁil dobr˘ BÛh:
[D]obrovolnû ﬁekl a vyznal, Ïe co si pamatuje, coÏ mÛÏe b˘t, jak uvedl, nûjak˘ch ãtyﬁicet let, protoÏe je mu asi ‰edesát, vûﬁil, Ïe na poãátku byli dva bohové, jeden dobr˘
a druh˘ zl˘, a Ïe zl˘ bÛh nebyl vytvoﬁen dobr˘m Bohem ani nik˘m jin˘m, n˘brÏ existuje a existoval sám od sebe. Nebyl stvoﬁen dobr˘m Bohem, sám sebou37 ani nik˘m
jin˘m. Poté dobr˘ BÛh uãinil svût a v‰echna stvoﬁení, která v nûm jsou, a zl˘ bÛh
v‰echna díla dobrého Boha niãil, jak mohl, ponûvadÏ byl nepﬁítelem dobrého Boha
a v‰ech jeho stvoﬁení. To trvalo aÏ do Kristova vtûlení. Poté vtûlen˘ Kristus povstal
proti zlému bohu, zajal ho a spoutal ﬁetûzy a takto zajatého ho svrhl38 do pekla, takÏe sídlí v temnotû pekla. Zl˘ bÛh tehdy pﬁi‰el o svou moc a nemÛÏe od té doby niãit
díla dobrého Boha ani dûlat nic jiného, aã stále má zlou vÛli ‰kodit, jen kdyby mohl.
Jak uvedl, zl˘ bÛh napﬁí‰tû nemohl niãit díla dobrého Boha. Tomu vûﬁil, jak uvedl,
kvÛli tomu, co se praví v Ïalmu: BÛh, pán bohÛ, promluvil.39 Chápal totiÏ, jak uvedl,
„Boha“ jako dobrého Boha a „bohy“ jako zlého boha a sám si k tomu pﬁidával takové exemplum ãi vyprávûní, které zní následovnû:
Je jeden pták, kterému se ﬁíká pelikán. Je jasn˘ jako slunce a létá za sluncem. Ten pták
mûl kuﬁátka, a vÏdy kdyÏ je nechal v hnízdû a odletûl kamsi za sluncem, pﬁicházela
jakási ‰elma a kuﬁátka rvala na kusy a odtrhávala jim zobáãky. A kdyÏ se pelikán ke
kuﬁátkÛm vrátil, na‰el je roztrhaná a bez zobáãkÛ. A tak je léãil. A kdyÏ se to tak dû„captus“ ms., „creatus“ corr. ed.
Fournier I, 378.
Sic.
„destrusit“ ms., „detrusit“ corr. ed. (Jean Duvernoy [ed.], Le registre d’inquisition de
Jacques Fournier, évêque de Pamiers (1318-1325): Corrections, Toulouse: Privat
1972, 13).
39 Î 50,1.
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lo ãasto, pelikán se zamyslel a rozhodl se, Ïe skryje svÛj jas a poté se schová u kuﬁátek, a aÏ ‰elma pﬁijde, uchvátí ji a zabije, aby uÏ nemohla jeho kuﬁátka rvát na kusy
a odtrhávat jim zobáãky. A to taky udûlal. A tak byla pelikáÀata vysvobozena od trhání, kter˘m je ‰elma souÏila, a pelikán ‰elmu zajal.
A takto, jak uvedl, dobr˘ BÛh uãinil stvoﬁení a zl˘ bÛh je niãil, dokud Kristus neodloÏil ãi neskryl svÛj jas, kdyÏ pﬁijal tûlo z Panny Marie. Tehdy zajal zlého boha a vsadil ho do temnot pekla a od té doby zl˘ bÛh nemohl niãit stvoﬁení dobrého Boha.
A kvÛli této své víﬁe kdysi ﬁekl, Ïe jsou dva bohové, bÛh dobr˘ a bÛh zl˘.
