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Проблем јереси
Верско учење које је у суп ротности од званичног признатог од стране Црк ве на
зива се јерес. Следбениц и јереси називају се јерет иц има. У првим вековима јe jерес
имала велик и значај за историју Црк ве. Служ ила јој је као подстрек да убрзано де
финише своје докт рине и да анатем ише иск рив љене теолошке ставове.
Повремено је изглед ало да ће велик и пок рет и као аријанство и гностиц изам за
сенит и Црк ву. Преобраћењем Констант ина Великог (306–336) моћ државе преш ла
је у руке хришћана, који намећу јед инство вере. У источним и западним деловима
Римског царства законом су се јерет иц и подвргавали егзил у, конфискац ији имови
не и смртној казни. Сва ова решењ а преж ивела су пад Царства. Црк ва се позивала
на државу рад и сузбијањ а јереси.
Сам и цареви прогонили су прек ршитеље црк веног закона. Цар Констант ин
316. прогонио је донат исте (јерес о сак рамент има и Црк ви), а год ине 325. проте
рао је Арија и два његова епископа. Манихејц и (дух и материја; принц ип добра и
принц ип зла = дуа лизам), нис у могли да нас леде имовин у својих род итељ а. Јусти
нијанов Кодекс их осуђује на смртн у казну. Теодосијев син Аркад ије је 395. пот вр
дио ове законе. Манихејство је дуа листичка јерес коју је основао Мани у Персији
у 3. век у пос ле Христа. Смат рао је себе пос ледњим у низу пророка међу којима су
били Адам, Буд а, Зарат устра и Исус. Манихејство је смат рало да је свет спој духа
и материје, првобитног добра и зла. Пала душа је заробљена у злом, материјалном
свет у и трансцендентни свет може досегн ут и само путем духа. Јерес се ширила по
Римском царству и на Исток у. Хришћанска Црк ва и римска држава су се прот ив ње
бориле и манихејство скоро потп уно нестаје из Западне Европе до краја 5. века. У
Азији је опстало до 14. века.1
1

Енциклопедија Британика 5, Беог рад 2006, 110.
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У трећем век у шири се гностиц изам, чији су верниц и полагали право на тај
но, или пов лашћено, знање и називани gnostikoi (зналц и). Њихов начин миш љењ а
заснивао се на опш тој хеленској идеји да се спасење постиже знањем. Основа гно
стичке мис ли је дуа лизам Бога и света, који је краљевство ђавола и непоп рав љиво
зао. Гностиц изам је врста побуне прот ив грчке нау ке и разликовао се од платони
зма. Су п ротстав љао се правоверном хришћанству својим неп ријатељством према
историји. Уместо да се заснива на идеји да Бог прип рема за буд ућност пос редством
прош лости, свет је смат рао светом из којег је Бог одс утан. Гностиц изам спојен са
хришћанским идејама Црк ва је оценила као неп рих ватљив. Овај особени спој имао
је дуго трајање и поново се појавио у средњем век у као албижанска јерес, која је
цветала у јуж ној Франц уској.2
Св. Авг устин и друг и црк вени оци нис у се слагали са строг им мерама прот ив
јерет ика. Читава хришћанска трад иц ија говори да вера није достојна Бога ни по
штовањ а људ и ако не настаје и не развија се у слобод и. Према Св. Атанасију, «Свој
ство је религ ије да уверава, а не да присиљ ава.» Св. Авг устин говори манихејц има:
« Kо не зна коликом је муком мог уће отк рит и истин у и како се тешко изв лачи из за
блуде тај ће окрутно поступит и према вама.» Лактанц ије смат ра: «Религ ију треба
штит ит и, али не убијајући, него умирући за њу...»3 Међут им, кад а су јереси у 12. и
13. век у угрожавале темеље средњовековног живота, друш тва и Црк ве, установ љен
је судски организам – инк визиц ија, који ће одбранит и ове средњовековне структ у
ре и обезбед ит и сиг урност.
Јерес се може дефинисат и као формално одрицање или изражавање сумње у
одређен у хришћанску истин у. Реч јерес порек лом је из грчког језика и у ант ичко
доба означавала је «избор» или «изабран у ствар» и упот ребљавала се за припаднике
појед иних филозофских школа. Већ у Новом Завет у се местим ично користи у не
гат ивном контексту, а од Св. Игњ ат ија је синоним за пог решно теолошко миш љење.
Црк ва од најранијих дана себи присваја право да формулише учење и дос ледно је
осуђивала јерес. Као што је нап ред речено, пот реба да се побије јерес понекад је
подстица ла обликовање правоверне хришћанске докт рине.
У време првих векова хришћанства јереси су се углавном рађале због пог ре
шног схватањ а Христове природе. Касније су се јавили јерет ичк и пок рет и који су
теж или да се Црк ва врат и њеној апостолској једноставности. Многа јерет ичка уче
ња одбац ивала су Свете тајне, као и друге црк вене инстит уц ије.
Аријанц и су били следбениц и Арија из Александ рије, презвитера који је оспо
равао Христову божанску природ у и учио да Син није једнак Оцу, већ га је овај ство
рио пре почетка времена као инструмент за стварање света. Никејски сабор 325.
год ине осуд ио је Аријево учење. Са одл уком Сабора слож ио се цар Констант ин Ве
лик и, који је Арија протерао у Илирик.4 Аријево учење се и даље ширило; мног и на
род и (међу њима Гот и, Ванд али и Лангобард и) прим или су га за време Велике сеобе
народ а. На II Васељенском сабору у Цариг рад у 381. год ине одвојено је од хришћан
Џ. Џ. Витроу, Време кроз историју, Београд 1993, 81–82.
Цитати наведени у S. Romac, O Kristu, Crkvi i čovjeku u ozračju nedokučivoga, (svezak III–V), druga
knjiga, Zagreb–Frankfurt 1984, 316–317.
4
Г. Острогорски, Историја Византије, Беог рад 1998, 68.
2
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ске црк ве.5 Монофизит и представ љају следбенике учењ а да се у Христу овап лот ила
само једна, божанска природ а. Несторијанц и носе име по цариг радском пат ријар
ху Несторију (428–431), који је због сукоба са александ ријским пат ријархом Кири
лом око питањ а Христове природе, на Трећем васељенском сабору у Ефес у (431),
осуђен као јерет ик. Био је присталица ставова ант иох ијске богос ловске школе која
је учила да у Христу напоредо постоје две одвојене природе. Одл уке Сабора у Хал
кедон у (451) биле су управ љене прот ив монофизитских и несторијанских заблуд а.6
На тлу Визант ијскога царства настали су пав лик ијанц и, секта чији је почетак
углавном непознат, а оснивач је изглед а био Констант ин из Мананалија. Он је у
време Констанса II (641–668) изг рад ио насеобин у у Кибоси у Јерменији. Василије
I (867–886) побед ио је пав лик ијанце, што је прат ило пресељ авање великог броја
секташа у Трак ију, па од тад а нис у представ љали претњу по Царство у Малој Ази
ји. Трачк и пав лик ијанц и ће се измешат и са локалним становниш твом и створит и
основу за настанак бог ум илске јереси у 10. век у. Бог ум илска јерес је уочена у Бу
гарској 10. века, а зат им се раширила у европским деловима Визант ије и у сусед
ним зем љама. Представ љала је комбинац ију манихејства и пав лик ијанства. При
кључ ује се дуа листичк им пок рет има познат им од времена раног хришћанства и
представ ља њихов изд анак. Ипак се не може идент ификоват и ни са једним од њих.
Богумили су осуђивали робовање тел у, брак, упот ребу меса и вина, захтевали стро
гу аскезу. Одбац ивали су крст, осуђивали клањ ање иконама, порицали свете тај
не, избегавали црк ве. Свето Пис мо су тумачили алегоријски, нег ирали земаљски
живот Христов, игнорисали Богород иц у, осуђивали Јована Крститељ а као претеч у
Ант и х ристову.7 О бог ум илима ће бит и речи касније у вези са њиховим утицајем на
катарску јерес на Запад у у 12. век у.
Интерп ретац ије модерних историчара су потп уно стране ставовима црк вених
људ и средњег века. Веровали су да је јерес дело ђавола. Јерет иц и су описивани ни
зом придева и текстова који су се преносили од аутора до аутора. Неке су Свет и
Оци пренели у средњи век, а друг и се развили у самом средњем век у. Ови описи су
служ или за стварање конвенц ионалних карактеристика личности јерет ика (његов
понос, површинско схватање побож ности, тајанственост). Описивани су као непи
смени, лаж но побож ни, што није увек било истина. Велик и број извора пот иче од
реп ресивних снага или хроничара који су на римокатоличкој страни.
Јерес се чешће проповед ала усменим него писаним путем, те је преж ивелих
дела јерет ика много мање, а и реп ресија је униш тила док ументе.
Историја се на овај начин суочава са проблемом сведочанстава кад а жели да
проу чава понашање, мот иве и веровањ а средњовековних јерет ика. Велик им делом
проу чава тајне пок рете, а мот иве разјашњава на основу извора који се њима ретко
баве, скид а вео конвенц ија и предрас уд а са њихових ориг инала да би створила пра
ву слик у јерет ика.

Исто, 73.
Исто, 77–79.
7
Лексикон српског средњег века, Беог рад 1999, 51 (С. Ћирковић).
5
6
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У стварању јереси учествује јерет ик са дисидентским веровањима и праксама,
али и Црк ва која осуђује његове погледе и дефинише шта је правоверна докт рина.
Јерес се састојала од трајног отпора учењу Црк ве.
Црк ва, суочена са изазовом неп ријатељских сект и од 12. века над аље, била је
приморана да призна да се ове секте разлик ују од оних из позне ант ике и преду зи
ма нове мере да се са њима избори. Створена је машинерија за дефинисање докт ри
не и отк ривање и сузбијање оних који су одбијали да прих вате одл уке Црк ве.
Мед иевисти нис у у потп уности проу чили све аспекте овог развоја. Зна се много
више о порек лу и делима инк визиц ије, једног од инструмената реп ресије. Пот рага
за разумевањем мот ива јерет ика вод и историчара у проу чавање средњовековних
друш тава и економских промена, питање морала верника, услова рег ионалних цр
кава, ефекта насиљ а на стимулисање јерет ика. Ове тешкоће утич у да проу чавање
средњовековне јереси заостаје за ист раж ивањима о друг им аспект има средњове
ковне историје.
Јереси су интег рални део средњовековне сцене у низу земаљ а. Њихов развој је
феномен који се јав ља паралелно са процесима успона папске моћи, развоја канон
ског права, појаве верских редова и развоја крсташког идеа ла. Пот реба за отк ри
вањем и гушењем јереси обликовала је средњовековн у Црк ву за буд ућност. Била је
повремено од одл уч ујућег значаја у полит ичкој историји (Албижански крсташки
рат у Франц уској). Упорни јерет ик није пркосио само вид љивој власти Црк ве. Иза
зивао је и страх од прок летства и поставио свој или суд групе нас уп рот духовној
власти која је имала моћ да одл уч ује о буд ућности његове вечности.
