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Katharer blir drevet ut av borgbyen Carcassonne i 1209. Maleri
fra 13. århundre.

av ASTRID KÄHLER
I dette tilfellet var det den katolske kirke, en
stor og dominerende institusjon, som så det
som sin plikt og rett å forfølge og utrydde
tilhengere av en religiøs retning som på
1100-tallet etablerte seg i Europa. En retning
som fikk spesielt stor sympati og ble hovedreligion i Languedoc-området, både for høy og
lav, for håndverkere og bønder, så vel som for
noblessen.
Faktum er at katharene, eller albigenserne,
som de også feilaktig ble kalt, eller De gode
menneskene/kristne som de selv foretrakk
å kalle seg, hadde sympatisører også blant
katolikker. Både abbeder og hele brorskap skal
ha gått over til katharenes tro, selv om den
offisielle katolske kirkes holdning var og er at
katharene overhodet ikke var kristne. Dette til
tross for at nyere studier indikerer at katharene
representerte en videreføring av den første
kristne kirke, og at den protestantiske kirke
har hentet mange av sine ideer fra De gode
menneskene.

KULTURELL RIKDOM

Når man kjører gjennom de nedre deler
av området Languedoc i Sør-Frankrike,
ser man ut over et åpent, rullende landskap dekket av tepper med gylne solsikker,
og vinmarker. Menneskene er vennlige og
tempoet rolig. Det er umiddelbart vanskelig å forestille seg denne scenen son bakteppe for ubeskrivelige uhyrligheter mot
en fredelig gruppe mennesker, begått av
maktmennesker som følte sin posisjon og
sine verdier truet.

Languedoc (langues d’oc, som ble snakket i
sørlige deler av dagens Frankrike, i motsetning
til langues d’oil (senere oui), som ble snakket
i de nordlige deler), var på denne tiden kjent
som en kulturell høyborg, og var preget av
en for den tids Europa enestående toleranse
og liberale holdninger. Påvirket av tidligere
folkegrupper i området; keltere, grekere,
fønikere, romere, visigoter, allemanner, vandaler, maurere og frankere, for å nevne noen.
Lærdom var høyt ansett, intellektuelle sysler
oppmuntret, filosofi, språk og poesi blomstret.
Denne kulturelle rikdom i et samfunn som på
mange måter var forut for sin tid, klarte den
katolske kirke ved hjelp av korstog og inkvisisjon, som rammet et vidt spekter av religiøse
og kulturelle grupper, i løpet av noen årtier for
en stor del å legge i ruiner.
Det var mange sider ved katharenes lære og
praksis som gjorde vondt i doktrinene, makten
og pengesekken til den katolske ledelse. Det
meste av det vi vet om katharene har vi fra
motstandernes kilder, fordi de fleste av De
gode menn og kvinners skrifter på pavens
ordre led samme skjebne som en stor del av
de troende: brenning på bålet. Det ser ut til at
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mange av de katharske idéer kom fra Persia og
det bysantinske rike via handelsruter, samtidig
som trosretningen i stor grad var basert på
vestlig europeisk og latinsk tenkning

RELIGIØS RENHET OG BØNN

Bevegelsen var demokratisk og hadde en
relativt flat struktur, hvor man hovedsakelig
kunne ha to roller, som credentes (troende) eller som perfecti (det perfekte menneske). Alle,

skapt av en ond, kaotisk og kraftfull gud,
mens den åndelige, ikke-materielle verden var
produkt av en god og kjærlig gud som virket
for fred og orden i verden. Mange mente at
Det gamle testamentets gud ikke hadde noe til
felles med den kjærlighetens gud som de tilba
og forkastet i tillegg begreper som Helvete
og Skjærsilden. Det eneste helvete var dette
livet eller eventuelt gjenfødelse, som ikke
var ønskelig, men, som nevnt ovenfor, ga ny

å unngå unnfangelse av avkom, noe som fra
den katolske kirkes hold førte til beskyldninger
om pervers seksuell adferd.
Drap av alle slag, også dødsstraff og krig, ble
av De Gode Mennesker betraktet som avskyelig, uansett bevegrunn. Handlinger som både
det middelalderske samfunn generelt og den
katolske kirke spesielt, så på som i høyeste
grad legitime hvis de følte de hadde retten,
eller enda verre, Gud på sin side.
Katharenes teori og praksis medførte fordømmelse både fra religiøse og verdslige autoriteter, og ble betraktet som angrep på og trussel
mot både den kristne tro og den sosiale orden.
Som om ikke dette var nok fikk de katolske
geistliges stolthet og autoritet ofte et skudd for
baugen i diskusjoner med de simple og upretensiøse Perfecti, som de betraktet som både
udannede og ulærde, men ofte viste seg å være
eminente debattanter.