Dále uvedl, Ïe vûﬁí a po cel˘ uveden˘ ãas vûﬁil, Ïe stejnû jako dobr˘ BÛh uãinil v‰echna dobrá stvoﬁení – jako jsou andûlé, dobré lidské du‰e, tûla, nebe, zemû, vody, oheÀ
a vzduch, zvíﬁata, která jsou lidem uÏiteãná k jídlu nebo k tomu, aby je nosila, aby
pracovala ãi aby je odívala, a ryby, které jsou taky dobré k jídlu – tak zl˘ bÛh stvoﬁil
ve‰keré démony a zvíﬁata, která ãlovûku ‰kodí, jako jsou vlci, hadi, ropuchy, mouchy
a vÛbec v‰echna ‰kodlivá a jedovatá zvíﬁata.40

V dal‰í v˘povûdi Bernard upﬁesnil, Ïe BÛh také nepÛsobí pﬁírodní pohromy a nestvoﬁil du‰e zl˘ch lidí:
Na dotaz, jestli vûﬁil, Ïe krupobití, bl˘skavice a bouﬁky stvoﬁil zl˘ bÛh, nebo Ïe to byl
bÛh dobr˘, odpovûdûl, Ïe vûﬁil, Ïe tyto úkazy pÛsobí ìábel ãili zl˘ bÛh, aã z vÛle ãi
se svolením dobrého Boha, bez jehoÏ svolení ãi vÛle zl˘ bÛh ãili ìábel nemohl a ani
nyní nemÛÏe dûlat nic. …
Na dotaz, co vûﬁil ohlednû v‰ech lidsk˘ch du‰í,41 totiÏ kdo je stvoﬁil, odpovûdûl, Ïe
vûﬁil, Ïe dobr˘ BÛh stvoﬁil du‰e dobr˘ch lidí a zl˘ bÛh stvoﬁil du‰e zl˘ch lidí.42

Ve v˘povûdi Bonigrina z Verony pﬁed boloÀskou inkvizicí roku 1296,
která obsahuje podobné víry, je inkvizitorÛv hlas daleko patrnûj‰í neÏ v registru Jakuba Fourniera:
Bonigrino byl pﬁedveden pﬁed inkvizitora bratra Guida. Dotázán pod pﬁísahou, zda
jsou dva principy a dva bohové, odpovûdûl, Ïe je jeden BÛh. Dotázán, zda tento BÛh,
o kterém mluví, stvoﬁil v‰echny hmotné a viditelné vûci a zejména zda stvoﬁil a uãinil hady, draky, ‰tíry a dal‰í podobná zvíﬁata a vûci, odpovûdûl, Ïe ne. Dotázán, kdo
je stvoﬁil a uãinil, zda BÛh ãi ìábel, jal se tvrdit a s kﬁikem prohla‰ovat, Ïe v‰echny
tyto vûci uãinil ìábel, Ïe pÛsobí lidem ‰kodu a újmu a jsou jim na obtíÏ, Ïe by je BÛh
nestvoﬁil a Ïe to neudûlal. …
Dotázán, zda BÛh stvoﬁil vlky a podobná zvíﬁata, odpovûdûl, Ïe ne. Dotázán, kdo
stvoﬁil a uãinil Jidá‰e I‰kariotského, odpovûdûl, Ïe otec a matka. Dotázán, odkud se
vzali otec a matka, odpovûdûl, Ïe z Adama a Evy. Dotázán, odkud se vzali Adam
a Eva, odpovûdûl, Ïe neví. Dotázán, kdo stvoﬁil Jidá‰ovu du‰i, v níÏ bylo tolik zla
a nepravosti, Ïe pojal úmysl zradit Krista a spáchat tak veliké zlo, odpovûdûl, Ïe dobr˘ BÛh Jidá‰ovu du‰i nestvoﬁil. Dotázán, kdo tedy stvoﬁil Jidá‰ovu du‰i, odpovûdûl,
Ïe ìábel. Dotázán, kdo stvoﬁil a uãinil ìábla, odpovûdûl, Ïe neví.43
40
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Fournier I, 357-358.
„animalibus“ ms., „animabus“ corr. ed.
Fournier I, 361.