Јерес је стална суп ротност ортодоксији. Ант итезе Бог–Сотона и Рај–пакао чи
не основу средњовековног схватањ а света. Друш твене суп ротности тог доба биле су
подлога за токове који су се разилазили са ортодоксијом. Развој инстит уц ије Црк ве
створио је и прод убио суп ротстав љеност идеа ла Црк ве њеној стварној пракси. Та
суп ротстав љеност је са своје стране доп ринела настанк у јереси. Људ и који су се
проглашавали за Христове пос ланике, проповед али учењ а која су се разилазила са
римокатоличк им правоверјем, сумњ али у црк вени и друш твени поред ак, јав љали
су се током читавог средњег века.8
Ширење култ уре и духовни сад ржај правоверног пок рета прот ив најг рубљих
злоу пот реба повећали су број присталица реформе Црк ве. Проу чавање и култ урна
вулгаризац ија погодовали су крит иц и, а крит ика је повећала број неконформ иста.
Побољшање саобраћајних веза омог ућило је до тад а усам љеним јерет иц има да се
ујед ине и оснују организац ије које су угрожавале Римску црк ву. Катарска јерес,
која је била најзнатнија, замало је прев лад ала римокатоличк у ортодоксију у нек им
градовима северне Италије и сред иш тима јуж не Франц уске. Ширила се до 1209. го
дине, кад а ју је угушио Албижански крсташки рат.
Јерет иц и су имали велик и део присталица међу сиромашним народом, који је
био више осетљив према богатству и пок варености пов лашћених редова, него пре
8
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ма теолошком умовању. Вође су скоро увек припад але вишим класама, међу којима
је било умних људ и, идеа листа и жељних да схвате највише истине.9

Јереси дванаестог века
Почетком дванаестог века престала је пол увековна тишина у историји запад
не јереси. Јереси мењ ају карактер. Нова врста јерет ика су агресивни реформатори
који инсистирају на променама у Црк ви којима ће римокатолиц изам прилагод ит и
својим идејама. Јерес се све више шири отвореним и агресивним проповед ањем.
Јерет иц и се не либе да користе физичк у сил у. Траже да их Црк ва у целини сас луша
и почне да прат и. Настаје нова брига за примен у Јеванђељ а у друш тву или жељ а за
рад икалним променама у свеш тенству и односима између Црк ве и друш тва.10 Пра
воверни реформски пок рет, настао међу монасима и ниж им слојевима хијерарх ије,
кога је зат им преу зело папство, почео је да комеша свест великог броја лаика. Бор
ба између царских и папских странака почела је дискусију о правом месту Црк ве
у свет у у круговима на које ти проблем и раније нис у утицали. Папа Григорије VII
био је спреман да отвори питање принц ипа и опш ту дискусију, да пон уд и под ршку
ент узијастима у побуни прот ив свеш тенства које је практ иковало симонију.11
Црк вена реформа и јерес су међусобно повезани.12 Револ у ц ионарни прог рам
григоријанаца ставио је пред Црк ву идеа ле који никад нис у могли бит и у потп уно
сти реа лизовани и дали дел у свеш тенства и бројним лаиц има визију слободне Цр
кве која се није могла остварит и потп уно у тад ашњим друш твеним и полит ичк им
околностима. У почетк у су григоријанц и могли да сарађују са народним пок рет и
ма. Тако је жар обичног човека који је пробуд ила реформа у нап реднијим цент рима
Западне Европе пронашао правоверан пут. Временом правац папске реформе по
чео је да се мењ а и њени циљеви су све више постајали клерикални и јурисд икц иј
ски. Вормским конкорд атом из 1122. год ине осет ило се да је позив на прочишћење
свеш тенства изг убио ефекат и да се правоверни пок рет окреће безначајним рас
R. Lopez, Rođenje Evrope, Zagreb 1978, 172.
M. Lambert, Medieval Heresy. Popular Movemants Bogomil to Hus, London 1977, 39.
11
Папа Григорије VII (Хилдебранд) (1073–1085) појачао је кампању за моралну реформу свештенства.
Позиву на моралну реформу папа је придружио непосредан изазов „Светом краљевству“. Био је уверен да
световна власт над избором свештенства проистиче из моралних проблема Цркве. Настојао је да се сви све
штеници бирају по канону. Године 1075. је забранио свештеницима да их лаици уводе у звање и тиме угро
зио бит световне контроле. Изнео је теолошку тврдњу да је свештенство са папом на челу надмоћније од
краљева и других световних власти чија је улога да спроводе свештеничка наређења. Сукоб Царства и папа
решен је споразумом папе Каликста II (1119–1124) са Хенриком V (1116–1125), тзв. Вормским конкордатом
1122. године. Случај је после 50 година борбе окончан компромисом. Цар се сложио да не инвестира црквене
људе симболима њихових звања и дозволио канонске изборе. Монарху је дозвољено да присуствује избору
епископа и опата, но бирачи су суштински били слободни. Пошто је особа изабрана, цар је могао да је уведе
у неко световно звање и обдари имовином, али се видело да није реч о увођењу у духовно звање. Симонија
је појам који означава куповину или продају духовних ствари. (Џ. Х. Линч, Историја средњовековне цркве,
Београд 1999, 186–190.)
12
M. Lambert, Medieval Heresy, 41.
9

10
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правама. Пре Вормса је реформа у свом најд иректнијем дод иру са лаи чк им светом
почела да губи дах и након тога се повећао број јерет ичк их епизод а. Очек ивањ а
лаи чког света григоријанска реформа није успела да исп уни.
Папство је најт рајнији успех постигло крсташким ратовима.13 Крсташи су ство
рили дубок и народни осећај за Христове патње на Распећу и мрж њу према Јевреји
ма. Успех крсташких ратова би се одразио у новом Јерусалимском краљевству које
би пом ирило све људе у сукобу и узд игло у доба обиљ а које ће претход ит и Судњем
дан у. Крсташи су били и важ на веза која је приближ ила људе Западне Европе Ви
зант ији и Балкан у и постојање крсташких држава је нес умњиво олакшало формал
не и неформалне контакте са илегалним дуа листичк им бог ум илским црк вама14 у
Констант инопољу, Ма лој Азији и Балкан у.15
Непог решиви доказ о прис уству бог ум ила вид и се 1140. год ине, али се оно ве
роватно може примет ит и и раније. Јерет ичке епизоде пре те год ине већ изазивају
сумњу у прис уство бог ум илске докт рине и постоји чврста подлога за становиш те да
је рани јерет ик, Петар од Брија, био под бог ум илским утицајем. Крсташки ратови
су били једна од карика у ланц у контаката који су помогли да се овај утицај више
оствари на Запад у.
Дуа лизам никад не би поново прод ро на Запад да тло за примање јереси није
било добро прип рем љено. Незадовољство Црк вом било је неоп ходно као први корак
да би елемент и драстичне аскетске вере били прих ваћени на марг инама римока
толиц изма. Ово незадовољство било је производ реформе која је изг убила снаг у и
ефеката риг идности и конзерват ивизма у Црк ви који није могао да прих ват и нове
13
Крсташки ратови, освајачки походи феудалне класе Западне Европе, вођени су од 11. до 13. века про
тив муслимана Средњег истока ради ослобођења Христовог гроба у Јерусалиму, освајања богатог Истока и
отварања трговине са источним земљама. Нема сагласности у погледу њиховог броја, а само су I и VI довели
до привременог освајања Јерусалима и сиријско–палестинског приморја. Први је вођен 1096–99. (феудалци
из јужне Француске, Нормандије, Лотарингије и др.), други 1147–49. (Луј VII и Конрад III), трећи 1189–92.
(Филип II Август, Ричард Лавово Срце, Фридрих I Барбароса), четврти 1202–04. године (Бонифацио Мон
фератски), затим тзв. Дечји крсташки рат 1212. (пустолови Стефан и Никола), пети 1217–21. (Андрија II,
Леополд II), шести 1228–29. (Фридрих II), седми 1248–54. (Луј IX Свети), осми 1270. (Луј IX Свети). У њима
је, према процени историчара, изгубило животе 2 милиона људи. У тзв. дечјем крсташком рату страдало је и
15 хиљада деце. Крсташки ратови имали су значајних последица. Запад се упознао са културним тековинама
Истока и са класичном грчком литературом и науком. Развитак обостране трговине допринео је напретку
градова. Крсташки ратови довели су до слабљења феудализма и јачања краљевске власти.
14
Дуализам је једно од трајних веровања човечанства. Његово присуство простире се од далеке Кине
до ловишта Ирокеза у периодима од 2000. године пре Христа до 12. века. Он је у основи непријатељ право
верног хришћанства. Дуалисти преувеличавају и искривљују текстове Светог Писма и сматрају да је матери
јални свет творевина зла. Све што се може видети је зло – само тело је творевина злог бога или палог анђела,
који се предао злу. Оно што се не види је духовно. Највиша сврха постојања је побећи од материјалног света.
Одбацује се Христова инкарнација, правоверна доктрина искупљења, сакраменти Цркве. Ставови према гре
ху и слободној вољи су измењени. Одбацује се конзумирање меса. Брак се мора избегавати, јер он ствара
људско тело, које је творевина зла. Дуалистичка веровања су привлачна због једноставности, дају јасну сврху
света и решење трајног теолошког проблема присуства зла у свету који је створио Бог. Један од облика дуали
стичке јереси је богумилство, настало у Бугарској 10. века. Богумили су веровали да је ђаво творац видљивог
материјалног света, да Христос није имао обично тело и да није истински патио. Одбијали су сакраменте.
Нису крстили водом и ђавола су поистовећивали са Јахвеом.
15
M. Lambert, Medieval Heresy, 43.
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интерп ретац ије хришћанског живота. Било је пот ребно више од века пре него што
су црк вене власти биле у стању да прилагоде своје погледе и успоставе кохерентн у
полит ик у. Током сумње и оклевањ а јерет ичке групе су наш ле прилик у да се отцепе
од Црк ве. Дуга криза први пут се наш ла пред мог ућношћу решењ а за време Иноћен
тија III (1198–1216) на почетк у тринаестог века. До тад а Црк ва дванаестог века није
као целина разумела силе које су се наш ле иза поп уларних јерет ичк их пок рета и
није имала ефикасан одговор на њих.16

Лутајући проповедници
Јереси 12. века имале су неод ређен у форму, недостајали су им јасни догмат
ски ставови и биле су у блиској вези са идеа лима правоверне побож ности. Већина
народ них јереси наста ла је спонтаним ра дом лу тајућих проповед ника. Пропове
дање је прип рем ило становниш тво за прих ватање јеванђељских и дуа листичк их
јереси 12. века. Имало је често правоверне корене. Рад проповедника Црк ва није
одбац ивала, а нек и су имали и папин у дозвол у. Јед ан од најранијих био је Роберт
из Абрисела, који је деловао у Франц уској. Поред њега ист ич у се Бернар из Тирена
и Норберт из Ксантена.17
Постоје сличности у оквиру група лутајућих проповедника. Изненађујућа је
њихова љубав према сиромаш тву. Сиромаш тво и проповед ање су блиско повезани.
Недостатак средстава и потп уна зависност проповедника од спонтаних давањ а ње
гових слушалаца били су гаранц ија проповедникове независности и искрености.
