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I  JOHDANTO  
 

Ben avet tug auzit coment la eretgia, Era tant fort monteia (cui Domni-Dieus maldia!), Que 

trastot Albiges avia en sa bailia, Carcasses, Lauragues tot la major partia. De Bezers tro a 

Bordel, si co·l camis tenia, A motz de lors crezens e de lor companhia.1 

 

Helatorstain jälkeisenä yönä 1242 yli viisikymmentä aseistanutta ritaria ja sotilasta hyökkäsi 

Avignonetin kylän linnoituksessa yöpyneiden dominikaani-inkvisiittori Willelmus Arnaldi ja 

hänen fransiskaanitoverin Stephanus de Saint-Thibéryn seurueen kimppuun. Inkvisiittorit ja 

heidän seurueensa nuijittiin ja silputtiin kuoliaaksi hetkessä. 2  Avignonetilainen ritari 3 

Bertrandus de Quiders uskoi verilöylyn pysäyttäneen inkvisition ja vapauttaneen koko maan 

sen ikeestä.4 Katolisen kirkon päättäväisyys tukahduttaa Oksitaniaa5 vaivannut dualistinen 

harhaoppi, katarismi, vain vahvistui Avignonetin verilöylyn jälkeen. Kolme vuotta myöhemmin 

Bertrandus de Quiders joutui selostamaan suhteitaan Oksitanian kerettiläisiin Toulousin Saint-

Serninin luostarissa.6 Bertrandus ei ollut yksin paikalla, sillä dominikaani-inkvisiittorit Bernard 

de Caux ja Jean de Saint-Pierre olivat käskeneet koko Toulousin hiippakunnan eteläisen 

maaseudun, Lauragaisin, aikuisväestön saapua kuulusteltavaksi kaupunkiin. Tämä vuosina 

1245–1246 istunut inkvisitio oli keskiajan suurin yksittäinen oikeusprosessi. Inkvisiittorit 

tutkivat 5 471 ihmisen oikeaoppisuuden 201 päivän aikana. 

  

                                                           
 

1
 Vapaakäännös: “Tunnette tietysti miten tämä harhaoppi – Jumala kirotkoon sen! – sai haltuunsa koko Albigeoisin, 

Carcassèsin ja suurimman osaa Lauragaisista. Beziersistä aina Bordeaux’hon asti suurin osa ihmisistä uskoi siihen tai 
oli sen tukija.” Tudela, laisse 2. Kaikki käännökset ovat omiani. 
2
 Ms 609, fol. 37r-v, 85v, 140r-v; Puylaurens chronica, 176. 

3
 Olen kääntänyt latinan termin miles ritarina. Termi ei vastaa ritari-sanan perinteistä ranskalaista merkitystä, mutta 

muut käännökset ovat kömpelöjä. Toulousin alueen lähteissä termillä viitaan useimmiten alempaan 
territoriaaliaateliin. Tarkemmin oksitanialaisesta ritarista Paterson 1993, 37-61. 
4
 ”Requisitus quare non voluit interesse neci Inquisitorum respondit quod credebat et dicebat ab aliis quod negotium 

Inquisitorum esset extinctum et tota terra esset liberate et non fieret de cetero Inquisitio.” Ms 609, fol. 140v. 
5
 Oksitania kattaa karkeasti nykyisen Etelä-Ranskan Loiren eteläpuoleisen alueen, jonka kieli oli keskiajalla oksitaani. 

Määritelmässäni Oksitania kattaa Toulousin, Foix’n, Commingesin ja Béarnin kreivikunnat sekä Carcassonnen, 
Béziersin ja Narbonnen varakreivikunnat. Se rajoittuu idässä Rhôneen, joka toimi kielellisenä rajana. En käytä 
tutkimuksessa yleisesti esiintyvää Languedoc-nimitystä, koska se viittaa myös 1200-luvun lopussa syntyneeseen 
Languedocin maakuntaan, joka ei kattanut koko oksitaanin kielialuetta. Etelä-Ranska olisi anakronistinen termi, sillä 
oksitanialaiset eivät mieltäneet olevansa ranskalaisia. 1200-luvun lähteissä Ranskalla tarkoitettiin nykyistä Pohjois-
Ranskaa. 
6
 Kerettiläisillä tarkoitettiin 1200-luvun kielenkäytössä aina kataareja. Muiden harhaoppien edustajilla oli omat 

nimityksensä. Termillä harhaoppi viitattiin myös ensisijaisesti katarismiin. 
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TUTKIMUKSEN AIHE  
 

Tarkastelen tutkimuksessani katarismia Lauragaisissa 1200-luvun alusta vuoteen 1245 asti.7 

1200-luvun ensimmäiset 50 vuotta olivat suurta muutoksen aikaa katarismille. Katolisen kirkon 

harhaoppiseksi määrittelemän uskon harjoittajat saattoivat elää jokseenkin vapaasti 1200-

luvun alussa ilman rangaistuksen pelkoa. Katolinen kirkko ryhtyi tuolloin hyökkäykseen 

katarismia vastaan. Tultaessa 1240-luvulle katarismi oli muuttunut vainotuksi uskoksi, jonka 

harjoittajat tapasivat toisiaan salassa. Lauragaisin katarismin historian selvittäminen ja kuvaus 

auttavat ymmärtämään katolisen kirkon reaktioita ja niiden laajuutta. 

Katolisen kirkon katarismin vastaisten toimien arvioinnin kannalta on tärkeää 

selvittää siihen uskoneiden ihmisten määrää ja osuutta alueen väestöstä. On tutkittava miten 

katolinen kirkko yritti tuhota katarismin. Kirkon toimien mittasuhteiden laajuus kertoo siitä 

kuinka vaarallisena se näki katarismin. Katarismiin uskoneiden ihmisten määrän selvittäminen 

auttaa puolestaan arvioimaan kirkon harhaoppien vastaisia toimia. Esitän tutkimuksessani 

arvion katarismiin uskoneiden ihmisten osuudesta Lauragaisin väestöstä 1240-luvulla. 

Tutkimuksessa ei ole aiemmin kyetty arvioimaan tarkasti katarismiin uskoneiden ihmisten 

määrää. Tutkimusta on syvennetty tarkastelemalla katarismia käytännössä yksittäisessä 

kylässä. 