Lorenzo Paolini – Raniero Orioli (eds.), Acta S. Officii Bononie ab anno 1291 usque
ad annum 1310 I, Roma: Istituto storico italiano per il Medio Evo 1982, 13, 15.
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Vilém Belibasta pr˘ kázal:
ProtoÏe v‰e, co je v tomto viditelném svûtû, tedy nebe, zemû a v‰e, co je v nich, pomine a bude zniãeno, (BÛh) nic z toho nestvoﬁil. To v‰echno pr˘ stvoﬁil pán tohoto
svûta. BÛh Otec totiÏ pr˘ uãinil a ﬁekl jen dobré vûci. „A pﬁitom vidí‰, Ïe je v tomto
svûtû mnoho zlého, jako bouﬁky nebo krupobití, které nevytvoﬁil BÛh Otec, n˘brÏ
vládce tohoto svûta a nepﬁítel Boha Otce.“44

V˘povûì Jana Joufra pﬁed Jakubem Fournierem je mezi svûdectvími
o víﬁe, Ïe ‰kodlivá zvíﬁata nestvoﬁil BÛh, pozoruhodná tím, jak podrobnû
se vûnuje Joufrovû motivaci45 a jak jasnû ukazuje, Ïe tato úvaha není v˘sledkem „vlivu katarství“:
Dále uvedl, Ïe v kvadragesimû onoho roku, poté, co pan biskup Pamiers proslovil kázání, v nûmÏ odsoudil Arnolda Cogula z Lordatu k uvûznûní, protoÏe kromû jin˘ch
bludÛ ﬁekl, Ïe vûﬁí, Ïe BÛh nestvoﬁil vlka, byl pﬁítomn˘ vypovídající s Arnoldem
Laufrem a nûkolika dal‰ími, na jejichÏ jména si nevzpomíná, na námûstí v Tignaku.
Arnold Laufre mezi jin˘m prohlásil, Ïe Arnolda Cogula poslali do vûzení, protoÏe ﬁekl, Ïe BÛh nestvoﬁil vlka. KdyÏ to pﬁítomn˘ vypovídající sly‰el, ﬁekl: „To já bych pﬁed
panem biskupem taky ﬁekl, Ïe BÛh nestvoﬁil hada ani vlka!“ Arnold mu odpovûdûl,
Ïe kdyby to pﬁed biskupem ﬁekl, byl by blázen. Pﬁítomn˘ vypovídající Arnoldovi odpovûdûl: „A co by mi biskup udûlal?“ Arnold odvûtil: „To bys vidûl!“
Pak po nûjakém ãase, nevzpomíná si, jak dlouho to bylo, on a zeÈ Viléma de Cornelha z Lordatu, kter˘ se narodil v Tignaku, vy‰li z tarasconského trÏi‰tû a vraceli se domÛ. A kdyÏ tak spolu ‰li po cestách, na tarasconském mostû zvaném alatsk˘ ﬁekl pﬁítomn˘ vypovídající svému druhovi: „Arnold Cogul je ve vûzení, co?“ Jeho druh mu
odpovûdûl, Ïe ano. Tu pﬁítomn˘ vypovídající ﬁekl: „Jak mohli Arnolda zavﬁít za to, Ïe
ﬁekl, Ïe BÛh nestvoﬁil vlka?“ A dodal: „Já bych ﬁekl to samé, protoÏe nevûﬁím, Ïe BÛh
stvoﬁil hada a dal‰í zvíﬁata, která ‰kodí ãlovûku.“ [Na dotaz, proã tomu vûﬁil,]46 odpovûdûl, Ïe vûﬁil, Ïe BÛh uãinil v‰e, co je, s v˘jimkou démonÛ, hadÛ a vlkÛ, o tûch
totiÏ, jak uvedl, nevûﬁil, Ïe je BÛh stvoﬁil. O hadovi vûﬁil, Ïe ho BÛh nestvoﬁil, protoÏe je to jedovaté zvíﬁe, a taky proto, Ïe sly‰el ﬁíkat, Ïe had navedl Evu a Adama, aby
jedli ovoce ze stromu, ze kterého jim BÛh zakázal jíst, a pﬁivedl je47 k hﬁíchu proti
Bohu. O vlkovi tomu vûﬁil, protoÏe sly‰el, Ïe vlk odtáhl pûknû daleko jednu tetu pﬁítomného vypovídajícího a zabil ji, a také proto, Ïe je to jedovaté zvíﬁe48 a tato zvíﬁata nahánûjí past˘ﬁÛm velk˘ strach. O ìáblu tomu vûﬁil, protoÏe vÏdy sl˘chal, Ïe je ìábel zl˘, a vûﬁil, Ïe BÛh je tak dobr˘, [Ïe ne]vytvoﬁil49 zlé vûci. V této víﬁe, jak uvedl,
setrvával osm let aÏ doteì.