Брзо су прив лачили следбенике, делом на уобичајени начин, а делом су их групе
мушкараца и жена прат иле за време лутањ а зем љом. Лутајући проповедниц и по
стали су оснивачи манастира. Оснивањ а су доп ринела разноврсности верског жи
вота у првој половини 12. века.18
Пок рет и који су проповед али сиромаш тво представ љали су реа кц ију прот ив
богатства Црк ве и грађанства које се развијало у време брзог раста економ ије. Расте
рац ионализам који довод и до поређењ а у историјском смис лу између једноставне
апостолске Црк ве и развијене хијерарх ије Црк ве дванаестог века. Велике гом иле
које су се окрен уле народним проповедниц има изразиле су пот ребу за кохерент
нијим упутствима Црк ве, али предлози за стварање центара за обук у свеш теника
и коришћење катед рала као места за народн у теолог ију су пропали.19 Пре доласка
фратара станд ард и образовањ а свеш тенства остали су на ниском нивоу. Шанса за
јерет ике била је у постојању великог народног жара, који је реа говао прот ив конзер
ват ивне Црк ве којој су биле пот ребне реформе, у неза довољству утврђеном Црк вом
варварског доба, новом разумевању одређених црк вених текстова и одбац ивању по
стојећег нем ирног материја листичког доба. Идеје лу тајућих проповед ника крета ле
су се од драстичне реформе, већим делом на грегоријанским основама, до теоло
шке јереси.
Исто, 43.
Исто, 43–44.
18
Исто, 45.
19
Исто, 47.
16
17
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Појава катара
Јереси у прве три деценије 12. века заснивале су се на личности једног пропо
ведника. Кад а би престао његов утицај следбениц и би скоро потп уно нестали. Око
1140. год ине јав ља се међународни пок рет који се различито звао у различит им
зем љама и имао особите елементе веровањ а и организац ије. Они отк ривају везу са
бог ум илима Визант ије и Балкана.20
У следеће две деценије јерес настала под бог ум илском утицајем се широко
проширила на Запад у. Први израз ове јереси који је забележен одиг рао се 1143–44.
год ине у Рајнској области, у Келн у.21 Постојале су три категорије присталица – слу
шаоц и, верниц и и изабрани. Прелазак из најниже категорије у категорију верника,
или из верника у изабране, спровод ио се церемонијом полагањ а рук у и процесом
тестирањ а. Њихово крш тење полагањем рук у у «ват ру и Дух» био је у суп ротности
са крш тењем водом које је вршио Јован Крститељ. Одбијали су да пију млеко или
конзум ирају било шта што је настало као резултат полног сношаја. Одбац ивали су и
брак. Посвећивали су хран у и пиће уз молит ву Оче наш. Тврд или су да њихово ве
ровање сеже у доба мученика и да имају присталице у Визант ији. Ту је и прис уство
дуалистичке кос могоније.
Бог ум илски утицај је успостав љен на тад ашњем Запад у јер су јерет иц и твр
дили да прате Христов пут. Апостолски живот био је прек ретница. Јерет иц и су те
жили реа лизац ији апостолског живота преко несиг урног лутајућег живота, према
обрасцу Сед амдесеторице, коју је пос лао Исус.22 Правоверни грегоријански про
поведниц и су помогли да се створи захтев за овим обрасцем апостолског живота.
Због конзерват ивизма Црк ва овај захтев није прих ват ила у овом период у и корист
су однели јерет иц и.23
Нис у сви јерет иц и прим или бог ум илски утицај. Друга група је имала верова
ња «запад ног» типа, ригорозни морал, теж њу за јед ноставном ду ховном Црк вом
слободном од римокатоличког свеш тенства и долази до појаве инд ивид уа лне све
сти.24 Порицали су вредност римокатоличк их миса, прих ват или крш тење одрас лих
и одбац или крш тење деце као суп ротно Светом Пис му. Био је дозвољен само брак
између невиних, а одбачено и чистилиш те. Спајањем западне јеванђељске јереси и
бог ум илског утицаја са Истока настала је нова јерес 12. века. Она је имала међу
народни карактер. Звали су се «piphles» у Фланд рији, у Немачкој катари (на грчком
katharoi – «чисти»), албижани по град у Алби у јуж ној Франц уској, који је био једно
од њи хових упориш та.
Цезарије из Гајстерба ха 25 пише: «Снага јереси била је тако велика да је изгле
дало да се пшеница вере по читавој тој зем љи прет ворила у плеву заблуде. Пос лат и
Исто, 60.
Исто, 60–61.
22
Према Луки, сам Исус је поставио другу седамдесеторицу апостола и послао их да проповедају. За
њих се најчешће користи назив „шири круг апостола“, а међу најзначајнијим су јеванђелисти Марко и Лука.
23
M. Lambert, Medieval Heresy, 61.
24
Исто, 62.
25
Цитирано у Istorija filozofije I, u redakciji G. F. Aleksandrova, V. E. Bilovskog, M. V. Mitina, P. F. Judina,
Beograd 1948, 475.
20
21
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су опат и нашег ред а и неколико епископа, да мот иком ортодоксне проповед и из ко
рена ишч упају ту плеву, али су мало шта постигли... Албижани признају два прин
ципа: доброг бога и злог бога, који је, како они каж у, створио сва тела, као год што
је добри бог створио све душе... Они порич у васк рсење тела; они смат рају савршено
бескорисним ићи у црк ву и молит и се у њој; они одбац ују крш тење... Албижани ве
рују да душа пролази, према зас лугама, кроз разна тела, чак и кроз тела живот ињ а
и змија. И толико је ојачала албижанска заблуд а да је убрзо заразила готово хиљ ад у
градова, и да није била угушена мачем верних, зах ват ила би и читаву Европ у».
Одржана је конференц ија у Ломберс у, замк у близу Албе, на југ у Франц уске и
изнела се на видело слобод а катара на погодном терен у.26 Локалне јерет ичке вође,
«добри људ и», расп рав љали су са својим прот ивниц има. Представниц и правоверја
држали су се стриктно цит ирањ а доказних текстова из Новог Завета, јер јерет иц и
нис у признавали Стари. Ломбершко суђење прот ив веровањ а «добрих људ и» уоп
ште није имало резултата. Две год ине пос ле Ломберса на међународном конц ил у
дуа листа у сел у Сен Фелис територија највише зах ваћена јересју је подељена на би
ску пије, територијално распоређене по римокатоличком обрасцу. У Ломбард ији је
катарска мисија успостав љена у петој или почетком шесте деценије 12. века.
Највећа снага пок рета леж и у његовом етичком обраћању становниш тву на ко
је је довољно деловао верски осећај времена да цене сиромаш тво и самопожрт вова
ње и недостатак правоверног усмеравањ а. Кључне фиг уре били су веома посвећени
мисионари чији је аскетски живот имао непос ред ан утицај и чија је храброст била
зад ив љујућа. За отп рилике две деценије од нес умњиве појаве бог ум илског утицаја у
Келн у, нова јерес се проширила са Рајне на Пиринеје и на Апенинско пол уострво.27

Валдензи и хумилијати
У пос ледњих тридесет год ина 12. века са катарском јереси је власт имала нај
више пос ла. У северној и цент ралној Италији и у Лангедок у успела је да се јаче
учврсти. У исто време појавиле су се и две групе јерет ика – хум илијат и и валден
зи, пок рет и засновани на Јеванђељу, чији су чланови желели право да проповед ају
међу хришћанима.28 Вал дензи су били пример потенц ијалног реформског пок рета
који је скрен уо у јерес због неп рилагођености црк вене власти. Оснивач Валдо био је
богат и пос лод авац из Лиона, над ахн ут животом Св. Алексија. Након што се посаве
товао са професором теолог ије, одл учио је да се одрекне богатства и овоземаљског
света. Његов циљ је био апостолски живот у сиромаш тву и проповед ање одломака
јеванђељских текстова. Од ранијих проповедника разликовао се по бризи лаика за
самостално учење преко превод а Светог Пис ма и Дела Свет их Отаца на матерњем
језик у. Сак упио је следбенике и желео да проповед а, за шта се са њима прип ремао.
Ускоро је дошао у сукоб са влашћу. Трад иц ионална схватањ а црк вених редова
давала су право проповед ањ а и лечењ а душа папи и бискупима, као нас ледниц има
M. Lambert, Medieval Heresy, 64.
Исто, 66.
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Пет ра и Апостола, и свеш тениц има, као нас ледниц има Сед амдесеторице. Канон
ско право је ограничавало проповед ање на клир и било је мало изу зетака. Валдов
пок рет имао је успех у народ у и изазвао страхове и љубомору локалног свеш тен
ства. Валдо и његови учениц и захтевали су пријем код папе и пос лали представни
ке на III Латерански конц ил 1179. год ине у Риму, показујући своје преводе и тра
жећи овлашћење за проповед ање. Дош ло је до испит ивањ а, али тад а валдензима
није дата права дозвола за проповед ање. Папа Александ ар III је одобрио Валдов
завет на добровољно сиромаш тво, али је забранио проповед ање њему самом и ње
говим следбениц има, осим ако не добију одобрење локалних свеш теника. Локално
свеш тенство то није учинило, па је папина одл ука у ствари била близу тоталног
одбијањ а.
Одобравање завета сиромаш тва заједно са оклевањем у вези са проповед ањем
су одлика трад иц ионалног става Црк ве. Следеће год ине Валдо и његови следбени
ци су још увек били у њеном окриљу. Велик и страх власти био је да на валдежански
ент узијазам може деловат и катарска јерес. За одметање су одговорни мног и фак
тори. То су: Валдов осећај да има мисију директно од Бога, стање Црк ве, осећањ а
прот ив неа дек ватног свеш тенства и Валдово углед ање на Јеванђељ а као заповести.
Верност Светом Пис му и божански позив су захтевали проповед ање. Тако је удру
жење ушло у шизму.29
Заним љив је опис Стефана из Бурбона који говори о сиромашнима из Лиона.
Стефан је био дом иниканац и инк визитор из прве половине 13. века. Стефан овако
опис ује валденге:
«Валдензи су добили име по оснивач у ове јереси, који се звао Валдо. Такође се
зову и Сиромашни из Лиона, јер су први проповед али сиромаш тво. Исто тако себе
називају Сиромашни Духом, јер је Господ рекао: Благос ловени су сиромашни ду
хом... Валдо, који је живео у Лион у, био је богат човек, али са мало образовањ а. Слу
шајући Јеванђељ а и буд ући радознао да разуме њихово значење, погод ио се са два
свеш теника да напиш у превод на народном језик у. Они су ово и учинили, заједно
са друг им књигама Библије и мног им одломц има из списа светаца. Пош то је овај
грађанин читао Јеванђеље док га није знао напамет, одл учио се да след и апостол
ско савршенство, да живи као и сам и апостоли. Тако, прод авши сву своју имовин у,
презирући свет, бацао је свој новац сиромашнима као прашин у. Онд а је теж ио да
узурпира службу апостола и проповед ао Јеванђељ а на улицама. Вод ио је многе му
шкарце и жене да чине исто, поду чавајући с њима о Јеванђељима. Такође их је по
слао да проповед ају у околним селима. Ови мушкарц и и жене, незналице, трчећи
кроз села, улазећи у куће и проповед ајући на отвореном као и у црк вама, вук ли су
друге да чине исто».30
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Слични фактори били су на дел у међу хум илијат има («понизнима») северне
Италије.31 Теж или су да воде чистији етичк и живот у склад у са Јеванђељима, а без
одрицањ а брака. Зарађивали су за живот у ломбард ијским градовима ручним ра
дом, углавном у производњи вуне. Као знак понизности носили су одећу од сирове
вуне и добили име по начин у живота или одевањ а. Одбац ивали су зак лет ве и лаж и и
пракс у парничењ а. Били су различитог порек ла. Међу њима је било и свеш тенства.
