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patriarchát, ruská pravoslavná církev moskevského patriarchátu, Sergij RadonûÏsk˘,
Josef Volokolamsk˘, Moskva – Tﬁetí ¤ím,
Nil Sorskij, Maxim ¤ek, nûsÈaÏatûlé). Jako
pﬁíklad snahy autorÛ slovníku o objektivní
v˘klad problémÛ mÛÏe v této souvislosti poslouÏit heslo cézaropapismus, jeÏ postihuje
v‰echny aspekty tohoto termínu a zásadní
rozdíly v jeho vnímání v západním a v˘chodním svûtû.
Koncepce daná slovníku Edwardem Farrugiou se projevila i v podobû jednotliv˘ch
hesel, kde se snoubí snaha podat v˘stiÏnû
informace s úsilím postihovat v maximálnû
moÏné míﬁe ‰ir‰í souvislosti. Hodnotu jednotliv˘ch hesel zvy‰uje peãlivû zpracovaná
bibliografie dovádûná ve v‰ech pﬁípadech aÏ
do souãasnosti.
Jedineãn˘ je pﬁínos editora ãeského
vydání, profesora Cyrilometodûjské teologické fakulty a ﬁeditele Centra Aletti v Olomouci Pavla Ambrose, a jeho spolupracovníkÛ. Jednak doplnili bibliografie mnoh˘ch
hesel o ãeskou a slovenskou literaturu, jednak jejich pﬁispûním podává slovník pﬁehledn˘ obraz také o v˘chodokﬁesÈanské tradici v ãesk˘ch zemích a na Slovensku,
o jejích pﬁedstavitelích a nositelích, ale
i o badatelích, kteﬁí se jí zab˘vali. Rozsah
informací a souvislostí, jeÏ sv˘mi hesly pﬁiblíÏili, je v ãeském prostﬁedí ojedinûl˘ a jedineãn˘. Pﬁipomenutí si zaslouÏí také hesla
zamûﬁená na bohosluÏebnou praxi a pÛsobení pravoslavn˘ch církví, jimiÏ v˘raznû pﬁispûli k obohacení informaãní hodnoty slovníku.
Encyklopedick˘ slovník kﬁesÈanského v˘chodu nespornû splnil cíle, jeÏ s ním spojil
Edward Farrugia a jeho spolupracovníci.
Poskytli badatelské veﬁejnosti i zájemcÛm
o kﬁesÈansk˘ V˘chod ucelenou pﬁíruãku, jíÏ
lze vyuÏít i pﬁi ﬁe‰ení váÏn˘ch badatelsk˘ch
úkolÛ.
PAVEL BOâEK

James B. Given,
Inkvizice a stﬁedovûká
spoleãnost: Moc, kázeÀ
a odpor v Languedocu,
Neratovice: Verbum 2008, 352 s.
ISBN 978-80-903920-0-7.
Nakladatelství Verbum se sídlem v Neratovicích vydalo jako svou vÛbec první publikaci pﬁeklad knihy Jamese B. Givena Inquisition and Medieval Society: Power,
Discipline, and Resistance in Languedoc
(Ithaca – London: Cornell University Press
1997). Vydání ãeského pﬁekladu této knihy
je do urãité míry pﬁekvapením: kdyÏ ãeská
nakladatelství vydávají pﬁeklady odborné
historické literatury, volí ãastûji knihy klasikÛ ãi popularizující pﬁehledy neÏ úzce specializované odborné monografie autorÛ,
kteﬁí nejsou v‰eobecnû známi.
Medievista James Buchanan Given získal doktorsk˘ titul na Stanfordské univerzitû v roce 1976. V souãasnosti pÛsobí jako
profesor na Kalifornské univerzitû. Mezi jeho nejv˘znamnûj‰í publikace patﬁí – vedle
recenzované knihy – monografie Society
and Homicide in Thirteenth-Century England (Stanford: Stanford University Press
1977) a State and Society in Medieval Europe: Gwynedd and Languedoc under Outside Rule (Ithaca: Cornell University Press
1990).
Given se dlouhodobû vûnuje mechanismÛm vládnutí ve stﬁedovûké spoleãnosti.