 

KESKEISET LÄHTEET  
 

KÄSIKIR JOIT US  609 

 

Tutkimukseni keskeisin lähde on Bernard de Caux’n ja Jean de Saint-Pierren vuosien 1245–1246 

inkvisition tunnustusten rekisteri, jota säilytetään Toulousin Bibliothéque municipalessa 

tunnuksella ms. 609.8 Käsikirjoitus on kopioitu alkuperäisistä pergamenttirekistereistä paperille 

lokakuun 1258 ja elokuun 1263 välillä Toulousissa. Se on hyvin uskollinen kopio.9 Se koostuu 

260 foliosta, joista 254 on numeroitu. Ulkoisesti ms. 609 on karu. Jokaisen folion yläreunassa 

mainitaan kyseisen lehden sisältämien kuulusteltujen ihmisten kotiseurakunta. Se on 

useimmiten sama asia kuin ihmisten kotikylä. Käsikirjoitus käsittää seurakunnittain järjestettyjä 

tunnustuksia erotettuna item-lyhenteellä. Yhteensä ms. 609 sisältää 5 471 ihmisen inkvisitiolle 

tekemät harhaoppitunnustukset. Käsialan perusteella rekisterin on kopioinut ainakin kaksi eri 

ihmistä. 

                                                           
 

7
 Lauragais sijaitsee Toulousista kaakkoon, jossa sen eteläraja on Fanjeaux. Sen länsi- ja itärajat ovat Ariège- ja 

Agout-joet. Ks. Kuva 2, sivu 14. 
8
 Elegantti kuvaus käsikirjoituksesta: Dossat 1959, 56-86. 

9
 Dossat 1959, 57, 192. 
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 Bernard de Caux’n ja Jean de Saint-Pierren vuosien 1245–1246 inkvisition rekisteri 

edustaa keskiajan laajinta yksittäistä oikeusprosessia. Lauragaisin asukkaiden 

harhaoppikuulustelut tapahtuivat 201 päivän aikana 1.5.1245–1.8.1246 välillä Toulousin Saint-

Serninin luostarissa. Inkvisiittorit ja heidän avustajansa kuulivat näin ollen keskimäärin 27 

ihmistä kunakin kuulustelupäivänä. Bernard de Caux’n alkuperäinen inkvisitiorekisteri on 

käsittänyt ainakin kymmenen kirjaa, joista vain viides ja neljäs kirja ovat säilyneet.10 Niiden 

sisältämät reilun viiden tuhannen ihmisen kuulustelut ovat vain murto-osa alkuperäisestä. 

Rekisterin foliot 1–173 sisältävät Bernard de Caux’n viidennen rekisterin ja foliot 174—253 

neljännen kirjan. Rekisterin loppuun folioille 253v-254v on liitetty joukko kuulusteluja vuodelta 

1253. Nämä kuulustelut tarkentavat joitain rekisterin vanhempia tunnustuksia. 

Säilynyt rekisteri sisältää kuulusteluja yhteensä 104 eri castrumista Lauragaisissa.11 

Bernard de Caux ja Jean de Saint-Pierre velvoittivat kaikki lain silmissä täysi-ikäiset 

lauragaisilaiset miehet ja naiset saapumaan Toulousiin todistamaan yhteyksistään harhaoppiin. 

Tämä tarkoitti kaikkia yli 14-vuotiaita miehiä ja yli 12-vuotiaita naisia.12 Tämä mahdollistaa 

Lauragaisin kylien laajan vertailevan tutkimuksen, kun kuulusteluihin pureudutaan tarkasti. 

Johtopäätöksiä tehtäessä on kuitenkin muistettava, että inkvisition rekisteri on vain fragmentti 

alkuperäisestä. Siinä on esimerkiksi suhteellisen vähän naisten tunnustuksia. Vain noin 

kolmasosa tunnustuksista on naisten tekemiä. Pääosa heidän tunnustuksistaan kirjoitettiin 

ilmeisesti niihin rekisterin osiin, jotka eivät ole säilyneet. Lisäksi inkvisiittorit eivät kirjanneet 

välttämättä kaikkia tunnustuksia ylös, jos kuulusteltava oli tunnustanut niissä mainitut asiat 

aiemmin inkvisiittorille. Useimmiten rekisteriin merkittiin vain, että kuulusteltava oli tehnyt 

harhaoppitunnustuksen toiselle inkvisiittorille.13  Inkvisiittorit eivät katsoneet tarpeelliseksi 

toistaa toisissa rekistereissä olevia tunnustuksia uudelleen. 

Kustakin kylästä tai seurakunnasta säilyneiden tunnustusten määrä vaihtelee toisinaan 

hyvinkin paljon. Esimerkiksi pienestä Mas-Saintes-Puelles’n kylästä on säilynyt 404 ihmisen 

tunnustukset. Ne vastaavat ehkä kahta kolmasosaa kylän asukkaista. Lauragaisin suurimmasta 

asutuskeskuksesta parin tuhannen ihmisen Castelnaudarysta on säilynyt vain 38 ihmisen 

tunnustus. Vuosien 1245–46 inkvisition rekisteri on silti harvinaisen laaja lähde tutkittaessa 

katarismia Lauragaisissa. 

 

                                                           
 

10
 Bernardus Amielhin tunnustuksen yhteydessä on glossa, joka kehoittaa lukijaa katsomaan kymmenennestä 

kirjasta muita samaan tapaukseen liittyviä kuulusteluja. Ms 609, fol. 43r. Vastaava glossa löytyy myös na Sapra de 
Canalin tunnustuksen yhteydestä. Ms 609, fol. 99r. Käsikirjoituksen alussa on kaksi numeroimatonta foliota. Toisen 
folion verso-puolella mainitaan 1200-luvun lopun käsialalla, että käsikirjoitus sisältää Bernard de Caux’n inkivisition 
viidennen ja neljännen kirjan. 
11

 Castrum oli Toulousin ympäristön yleisnimitys linnoitetulle kylälle tai linnalle. Kylien koko ja tyyppi vaihtelivat 
runsaasti. Käytän tutkimuksessa castrum-sanaa yleisnimityksenä toulousilaiselle kylälle. 
12

 Ks. sivu 60. 
13

 Esimerkiksi Ramundus del Bosc Lauracista tunnusti nähneensä usein kerettiläisiä ja kertoneensa tämän inkvisiittori 
Ferrierille. Kuulusteluun ei kirjattu tarkemmin Ramunduksen tietoja kerettiläisistä. Ms. 609, fol. 193r. 
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H ISTORI ALLIS ET  K UV AUK S ET  

 

1200-luvun alun merkittävin tapahtumasarja Lauragaisin alueella oli koko Oksitaniaa 

koskettanut albigenssiristiretki (1209–1229). Sen seurauksena Toulousin kreivikunta ja sen 

alakreivikunnat menettivät itsenäisen asemansa. Ne liukuivat vähitellen tiukemmin osaksi 