Na dotaz, kdo ho tomu nauãil, odpovûdûl, Ïe nikdo, n˘brÏ na to pﬁi‰el sám od sebe.
Na dotaz, zda tomu on nauãil nûkoho jiného, odpovûdûl, Ïe ne.50
44 Fournier II, 35-36.
45 Jan Joufre ji pochopitelnû mÛÏe zkreslovat, aby v inkvizitorov˘ch oãích omluvil své
prohﬁe‰ky.
46 „Interrogatus quare hoc credebat“ add. ed. (J. Duvernoy [ed.], Le registre d’inquisition de Jacques Fournier, évêque de Pamiers (1318-1325): Corrections…, 20).
47 „eum“.
48 Sic.
49 „quod“ et „non“ add. ed.
50 Fournier II, 113-114.

42

David Zbíral
Víra, Ïe ‰kodlivá zvíﬁata a nepﬁíznivé atmosférické jevy nestvoﬁil BÛh,
je v registrech zachycena díky inkvizitorÛm. Vypovídající o ní nehovoﬁili
spontánnû, n˘brÏ na dotaz inkvizitorÛ. V nûkter˘ch pﬁípadech je inkvizitoﬁi pﬁedvolali právû kvÛli této víﬁe. Domnívali se o ní totiÏ, Ïe dokazuje zapletenost s „manichejskou herezí“,51 Ïe jde o její projev ãi v˘sledek jejího
vlivu. Stejná my‰lenka se objevuje u moderních badatelÛ.52 Nelze v‰ak
pﬁehlíÏet jeden v˘znamn˘ detail: kataﬁi tak, jak je inkvizitoﬁi chápali, vûﬁili ve stvoﬁení v‰ech tûl ìáblem ãi zl˘m bohem. Tato inkvizitorská konstrukce není s názorem, Ïe vlky, hady a krupobití nestvoﬁil BÛh, totoÏná.
Kázání Viléma Belibasty do jisté míry inkviziãnímu pojetí „katarÛ“ vyhovuje, ale o ostatních v˘povûdích pochybujících o stvoﬁení pﬁírodních pohrom a ‰kodliv˘ch zvíﬁat Bohem to neplatí. Grazida Lizierová, Arnold Cogul, Bernard Franca i Jan Joufre mínili, Ïe kromû ‰kodliv˘ch a zl˘ch vûcí
v‰e stvoﬁil BÛh. Bernard hovoﬁil o Kristovû vtûlení a uÏíval podobenství
o pelikánovi, kter˘ se rozhodl zachránit svá kuﬁátka jednou provÏdy. To
jsou samozﬁejmû dokonale nekatarské víry. Arnold Cogul ostatnû vÛbec
neuvedl, Ïe vlka stvoﬁil zl˘ bÛh; mûl za to, Ïe „první vlk od poãátku existoval sám od sebe a nebyl nik˘m stvoﬁen, n˘brÏ pﬁi‰el do svûta tak, Ïe se
neví, odkud pﬁi‰el nebo kdo ho poslal“.53
V oãích inkvizitorÛ podobné názory spadaly do „manichejské hereze“,
jelikoÏ nebyly souãástí „víry, které se pﬁidrÏuje a kterou káÏe svatá ﬁímská
církev“. Ale vypovídající naznaãovali, Ïe k tûmto vírám dospûli jin˘mi
cestami neÏ nasloucháním katarskému hereziarchovi, kterého v pozadí tu‰ili inkvizitoﬁi. Dospûli k nim prostﬁednictvím vlastních úvah: dobr˘ BÛh
by nestvoﬁil ìábla ani zvíﬁata, která ‰kodí ãlovûku; existence dvou bohÛ
vypl˘vá z Ïalmu a z podobenství o pelikánovi; vlk odtáhl tetu vypovídajícího a zadávil ji, je to jedovaté zvíﬁe a nahání strach past˘ﬁÛm. V˘povûì
Jana Joufra uvádí v˘slovnû: „Na dotaz, kdo ho tomu nauãil, odpovûdûl, Ïe
nikdo, n˘brÏ na to pﬁi‰el sám od sebe.“54