PAVEN I SPISSEN

høy og lav, kvinner som menn, kunne oppnå
denne statusen, som fordret en lang bevisstgjøringsprosess når det gjaldt kroppens og den
fysiske verdens korrupsjon av det guddommelige lys som alle mennesker i utgangspunktet
var i besittelse av. Deretter gikk man gjennom
et ritual, consolamentum, som
var dåp, syndsforlatelse og
prestevigsling i ett. Selv
om katharene tok avstand fra presteskap
i ordets vanlige
betyning, fungerte
perfecti som en
slags geistlighet
og åndelige veiledere. De levde
svært asketisk og
strebet etter å leve
som Jesus Kristus,
gjennom et liv i renhet, bønn, preken og
velgjørende arbeid.

Katolikkene, med pave Innocent III i spissen, prøvde først å overtale katharene til å gå
over til den katolske tro ved kampanjer og
overtalelser. Da det ikke nyttet, startet man
et korstog. Adelen, sammen med resten av
lokalbefolkningen tok parti med katharene, og
mange av de adeliges borger, som ofte lå spektakulært til på høyder ved foten av Pyreneene,
og befestede byer, ble forsterket og brukt som
tilfluktssted for de forfulgte.

mulighet for å oppnå frelse.
Avskrivelsen av den materielle verden gjorde
det både uaktuelt og umulig for katharer å
betale tiende til Den katolske kirke. Kvinner hadde lik status som menn og
en som sto lavt på den sosiale
rangstigen hadde de samme
muligheter til å bli en
Perfecti som en adelig.
Begge deler passet dårlig inn i Den etablerte
katolske kirkens
syn på kvinnen som
underordnet mannen
og den føydale orden
som la til grunn at et
menneskes posisjon i
samfunnet var gudgitt og
ikke ga rom for «forfremmelse».

Katharene mente
den materielle verden var skapt av en ond
og kraftfull gud, mens den
åndelige verden var produkt av en god og kjærlig gud.

De fleste av katharene levde som credentes, men målet var full frigjøring fra den
materielle verden og innlemming i lysets rike
gjennom å bli perfecti. De færreste oppnådde
dette igjennom kun ett livsløp, men troen på
reinkarnasjon gjorde at man kunne få en ny
sjanse i det neste eller et senere liv.
Den materielle verden var i følge katharene
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Avgivelse av ed, noe som i et for en
stor del illitterært samfunn var en vanlig måte
å besegle avtaler på, var som oftest forbundet
med den materielle verden og noe katharer
helst ikke gjorde. Ekteskapsløfter ble derfor
frarådet, og uformelle forhold oppmuntret.
Seksuell aktivitet og spesielt reproduksjon var
uønsket, og begge deler var helt uaktuelt for
Perfecti som måtte leve i fullstendig sølibat.
For Credentes, derimot, var seksuell aktivitet
ikke forbudt, men man ble sterkt oppfordret til

Den første byen som ble overfalt av korsfarerne var Belziers, sommeren 1209. Da pavens
utsendte abbed ble spurt om hvordan man
skulle se forskjell på kjettere og rett-troende,
skal han ha sagt: «Drep alle, Herren vil kjenne
igjen sine egne.» Hele befolkningen på flere
tusen mennesker ble massakrert; katharer,
sympatiserende katolikker og alle andre. Ingen
gikk fri. Angrepet var ment å skulle skremme
og terrorisere befolkningen, men virket bare
styrkende på motstanden. Senere samme år ble
Carcassonne, Europas største bevarte befestede middelalderby, overvunnet. Vicomten,
eller borggreven, kom ut for å forhandle med
korsfarerne, men ble i stedet tatt til fange og
fengslet. Motstanden gikk uten hans ledelse i
oppløsning, og byen overga seg. Innbyggerne
fikk en dags fritt leide. Ikke av menneskelige
hensyn, men for å unngå at borgen og byen
ble brent og ødelagt, som tilfellet var med
Belziers.
Her var nemlig ikke bare «edle» religiøse
motiver ute og gikk: Korsfarerne hadde pavens
tillatelse til å overta eiendom og eiendeler til
de som ble fordrevet eller myrdet, noe som var
motivasjon god nok for mange, og et faktum
som tiltrakk seg mange skruppelløse lykkejegere.
Samme år begynte angrepene på Les Chateaux
de Lastours, den gang et anlegg bestående
av tre borger, bygd på en høyderygg ovenfor