Ranskan kuningaskuntaa. Joukko aikalaiskronikoita auttaa historiallisen tapahtumaympäristön 

hahmottamisessa vuosien 1245 – 1246 inkvisition rekisterin tunnustusten ympärille. Toulousin 

alueella kirjoitettiin hyvin vähän kronikoita sydänkeskiajalla. 1200-luvun alku oli alueella 

poikkeuksellisen vilkasta historiallisten tekstien kirjoittamisen aikaa. Ajalta on säilynyt neljä 

aikalaiskuvausta. Niiden kirjoittajat ovat olleet lähellä kuvaamiaan tapahtumia. Kronikoiden 

kuvaamat ajat lomittuvat, jolloin niitä voi lukea ristikkäin sekä verrata säilyneisiin 

diplomaattisiin lähteisiin.14 

Ranskalainen sisterssiläismunkki Pierre des Vaux-de-Cernay kirjoitti 

albigenssiristiretken ensimmäistä kymmentä vuotta kuvaavan kronikkansa Hystoria 

Albigensiksen noin vuosina 1213–1218. Hän oli saapunut Oksitaniaan vuonna 1212 setänsä 

Vaux-des-Cernayn apotin Guin kehotuksesta. Pierre des Vaux-de-Cernaylla oli ensikäden tiedot 

ristiretkeläisten toimista albigenssisotien aikana. Pierre oli joko itse todistamassa 

sotatapahtumia tai hän tietonsa tuntemiensa ristiretkiarmeijoiden johtajilta. Hystoria 

Albigensis kattaa vuodet 1206–1218. Kronikka on tärkeä kuvaus Oksitanian historian 

merkittävästä käänteestä. Historioitsijana Pierre des Vaux-des-Cernay on kiivas katolinen ja 

ranskalaisten ristiretkeläisten puolella. Hän suhtautuu kataareihin sekä Oksitanian aateliin ja 

ylimyksiin pahantahtoisesti. Hänen kielenkäyttöään voisi nykytermein kutsua rasistiseksi. 

Pierren värittynyt näkemys ristiretkeläisten oikeanmukaisuudesta ja Toulousin kreivien 

johtamien oksitanialaisten ylimysten pahuudesta ja kerettiläissympatioista tekevät Hystoria 

Albigensiksesta  lähdekriittisesti helpon lähteen. Siitä on jokseenkin vaivatonta erottaa Pierren 

liioittelut ja vastapuolen solvaukset. Tämän takia Hystoria Albigensiksen sisältämiin kuvauksiin 

katarismista ja etenkin Oksitanian ylimysten suhteista siihen tulee suhtautua varauksella. 

Vastapainon Pierre des Vaux-des-Cernayn kuvaukselle albigenssisotien alkupuolesta 

antaa oksitaaninkielinen runomittainen laulu La chanson de la croisade albigeoise, jonka 

sepittäminen aloitettiin 1210. Se ammentaa Oksitanian trubaduuriperinteestä ja kertoo 

Hystoria Albigensiksen tavoin ristiretkistä. La chanson de la croisade albigeoise kattaa vuodet 

1207–1219. Teos on runomittainen, mutta tarkoitettu historialliseksi kuvaukseksi 

albigenssiristiretkestä. La chanson de la croisade albigeoise sisältää paljon vuoropuhetta, jonka 

todenperäisyys lienee hataraa. Toisaalta vuorosanat tuovat esiin aikalaisten suhtautumisen 

laulun käsittelemiin tapahtumiin. 

                                                           
 

14
 Käytännössä kaikki 1200-luvulta säilyneet diplomaattiset lähteet on koottu ja editoitu Histoire generale de 

Languedocin uudistetun painoksen VIII:een niteeseen. 
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La chanson de la croisade albigeoise koostuu kahdesta osasta, jotka ovat kirjoittaneet 

kaksi eri henkilöä. Laulun alkupuolen on kirjoittanut luultavasti Navarrasta kotoisin oleva pappi 

Guilhelm de Tudela. Hän on ristiretkiarmeijoiden puolella. Guilhelm de Tudelan kuvaus ei ole 

Pierre des Vaux-des-Cernayn tavoin vihamielisyyden täyttämä. Hänen kuvauksensa on täynnä 

surua harhaoppien aiheuttaman ristiretken seurauksista. Guilhelm de Tudelan laulu kattaa La 

chanson de la croisade albigeoisen alkupuolen vuodet 1207 – 1213 eli säkeistöt 1–131. Loppu 

La chanson de la croisade albigeoisesta on nimettömän tekijän käsialaa. Hän on tyylillisesti 

huomattavasti taitavampi kuin Guilhelm de Tudela ja nostaa La chanson de la croisade 

albigeoisen yhdeksi keskiajan hienoimmista oksitaaninkielisistä chansoneista. Tämä nimetön 

laulaja on Oksitanian ylimysten puolella ja ylistää etelän kulttuuria. La chanson de la croisade 

albigeoisen suurin lähdekriittinen ongelma on vuosilukujen puute. Tapahtumat on ajoitettava 

pääasiassa muiden lähteiden avulla. La chanson de la croisade albigeoise on tärkeä lähde 

oksitanialaisten mielialan kuvaajana 1200-luvun alun sotavuosina. 

Hystoria Albigensis ja La chanson de la croisade albigeoise katkeavat kumpikin ennen 

albigensristiretken päättymistä Pariisin rauhaan vuonna 1229. Ristiretien loppuvaihetta 

yksinään käsitteleviä kronikoita ei ole säilynyt. Guillaume de Puylaurensin Chronica on harvoja 

lähteitä, jotka valottavat Toulousin ympäristön historiaa 1220–luvulla. Kronikka kattaa vuodet 

1145–1276 ja päättyy kirjoittajansa kuolinvuoteen. Se on kirjoitettu pääsääntöisesti vuosien 

1249–1273 välillä. Guillaume de Puylaurens oli Toulousin lähistöltä kotoisin oleva pappi, joka 

oli ollut Toulousin piispan Folcin ja Toulousin kreivin Raymond VII:n palveluksessa 1220–1240-

luvulla. Käsittelemänsä ajan laajuudesta johtuen Guillaume de Puylaurensin kronikka ei ole niin 

yksityiskohtainen kuin esimerkiksi Hystoria Albigensis. Kronikka on kuitenkin varsin puolueeton 

ja hyötyy myöhemmästä kirjoitusajankohdastaan ja sen myötä tulleesta laajemmasta 

näkökulmasta. 

Neljäs historiallinen kuvaus, joka valottaa 1200-luvun ensimmäisen puoliskon historiaa, 

on dominikaaniveli Guillaume de Pelhissonin Chronicon. Teos on lyhyt ja kattaa pääasiassa 

1230-luvun. Kronikka keskittyy Toulousin dominikaaneihin 1230-luvulla ja heidän 

osallistumiseensa inkvisition toimintaan. Guillaume de Pelhisson toimi itsekin inkvisiittorina 

1230-luvulla. Hänen kronikkansa on kronologisesti hyvin epäselvä, mutta se on ainoita 

kuvauksia inkvisition varhaisvaiheista Toulousin hiippakunnassa. En ole valitettavasti voinut 

käyttää Jean Duvernoyn editiota vuodelta 1996, vaan olen joutunut turvautumaan aiempaan 

Célestin Douais’n editioon vuodelta 1881. Hänen editionsa pohjautuu dominikaani-inkvisiittori 

Bernard de Guin 1300-luvun alussa tekemään kopioon Guillaume de Pelhissonin kronikasta. 