Ideální my‰lenkové celky, které jsme si tu oznaãili za „dualismus inkvizitorÛ“ a „dualismus rolníkÛ a pastevcÛ“, pÛsobí jako natolik nekompatibilní, Ïe je heuristicky nev˘hodné shrnovat je pod tent˘Ï pojem. Z jiné perspektivy se naopak mohou jevit jako natolik blízké, Ïe na základû
„dualismu“ nelze konstruovat katarství jako jasnûji vymezitelné hnutí,
51 Fournier I, 304, 355, 378.
52 Podle Emmanuela Le Roye Ladurieho Jan Joufre „vûﬁí, podle jisté silnû zdegenerované verze katarství, Ïe ìábel stvoﬁil v‰echna zlá zvíﬁata“ (Montaillou, okcitánská vesnice v letech 1294-1324, Praha: Argo 2005, 504; srov. s. 431 o Grazidû Lizierové a Bernardu Frankovi).
53 Fournier I, 378.
54 Fournier II, 114.
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protoÏe se „dualismus“ neomezoval na katary. Tak nebo tak, podstatné je
uvûdomit si zneklidÀující samozﬁejmost, s níÏ se pﬁedstava o dualistické
katarské herezi stále pﬁijímá.
Tím není ﬁeãeno, Ïe vedle tûch, kdo vyprávûli o „zemûdûlském dualismu“, neexistovali i disidenti, kteﬁí se inkviziãnímu obrazu „katarÛ“ blíÏili
více. Nelze napﬁíklad pﬁehlédnout, Ïe „dualismus“ Viléma Belibasty není
s inkviziãním a polemick˘m obrazem katarské hereze v tak v˘razném rozporu jako napﬁíklad v˘povûì Jana Joufra nebo Bernarda Franky. Také je
jasné, Ïe disidentské skupiny v jihozápadní Francii zhruba mezi lety 1200
a 1330 vykazovaly ne sice dokonalé, ale pﬁece jen v˘razné podobnosti,
o kter˘ch se nezdá, Ïe by je bylo pﬁínosné vysvûtlit v jejich celku jen jako
dÛsledek polemické a inkviziãní perspektivy, a do jisté míry jsou sledovatelné i v neãetn˘ch pramenech pocházejících pﬁímo z disidentského prostﬁedí.
Pﬁesto se nemÛÏeme spokojit pouze s tím závûrem, Ïe „zemûdûl‰tí dualisté“ nejsou kataﬁi, nicménû Ïe kataﬁi jsou „nûkde jinde“ a jejich základním rysem je pﬁece jen „dualismus“. Svûdectví registrÛ o víceménû inkviziãní podobû dualismu jsou v˘sledkem produkce a archivace takov˘ch
záznamÛ, které inkvizitoﬁi produkovat a archivovat chtûli. Inkviziãní záznamy je tﬁeba ãíst s neustál˘m zﬁetelem k diskurzu, jenÏ jim dal vzniknout.55 Inkvizitoﬁi pouÏívali pﬁízrak katarské hereze k tomu, aby byli
schopni se vyrovnat se zji‰tûním, Ïe kdekoli zaãali terén mapovat skuteãnû podrobnû, tam kromû sebe sama v podstatû nena‰li pﬁíli‰ mnoho opravdov˘ch kﬁesÈanÛ. Odmítali pﬁipustit existenci mnohotvárn˘ch a velmi ‰patnû zmapovateln˘ch a kontrolovateln˘ch „lidov˘ch“ diskurzÛ, které mûly
s uãeneck˘mi verzemi katolictví, ale i domnûlého katarství, jen málo spoleãného, a snaÏili se je za pouÏití své nejmocnûj‰í zbranû – klasifikace –
redukovat na jasnû vymezitelného dualistického nepﬁítele.
