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Otázka vzniku pojmÛ a konceptÛ vytvá-
fiejících diskurz, na jehoÏ základû dochází
k interpretaci náboÏenské skuteãnosti, patfií
v souãasné religionistice k nejãastûji disku-
tovan˘m problémÛm. Díky pracím autorÛ
jak˘mi jsou napfi. Jonathan Z. Smith ãi Do-
nald Wiebe je témûfi metodologickou povin-
ností pfiistupovat k mnoha základním kon-
ceptÛm s kritickou skepsí a podrobit je
dÛsledné anal˘ze, která by v duchu Fou-
caultova pojetí genealogie mûla sledovat
konstrukci, vznik, osudy a pfiedev‰ím „pÛ-
sobení“ jednotliv˘ch pojmÛ. Recenzovaná
kniha Davida Zbírala tomuto poÏadavku pl-
nû odpovídá.

Její autor v ní totiÏ podrobuje velmi ze-
vrubné religionistické kritice pfiedstavu dua-
listického charakteru stfiedovûk˘ch heretic-
k˘ch skupin (ãi v autorovû terminologii
disidentsk˘ch skupin) tradiãnû oznaãova-
n˘ch jako katafii. V̆ chodiskem mu bylo ze-
vrubné studium primárních pramenÛ, které
nejenÏe citlivû vybírá, ale pfiedev‰ím uváÏli-
vû a stfiízlivû interpretuje. Díky tomu získá-
vá jak velké mnoÏství materiálu, na jehoÏ
základû staví pfiesvûdãivé argumenty, tak
podklad pro vytvofiení velmi plastické prá-
ce.

V zaãátku samotné práce se autor snaÏí
rekonstruovat vznik pojmu katarství. Podle
nûj jde o v˘sledek polemické reflexe por˘n-
ského kacífiství poloviny 12. století, která
byla znaãnû ovlivnûna stereotypním vidû-
ním hereze tak, jak byla vykreslována v dí-
lech církevních otcÛ, pfiedev‰ím Aurelia
Augustina, jehoÏ polemika s manicheismem
se stala vzorem pro vrcholnû stfiedovûké he-
reziology a jehoÏ odsouzení manicheistické-
ho dualismu je moÏné povaÏovat za jednu
z hlavních pfiíãin „pfiisouzení“ dualismu prá-
vû tzv. katarství.

David Zbíral v‰ak s tímto závûrem pra-
cuje dál a pokou‰í se rekonstruovat to, jak˘-
mi cestami se pfiedstava o dualistickém cha-
rakteru katarství roz‰ífiila z Por˘ní do
dal‰ích ãástí stfiedovûké Evropy (Nizozemí,
jiÏní Francie, severní Itálie) a pfiedev‰ím to,
jak se dále promûÀovala a co zpÛsobovala.
Velmi zfietelnû a prostfiednictvím mnoÏství
odkazÛ na prameny, pfiípadnû i relevantní
sekundární literaturu ukazuje, Ïe mnozí od-
souzení katafii se s my‰lenkou náboÏenské-
ho a ontologického dualismu nejenÏe nezto-
toÏÀovali, ale dokonce ji vÛbec neznali.
Jejich obvinûní tak byla vût‰inou dÛsledkem
dobfie vykonstruované teologické polemiky,
pfiípadnû projevem „standardizace“ stfiedo-
vûk˘ch herezí, která odpovídala zásadû –
nepfiítele je tfieba nejprve „uchopit“ a teprve
poté zniãit. Jin˘mi slovy fieãeno; charakte-
ristiku tzv. katarství jakoÏto dualistického
náboÏenství je tfieba brát jako v˘sledek dis-
kurzivní polemiky a nikoli jako nûco, co by
odpovídalo skuteãnosti. Podstatné pfiitom je,
Ïe i mnohé dne‰ní studie s pfiedpokladem
dualismu pracují jakoÏto s prokázan˘m fak-
tem. I tomuto problému a jeho konsekven-
cím se autor ve své práci vûnuje. Z pohledu
recenzenta patfií tato ãást hodnocené práce
k metodologicky nejzávaÏnûj‰ím a nejhod-
notnûj‰ím. Autorovy závûry jsou pfiitom o-
pfieny o velmi zevrubné studium pramenÛ,
s jejichÏ pomocí odkr˘vá dÛkladnou arche-
ologií pojmu celou genezi „dualistické here-
ze“. Dokládá tak, Ïe kromû nezbytné meto-
dologické odvahy skvûle ovládá i nezbytné
badatelské fiemeslo.

K zajímav˘m pasáÏím patfií také závû-
reãné kapitoly, v nichÏ se autor pokou‰í
struãnû rekonstruovat duchovní a my‰lenko-
vé milieu, z nûhoÏ ony stfiedovûké hereze
vyrÛstaly a ukázat tak, Ïe tzv. katarství je
v˘sledkem polemiky dvou diametrálnû roz-
díln˘ch pojetí katolického kfiesÈanství, kdy
jeden proud reprezentuje asketick˘ a morál-
nû rigidní proud a druh˘ naopak proud rela-
tivnû otevfien˘ a do jisté míry i „sekulárnû“
konformní. I tato teze je v práci dobfie pod-
loÏená. Souhrnnû lze konstatovat, Ïe Nejvût-
‰í hereze Davida Zbírala zcela jistû patfií
k nejv˘znamnûj‰ím publikacím, které v po-
sledních letech v oblasti religionistiky vy‰ly.
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Knihu vydalo nakladatelství Argo ve
spolupráci s Ústavem religionistiky Ma-
sarykovy univerzity. Autor je odborn˘m
asistentem na Ústavu religionistiky Filo-
zofické fakulty Masarykovy univerzity,
specializuje se pfiedev‰ím na problemati-
ku ortodoxie a hereze ve stfiedovûkém
kfiesÈanství a metodologii jejich v˘zku-
mu.

Kniha pfiedstavuje nov˘ pohled na pro-
blematiku katarství ve stfiedovûké Evro-
pû a otevírá také fiadu problémÛ spoje-
n˘ch s jeho studiem. Autor knihy
kombinuje chronologické a Ïánrové hle-
disko a analyzuje rozsáhl˘ soubor pra-
menÛ, které pfiipisují nejrÛznûj‰ím „he-
retick˘m“ skupinám dualistické víry,
v nejextrémnûj‰ích pfiípadech je dokonce podezírají z uctívání ìábla. Záro-
veÀ sleduje zrod slova „katafii“ a jeho ‰ífiení protikacífiskou literaturou
Autor usiluje o celkovou anal˘zu dobového diskurzu o dualismu a klade si
otázku, zda nebyl dualismus zprvu polemickou karikaturou, která pfietváfie-
la radikálnû asketické zvyklosti a víry ve fiktivní teologick˘ systém. Pojem
„katarství“ a pfiesvûdãení, Ïe základním rysem katarsk˘ch skupin byl dua-
lismus, kniha podává jako v˘sledek uãenecké snahy o ovládnutí reality
a o klasifikaci nesourodého hnutí náboÏenského nesouhlasu na jasnû vyme-
zené heretické proudy. Autor v‰ak otvírá je‰tû ‰ir‰í perspektivu: klade si
otázku, zda není pfiedstava elitáfisk˘ch a dualistick˘ch katarÛ jist˘m kon-
trastním obrazem spoleãensky konstruktivní racionality, která se prosazova-
la bûhem 12.-13. století a pokou‰ela se odsunout na okraj ãi pfiímo potlaãit
„nekonstruktivní“, „protispoleãenské“, radikálnû asketické proudy v dobo-
vém kfiesÈanství.
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