Bernard de Gui näyttää lisänneen kronikkaan sen esipuheen ja loppuun kappaleen inkvisitiosta 

Albissa vuonna 1234. Douais'n lisäksi Auguste Molinier on editoinut Guilhem Pelhissonin 

kronikan vuonna 1880. Molinierin editio on laadultaan heikompi ja pohjautuu 1600-luvulla 

tehtyyn heikkotasoiseen kopioon kronikasta. Valitettavasti tämä editio ei ole ollut 

käytettävissäni. Douas'n ja Molinierin editioiden vähäisiä eroja voi katsoa Walter L. Wakefieldin 
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englanninnoksesta, joka on liitteenä hänen monografiassaan Heresy, Crusade and Inquisition in 

Southern France 1100–1250.15 

 

TUTKIMUSONGELMA ,  AIEMPI TUTKIMUS JA METODIT  
 

Katolinen kirkko katsoi katarismin olevan suuri uhka. Sen mielestä harhaoppi oli saastuttanut 

suuria alueita. Kirkko kokeili 1100-luvun lopulta alkaen useita keinoja katarismin tuhoamiseksi. 

Kun saarnaamiseen perustunut käännytystyö epäonnistui 1200-luvun alussa, katarismi 

yritettiin kukistaa ristiretkellä. Se pitkittyi 20 vuotta kestäneeksi sodaksi. Katarismia vastaan 

suunnattu albigenssiristiretki on Lauragaisin 1200-luvun historian merkittävin tapahtumasarja. 

Lauragaisilaiset hahmottivat ristiretken alun ja päättymisen perusteella ajankulkua. Ristiretki ei 

onnistunut tuhoamaan katarismia. Sen seurauksena kataarit joutuivat jättämään julkisen 

elämän Oksitaniassa. Ristiretki loi edellytykset inkvisition perustamiselle 1230-luvulla. 

Inkvisiittorien onnistui kymmenien vuosien jälkeen näännyttää katarismi. Aiemmista 

hyökkäyksistä katarismia vastaan poiketen inkvisiittorit keskittyivät katarismiin uskoneisiin 

maallikoihin. 

Albigenssiristiretken vaikutuksia Lauragaisissa ei ole tutkittu erikseen. Lawrance W. 

Marvinin sotahistoriallinen tutkimus albigenssisodista (The Occitan War, 2008) on 

yksityiskohtainen, mutta tutkimus keskittyy sotatapahtumiin ja Toulousin kreivien politiikkaan. 

Marvin päättää myös tutkimuksensa vuoteen 1218, jolloin kaksi tärkeintä aikalaislähdettä 

päättävät kertomuksensa. Hän ei tutki albigenssiristiretken loppua. Toinen tuore esitys 

albigenssiristiretkestä on Mark Gregory Peggin A Most Holy War (2008). Hänen rajauksensa 

yltää ristiretken loppuun asti. Peggin tutkimus ei eroa suuremman sivumääränsä lisäksi hänen 

aiemmista näkemyksistään, jotka hän esittää Bernard de Caux’n vuosien 1245–1246 inkvisitiota 

käsittelevässä tutkimuksessaan The Corruption of Angels (2001). Marvinin ja Peggin 

tutkimusten ongelma on se, että ne käsittelevät ristiretkeä politiikan kannalta. Katarismi jää 

niissä pitkälti näkymättömäksi, koska tutkimusten lähteet keskittyvät sotatapahtumiin. Kun 

ristiretken tapahtumahistoriaan yhdistetään inkvisitiolähteistä saatavia tietoja, on mahdollista 

hahmottaa katarismia Lauragaisissa 1210–1220-luvulla. Inkvisitiolähteet eivät sisällä riittävästi 

mainintoja ristiretken ajalta, jotta olisi mahdollista arvioida katarismiin uskoneiden ihmisten 

määrää sodan aikana. Maininnat kataarien julkisesta elämästä ristiretken aikana kertovat 

kuitenkin katarismin olleen vahvaa Lauragaisissa ristiretkestä huolimatta. 

Katarismin tutkimisen kannalta inkvisitioiden kuulustelut ovat keskeisessä asemassa. 

Inkvisitioiden kuulustelurekisterit ovat täynnä tunnustuksia, joissa ihmiset kertovat kuinka he 

tapasivat kataareja. Lukuisten inkvisitiorekisterien joukosta olen rajannut tarkastelun Bernard 

de Caux’n ja Jean de Saint-Pierren vuosien 1245–1246 inkvisitioon. Se keskittyi Lauragaisiin, 

                                                           
 

15
 Wakefield 1970, 207-236. 
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joka oli yksi katarismin ydinalueista Oksitaniassa. Lauragais on maaseutua, joten se edustaa 

yleisintä keskiaikaista elinympäristöä. Bernard de Caux’n inkvisitio oli myös laajin yksittäinen 

inkvisitio keskiajalla. Kaikkien Lauragaisin täysi-ikäisten ihmisten oli käsketty saapua 

kuulusteltavaksi Toulousiin. Bernard de Caux’n inkvisitiorekisterin säilyneet 5 471 

harhaoppitunnusta antavat kattavimman ja laajimman pohjan katarismin tutkimiseen rajatulla 

maantieteellisellä alueella. Tuhannet tunnustukset mahdollistavat katarismiin uskoneiden 

ihmisten tilastollisen tarkastelun. Kuulustelut sisältävät tietoja vuosilta 1195–1246.16 

Bernard de Caux’n ja Jean de Saint-Pierren kuulustelujen suuresta määrästä johtuen en 

ole käyttänyt muita säilyneitä inkvisitiorekisterejä. Inkvisitioiden kuulustelemien ihmisten 

valinta vaihteli ajallisesti ja inkvisiittoreista riippuen. Lisäksi eri inkvisitioissa painottuivat 

tunnustusten eri osa-alueet. Kun kuulusteltavia oli vähän, inkvisiittorit saattoivat kysyä hyvinkin 

tarkkoja kysymyksiä. Jos kuultavia oli runsaasti, kuulustelut ovat kaavamaisia ja sisällöltään 

niukkoja. Eri inkvisitiorekistereiden sisältämien tietojen yhteensovittaminen tilastoja varten on 

vaikeaa. Toinen syy keskittymiseen Bernard de Caux’n inkvisition rekisterin antamaan kuvaan 

on se, että tutkimus olisi paisunut huomattavasti laajemmaksi kuin mitä opinnäytetyössä on 

mahdollista tarkastella. 

Vuosien 1245–1246 inkvisition rekisteri on varsin kaavamainen. Inkvisiittorit kysyivät 

kuulustelemiltaan ihmisiltä olivatko he tavanneet kerettiläisiä eli kataareja. Jos kuulusteltu 

myönsi tavanneensa kataareja, häneltä tiedusteltiin missä hän oli heitä nähnyt ja keitä muita 

oli ollut paikalla. Inkvisiittorit pyrkivät saamaan selville kaikki katarismiin sekaantuneet ihmiset. 