Имали су одвратност према таложењу богатства и сав вишак давали за милостињу.
Александ ар III је сас лушао и одбио њихов захтев за дозвол у проповед ањ а. Настави
ли су да инсистирају и Црк ва их је забранила.
Валдензи и хум илијат и су дош ли под размат рање у Верони 1184. г. Док умент
који је изд ат као резултат пом ирењ а између папе Луц ија III и цара Фрид риха I Бар
баросе,32 представ љао је корак нап ред у борби Црк ве прот ив јереси. Була Аd abolen
dam, која је подразумевала акт ивн у сарадњу Фрид риха I Барбаросе је први пок ушај
током читавог века да се реши изазов јереси са наднац ионалног становиш та.33 Бре
ме је пало на бискупе, који су морали да дел ују као чувари правоверја и да сузбију
јерес, уз мал у помоћ црк веног врха. Они су реа говали на прис ус ут во јереси у њихо
вој дијецези на веома различите начине, према својим сопственим способностима.
Једна област је заок уп љала папе генерац ијама у борби прот ив јереси – Лангедок,
његово сред иш те, Гаскоњ а и Прованса. Була Аd abolendam се озбиљно посвет ила је
реси у Италији, месту настанка највећег броја забрањених сект и. Бискупи или њи
хови представниц и морали су да посећују два пута год ишње парох ије зах ваћене
јересју, а световне власти су морале да помаж у у ист рагама. Ове одл уке нис у успеле
да окрен у сит уа ц ију у корист Црк ве. Отк ривање јереси је зависило од случајног на
родног потказивањ а. Була Луц ија III реорганизовала је епископалн у инк визиц ију,
али није одред ила средства која би осиг урала да бискупи врше своју дуж ност. Аd
abolendam није дала решење за проблеме препознавањ а и класификац ије јереси.
Она је коначно одбац ила валдензе, а исто се односило и на хум илијате. Дош ло је
до расцепа међу валдензима 1205. год ине, који су до краја средњег века остали по
дељени на лионску груп у која је остала верна Валд у и на сиромашне Ломбарђане
са сред иш тем у северној Италији. Пос ле 1205. г. ови потоњи су отиш ли још дубље у
јерес.34

M. Lambert, Medieval Heresy, 70.
Фридрих I Барбароса (око 1123–90), немачки краљ и римски цар (1152–90), водио је више ратова у
Италији да би потчинио богате ломбардијске градове и приморао папу на покорност. Претрпео је пораз у
бици код Лењана (1176), после чега се покајнички измирио са папом и преузео вођење III крсташког рата. На
путу кроз наше земље састао се са Стефаном Немањом у Нишу 1189. године. При одласку у III крсташки рат
удавио се у реци Селеху у Малој Азији. (С. Пеинтер, Историја средњег века, Београд 1997, 319–324.)
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Црква и јереси у 13. веку. Инквизиција
Време Иноћентија III (1198–1216)
Доласком папе Иноћент ија III први пут се на папској столиц и нашао човек Цр
кве који је јереси и верске пок рете повезане са њима смат рао главним проблемом
свог понт ификата.35 У претходном век у Александ ар III и Луц ије III преду зели су
кораке да се суоче са овим проблемом, али су њихова решењ а била недовршена. За
Иноћент ијем су след ила тројица папа, Хонорије III, Григорије IX и Иноћент ије IV и
сви су обрат или паж њу на конт рауд арац прот ив јереси. Рад двојице светаца, Дом и
ника и Фрање, и појава просјачк их редова, које је Иноћент ије III охрабривао, имали
су снажан ефекат на верски живот 13. века и обезбед или квалификовано особље за
проповед ање прот ив јереси. Проу чавање јереси прец изније је појаснило границ у
између јереси и правоверја. Под Григоријем IX коришћење папиног ауторитета до
вело је до стварањ а папске инк визиц ије, која је побољшала епископално прогањ ање
јереси и дало нову енерг ију за праћење и испит ивање јерет ика. До сред ине 13. века
успостав љени су принц ипи прот ива кц ије Црк ве, који се неће мењ ат и у основи до
краја средњег века.
Иноћент ије III је поставио принц ипе за буд уће акц ије. Пон уд ио је ент узија
стима који су одл утали начин да се врате Црк ви и отк лонио опасност у пок рет и
ма лутајућег проповед ањ а у сиромаш тву одобравајући начин апостолског живота
под старањем Црк ве. Истовремено је пок ушао да ефикасније упот реби сил у прот ив
упорних јерет ика.36 Ист раж ивао је сва средства канонског закона да нађе место за
народна верска удружењ а која су у том трен утк у била на границ и правоверја. Ху
милијат и који су желели признање су прих ваћени и добили правила која су дозво
љавала постојање три гране са посебним начином живота: прве свеш теничке, друге
која се састојала од лаика који су живели у заједницама и треће која се састојала од
ожењених људ и који су живели са пород ицама, све у склад у постојећих законских
норм и.
Ове одл уке су на дел у одвојиле мал у груп у умерених од пок рета валдежанских
проповедника и врат или многе хум илијате Црк ви. Изглед ало је да ће Иноћент ије
ва полит ика имат и далекосеж није резултате кад а је стот ин у валденга у Италији
траж ило, под одређеним условима, прих ватање од Црк ве. Пос ле 1212. г. нема више
овак вих захтева. Иноћент ијев прилаз могао је да успе само ако су теж ње за пом и
рењем долазиле од сам их валденга.
Након поделе валденга 1205. г., контакт и између сиромашних Ломбарђана и
лиониста преко Алпа нис у у потп уности прек ин ут и. Представниц и обе стране су
срели су се на конференц ији близу Бергама 1218. год ине да би изглад или разлике.
Лионистичко крило које је под ржавало Валд а 1218. г. још није потп уно раск ин уло
са Црк вом. Веровали су да је њихово проповед ање директна мисија од Бога и одби
јали су црк вен у екскомуникац ију. Нис у као Ломбарђани инсистирали да сву прак
35
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су Црк ве подвргн у испит ивању у светлу Св. Пис ма и обрасца ране Црк ве. Стране се
никад нис у ујед иниле након пропасти Бергама, мад а су се наставили нек и спора
дични односи. Шанса за поновно ујед ињење са Црк вом изглед а да је нестала.
Успех валденга који су се врат или Црк ви био је делим ичан. Група Бернард а
Прима донела је служби Црк ве став заснован на сиромашном живот у. Сиромашни
римокатолиц и под Дираном од Хуеска спровод или су више учен у мисију, са сед и
штем у Елн у у Русијон у који је форм ирао центар за изд авање ант ијерет ичк их спи
са. Обе групе имале су предност нед јерет иц има, јер су саме реа лизовали апостол
ски живот сиромашних проповедника. Нис у успеле да сав лад ају неп ријатељство
бискупа и стекн у већи народни успех. Представ љају недовршен у скиц у успешних
просјачк их редова. Прих ваћени хум илијат и су проповед али прот ив јереси у Ми
лан у, али су остали иск ључиво Италијани и нис у наставили да форм ирају ред од
првок ласног значаја.
Кад а у Лангедок у 1206. г. мисија цистерц ита није нап редовала у проповеднич
ком позиву, кастилијански бискуп Дијего од Осме и његов помоћник Дом иник до
шли су на идеју проповед ањ а у сиромаш тву у склад у са Јеванђељем и у условима
једнакости са њиховим неп ријатељима катарима. Дом иник, кога је стално охрабри
вао и помагао Иноћент ије III, сместио се у срц у катарске зем ље. Год ине 1215. пре
селио се у Тул уз, а 1216–17. траж ио је признање за свој ред проповедника, познат
историји као дом иникански ред, који је развио посебан начин живота авг устинских
каноника којима је Дом иник припад ао. Прерас ли су у велик и међународни ред по
свећен проповед ању вере и гушењу јереси. Утицали су на целок упн у верску слик у,
постав љајући нове станд арде у проповед ању, ушавши на универзитете и играјући
важ ну улог у у развоју схоластиц изма, радећи прот ив катара и валденга и ист ич у
ћи свој највећи арг умент – вођење апостолског живота. Одл учна папина под ршка,
добро планирање Дом иника и његових нас ледника и хитна сит уа ц ија у Лангедок у
помогли су ред у прот ив опозиц ије сек уларног свеш тенства по питању права фрата
ра да проповед ају, исповед ају и мешају се у рад парох ија.37
Св. Дом иник суделовао је у крсташком рат у прот ив албижана као ненаоружа
ни проповедник. Дом иник је остао у Лангедок у десет год ина (1206–1216), до смрт и
Симона де Монфора, често у личној опасности након избијањ а Албижанског кр
сташког рата 1208. год ине. Добио је од папиног изас ланика овлашћење да пом ири
са Црк вом преобраћене јерет ике. Није јасно да ли је ова служба подразумевала и
право да пред аје упорне јерет ике сек уларним властима. Дом иник се само једном
јасно спом иње као прис утан на спаљивању јерет ика и тад а је, према Теодорик у из
Аполд ије, спасао једн у од жртава од ломаче.38
У трен утк у малод ушности, његове мис ли као да оправд авају насиље: «Год ина
ма сам узал уд настојао да вас уверим благошћу, проповед ао вам плач ући и молећи.
Али у мојој зем љи постоји једна изрека, која каже: тамо где не вред и благос лов, вре
де бат ине. Ми ћемо прот ив вас позват и прелате и кнежеве...». Славни дом иниканац
37
R. W. Southern, Western Society and the Church in the Middle Ages, The Pelican History of the Church 2,
London 1988, 279–280.
38
The Cambridge Medieval History, Vol. VI, Cambridge 1929, 738.
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Тома Аквински, иако се није слагао са присилним обраћењем, одобравао је крајње
мере прот ив јерет ика, као заш тит у верника од безбож ничке заразе.39
Свет и Тома је у дел у Summa Theologica изнео своје миш љење о опхођењу према
јерет иц има; на питање да ли јерет ика треба толерисат и, он одговара: «...Што се ти
че јерет ика, морају се имат и у вид у две ствари, једна на њиховој страни, друга на
страни Црк ве. На њиховој страни је грех, због кога зас луж ују не само да буд у одво
јени од Црк ве екскомуникац ијом, већ такође да смрћу буд у уклоњени са света. Јер,
много је тежа ствар иск варит и веру која ожив љава душ у него фалсификоват и новац
који под ржава привремени живот. Стога, ако се фалсификатори новца и друг и зло
чинц и осуђују на смрт од сек уларне власти, има много више разлога да се јерет иц и,
чим су осуђени за јерес, не само екскомуниц ирају, већ и усмрте.