Toto zamûﬁení vyjadﬁuje i téma recenzované
knihy, která chce b˘t „pﬁípadovou studií sociologie stﬁedovûké politiky“ (s. 13), respektive „pﬁípadovou studií stﬁedovûkého
vládnutí a správy“ (s. 16). Lze ji v‰ak ãíst
i v ‰ir‰í perspektivû – jako „zkoumání podstaty politické moci ve stﬁedovûké spoleãnosti“ (s. 16). Na základû peãlivé práce
s prameny – zãásti dosud nevydan˘mi – autor prozkoumává pÛsobení inkviziãních
soudÛ v Languedoku ve 13. a na poãátku 14.
století s obzvlá‰tním dÛrazem na léta 12751325. Nepﬁedkládá ale ani dal‰í verzi vyprávûní o vykoﬁenûní nesouhlasn˘ch náboÏen-
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sk˘ch hnutí v Languedoku inkvizicí, ani
pouhou instituãní historii inkvizice zaloÏenou na studiu relevantní legislativy. Spí‰e
nabízí detailní a precizní vhled do fungování inkviziãních tribunálÛ v Languedoku ve
sledovaném období (dominikánsk˘ch tribunálÛ v Toulouse a Carcassonnu a biskupsk˘ch tribunálÛ v Pamiers a Albi). Kniha
svou konkrétností a stﬁídmostí pﬁispívá
k vûcnûj‰í diskusi o inkvizici.
Kniha se vyznaãuje nejen pﬁesn˘m pojmenováváním problémÛ, ale i pﬁehlednou
strukturou. V úvodu (s. 13-42) autor osvûtluje téma a základní teze knihy, zbûÏnû nastiÀuje povahu a spoleãenské zakotvení nesouhlasn˘ch hnutí v Languedoku a popisuje
poãátky inkvizice.
První kapitola (s. 45-79) se vûnuje technologiím tvorby a uchovávání inkviziãních
dokumentÛ. Given zde zdÛrazÀuje, Ïe tvorba a archivace psan˘ch dokumentÛ nab˘vala v technologiích ovládání bûhem 13. století na dÛleÏitosti. PﬁestoÏe inkvizice tuto
relativní inovaci sdílela s dal‰ími politick˘mi institucemi a inkvizitoﬁi dokonce v technikách efektivní práce s textem do urãité
míry zaostávali za soudob˘mi univerzitními
uãenci (s. 54), byli nespornû evropskou
‰piãkou své doby co do schopnosti v úctyhodném objemu archivních dokumentÛ
zpûtnû dohledávat potﬁebné informace
(s. 56-57) a vyuÏívat je aktivním a analytick˘m zpÛsobem k uplatÀování moci (s. 6368).
Druhá kapitola knihy (s. 81-99) se zamûﬁuje na vûznûní jako nejúãinnûj‰í inkviziãní
donucovací technologii, která b˘vá neprávem vytlaãována ze stﬁedu zorného pole
technologií tortury, jeÏ byla v tomto období
vyuÏívána spí‰e zﬁídka (srov. s. 83). Vedle
vyuÏití vûznûní k získání informací se zde
Given vûnuje také Ïivotním podmínkám
zadrÏen˘ch osob. Laického ãtenáﬁe mÛÏe
v této ãásti ledacos pﬁekvapit, napﬁíklad
moÏnost pﬁijímání náv‰tûv v inkviziãních
Ïaláﬁích.
Ve tﬁetí kapitole (s. 101-133) autor analyzuje technologie trestání. V mimoﬁádné
pruÏnosti trestního systému spatﬁuje specifikum stﬁedovûk˘ch inkviziãních soudÛ ve
srovnání s vût‰inou jin˘ch soudních dvorÛ
téÏe doby (s. 102) a povaÏuje tuto pruÏnost

za v˘znamn˘ ãinitel úspûchu inkvizice. Given dospívá k závûru, Ïe inkviziãní tresty
nepﬁedstavovaly jen postihy za pﬁeãiny,
n˘brÏ i v˘chovn˘ prostﬁedek, formu propagandy (s. 108-124) a souãást systému dlouhodobé mocenské manipulace s odsouzen˘mi (s. 102, 124-133). Givenovo zpracování
zde upomíná na FoucaultÛv pojem diskurzu,
Given se mu v‰ak – oãividnû zámûrnû – vyh˘bá (srov. s. 125).