Dualismus badatelÛ
Celá klasická historiografie 19. a 20. století pokládala „dualismus“ za
základní rys katarství. Malcolm Lambert, kter˘ je v souãasné dobû jejím
ãeln˘m pﬁedstavitelem, ve svém zpracování katarství napﬁíklad vûnuje

55 Klasická historiografie provádí sofistikovanou kritiku pramenÛ, která nûkdy smûﬁuje
do takové hloubky, do jaké se dnes mnoh˘m badatelÛm ani nechce nebo k tomu nemají
dostateãnou kvalifikaci (napﬁíklad textologickou), av‰ak umoÏÀuje v podstatû jen tﬁi
odpovûdi: (1) údaj je spolehliv˘, (2) údaj je nespolehliv˘, (3) spolehlivost údaje nelze
urãit. Vztahování v˘povûdí k diskurzu, v nûmÏ byly formulovány, otvírá podstatnû ‰ir‰í rozhledy, aãkoli ani tak není snadné odolat svodÛm dichotomie autentické-neautentické.
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v podstatû celou kapitolu s názvem „Uãení“ tématÛm shrnovan˘m pod pojem dualismu56 – jako by „katary“ nic jiného ani nezajímalo. Francesco
Zambon opatrnû kritizuje Jeana Duvernoye (kter˘ ponûkud mírní dÛraz na
v˘znam dualismu pro katary),57 podává dualismus jako základní rys katarství a bogomilství a nemÛÏe se vzdát ani my‰lenky tajné dualistické tradice poãínající se patrnû u starovûk˘ch gnostikÛ.58 Dokonce i badatel tak kritick˘ k inkviziãnímu diskurzu jako John H. Arnold pí‰e: „Kataﬁi byli jasnû
organizovaná skupina, vyskytující se v Itálii, severní Francii a Languedoku. Mûli biskupy a diecéze, rituály a svátosti a zcela odmítali pravovûrnou
církev. Jádrem jejich víry byla existence dvou soupeﬁících bohÛ. Dobr˘
BÛh stvoﬁil ducha, zl˘ bÛh stvoﬁil ve‰kerou tûlesnou hmotu.“59
Toto pojetí je dûdictvím, které historiografii odkázala inkvizice. Inkvizice chápala víru, Ïe svût nestvoﬁil BÛh, jako základní a distinktivní rys
„katarské hereze“, strukturovala materiál v˘povûdí podle domnûlého
systému katarské teologie, podávala katarsk˘ dualismus jako ontologick˘.60
Chápání víry ve dva bohy, pﬁípadnû ve stvoﬁení svûta ìáblem, jako distinktivního rysu katarství umoÏÀuje inkvizitorÛm i badatelÛm dodat katarství identitu a konstruovat je jako jasnû vymeziteln˘ náboÏensk˘ proud,
pﬁípadnû je rovnou odseknout od kﬁesÈanství. Malcolm Lambert pí‰e:
Je nasnadû, jak hluboce katarství pokﬁivilo kﬁesÈanskou víru: to je patrné na jeho odkazech k sakrálním textÛm, které kataﬁi úãinnûji vyuÏívali díky pﬁekladÛm do národních jazykÛ, které zabezpeãili dokonalí,61 i na obecnû kﬁesÈanském jazyku jejich ri-

56 Malcolm Lambert, Stﬁedovûká hereze, Praha: Argo 2000, 172-176.
57 Napﬁ. Jean Duvernoy, Le catharisme I: La religion des cathares, Toulouse: Privat 1976,
388.