На страни Црк ве, међут им, стоји милос рђе које глед а на преобраћење зал ута
лог, али пос ле првог и другог саветовањ а, Апостол наређује: пос ле тога, ако је још
увек тврдоглав, Црк ва, више се не над ајући његовом преобраћењу, глед а на спаса
вање друг их екскомуниц ирајући га и одвајајући га од Црк ве, и, штавише, пред аје га
сек уларном трибунал у да смрћу буде избрисан са света.»40
Поводом питањ а да ли Црк ва треба да прих ват и оне који се одврате од јереси,
Св. Тома износи следеће: «...Црк ва прима на покајање оне који се по први пут врате
из јереси... уколико се испостави да је њихово преобраћење искрено... али кад поно
во падн у у јерес, након што су били прих ваћени, то изглед а доказује да нис у утврђе
ни у вери, стога, кад а се поново врате, примају се на покајање, али нис у ослобођени
бола смрт и.»41 Ове речи Св. Томе Аквинског најбоље сведоче о томе како се пои мала
вера у његово време – била је важ нија од телесног живота и највеће добро на зем љи.
Као так ву, требало је одбранит и и сач уват и по свак у цен у.
Пет год ина пре IV Латеранског конц ила Св. Фрањ а Асишки са јед анаест сап ут
ника траж ио је у Риму пот врд у за начин живота у најекстремнијем сиромаш тву
прожет проповед ањем на основу Јеванђељ а, нарочито описа Сед ам десеторице, ши
рег круга апостола. Папа је оклевао, али је дао Фрањином начин у живота усмен у
пот врд у; право проповед ањ а је дато Фрањи, а преко њега његовим следбениц има.
Ускоро су постали међународни ред фратара, клерикалан и често учен, са пуним
правом проповед ањ а.42
Сам Св. Фрањ а јед ва да се сус ретао са јересју. Проповед ање је за њега било
спонтани излив унут рашњег живота. За разлик у од Дом иника, није имао за циљ
спец ијално борбу са јересима, али је смат рао свој ред као помоћнике свеш тенству,
који, сам им тим, одвраћа људе од грешака. Околности су ово промениле и фрањев
ци ће играт и важ ну улог у директно прот ив јереси кроз проповед ање, интелект уа л
но отк лањ ање грешака, писањем споразума и пуним деловањем преко инстит уц и
је III ред а. Њихов најзначајнији доп ринос био је подстицање народне побож ности
преко сцена из Христовог живота и његових патњи. Прих ват или су створени свет и
R. Lopez, Rođenje Evrope, 313.
Documents Illustrative of the History of the Church III,ed. B. J. Kidd, London 1941, 175–176.
41
Исто, 177.
42
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уживање у природ и. То је био инд иректан одговор катарском одбац ивању света и
њиховом Исус у који није био човек.

Албижански крсташки поход
Иноћент ије III је почео да трага за решењем проблема Лангедока на два нивоа
истовремено. Јед ан је био усвајање верске обнове кроз проповед ање и подстицање
мисије Дијега и Св. Дом иника. Друг и је представ љао примен у прит иска на невољни
епископат ове области и водеће племство које није хтело да сузбије јерес. Ово по
тоње решење је преов лад ало кад а је његов изас ланик, Петар из Кастелноа, убијен
1208. год ине под околностима које су бацале сумњу на грофа Рајмонд а VI Тул у
шког. Иноћент ије је позвао на крсташки рат и подстакао жељу барона северне Фран
цуске за Рајмондовим зем љама.43 На крају понт ификата Рајмонд је био разрешен од
скоро свих својих посед а у Прованси и већина епископа је смењена. Замењени су
друг има, који би, по Иноћент ијевим над ањима, повели агилнију борбу прот ив је
реси. Резултат и рата били су потпуно ујед ињење локалног пат риот изма и интереса
са интересима јереси. Иноћент ије је дао пуно законско оправд ање за крсташки рат,
које се нарочито заснивало на његовом дек рет у из 1199. г., али кад а је он почео није
био у стању да одрж и конт рол у и канонску процед уру. Зем ље Рајмонд а VI конфи
сковане су без икак вог суђењ а, а друг и јуж њачк и плем ићи су разрешени уз пос ре
довање суд а. Рат је имао свој врх унац. Овлашћеник Црк ве, Симон де Монфор, био
је добар генерал коме је недостајао дар полит ичара.44
У ток у дугог временског период а крсташки рат је помогао да се створи нова
полит ичка сит уа ц ија којом су дом инирали Франц узи са севера, у којој је постало
мог уће ефикасно прогањ ање. Било је и споредних ефеката. Крсташки рат био је су
рови инструмент. Остаје отворена сумњ а да ли је так ва примена силе на сит уа ц ију
у Лангедок у била пот ребна и да ли је Иноћент ије III од стране Пет ра од Кастелноа
био правилно обавеш тен о правом карактеру јереси.45
Понт ификат Иноћент ија III оставио је низ пресед ана и законских решењ а за
сузбијање јереси, који су доп унили и побољшали, мад а не из основа променили
епископску инк визиц ију как ву је прописивала була Ad abolendam.
Год ине 1215. Иноћент ије III сазвао је IV Латерански конц ил, јед ан од наја м
биц иознијих прог рама који је Црк ва или било које западно друш тво до тад а виде
ло.46 Први канон Конц ила сад ржао је прог рам хришћанске вере. Двадесет и први
подразумевао је исповед ање греха најмање јед анп ут год ишње за све хришћанске
вернике. Трећи канон је наставио и уобличио процед уре прот ив јерет ика и њихо
вих заш титника, које су почеле булом Аd abolendam 1184. год ине. Пос лед ице првог
и двадесетп рвог канона биле су најваж није. Објав љивање сад рж ине вере постало је
43
Детаљније о Албижанском крсташком походу погледати A.P. Evans, The Albigensian Crusade у K. M.
Setton, A History of the Crusades II, The Later Crusades, 1189–1311, Philadelphia 1962, 272–324, и B. Hamilton,
The Albigensian Crusade, London 1974.
44
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мог уће и обавезно за све који су брин ули о душама људ и. Увођење личне исповести
сад ржало је велик и број важ них идеја 12. века о савести и њеним обавезама. Испо
вед ање је постало важан део обуке свеш тенства у 13. век у. На IV Латеранском кон
цил у канони су сум ирали законска решењ а и догматско устројство, дали су кратк у
слик у грешака које је требало пот иснут и.47
На Конц ил у је такође осуђена једна интелект уа лна јерес, поглед и на Тројство
калабријског опата Јоа к има од Флоре. Јоа к имова грешка налазила се у дел у којим
је напао учење о Тројству Пет ра Ломбарђанина, аутора уџбеника Сентенце, који је
имао водећи утицај у париској теолошкој школи, којој је припад ао и сам Иноћент и
је III. Нис у осуђена Јоа к имова дела у којима је примењивао трад иц ионалне методе
егзегезе на Свето Пис мо у циљу да разуме шаблоне историје и предвид и буд ућност.
Она су сад ржавала субверзивн у најаву о доласку трећег доба Светог Духа, које ће
у нек у рук у заменит и постојеће Време Сина (Исуса Христа). То ће бит и Треће доба
Вечног Јеванђељ а, које ће сменит и Стари и Нови Завет, и бит и доба љубави, радости
и слободе. Ово веровање било је потп уно непом ирљиво са авг устинским схватањем
да је, уколико је мог уће да се Царство небеско јави овде на зем љи, већ остварено у
Црк ви.48 Ову хришћанску револ уц ионарн у трад иц ију карактерише то што се Цар
ство Господње не схвата као још јед ан свет у простору и времен у, већ као другачији
свет, промењен свет, свет промењен нашим властит им напорима. То значи да је
људска историја место где се решавају сва питањ а.49 Јоа к имов утицај ће се и даље
осећат и.

Наследници Иноћентија III – увођење папске инквизиције
Нас ледник Иноћент ија, Хонорије III, мање одл учан и ориг иналан, наставио је
да надог рађује ант ијерет ичка законска решењ а осиг уравши да закони о дуж ности
ма сек уларних власти да пот искују јерес и помогн у црк веним властима постан у
део сек уларних законика. Цар Фрид рих II је учинио так ве законе делом царских
лег ис лац ија и увео оштре казне за непос лушне.
Главна новина дош ла је у време Григорија IX (1227–1241), који је пос ле експе
римената са различит им процед урама схват ио неадек ватност епископалне инк ви
зиц ије и окрен уо се спец ијалним агент има, који су од папства добили пуна овла
шћењ а да ист ребљују јерес. Год ине 1233–34. спровео је прип реме за особље так вих
агената којима ће бит и дата овлашћењ а у Лангедок у. Показали су се много ефика
снијим него бискупи, па је њихова инк визиц ија постала нарочито средство прот ив
јереси. Епископска инк визиц ија је у већини земаљ а које је зах ват ила јерес постала
од другоразредног значаја. Тако се род ила папска инк визиц ија Средњег века.50
Агент и наи меновани на тај начин имали су само јед ан циљ – искорењ авање
јереси – и нис у их ометали друг и пос лови. Њихова овлашћењ а била су дугог траја
ња и могли су да стич у знањ а и професионалн у пракс у. Најчешће су дом иниканц и
M. Lambert, Medieval Heresy, 101; Documents Illustrative of the History of the Church III, 153–156.
М. Reev es, The Influence of Prophesy in the Later Middle Ages, Oxford 1969, 296.
49
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примани у службу договором са њиховим надређенима. Они су у свој зад атак уно
сили посвећеност људ и под зак лет вом, који су припад али високо обу ченом ред у
са спец ијалним циљем сузбијањ а јереси. Фрањевц и, који су били ређе опуномо
ћивани, имали су исту посвећеност рад у. Свак и од инк визитора имао је рег истре
са списком осумњичених, који се могао пренет и на нас ледника или користит и као
основа за даље ист раге у буд ућем период у. Записниц и су били претњ а свакоме ко је
једном био сас лушан. Са так вим под ац има на располагању средњовековни инк ви
зитор имао је средства слична модерном полицајц у. Као међународно тело инк ви
зиц ија је могла да повеже акц ије прот ив јереси у различит им зем љама.