Les Chateaux les Latours, på katharenes tid bestående av tre borger, fantastisk og strategisk beliggende på en høyderygg.

landsbyen Lastours i Aude-distriktet. Anlegget
var, på samme måte som mange av landsbyene
omkring, tett knyttet til tilhengerne av katharismen. Borgene var en av de mest standhaftige i kampen mot korsfarerne, i en periode
et senter for katharenes religiøse aktivitet, og
motsto flere angrep fra korstogsfarerne i løpet
av tyve år. Til slutt måtte de, etter to års beleiring, kapitulere i 1229.

KATHARBORGEN MONTSÉGUR

Den mest kjente katharborg, etter år 1232
hovedsete for den katharske kirke, og praktisk
talt katharenes siste skanse, er Montségur, som
holdt ut i 10 måneder før den falt i 1244. To
hundre katharske perfecti, menn og kvinner,
nektet å frasi seg sin tro og valgte i stedet å la
seg brenne på bålet utenfor borgen.
I løpet av en krig som kom i bølger over flere
generasjoner, ble som beskrevet ovenfor,
borger og byer stormet, beleiret og lagt øde,
alt av verdi ble plyndret og avlinger rasert.
Innbyggerne ble massakrert eller valgte selv å
gå i døden. Noen klarte å flykte, få avsverget
sin tro.
Katharismen overlevde i Languedoc i svært
begrenset omfang frem til begynnelsen av

det fjortende århundre, inntil inkvisisjonene
mellom 1260 og dette tidspunkt fikk bukt med
de siste katharer. Inkvisisjonene var i første
omgang hovedsakelig ledet av den nystiftede
dominikanerordenen og gikk ut over ikke bare
katharer, men også jøder, katolikker og andre
grupper. Her skar man så å si alle over en kam
og brukte uhyrlige metoder. Folk ble fengslet
under forhold som gjorde at de fleste bukket
under i løpet av kort tid. De som fengsling
ikke tok knekken på ble torturert og oftest
henrettet. I de siste faser av krigen mot katharene i Languedoc tok den franske kongen over
korstogene.
Området ble innlemmet i det ekspanderende
franske riket og gikk inn i en voldsom økonomisk og kulturell nedgangstid. Områdets
språk, occitansk, gikk fra å være det fremste
litterære språk i Europa og bl.a. foretrukket av
Kong Richard 1. av England, til å bli en lokal
og av franskmennene nedvurdert og mindreverdig dialekt.
Opplysning og lærdom for legfolk ble forbudt
og bibellesning forbundet med dødsstraff.
Trubadurenes rike kultur og det sofistikerte
verdensbilde som omfattet det som var godt og
riktig, paratge, forsvant mer eller mindre fra

det konseptuelle occitanske kartet. Hele prosessen var i det hele tatt så totalt ødeleggende
at den har blitt beskrevet som en av de verste
katastrofer som noensinne har rammet Europa.
I dag blir katharenes fascinerende, men
tragiske historie brukt for hva den er verd i
turistsammenheng, og man skal ikke ta for
eksempel alle borger som blir knyttet til navnet
for god ”fisk”. Imidlertid finnes det fremdeles
mennesker som kaller seg katharer, selv om
dette er i generisk og kulturell betydning og
ikke i religiøs. Språket occitansk lever og har
fått en oppblomstring, og De gode menneskenes religion og samfunn har blitt gjenstand
for mer intensiv forskning, som gir ny og
interessant innsikt i en gruppe mennesker med
stor integritet og kompromissløshet i forhold
til egen tro. En gruppe som mer enn mange
andre, både for dens og vår egen tid, er temmelig unik i forhold til sin streben etter det gode
og total mangel på jakt etter egen materiell
vinning eller makt over andre mennesker.
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Astrid Kähler er adjunkt og jobber som forlagkonsulent, skribent og oversetter.

SPOR nr. 1 2011

51