58 Francesco Zambon, „Variations sur le dualisme chez les derniers cathares du Languedoc et d’Italie“, in: Emmanuel Le Roy Ladurie (ed.), Autour de Montaillou, un village
occitan: Histoire et religiosité d’une communauté villageoise au Moyen Âge, Castelnaud la Chapelle: L’Hydre 2001, 320-322.
59 J. H. Arnold, Inquisition and Power…, 23.
60 Jakub Fournier se napﬁíklad ve v˘‰e citovaném úryvku zeptal Beatrix z Lagleize, zda
kacíﬁi ìábla naz˘vali hylé (Fournier I, 240), tedy zda jej ztotoÏÀovali s hmotou. Badatelé na tento diskurz navazují a rovnûÏ katarství „manicheizují“ dÛrazem na údajn˘ odpor k hmotû ãi na protiklad ducha a hmoty (M. Lambert, Stﬁedovûká hereze…, 173,
180; J. B. Russell, Dissent and Order…, 48, 51-52; J. H. Arnold, Inquisition and Power…, 23-24).
61 Ve skuteãnosti je doloÏen v˘hradnû pﬁeklad Nového zákona do okcitán‰tiny. Dochoval
se v kodexu Lyon, Bibliothèque municipale, ms. PA 36, kter˘ kataﬁi prokazatelnû uÏívali (obsahuje tzv. Lyonsk˘ obﬁadní spis). Katarsk˘ pÛvod samotného pﬁekladu je v‰ak
nejist˘. Srov. Marvyn Roy Harris, „The Occitan New Testament in ms. Bibl. mun. de
Lyon, PA 36: A Cathar or Waldensian Translation?“, Heresis 44-45, 2006, 163-185.
(pozn. D. Z.)
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tuálu a textÛ, jímÏ pﬁiodûli svou mytologii. Jak jiÏ pﬁed ãasem zdÛraznil Giraud,62 dokonalí jsou skuteãnû vnitﬁnû spﬁíznûni spí‰e s asketick˘mi uãiteli V˘chodu, s bonzy
a fakiry Indie a âíny, s adepty orfick˘ch mystérií nebo s gnostick˘mi uãiteli. Katarská víra právû tak jako víra bogomilÛ, jejíÏ byla dûdiãkou, pﬁevrátila strukturu svátostného Ïivota ve prospûch jediného obﬁadu nejvy‰‰í dÛleÏitosti, consolamenta, nahradila kﬁesÈanskou morálku povinnou askezí, v jejíÏ perspektivû hﬁích pramenil spí‰e
z poskvrnûní hmotou neÏ z aktu vÛle,63 sv˘m odmítáním pﬁipustit spásnou moc ukﬁiÏování vylouãila spásu a zavrhla Trojici ve prospûch podﬁízení obou boÏsk˘ch osob
Otci. Kataﬁi nemohli pﬁipustit, Ïe Kristus byl Bohem – nûkteﬁí snad je‰tû soudili, Ïe
byl andûlem, nebo BoÏím synem, ale jistû ne rovnomocn˘m s Otcem. Stejnû tak ale
nemohli uznat, Ïe Kristus byl ãlovûk se stejn˘m tûlem, jako mají ostatní. Tím se obrátil vniveã stûÏejní bod kﬁesÈanské víry, Kristova inkarnace. A radikální dualismus
‰el v kácení sloupÛ kﬁesÈanské víry je‰tû dále, takÏe jen stûÏí mÛÏe b˘t povaÏován za
extremistickou kﬁesÈanskou herezi, ponûvadÏ by mûl b˘t se svou vírou ve dva bohy
a dvû stvoﬁení spí‰e chápán jako zcela jiné náboÏenství.