Како су се обичаји процед уре инк визиц ије развијали, настала је врста списа,
позната као «инк визиторски приручниц и», у којима је сак уп љено прош ло иск уство
о јерет иц има и њиховим веровањима. Давали су информац ије о поступц има ин
квизитора и правила према којим су рад или. Инк визитор је био нас ледник зборни
ка лег ис лац ија прот ив јерет ика и њихових присталица који су досезали уназад до
буле Аd abolendam, као и мера које су спроведене пос ле 1233. г. у корист инк визи
тора.51 Процед ура инк визиц ије је савршено одговарала разотк ривању јереси. Било
који осумњичени могао је бит и приведен и приморан да под зак лет вом изјави своје
учешће у забрањеним обред има, своје контакте са јерет иц има или да било коју ин
формац ију о својим веровањима. Од 1252. г. одл уком Иноћент ија IV, који је уна
пред ио рад инк визиц ије, на осумњичене се могло примењиват и мучење. Теж ило се
да инструменте силе обезбед и сек уларна власт, а не особље инк визитора. Чет ири
год ине пос ле Иноћент ијеве буле његов нас ледник Александ ар IV дозволио је ин
квизиторима да спроводе казне. Субјект је тако бивао приморан да инк рим инише
самог себе. Право на имовин у осуђених јерет ика обезбед ило је под ршку сек улар
них власти. Инк визитор, који је имао улог у суд ије и свеш теника, одређивао је казне
које су се протезале од новчаних глоба, ношењ а жутог крста на одећи, преко зат вора
до смртне казне и спаљивањ а, као и конфискац ију, униш тење пребивалиш та и сме
њивање дисидената са јавних положаја. Навешћемо став Црк ве и папе Николе XI о
инк визиц ији, из приближно 1280. год ине:
«Ми овим путем изопш тавамо све јерет ике – катаре, патарене, сироте људе Ли
она... и све друге, ма како се они звали. Кад а их Црк ва осуд и, они ће бит и пред ат и
световном суд ији да буд у каж њени... Ако се било ко од њих, пош то га ухапсе, покаје
и пожели да обави покору, добиће дож ивотн у робију.
Сви који бране или помаж у јерет ике биће изопш тени. Ако било ко остане под
изопш тењем год ин у и јед ан дан биће прогнан... Ако они који су осумњичени за је
рес не мог у да докаж у невиност, биће изопш тени. Ако под изопш тењем остан у го
дин у дана, имају бит и осуђени као јерет иц и. Они не мог у имат и право апелац ије...
Свако ко им одобри хришћанску сах ран у биће изопш тен све док не изврши пропи
сан у надокнад у. Он не може бит и ослобођен кривице све док својим рукама не ис
копа њихова тела и бац и их... Ми забрањујемо свим световњ ац има да расп рав љају
о стварима католичке вере; ако било ко учини то, биће изопш тен. Свако ко познаје
51
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јерет ике, или оне који одржавају тајне састанке, или оне који се у сваком поглед у не
саображавају са правоверјем, мора са тим да упозна исповедника, или неког другог
ко ће о томе обавестит и бискупа или инк визитора. Ако он не поступи тако, биће из
опш тен. Јерет иц и и сви који их приме, под ржавају их или им помаж у, као и сва њи
хова деца до другог колена, неће бит и прим љени у црк вен у службу... Овим путем,
сад а све так ве зау век лишавамо њихових црк вених положаја.»52
Новине из овог времена трајно су измениле околности под којима се Црк ва су
сретала са изазовом јереси. Иниц ијат ива је преш ла на стран у Црк ве.53 При х ваћено
је да сила представ ља прави одговор и коначно се завршила фаза несиг урности која
је била карактеристична за 11. и 12. век.
Прот ива кц ија Црк ве утицала је на манифестац ије јереси. Уместо отвореног
проповед ањ а и агитац ије у 12. век у, сад а се сус рећемо са тајним мисионарењем
и скривеним заверениш твом. Постала је јаснија разлика између јерет ичк их сект и
и римокатоличк их редова. Конт ранапад прот ив јереси није био иста ствар што и
фунд аментална реформа. Било је лакше прих ват ит и новине у верском живот у и
доносит и законе у циљу ефикаснијих реп ресија према јереси него начинит и ре
форму која би спречила дубоко укорењене злоу пот ребе у Црк ви. Велико проблем
остао је повезан са бројем, избором и обуком свеш тенства. Основна тешкоћа била је
богатство Црк ве. Реформе IV Латеранског конц ила имале су само ограничен успех;
одговор на њих остао је веома различит од зем ље до зем ље. Тринаести канон Кон
цила забранио је нове верске редове. На тај начин Црк ви је отежано да прих ват и
нове верске пок рете у буд ућности.
У полит ичкој сфери зам исао Иноћент ија III о споразуму између папа и царе
ва и безбедности папских посед а у Италији није успела да се одрж и. Борба за моћ
прот ив Фрид риха II бац ила је сенк у на понт ификате Григорија IX и Иноћент ија
IV.54 Папе су теж иле да повећају ефикасност прогањ ањ а јереси, али избегавале да
шаљу своје агенте где год би прогон јереси носио ризик губитка савезника прот ив
Фрид риха II. Тежак сукоб са катарима ће се успешно решит и тек у раном 14. век у.

Др Р. В. Поповић, Извори за црквену историју, Београд 2001, 160–161.
M. Lambert, Medieval Heresy, 105.
54
Фридрих II Хоенштауфен (1212–1250), немачки цар, 1220. године је напустио Немачку, решен да од
Италије направи централизовану државу којом ће доминирати норманска краљевина Сицилија. Постао је
смртни непријатељ папства. Шеснаест година радио је на учвршћивању своје власти у сицилијанском кра
љевству и у средној Италији. Фридрих је у том раздобљу искрено настојао да се споразуме са папом. Чак је
понудио да му врати добар део земаља на које је Света Столица полагала право. Папа није могао да преуз ме
одговорност за свој део ове нагодбе, која је подразумевала да Фридрих добије одрешене руке у остатку Ита
лије. Фридрих је решио да доведе Ломбардију у покорност, па је и њу испунио својим представницима Сици
лијанцима. Уз подршку папе обновљена је Ломбардијска лига. Папа је помагао рат против Фридриха новцем
који је прикупљан у свим црквама хришћанског света и давао све од себе да наговори европске владаре да
се умешају. Овај покушај није успео, али Фридрих није имао довољно људи и новца да порази снаге Лиге на
отвореном пољу. Његова владавина постала је дуга приповест о изопштењима и привременим помирењима
са Црквом. У тренутку његове смрти 1250. године, Ломбардија је још била непокорена. (С. Пеинтер, Историја
средњег века, 328–329.)
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Средњовековни инквизитори 1230–1252
Између 1231. и 1252. год ине значајан апарат законских теорија, лег ис лац ија
и праксе учинио је да терм ин «јерес» и мере прот ив ње буд у веома различит и од
истих у два претходна века.55 Рат прот ив јерет ика је дозвољен, концепт јереси по
стао изд аја призната у канонском праву и, мад а се смртна казна прво појавила у
сек уларним законским систем има, временом је ушла и у црк вене судове.
Резултат и прве деценије рад а папске инк визиц ије сум ирани су у канонима
Конц ила у Тарагон у 1242. год ине.56 Конц ил је дао јасне дефиниц ије јерет ика, вер
ника, осумњиченог, као и оних који јерет ике под ржавају, крију или бране. Такође
је одређена дефиниц ија оних који су се врат или својим јерет ичк им веровањима и
пракси након што су их се одрек ли. Размат ран је проблем исповед ањ а јерет ика и
изнет низ казни, од ношењ а упад љивог одела и јавних казни до зат вора и преп уш та
ња сек уларним властима на извршење смртне казне. Канони Тарагонског конц ила
заок руж или су законод авни рад Григорија IX и оформ или процед уру која је упере
на на теолошки злочин.
Од канона Тарагона инк визиторска пракса показала се најефикаснијом у Лан
гедок у. Кратак приручник за инк визиторе из 1248–1249. г. даје детаље инк визитор
ске процед уре почев од делегац ије са папским овлашћењима до коначних мера
прот ив осуђених јерет ика или оних који су се врат или у јерес. Излаж у се законске
формуле које треба след ит и и не само процед уре, већ и теолошки услови према ко
јима оне треба да се спровед у.
Током овог период а епископске инк визиц ије су појачане праксом епископског
надзора ду ховног живота сваке дијецезе; непос ред ном конт ролом над постав ља
њем и надглед ањем синод ијалних сведока, праксом захтевањ а јавне зак лет ве по
слу шности Црк ви и хришћанским докт рина ма од читаве локалне поп улац ије то
ком посете дијецези и применом и надглед ањем казни над осуђеним јерет иц има.
Са понт ификатом Иноћент ија IV (1243–1254), различите процед уре и праксе су по
лако сјед ињене да би усмериле напад Црк ве на јереси преко установе «инк визитора
јерет ичке пок варености», који је деловао према формулисаним процед урама.

Средњовековни инквизитори на делу
Кратк и приручник за инк визиторе у Каркасон у (око 1248–1249) представ ља ва
жно литерарно и процед урално обележје у европској историји. Ово дело је у ствари
започело дуг у серију веома спец ијализованих расп рава о инк визиторској процед у
ри која се протеже од сред ине 12. до 18. века.57
Пош то је постало очито да ће рад инк визитора бит и различит од рад а званич
ног особља, приручник за инк визиторе је брзо постао посебна и ориг инална књи
E. Peters, Inquisition, 56.
Исто, 57.
57
Исто, 58; Приручник за инквизиторе у Каркасону преведен је у W.L. Wakefie ld, Heresy, Crusade and
Inquisition in Southern France, Berkeley and Los Angeles 1974; О инквизиторском поступку погледати и G.J.
Testas, Inkvizicija, Zagreb 1982.
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жевна форма и из њега и папских писама мог уће је реконструисат и формалн у про
цед уру инк визитора. Они стварају инстит уц ију која је потек ла из теолог ије и права,
али није била налик ни једном ни другом.
Приручник почиње са наредбом инк визиторима, које је пос лао управник до
миниканске провинц ије двојиц и чланова ред а, налаж ући им да: »рад и опрош те
ња ваших греха морате да организујете инк визиц ију (ист раг у) јерет ика и њихових
верника, заступника, прималаца и бранилаца и такође особа које су оклеветане, у
провинц ији Нарбони...». Двојица инк визитора зад ужена овом наредбом изјав љују
да су одабрали место «које добро одговара циљу, из којег или у којем можемо ор
ганизоват и инк визиц ију друг их локалних области». Зат им су позвали свеш тенство
и народ тог подручја и изнели проповед у којој су навели своја овлашћењ а, под
стицали правоверне хришћане да идент ифик ују познате јерет ике или оне који су
осумњичени за јерес и објавили «период милости» током којег ће бит и прих ваћена
добровољна признањ а без судског процеса. Током период а милости инк визитори
ће на основу признањ а и потказивањ а саставит и листу осумњичених које ће лично
сас лушат и кад а се овај период заврши.
Приручник се настав ља цитат има нечијег позива да се појави пред судом, на
водећи разлоге за позив, границ у одлагањ а појаве без ризика од опт ужбе за недо
лазак и безбедна места где се позвани мог у појавит и. Зат им се над угачко цит ирају
овлашћењ а аутора приручника за чување идент итета сведока, на основу дек рета
Григорија IX и Иноћент ија IV, као и потк реп љујућа миш љењ а неколико кард инала.
Прави разлог за скривање имена сведока био је страх од локалне одмазде.
За оне који се вољно врате Црк ви инк визитори су имали формулисан уговор
који пропис ује да се преобраћени јерет ик мора одрећи јереси под зак лет вом, спро
вод ит и и бранит и веру, прогањ ат и јерет ике, помагат и инк визиторима на њиховом
зад атк у и прих ват ит и било коју казну која му се наметне. Приручник такође са
држ и и форму за пом ирењ а под овим условима. Они опт ужени и осуђени за јерес
који остан у тврдоглави преп уш тају се сек уларном суд у и бивају екскомуниц ирани.