Jotta inkvisitiokuulustelujen sisältämiä mainintoja tapaamisista kerettiläisten kanssa voi 

ymmärtää, on selvitettävä miksi kataarit ja uskovat tapasivat toisiaan. On tutkittava mihin 

kataarit uskoivat ja miten uskontoa harjoitettiin käytännössä. 

Valtaosa lähteistä, jotka kertovat kataarien uskomuksista, on katolisten teologien 

kirjoittamia. Niitä käytettäessä on muistettava, että katoliset kirjoittajat laativat teologisia 

vastaväitöksiä kataarien uskomuksille. Bernard Hamilton on tutkinut kataarien uskoa 

artikkelissaan The Cathars and Christian Perfection (1999). Hamilton käyttänyt ansiokkaasti 

harvoja kataarien itsensä laatimia lähteitä, kun hän rakentaa synteesiä kataarien uskosta. 

Hamiltonin ongelma on, että hänen käyttämänsä lähteet ovat maantieteellisesti laajalta 

alueelta, Italiasta ja Oksitaniasta. Kataarien uskolla oli eroja Italiassa ja Oksitaniassa. Hamiltonin 

luoma kuva katarismista uskona on jonkin verran synkretistinen. Hänen tutkimustuloksiaan on 

mahdollista tarkistaa inkivisitiotunnustusten avulla. Niiden lisäksi 1200-luvun lopulta on 

säilynyt yksi Raamatun oksitaaninnos, joka sisältää kataarien itselleen kirjoittaman kuvauksen 

heidän rituaaleistaan.17 

Hamiltonin tutkimuksen, inkvisitiotunnustusten sekä kataarien oksitaaninkielisen 

rituaalin perusteella paljastuu, että katarismiin uskoneet maallikot eivät voineet rukoilla 

                                                           
 

16
 Rekisteri sisältää joitain kuulusteluja vuodelta 1253. 

17
 Käsikirjoitus on julkaistu faksimilena vuonna 1887. Cledat Noveau Testament. 
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Jumalaa ilman varsinaisten kataarien eli hyvien miesten apua. Maallikot pyysivät 

rituaalinomaisissa tapaamisissa kataareja rukoilemaan puolestaan. Tapaamiset uskovien ja 

kataarien välillä olivat katarismin kannalta äärimmäisen tärkeitä. Ne ylläpitivät katarismia. Jos 

halutaan selvittää katarismiin uskoneiden ihmisten määrää, on tutkittava kataarien tapaamisiin 

osallistuneita ihmisiä. 

Katarismiin uskoneiden ihmisten määrän arviointi on tuottanut tutkimuksessa 

ongelmia. Inkvisitiolähteitä on säilynyt tietyiltä alueilta kuten Lauragaisista runsaasti. Toisilta 

alueilta niitä on vähemmän. Julien Roche on selvittänyt Carcassonnen alueella katarismin 

maantieteellistä levinneisyyttä 1200-luvun aikana inkvisititiokuulustelujen perusteella. 

Carcassonnen alueelta on säilynyt varsin vähän tunnustuksia. Tällöin ainoa mahdollisuus 

katarismiin uskoneiden ihmisten määrän tutkimiseen on ollut kartoittaa katarismin 

maantieteellisiä ulottuvuuksia eri aikoina.18 Malcom Barber on tutkinut katarismiin uskovia 

maallikoita tarkastelemalla ylimystön roolia kataarien suojelijoina.19 Mark Gregory Pegg on 

tutkinut katarismia ja Bernard de Caux’n inkvisitiota Lauragaisissa.20  Hän on keskittynyt 

yksittäisiin ihmisiin ja nostanut erilaisia inkvisitiokuulusteluissa esiintyviä uskonnon piirteitä 

esiin, kun hän maalaa kuvaa katarismin roolista Lauragaisin kylissä. Pegg ei hyväksy 

tutkimuksen yleistä konsensusta kataarien kirkollisesta organisaatiosta. Hän argumentoi 

katarismin olleen äärimmäisen paikallinen usko, jolla ei ollut juuri minkäänlaista hierarkiaa. 

Tämä värittää Peggin tulkintaa katarismista. Peggin käyttämä inkvisitiorekisteri sisältää 

runsaasti viittauksia kataarien kirkolliseen hierarkiaan hänen päinvastaisista väitteistään 

huolimatta. Muutoin hänen tutkimuksensa on hyvä.  

Bernard de Caux’n vuosien 1245–1246 inkvisitio mahdollistaa katarismiin uskovien 

maallikoiden määrän arvioinnin Lauragaisissa 1240-luvulla. Richard Abels ja Ellen Harrison 

hyödynsivät tilastollisia metodeja tutkiessaan Bernard de Caux’n inkvisition rekisterin pohjalta 

naisten osuutta katarismissa artikkelissaan The Participation of Women in Languedocian 

Catharism (1979). Tutkimuksessaan he laskivat myös kuinka moni inkvisition kuulustelema 

ihminen oli tunnustanut uskoneensa katarismiin. Abelsin ja Harrisonin artikkeli oli tarkoitettu 

alustavaksi selvitykseksi laajemmalle tutkimukselle naisten osallistumisesta katarismiin. He 

myös halusivat esitellä käyttämäänsä tilastollista lähestymistapaa katarismin tutkimisessa.21 He 

eivät kuitenkaan palanneet aiheeseen myöhemmin. Tutkimuksessa ei ole hyödynnetty 

liiemmin tilastollisia metodeja Abelsin ja Harrisonin artikkelin lisäksi. 

Yksi syy Abelsin ja Harrisonin pilotoiman tilastollisen tarkastelun vähälle käytölle 

tutkimuksessa lienee sen aiheuttama suuri työmäärä. Harhaoppiin uskoneiden ihmisten 

osuuksien laskeminen inkvisitiokuulusteluista on suhteellisen yksinkertaista. Tämä tieto on 

kuitenkin ongelmallinen. Kaikki eivät tunnustaneet uskoneensa harhaoppiin, vaikka olisivatkin 

                                                           
 

18
 Roche 2005. 

19
 Barber 1990. 

20
 Pegg 2001. 

21
 Abels & Harrison 1979, 251. 
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osallistuneet kataarien uskonnollisiin tapaamisiin. Kaikki ihmiset eivät myöskään saapuneet 

tunnustamaan osuttaan katarismiin. Näistä ihmisistä voi olla runsaasti mainintoja 

tunnustuksissa. Tarkemman kuvan katarismiin uskomisesta saa tarkastelemalla tapaamisia ja 

niihin osallistuneita ihmisiä. Tällainen tarkastelu on haastavaa ja aikaa vievää. Todistajien 

lausunnot ovat usein ristiriitaisia ajoituksen ja osallistujien määrän suhteen. Walter L. 