Rámcová inspirace my‰lenkami Michela
Foucaulta je zcela zﬁejmá v Givenovû pojetí moci. Given v˘kon moci chápe jako dialektick˘ proces: „ovládaní“ v jeho pojetí
rozhodnû nejsou trpn˘mi objekty technologií „ovládajících“. âtvrtá kapitola (s. 137160) se proto zab˘vá podobami individuálního odporu, zahrnujícími napﬁíklad
vyh˘bavé odpovûdi ãi útûk, a kapitola pátá
(s. 161-200) zamûﬁuje ãtenáﬁovu pozornost
na kolektivní odpor (vãetnû násiln˘ch akcí).
Given zde rozebírá i dostupné struktury odporu (kacíﬁská sekta, pﬁíbuzenstvo, vztah
pán-klient, vesnice, mûsto) a poukazuje na
omezení, kvÛli kter˘m dokázala languedocké inkvizitory váÏnûji ohrozit pouze mûsta.
V ‰esté kapitole (s. 201-234) se Given
zamûﬁuje na zpÛsoby, jak˘mi rÛzní jednotlivci i skupiny vyuÏívali zdrojÛ inkvizice ve
svÛj prospûch, tedy na téma pomûrnû neotﬁelé a neladící s bûÏn˘mi pﬁedstavami
o v‰emocnosti inkvizice.
V posledním oddíle knihy, tvoﬁeném
sedmou a osmou kapitolou, Given obrací
svou pozornost ke spoleãenskému a politickému kontextu, v nûmÏ languedoãtí inkvizitoﬁi pÛsobili. Sedmá kapitola (s. 237-265)
pátrá po ãinitelích, jeÏ práci inkvizitorÛ
usnadÀovaly. Given zde napﬁíklad poukazuje na to, Ïe sounáleÏitost pﬁíbuzensk˘ch a jin˘ch skupin zdaleka nebyla pravidlem. Existují pﬁípady, kdy rÛzné druhy stﬁetÛ
(napﬁíklad mezigeneraãní tﬁenice v rodinách
ãi rozpory mezi bohat˘mi a chud˘mi) pﬁerÛstaly v udání nebo jiné ãiny napomáhající
inkvizitorÛm v uplatÀování a upevÀování jejich moci. Osmá kapitola (s. 267-295) se zamûﬁuje na strukturální omezení, která museli inkvizitoﬁi pﬁekonávat, jako je napﬁíklad
nedostateãn˘ profesní v˘cvik ãi naprostá závislost na vnûj‰ích zdrojích financování.
V této kapitole stojí za pozornost ãást vûno-
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vaná úloze, kterou v potlaãování kacíﬁství
hrálo farní duchovenstvo, jehoÏ ochota spolupracovat v‰ak byla kolísavá (s. 277-286).
O nûco prozkoumanûj‰ím tématem je dvojaká role papeÏství v pÛsobení „papeÏské“ inkvizice: papeÏové sice inkvizitory jmenovali, ale leckdy proti nim rÛzn˘mi zpÛsoby
zasahovali, napﬁíklad zmírÀovali ãi ru‰ili jejich rozsudky nebo naﬁizovali pro‰etﬁení jejich postupu, které pﬁípadnû ústilo aÏ
v soudní procesy s inkvizitory.
Hlavní v˘sledky knihy jsou posléze shrnuty v pﬁehledném závûru (s. 297-306), kde
Given také otvírá ‰ir‰í perspektivy. Podle jeho mínûní inkvizitoﬁi pﬁedznamenali pozdûj‰í promûny ve zpÛsobech ovládání: byli
to právû oni, kdo v rámci sv˘ch technologií
ovládání systematicky vyuÏil mechanismy
zvnitﬁÀování norem, jakési „vynucování sebekáznû“. Given zde navazuje na my‰lenky
Maxe Webera, Norberta Eliase a Michela
Foucaulta a poukazuje na to, Ïe zárodky nûkter˘ch procesÛ, jeÏ tito teoretici spatﬁovali
pov˘tce aÏ v novovûku, lze nalézt jiÏ v nûkter˘ch aspektech ãinnosti stﬁedovûk˘ch inkvizitorÛ.