Слична казна је одређена за особе које су постх умно осуђене за јерес.
Мад а су се процед уре инк визиц ије одржавале у зат вореним просторијама,
прес уде и казне су се читале наглас на јавним церемонијама. Пос ледњи пас ус овог
кратког приручника парафразира 23. канон Конц ила у Нарбони 1243–44. г: « Ни
кога не желимо да осуд имо без јасног и очигледног доказа или без његовог лич
ног признањ а, нит и нам Бог дозвољ ава да тако чинимо. И све веће прес уде и казне
које смо изд али и које изд амо, доносимо са не само опш тим већ и са спец ијално
потписаним саветом прелата». Приручник се завршава примедбом да се нека дела
инк визитора у пракси «не мог у лако свести на писан у реч и она без обзира на све
пот врђу ју слово закона».
Спец ијализована инк визиторска литерат ура израс ла је из прогањ ањ а јерет ика.
Од касног 12. века постојали су записи папског и конц илијарног законод авства, тех
нике сас лушавањ а које су развијали инк визитори и формулари процед ура за друге
који су ступали на положај инк визитора по први пут. Мад а су већин у инк визитора
чинили обучени теолози и проповедниц и, а неколиц ина су били правни стручњ ац и,
никак ва претходна обука није никога од њих квалификовала да буде ефикасан ин
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квизитор. Стога је инк визиторска литерат ура била пот ребна и преписивана током
14. и 15. века.
Докт рине и процед уре пот ицале су из теолог ије и канонског права, не само из
раних радова црк вених Отаца и опш тих конц ила и папа, већ и из системат изац ије
ових текстова од раног 11. века над аље и све већег развоја теолог ије и права у 12.
и 13. век у.58 До сред ине 13. века многе двос мис лености и оклевањ а које су карак
терисале ставове према јереси су нестале. На њиховом месту биле су дисцип лине
теолог ије и права. Састојале су се од корп уса професионалног знањ а које је при
мењивало професионално особље школовано на новим универзитет има, стручно
за релевантне текстове и утицајно у саветовању оних који су креи рали црк вен у по
лит ик у. Теолози и канонисти су обезбеђивали интелект уа лне и техничке докт рине
које су спровод или инк визитори.
Извори који су најчешће цит ирани били су Свето Пис мо, Сентенце Пет ра Лом
бард а, теолога 12. века и коментари о њему, станд ардни уџбениц и теолог ије; Decre
tum Грац ијана59 и коментари о њему; станд ардна дела о канонском праву и папски
дек рет и и коментари о њима. Два важ на текста налазе се у Грац ијановом дел у Dec
retum. У 34. поглав љу цит ира се Св. Јероним због његовог етимолошког описа самог
појма јереси: «Реч јерес долази из грчког и значи избор, тј. кад свака особа изабере
за себе докт рин у за коју мис ли да је најбољ а. Стога, ко год разуме Свето Пис мо у
било ком другом смис лу од оног који је дао Свет и Дух, по коме је оно писано, мора
се зват и јерет иком, чак иако не нап усти Црк ву и он се мора смат рат и човеком чија
дела пот ич у од тела, који је изабрао оно што је горе».
Још утицајнији био је текст Св. Авг устина који се концент рисао на бунтован
карактер јерет ика и вероватно је нају т ицајнији текст у историји средњовековне је
реси. У 18. књизи, поглав љу 51. Државе Божије, Авг устин доказује да су Црк ву у ства
ри ојачали јерет иц и. Почео је поглав ље са живим описом ђаволовог зап репашћењ а
пред нап уш тањем паганских храмова и жељом људске расе да се окрене Христу као
њеном спасиоц у. Ђаво је тад а ускомешао јерет ике, који су се изд авали за хришћане
и остали у Црк ви. Даљи део текста Грац ијан навод и у 24. поглав љу из кога проист и
че да су свесни пог решан избор верске докт рине и непокорност суш тинске одлике
јерет ика.60
Теолози су често цит ирали ове текстове, јер су Causае 23. и 24. Грац ијановог
дела Decretum сад ржали корисне изводе, већином из дела Свет их Отаца. Такође су
цит ирали Свето Пис мо налазећи упуте о јерет иц има (Матеј 7.15, 8.2, Лука 12.2, От
кровење 2.2, пос ланице Св. Пав ла). Теолози до времена Св. Томе Аквинског (1224/5–
E. Peters, Inquisition, 60.
У 12. веку канонском праву било је неопходно сређивање и пречишћавање да би могло да послужи
као успешно оруђе владавине. Најуспешнију реорганизацију канонског права извео је у Болоњи четрдесетих
година 12. века монах Грацијан. Његово Слагање нескладних канона, познатије под именом Decretum, по
стало је стандардна компилација традицион алног канонског права коју су проуч авали нараштаји студената
права и користиле судије. Канонско право регулисало је све видове црквеног живота. (Џ. Х. Линч, Историја
средњовековне цркве, 221.)
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Gratiani decretum: la traduction et ancien francais du decret de Gratien, vol. 3, Causae 15–29, Helsinki
1996, 178–208; A. Augustinus, Država Božja, Podgorica 2004, 794–796.
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1274) створили су простране темеље за теолошку дефиниц ију јереси и јерет ика и
дали једн у од две главне потпоре за акт ивности инк визиц ије. Њихови текстови су
често цит ирани на почетк у приручника за инк визиторске процед уре.61
На сличан начин су правниц и налазили јерет ике у правним аналог ијама. За
њих су јерет иц и били слични богох улним лоповима осуђеним на нес лавн у смрт по
римском праву или изд ајниц има у римском законод авству. Правниц и су се више
ослањ а ли на докт рине хришћанског римског права, законод авство црк вених кон
цила и дек рете папа да би обликовали правн у копију мис ли теолога, стварајући
друг у важ ну потпору за делатност инк визиц ије. Дело теолога и правника поду п рло
је законод авство које је створило, одржавало и усмеравало рад инк визитора. Кано
ни Тарагонског конц ила су први у дугој линији директ ива које су обликовале овла
шћењ а и процед уру средњовековне инк визиц ије.
Основни циљ инк визитора био је да се спас у душе јерет ика и оних који су им
блиски, да штите јед инство Црк ве.62 Мад а већина инк визитора нис у били правни
ци, имали су помоћ стручњ ака и папско овлашћење као судски изас ланиц и. При
ручниц и које су користили углавном су детаљно објашњавали разлоге за разлик у
нек их њихових процед ура у однос у на друге судове. У нек им случајевима проце
дуре се нис у уопш те разликовале. Грађански судови у мног им областима такође
су одбијали да отк рију имена сведока због страха од одмазде. Такође нис у били
вољни да дозволе опт уженима саветовање у мног им различит им типовима случаја.
Станд ард и доказа за прес уд у били су грубљи на грађанским судовима 13. века не
го на судовима инк визиц ије. Поред трад иц ионалне процед уре опт ужбе постали су
широко раширени друг и облиц и процед уре на грађанским и судовима канонског
права. Пример је процед ура denuntiatio, у којој је особа добре реп утац ије пријавила
злочин маг истрат у без обавезе да преу зме одговорност пуне опт ужбе. Маг истрат и
су могли да приме опт ужбу од сопствених службеника, преко гласина, или су били
обавеш тени из свог личног иск уства. Након обавеш тењ а суд ија је морао да утврд и
да ли се злочин заиста догод ио и да ли случај захтева казну или не.
Кад а је опт ужени идент ификован почела би ист рага. Опт уженом се давао пи
сани опис опт ужби прот ив њега. Средњовековна правила прих ватала су само пот
пуне и делим ичне доказе. Јед ини потп уни доказ било је сведочење очевид аца који
су ухват или крим иналца на дел у или признање. Сви друг и докази били су делим ич
ни и нис у имали исту снаг у пуног доказа у случајевима кључног злочина. На овом
нивоу увод и се докт рина мучењ а. Трад иц ионално римско и средњовековно кривич
но право учинили су мучење елементом сведочењ а сумњивих сведока. Саму про
цед уру мучењ а и њено место у процес у строго су дефинисали правниц и. Признање
дато под торт уром морало се слободно поновит и следећег дана без мучењ а или би
се смат рало неважећим. Торт ура је била средство за добијање потп уног доказа кад а
постоји велика маса делим ичних и нема друг их доступних потп уних доказа. Еле
мент и процед у ра инк визиторских обилазака описани у приручник у за инк визи
торе у Каркасон у 1248. г. успоставили су опш ту форму процед ура током трајањ а и
61
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делатности средњовековних инк визитора. Књижевни жан р приручника забележ ио
је иск уства мног их инк визитора у мног им сит уац ијама.63
Казне које су изрицали инк визитори изд ате су у форм и покајањ а онима који
су га због својих дела показали у извесном степен у. Укључивале су пост, бичевање,
ходочашће, ношење жутог крста на одећи за известан период времена. Изглед а да
су инк визитори први дош ли на идеју лишавањ а слободе као покајничке казне. По
стојала су два типа – утамничење налик манастирском живот у и зат варање у једн у
ћелију. Сви зат ворениц и су минимално храњени, забрањене су им посете и њихове
казне су техничк и биле дож ивотне, мад а су често ограничене на краће периоде.
За јерет ике који су се покајали и оне који нис у у римском праву важ ила је док
трина да се њихова имовина треба конфисковат и. Конфискац ија није била кајање и
инк визитори никога нис у на то осуд или, то је био резултат грађанског права. Мад а
су инк визитори често добијали неш то од конфисковане имовине да би се изд ржа
вали, конфискац ија обично није била инк визиторска функц ија. Инк визитор није
никога осуд ио на смрт – упорне јерет ике су пред авали сек уларним властима на
извршавање казне које је одред ило локално законод авство, обично спаљивање на
ломачи.

Случај суда у Памијеу
Грофовија Фоа била је зах ваћена патаренском јереси још од 13. века. Пос ле
пад а Монсег ира, пос ледње патаренске тврђаве, у 1244. год ини, овде је деловала ин
квизиц ија у период у 1240–1250. Инк визитори су се поново појавили у грофовији
Фоа око 1265, а зат им 1272–1273. Прис уство јереси осећа се и касније, а 1295. папа
Бонифац ије VIII оформ ио је дијецезу око Пам ијеа, која укључ ује и горњи и доњи
крај грофовије Фоа. Циљ стварањ а дијецезе био је лакши надзор рад и спречавањ а
јереси. Пос ле двадесет пет год ина инк визиц ија је поново деловала у два наврата
1298–1300. и 1308–1309. год ине. У питању је дејствовање дом иниканског суд а у Кар
касон у. У почетк у апамејски бискупи нис у реа говали прот ив јереси своје пастве,
док бискуп Жак Фурније, дошавши на власт 1317, није искористио одл ук у конц ила
у Беч у 1312.64 и основао сопствен у инк визиторску службу. Вод иће је у сарадњи са
братом Гајаром де Пом ијесом, изас лаником Жана де Бона, одговорног за инк визи
цију у Каркасон у. Обојица су били дом иниканц и. Изван саме дијецезе, неколико
инк визитора високог ранга – Бернар Ги, Жан де Бон и Норманд ијац Жан Дип ра –
својим прис уством повремено су почаствова ли засед ањ а апа мејске службе.65
Према стат истиц и, апамејски инк визиторски суд рад ио је 370 дана између
1318. и 1325. год ине, обавио 578 сас лушањ а. Од овог броја 418 су сас лушањ а оп
тужених, а 160 сас лушањ а сведока. Расп рав љало се о 98 случајева или предмета.