Wakefield totesikin vuonna 1983 Le Mas-Saintes-Puellesin kylää koskettelevassa 

tutkimuksessaan todistajalausuntojen vertailun olevan turhauttavaa juuri tämän vuoksi.22 

Todistajalausuntojen vertaamisen ongelma moninkertaistuu, jos tutkimus laajennetaan 

koskettelemaan useampaa kylää. Wakefield päätyi lopulta esittämään arvion siitä kuinka 

suurella osalla Le Mas-Saintes-Puellesin suvuista oli ollut jonkin asteisia yhteyksiä katarismiin. 

Hän tarkasteli vain oliko joku tietyn suvun jäsen edes kerran osallistunut kataarien 

tapaamiseen. 

Pitääkseni tutkimukseni hallittavan kokoisena olen ottanut erityiseen tarkasteluun 

seitsemän castrumia eri puolilta Lauragaisia. Tutkimani castrumit ovat: Avignonet, 

Castelnaudary, Gaja-la-Selve, Laurac, Montesquieu-Lauragais, Montgiscard sekä Saint-Martin-

Lalande. Avignonet, Castelnaudary ja Laurac olivat erityisen tunnettuja siteistään kataareihin. 

Castelnaudary oli Lauragaisin suurin asutuskeskus. Se edustaa hyvin inkvisitiolähteiden 

sattumanvaraista säilymistä. Useamman tuhannen ihmisen castrumista on säilynyt vain 38 

tunnustusta vuosien 1245–1246 inkvisitiorekisterissä. Valitsemistani castrumeista on säilynyt 

yhteensä 1069 ihmisen tunnustukset. 

Olen luonut tutkimukseni apuvälineeksi relaatiotietokannan, johon olen kerännyt 

tietoja valitsemieni castrumien tunnustuksissa esiintyvistä ihmisistä ja heidän tapaamisistaan 

kataarien kanssa. Olen pyrkinyt identifioimaan kaikki tunnustuksissa esiintyvät ihmiset. 

Mahdollisuuksien mukaan kustakin henkilöstä on selvitetty sukupuoli, sosiaalinen asema tai 

ammatti (esimerkiksi ritari tai nahkuri), kotipaikka, suhde katarismiin sekä välittömät 

sukulaissuhteet. Olen tunnistanut kuulustelujen pohjalta 1 644 ihmistä, jotka ovat eläneet 

vuosina 1195–1246 Avignonetissa, Castelnaudaryssa, Gaja-la-Selvessä, Lauracissa, 

Montesuiqueu-Lauragaisissa, Montgiscardissa tai Saint-Martin-Lalandessa. Lisäksi olen 

tunnistanut 377 kuulusteluissa esiintyvää kataaria. Tutkimusaineistoni sisältää tietoja yhteensä 

3 777 Lauragaisin asukkaasta.23 

Bernard de Caux ja Jean de Saint-Pierre keskittyivät inkvisitiossaan keräämään tietoa 

siitä ketkä olivat tavanneet kerettiläisiä. Heidän inkvisitionsa rekisteri on täynnä kuvauksia 

enemmän tai vähemmän salaisista kataarien ja uskovien maallikkojen tapaamisista. Nämä 

uskonnolliset tapaamiset on syötetty tutkimukseni pohja-aineistona olevaan tietokantaan. 

Jokainen yksittäinen tapaaminen on pyritty erottamaan. Toisinaan tämä on ollut vaikeaa, koska 

inkvisitiorekisteriin kirjatut tunnustukset ovat muistitietoa ja tapahtumisista on saattanut olla 
                                                           
 

22
 Wakefield 1983, 217. 

23
 En ole käynyt perinpohjaisesti läpi kaikkia Bernard de Caux’n inkvisition kuulusteluja. Arvioni on, että niissä 

esiintyy yhteensä 7 000–10 000 ihmistä. 
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kertomishetkellä kulunut useita vuosia. Lisäksi kuulustellut saattoivat tahallaan kertoa jonkin 

tietyn tapaamisen ajankohdan tai siihen osallistuneiden nimet väärin tai vajavaisesti. Olen 

rekonstroinut kataarien uskonnolliset tapaamiset useamman henkilön tunnustuksen 

perusteella vertaamalla niitä tietokannassa toisiinsa. 

Kustakin yksittäisestä tapaamisesta on selvitetty mahdollisuuksien mukaan 

tapahtuman ajankohta, paikkakunta, tapaamispaikka (esimerkiksi pelto tai talo) ja sen 

omistaja, mahdollinen tapaamisessa suoritettu kataarirituaali sekä tapahtumiin osallistuneet 

ihmiset. Osallistujien joukosta on identifioitu mahdollisuuksien mukaan ne henkilöt, jotka 

toimivat oppaina kerettiläisille ja toivat heitä tapaamisiin. Valitsemissani seitsemässä 

castrumissa tavattiin kataareja yhteensä 557 kertaa 1200-luvun ensimmäisellä puoliskolla. 

Castrumien tunnustuksissa mainitaan yhteensä 1 039 tapaamista kataarien kanssa eri puolilla 

Lauragaisia. 

Olen verrannut tietokantaan keräämiäni tietoja ihmisistä ja heidän osallistumisestaan 

kataarien uskonnollisiin tapaamisiin. Tietojen perusteella olen selvittänyt kuinka moni ihminen 

oli tavannut kataareja sekä kuinka usein he olivat tavanneet niitä. Olen verrannut kataareja 

tavanneiden ihmisten osuuksia castrumien tunnettujen asukkaiden määrään. Tutkimukseni 

perusteella noin kymmenesosa Lauragaisin aikuisväestöstä oli aktiivisia kataariuskovia. 

Katarismiin uskovien ihmisten määrän lisäksi on tarpeen tarkastella katarismia 

yksittäisessä kylässä. Koska Mark Gregory Pegg on ansiokkaasti tutkinut Lauragaisin asukkaiden 

henkistä ja fyysistä maailmaa, en ole tutkinut tarkemmin näitä piirteitä.24 Olen tutkinut 

tapausesimerkin kautta katarismia konkreettisesti yksittäisessä kylässä. Olen valinnut Saint-

Martin-Lalanden kylän esimerkiksi. Kylästä on säilynyt runsaasti kuulusteluja Bernard de Caux’n 

inkvisitiorekisterissä. Tutkimuksessani katarismin kannalta merkittäväksi paljastunut Lauracin 

kylä olisi myös ollut kataaritapaamisten määrän perusteella hyvä esimerkkikylä. En valinnut 

Lauracia, koska sitä hallineesta Niort-suvusta ei ole lainkaan mainintoja Bernard de Caux’n 

inkvisitiorekisterissä. Walter L Wakefield on osoittanut Niortien olleen erityisen sitoutuneita 

katarismiin.25 Koska Wakefield on tutkinut Le Mas-Saintes-Puellesin kylää, josta on säilynyt 

eniten tunnustuksia, en valinnut sitä myöskään erityistarkasteluun. 