Knihu doplÀuje doslov pﬁekladatelÛ (s.
307-309), bibliografie (s. 311-330), slovníãek vybran˘ch pojmÛ (s. 331-336) a zevrubn˘ rejstﬁík (s. 337-351).
Pﬁekladatelé knihy, Eva DoleÏalová
a Franti‰ek DoleÏal, odvedli velmi dobrou
práci nejen po stránce jazykové, ale i po
stránce odborné. Tento dojem nekalí ani obãasné chyby, jejichÏ odstranûní by spí‰e pﬁináleÏelo korektuﬁe.
Mám-li zhodnotit knihu jako celek, mohu s ãist˘m svûdomím ﬁíci, Ïe splnila svÛj
cíl, totiÏ pﬁedloÏit vyváÏenou, propracovanou a velmi konkrétní pﬁípadovou studii v˘konu moci ve stﬁedovûku. Autor nemá zapotﬁebí dovozovat mechanismy uplatÀování
moci z jak˘chkoli obecn˘ch teorií moci ãi
filozofií dûjin, jelikoÏ je schopen tyto mechanismy díky bohat˘m a v˘bornû zvládnut˘m pramenÛm podrobnû pozorovat in vivo.
âesk˘ ãtenáﬁ dostává v této knize do rukou
jednu z nejzásadnûj‰ích a nejaktuálnûj‰ích
(ostatnû i nejcitovanûj‰ích) prací o inkviziãním vy‰etﬁování v Languedoku ve 13.-14.
století, která ov‰em sv˘m v˘znamem tuto
úzkou oblast pﬁesahuje a je i v˘znamn˘m

pﬁíspûvkem k probíhající revizi celkového
obrazu inkvizice ve stﬁedovûku. Given si zejména dobﬁe uvûdomuje, Ïe inkvizitoﬁi museli ãelit v˘znamn˘m omezením (s. 37 a porÛznu) a nikdy by nebyli s to sv˘ch cílÛ
dosáhnout bez aktivní pomoci jin˘ch drÏitelÛ moci, s nimiÏ byli ãasto nuceni sloÏitû vyjednávat (s. 276). Tuto skuteãnost je autor
schopen v pramenech preciznû vykazovat.
Knize slu‰í také peãlivé statistické anal˘zy,
doprovázené vÏdy upozornûním na zlomkovitost pramenÛ. GivenÛv obraz je vhodné
doplnit o novûj‰í studie vûnované financování inkvizice (Laurent Albaret – Isabelle
Lanoix-Christen, „Le prix de l’hérésie: Essai de synthèse sur le financement de l’inquisition dans le Midi de la France (XIIIeXIVe siècle)“, Heresis 40, 2004, 41-67) ãi
sebepojetí inkvizitorÛ (Christine Caldwell
Ames, Righteous Persecution: Inquisition,
Dominicans, and Christianity in the Middle
Ages, Philadelphia: University of Pennsylvania Press 2008; Karen Sullivan, The Inner
Lives of Medieval Inquisitors, Chicago –
London: University of Chicago Press 2011),
ale celkovû mu je sotva co vytknout.
V letm˘ch obecnûj‰ích poznámkách, napﬁíklad v odmítnutí durkheimovského pojetí pﬁestoupení a trestu (s. 117), v rozboru postavení a role zprostﬁedkovatelÛ mezi
místními komunitami a vzdálen˘mi vládnoucími institucemi (s. 213-214) ãi v poukazu na „nedostateãn˘ rozvoj sociologické
anal˘zy kolektivní akce ve stﬁedovûku“
(s. 162) vystupuje na povrch, Ïe za knihou
stojí ‰ir‰í teoretick˘ zájem, jakoÏ i tu‰ení
obecnûj‰ích teorií o technologiích v˘konu
moci ve stﬁedovûku a o jejich promûnách.
Podle mého soudu v ãe‰tinû nyní neexistuje kniha, která by otvírala pﬁesnûj‰í a Ïivûj‰í vhled do konkrétního pÛsobení inkviziãních soudÛ a která by jejich ãinnost lépe
zasazovala do celkového spoleãenského
a politického kontextu.
DAVID ZBÍRAL