У оквиру 98 случајева испит ивано је или осумњичено 114 особа, а већина су били
случајеви патаренске јереси. У питању су били неколико плем ића, неколико све
Исто, 66.
Концил је одредио, у циљу корисне сарадње, да месни бискуп треба своју власт да придружи власти
доминиканског иницијатора, који је дотад једини водио инквизицију.
65
E. Le Roa Ladiri, Montaju, oksitansko selo od 1294. do 1324, Sremski Karlovci–Novi Sad 1991, 9–10.
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штеника и бележ ника, а највише скромни људ и, сељ ац и, занатлије, мали трговц и.
Међу њима било је 48 жена.66
Канонски поступак отварао се на основу једне или више пријава. Зат им се име
новани позивао да се појави пред апамејским судом. Позив је уручивао парох у
његовом месту становањ а. Уколико се појед инац није појавио пред судом, локални
баји (офиц ир у служби грофа или феуд алног господ ара) привод ио је опт уженог.
Појав љивање пред судом и бискупом почињ ало је зак лет вом коју опт ужени полаже
над Јеванђељем, а настав љало се неравноп равним дијалогом. Бискуп је постав љао
низ питањ а, захтевајући одређеније одговоре у овој или оној тачк и или појед ино
сти. Одговори опт уженог су били опширни. Опт ужени, пош то је ствар дуже трајала,
није морао увек бит и у зат вору. Могао је да буде зат ворен између сас лушањ а и ле
жат и у једном од бискупових апамејских зат вора, али и користит и дуже или краће
периоде привремене слободе. Тад је морао да борави у границама парох ије, тј. ди
јецезе. У циљу усмеравањ а опт уженог нис у се првенствено користила му чењ а, већ
изопш тавање и строг или врло строг зат вор. Мучење се применило само у једном,
намеш теном суђењу. У свим друг им случајевима бискуп се ограничавао на гоњење
стварног застрањивањ а. Признањ а су се заснивала на описима свакод невног живо
та и његове суш тине. Њихови искази се узајамно пот врђују, а кад прот иврече јед ан
другом, Жак Фурније је захтевао тачне појед иности од опт ужених. Његов циљ био
је отк ривање грешног понашањ а и спасавање душа. Казне су биле различите – ма
ње или више строг зат вор, ношење жутог крста, ходочашћа, зап лена добара. Петоро
је завршило на ломачи – чет ворица валденга из Пам ијеа и патаренски рец ид ивиста
Гијом Фор из Монтајуа.67

Завршни осврт
Фрат ри без инк визиц ије вероватно никад не би могли да искорене јерес. Ин
квизиц ија је постојала где год је било јерет ика и где су локални влад ари њима до
звољ авали да дел ују. Инк визиц ија у јуж ној Франц уској рад ила је јед ан век. Без
полит ичк их заш титника, изложени сталном прогон у и изазвани од правоверних,
катари су до 1330. г. нестали скоро са свих подручја, осим најзабаченијих. Остали
јерет иц и, као што су валдензи, преж ивели су скривени на удаљеним местима изван
домашаја инк визиц ије.
За људе Средњег века јерес је била најстрашнији од свих злочина, изд аја самог
Бога. То је била зараза која је униш тавала људске душе. Према ставовома тога вре
мена, било је много боље казнит и и понеког невиног него доп устит и да се страшна
болест прошири. Нек и инк визитори јес у доп уш тали да на њих утиче пох лепа, осве
тољубивост или чак полит ичк и разлози, али циљеви инк визиц ије били су иск рени,
а њене вође обично одани, мад а фанат ични верниц и. Тешко је инк визиц ију одбра
нит и од кршењ а сопствених правила и начела кад а су у питању мучење, добровољно
признање и пред авање световним властима. Црк ва се није увек прид ржавала соп
66
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ственог пои мањ а праведности. Инк визиц ија се мора обележ ит и као зло, али је оно
било разум љиво у свет у постојећег окружењ а.
Средњовековни човек смат рао је религ ијског кривоверца уједно и полит ичк им
револ уц ионарем који својим напад има на темеље хришћанског западног друш тва
угрожава постојање Црк ве и државе.68 Сви теолози, па и Тома Аквински, одбијали
су непос редн у присил у у верским питањима. На питање шта да се рад и са онима
који нег ирају и оспоравају верску истин у глед ало се сасвим другачије него данас.
Постојала је само једна јед ина објект ивна истина. Према средњовековним верни
цима, истини се боље служ ило строгошћу него благом љубав љу. Поступака прот ив
јерет ика и прогона веш тица било је до касно у новом век у. Било их је много и једна
ко окрутних и у Витенберг у, Женеви, Келн у и Паризу. Уклонило их је тек просвет и
тељство 18. века.
Све дубљи и одређенији развој теолошке мис ли и верске свести широк их ма
са неизбеж но су довели до тога да се црне овце хришћанства смат рају срамотном
љагом. Катастрофе које су се сручиле на јерет ике чине се пос лед ицом верског раз
воја. Постав ља се питање да ли су се морали уклонит и насиљем? Постојала је диле
ма – да ли толерисат и или силом уклонит и? Оба решењ а носила су пос лед ице. Св.
Бернар из Клервоа негат ивно је одговорио на примен у насиљ а прот ив јерет ика: «...
не смемо их гонит и оружјем, већ доказима, поу чавањем и уверавањем». Опасност
није била изм иш љена, јерет иц и су били врло веш ти и упорни пропагатори.
Урбанизована Италија, више него остала Европа, била је навик ла на дод ир са
страним народ има и обичајима. Неконформ исте је пуш тала на миру, све док нис у
дош ли проповедниц и и хушкачи маса, који су усијали атмосферу. Енглеска је то
ком целог средњег века била блага према јерет иц има. Трпели су их, али то не значи
да су јеретици тамо били и сиг урни.69
Методе инк визитора су неспојиве са савременом правном осетљивошћу. Та
квих случајева било је и у римском праву и у средњовековним обичајима. То је био
механизам способан да униш ти сваког на кога падне и најмањ а сумњ а или клевета.
Има много ослобађањ а од кривице, свака прес уд а не одвод и увек на ломач у, јер
средњовековно хришћанство није сасвим заборавило на милос рђе и опраш тање.
Између 1308. и 1323. год ине инк визитор Бернар Ги успео је изн уд ит и 613 признањ а
кривице, али је световној власти пред ао само 45 јерет ика. Према нек им тврдњ ама,
жртава је било врло мало, али је, и ако је тако, међу њима било изу зетно над арених
и храбрих људ и, и нанета је неп роцењива штета слобод и мис ли.70
Са данашње тачке глед иш та, становиш та и разм иш љањ а модерног човека, па
раметара људских права и слобод а, свака установа поп ут инк визиц ије, па и онe
средњовековне, не може проћи без осуде. Међут им, ствари треба пос мат рат и и из
перспект иве времена у којој је она настала, кад а су људ и по свом менталном скло
пу, начин у схватањ а и разм иш љањ а били знатно другачији него данас. Неке данас
сасвим разум љиве и наизглед обичне ствари тад а су биле незам ис ливе, а и обрн уто.
A. Franzen, Pregled povijesti Crkve, Zagreb 1988, 174.
R. Lopez, Rođenje Evrope, 313–314.
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Опш те је познато да се човек кроз историју мењ а, укључ ујући ту и ментали
тет. То је резултат прог реса, развоја цивилизац ије. Хришћанство је донело велик у
промен у у ант ичк и свет и његова морална схватањ а, свет у коме су се људ и дивили
глад ијаторским играма и уживали у убиствима, разврат у. Тако и човек у двадесет
и првог века дел ује незам ис ливо да неко због својих идеја и веровањ а може бит и
спаљен на ломачи.
Човеков живот у средњем век у био је нераск ид иво повезан са вером. Она је
прод ирале у све сфере друш тва, интелект уа лног живота, култ уре, па и свакод не
вице. Бројне појаве које су одраз псих ичког склопа обичних средњовековних људ и
резултат су њихових схватањ а вере и Бога, значаја који је она имала, као неш то што
је највредније. Данас се примат даје разуму и так ва перцепц ија изглед а нес хва
тљиво, смат ра се тековином «мрачног» средњег века. Овде није место да се улази у
расп раву о томе, али вред и подсет ит и да су се нека од најмрачнијих и најк рвавијих
дешавањ а људске историје догод ила не тако давно, у двадесетом век у. Једноставно,
средњoвековни свет био је другачији од овог нашег. Правит и паралеле је назах вал
но, јер ниједна није адек ватна. Тешко је схватањима једне епохе тумачит и појаве
друге, која је давно прох ујала, са којом нема много дод ирних тачака, јер је развој
цивилизац ије нап равио велик и јаз. Морамо пок ушат и, мад а је то у потп уности не
мог уће, разм иш љат и на начин како се то чинило у времен у које проу чавамо. Тек
тад а можемо стећи макар одраз праве слике ствари.
Дак ле, инк визиц ија се може разумет и само ако се пос мат ра у оквирима окол
ности времена у којима је настала. Црк ва је исп робала бројна друга решењ а која
нис у урод ила плодом. Највеће добро тога времена на Запад у – хришћанска вера и
Црк ва – били су угрожени. Средњовековна инк визиц ија је утемељена с разлогом да
се западно хришћанство и Црк ва заш тит и, али су, као и увек, биле прис утне бројне
злоу пот ребе, личне користи, пох лепа људ и, а Црк ва цео процес није адек ватно кон
тролисала и било је много проп уста. Казна спаљивањ а, за нас неразум љива, само
зато што неко верује у неш то другачије, може се донек ле схват ит и ако се узме у об
зир да су начин разм иш љањ а и норме људ и тог времена били другачији, да су људ и
так ве ствари прих ватали, па и оправд авали.
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Summary: Religious teachings that are
opposite to the official position of the Church
are called heresies. During the first centuri
es of Christianity heresies were most often
born because of the wrong understanding
of Christ’s nature. The heretical movements
that had tendencies to bring back the Western
Church to the apostolic roots appeared later.
Many of the heretical teachings rejected Sac
raments and other church institutions.
Combining in itself western Gospel he
resies and Bogomil influences from the East,
a new heresy was born in the 12th century
– Cathars. At the same time, two groups of
heretics appeared – Humiliats and Waldensi
ans, movements based on the Gospel and the
ir members wanted the right to preach among
Christians.
Friars would have never managed to
deal with heresies without the Inquisition. The
Inquisition existed wherever it was necessary,
where rulers allowed it to act. The Inquisition
in Southern France had worked for a whole
century. Around 1330’s, Cathars, being witho
ut political protection, under constant repres
sion, had almost disappeared from all areas,
except from the most isolated ones.
Key words: heresy, dualism, Cathars,
Humiliats, Waldensians, Inquisition
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