Olen tutkinut Saint-Martin-Lalanden kohdalla miten kataareja tavattiin ja selvittänyt 

ketkä olivat keskeisimpiä uskovia kylässä. Tutkimuksen perusteella kylässä oli pieni joukko 

aktiivisia kataariuskovia. Heidän joukossaan oli kourallinen ihmisiä, jotka muodostivat 

katarismin ytimen Saint-Martin-Lalandessa. Tutkimustulokseni vahvistaa Paul Ormerodin ja 

Andrew P. Roachin teorian, jonka mukaan katarismi rakentui harvalukuisen ihmisjoukon 

varaan. Tällä joukolla oli runsaasti kontakteja ja he vastasivat kataarien tapaamisten 

                                                           
 

24
 Pegg 2001. 

25
 Wakefield 1970. 
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järjestämisestä. Ormerod ja Roach pohjaavat tutkimuksensa inkvisiittorien käsikirjojen ja 

inkvisitioiden tuomioiden vertaamiseen.26 

 

 
KUVA 1  TOULOUSIN YMPÄRISTÖ .  LÄHDE:  GOOGLE EARTH. 

                                                           
 

26
 Ormerod & Roach 2004. 
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KUVA 2  LAURAGAIS.  LÄHDE:  GOOGLE EARTH. 
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II  ANTE BELLUM  
 

Pauco post tempore per Aquitaniam exorti sunt manichei, seducentes plebem, negantes 

baptismum sanctum et crucis virtutem, et quidquid sane doctrine est, abstinentes a cibis quasi 

monachi et castitatem simulantes, sed inter se ipsos omnem luxuriam exercentes; quippe ut 

nuncii Antichristi, multos a fide exorbitare fecerunt.27 

Dualismiin perustunut katarismi levisi Oksitaniaan 1160-luvulla. Harhaoppi vetosi ihmisiin ja se 

juurtui osaksi Toulousin alueen uskonnollista kenttää 1100-luvun loppuun mennessä. 

Yrityksistä huolimatta katolinen kirkko ei kyennyt pysäyttämään katarismin leviämistä. Siitä oli 

tullut osa ihmisten arkea 1200-luvun alussa. 

 

KATARISMIN LEVIÄMINEN TOULOUSIN KREIVIKUNTAAN  
 

Toulousin kreivi Raymond V (1148–1194) valitti kirjeessään 1177 sisterssiläisten pääluostarin 

Citeuax’n apotille Aleksanterille, ”että meidän maillamme pienet ketut repivät alas ne 

viiniköynnökset, jotka kirkon käsi istutti”.28 Nämä pienet ketut olivat vietelleet Raymond V:n 

maiden korkeimmat ylimykset harhaoppiin. Ylimykset olivat puolestaan Raymond mielestä 

levittäneet kieroutuneisuutensa tavallisen kansan piiriin. Kreivi olikin voimaton harhaopin 

edessä.29 

Raymond V:n pienet ketut eli kerettiläiset olivat vakava uhka Toulousin alueen 

kirkolliselle rauhalle.30 Kerettiläiset hyökkäsivät kirkon sakramenttien ja oppien ydinkohtia 

vastaan: He kielsivät kasteen, kammoksuivat ehtoollisen mysteeriä, väheksyivät katumusta 

(poenitentia), kielisivät ihmisten luomisen ja ruumiin ylösnousemuksen. Kaiken kukkuraksi 

harhaoppiset olivat saarnanneet kahdesta prinsiipistä, toisin sanoen kahdesta erillisestä 

                                                           
 

27
 ”Vähän myöhemmin [noin 1018] manikealaiset astuivat esille Akvitaniassa vietellen kansaa, kieltäen pyhän 

kasteen ja ristin voiman ja kaiken järkevän opin, kieltäytyen ruoasta kuin munkit, ja teeskennellen siveyttä, mutta 
harjoittaen keskenään kaikkea irstautta. He olivat Antikristuksen sanansaattajia ja saivat monet poikkeamaan 
uskosta.” Ademarius Chronicon, III 49. Lainauksen lihavoinnit ovat Ademarius Cabannelaisen myöhempiä 
täydennyksiä kronikkaansa. 
28

“… nostris in partibus vulpes parvulae vineas, quas plantavit dextera Excelsi, demoliuntur;…”. Gervasius 
Canterburyläinen, 270. Lause on viittaus Laulujen lauluun. ”capite nobis vulpes parvulas quae demoliuntur vineas 
nam vinea nostra floruit”, Canticum Canticorum 2:15. 
29

 ”... ad tantum et tale negotium complendum vires meas deficere cognosco quod terrae meae nobiliores, jam 
praelibata infidelitas tabe, aruerunt, et cum ipsis maxima hominum multitudo a fede corruens aruit, unde id perficere 
non audeo nec valeo. Nunc igitur ad vestrum confugiens subsidium...” Gervasius Canterburyläinen, 270. 
30

 Laulujen laulussa mainitut pienet ketut ja Herran viinitarha oli yhdistetty antiikista lähtien kerettiläisiin ja heidän 
hyökkäyksiinsä ortodoksiaa vastaan. Kienzle 2001, 8, viite 33. 
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jumalasta.31 Kristinuskon tapauksessa nämä kaksi jumalaa edustivat hyvää jumalaa ja pahaa 

jumalaa. Usko kahteen erilliseen jumalaan teki tästä dualistisesta harhaopista vaarallisen. Se 

edusti radikaalia eroa muotoutuneesta katolisesta ortodoksiasta. Raymond V:n kirje on 

varhaisimpia mainintoja dualistisesta kristillisestä harhaopista Oksitaniassa. Tälle harhaopille 

on vakiintunut tutkimuksessa nimitys katarismi.32 Harhaoppi ei rajoittunut yksin Oksitaniaan. 

Oksitanian lisäksi kataristisia harhaoppeja tavattiin 1100–1300-luvulla Pohjois-Ranskassa, 

Kölnin ympäristössä Saksassa sekä Italiassa. 

Kun Raymond V kirjoitti kirjeensä apotti Aleksanterille vuonna 1177, katarismi oli 

ehtinyt jo vakiintua Oksitaniaan. Petrus Bruys ja Henrik Lauseannelainen33 olivat saarnanneet 

alueella omia harhaoppejaan 1100-luvun alkupuolella. Petrus Bruys oli hyökännyt etenkin 

kirkkorakennuksia, ristejä, lapsikastetta, ehtoollista ja kuolinmessuja vastaan ennen 

kuolemaansa 1131. Henrik Lauseannelainen oli aloittanut donatismin värittämän 

saarnatoimintansa Le Mansista vuoden 1116 tienoilla. Paikalliset olot kävivät Henrik 

Lauseannelaiselle tukaliksi ja hänet pakotettiin liittymään hetkellisesti 

sisterssiläismunkikuntaan. Henrik pakeni 1130-luvun puolessa välissä Toulousin seudulle. Siellä 

hän sai pakallisilta ritareilta suojan ja jatkoi kymmenkunta vuotta papiston vastaista 

saarnaustaan. 