Pﬁesto tyto deformace kﬁesÈanské víry nutnû neodpuzovaly nepouãené katolíky, kteﬁí
povût‰inou tvoﬁili posluchaãstvo heretick˘ch kazatelÛ, ponûvadÏ odchylky od ortodoxie pro nû se v‰í pravdûpodobností nebyly viditelné.64

Kataﬁi jsou tedy v první ﬁadû dualisté. Odchylují se od kﬁesÈanství a deformují je, zdravou kﬁesÈanskou morálku nahrazují povinnou askezí, jsou
vnitﬁnû spﬁíznûni s bonzy a fakíry V˘chodu (pesimistického a podezﬁelého,
ne-li pﬁímo zvráceného), pﬁevracejí odvûkou a nedotknutelnou strukturu
svátostného Ïivota, „odmítají pﬁipustit“ spásnou moc ukﬁiÏování, „obracejí vniveã“ stûÏejní bod kﬁesÈanské víry – Kristovo vtûlení. Jak se vÛbec nûco tak cizího a tak úchylného mohlo v kﬁesÈanské Evropû uchytit? Jde oãividnû o v˘sledek „vlivu“ heretick˘ch kazatelÛ na tupé a pasivní masy
nepouãen˘ch katolíkÛ.
Blízkost tohoto pojetí a inkviziãního diskurzu je zneklidÀující. Lambert
je navíc jen vrcholkem ledovce, na kter˘ se dobﬁe míﬁí. Ve skuteãnosti celé bádání o katarech vãetnû této studie více ãi ménû závisí na kategoriích,
které uÏívali inkvizitoﬁi a vytvoﬁili na jejich základû texty, s nimiÏ pracujeme jako s prameny.
Perspektiva pramenÛ ale sama o sobû nevysvûtluje v‰echny shody a návaznosti. Nejsme nevinn˘mi obûÈmi diskurzu inkvizitorÛ o herezi. Spí‰e
sami kráãíme v jejich stopách, jelikoÏ máme v jádru podobn˘ cíl: tﬁídit, zobecÀovat, kontrolovat a pﬁedev‰ím za Ïádnou cenu nedovolit objektÛm
svého textového násilí, aby pﬁekroãily na‰e peãlivû promy‰lené kategorie
a vnesly zmatek do na‰eho vûdûní, které nás stálo tolik úsilí a odﬁíkání
a které tak obdivuhodnû odpovídá skuteãnosti.
62 J. Giraud, Cartulaire de Notre Dame, díl 1, s. 222-223. (pozn. M. L.)
63 Pﬁesnû jako v bogomilství, viz H. C. Puech, A. Vaillant, La Traité contre les Bogomiles de Cosmas, s. 261. (pozn. M. L.)
64 M. Lambert, Stﬁedovûká hereze…, 180.

46

David Zbíral

RÉSUMÉ
Deux dieux tu n’adoreras point : La construction du « dualisme cathare » dans les
registres d’inquisition
Les inquisiteurs considéraient la croyance selon laquelle Dieu n’a pas créé le monde matériel comme le trait dominant et distinctif de l’hérésie cathare. On peut cependant constater que certaines des affirmations prétendument dualistes que les inquisiteurs aimaient rattacher à leur système fictif de « l’hérésie manichéenne » ne sont pas compatibles avec
l’image inquisitoriale du « dualisme ». C’est notamment le cas de deux croyances : (1) la
croyance que Dieu « ne fait pas fleurir et grener » et (2) la croyance que Dieu bon n’a pas
créé le loup, le serpent, le diable, les tempêtes, etc. Il s’agit de propositions autonomes qui
ne font pas partie du système du « dualisme cathare ». Le « dualisme » est une notion ambiguë et protéiforme et la légitimité de son usage n’est pas évidente, pas plus que celle du
but de son existence – la construction de « l’hérésie cathare » comme un courant religieux
distinctif.
Jusqu’à nos jours, pourtant, la caractéristique du « dualisme » continue à hanter l’historiographie des dissidences médiévales. Dans beaucoup de points, les chercheurs suivent les
classifications des inquisiteurs. Peut-être notre but est-il le même, en substance : ne jamais
permettre aux objets de notre savoir d’ébranler nos catégories préconçues.
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