Tilanne äityi katolisen ortodoksian kannalta niin vakavaksi, että Clairvaux’n apotti 

Bernard Clairvauxlainen lähti vastasaarnamatkalle Toulousiin vuonna 1145. Bernard 

Clairvauxlaisen saarnasretken jälkeen Henrik Lausealainen katoaa lähteistä.34 Clairvaux’n apotti 

oli törmännyt laajaan tukeen Henrikin harhaopeille. Peräti kokonaisia kyliä oli saanut Henrik 

Lauseannelaiselta harhaopin tartunnan. Tutkimuksessa on esitetty arveluja, että Bernard 

Clairvauxlainen olisi törmännyt varhaisiin kataareihin. Perusteluksi on tarjottu harhaoppien 

saamaa laajaa tukea Toulousin ympäristössä. 35  Tälle hypoteesille ei ole mitään pitäviä 

perusteluja. Toulousin ympäristö oli kuitenkin hedelmällistä maata ortodoksiasta poikkeavalle 

kristinuskon tulkinnalle. Varhainen katarismi näyttää juurtuneen alueelle 1100-luvun puolivälin 

tienoilla. 

Suuri joukko Oksitanian merkkihenkilöitä kokoontui vuonna 1165 uskonnolliseen 

väittelyyn Lombersin kylään 16 kilometriä Albin kaupungista etelään. Joukko ihmisiä, jotka 

                                                           
 

31
 ”... Baptismus negatur, Eucharistia abonimatur, paenitentia parvipenditur, hominis plasmatio, carnis resurrectio 

abnegando respuitur, et omnia ecclesiastica sacramenta annulantur, et quod dici nefas est, duo etiam principia 
introducuntur.” Gervasius Canterburyläinen, 270. 
32

 Nimi pohjautuu Eckbert Schönaulaisen kölniläisiä kerettiläisiä 1163 vastaan pidetyihin saarnoihin, Sermones 
contra Catharos. Oksitaniassa kataareista käytettiin poleemisissä lähteissä yleisimmin termiä kerettiläiset (heretici) 
tai albigenssit (albigenses), joka juontuu Albin kaupungin ympäristöstä. Kataari-sanaa ei käytetty Oksitaanian alueen 
lähteissä. Mark Gregory Pegg on kritisoinut sen käyttöä tutkimuksessa ja hylkää termin kokonaan. Käytän tässä 
tutkimuksessa katarismi-termiä selkeyden vuoksi, sillä se on vakiintunut yleisnimeksi. Peggin 
partisaaninäkemyksestä Oksitanian dualististen kerettiläisten nimityksistä tarkemmin: Pegg 2001, 15-19; Pegg 2006. 
33

 Henrik tunnetaan myös Henrik Lemansilaisena sekä Henrik munkkina. 
34

 Roach 2005, 30-33; Barber 2000, 30-31. 
35

 Viimeisimpänä Roach 2005, 69-70. 



17 
 

kutsuivat itseään hyviksi miehiksi (boni-homines), vastasivat Lombersissa Albin piispaa 

edustaneen Lodèven piispan Gaucelinuksen syytöksiin harhaopista. He olivat katolisen lähteen 

mukaan saaneet Lombersin asukkaat puolelleen. Lodèven piispan lisäksi paikalla oli muun 

muassa Albin piispa Geraldus, Narbonnen arkkipiispa Poncius sekä Béziersin ja Carcassonnen 

varakreivi Raymond Trencavel (1129–1167) ja Toulousin kreivin vaimo Constance. Lisäksi 

melkein koko Albin ja Lombersin väestö oli kuulemassa väittelyä.36 

Harhaoppisiksi epäillyt hyvät miehet kieltäytyivät vastamaasta argumentteihin, jotka 

perustuivat Vanhaan Testamenttiin. Katolisen kirkon edustajien nöyryytykseksi kaikki teologiset 

kysymykset ja väitökset piti pohjata yksinomaan Uuden Testamentin varaan. Väittely kääntyi 

farssiksi katolisten piispojen kannalta. Hyvät miehet kieltäytyivät puhumasta 

uskonkappaleistaan tai lapsikasteen hyväksyttävyydestä. He suostuivat antamaan kaartelevan 

vastauksen avioliiton hyväksyttävyyteen. Hyvien miesten mukaan mies ja nainen elivät liitossa, 

jotta irstaus vältettäisiin, kuten apostoli Paavali totesi kirjeissään. He kaartelivat myös syntien 

tunnustukseen liittyvissä kysymyksissä ja vetosivat apostoli Jaakobiin. Syytetyt totesivat, että 

kuka tahansa hyveellinen ihminen saattoi pyhittää ehtoollisen, mutta eivät suostuneet 

antamaan perusteluja näkemykselleen. Lisäksi boni-hominesit eivät suostuneet vannomaan 

valoja, koska Uusi Testamentti kielsi ne. Kaiken huipuksi kerettiläisiksi epäillyt syyttivät piispoja 

ja papistoa ylellisyydessä elämisestä ja kutsuivat heitä kerettiläisiksi, ahneiksi susiksi ja 

fariseuksiksi. Syytetyt ilmoittivat noudattavansa apostolien asettamia elämäntapoja toisin kuin 

kirkon ruhtinaat.37 

Tämän jälkeen hyvät miehet vetosivat paikalla olevaan kansaan ja tekivät 

oikeaoppiselta kuulostavan julistuksen, jossa he vastasivat heille esitettyihin syytöksiin. Hyvät 

miehet kieltäytyivät uskoonsa vedoten vannomasta tätä julistustaan todeksi. Lodèven piispan 

onnistui tuomita nämä hyvät miehet ainoastaan siitä, että heillä oli harhaoppisia näkemyksiä 

valojen suhteen. Muita seurauksia kokoontumisella ei näytä olleen.38 

Rivien välistä luettuna näiden hyvien miesten uskomuksista on mahdollista päätellä, 

että he kieltävät Vanhan Testamentin todenperäisyyden, lapsikasteen ja eukaristin mystisen 

luonteen. He eivät hyväksyneet avioliittoa, valoja ja katsoivat edustavansa apostolista kirkkoa. 

Lisäksi he hylkäsivät katolisen kirkon auktorin. Paikalla olleet piispat olivat tietoisia ainakin 

hyvien miesten uskomusten päälinjoista, sillä Lodèven piispa johti väittelyä kysymällä 

yksityiskohtaisesti heiltä heidän uskomuksistaan. Koska hyvät miehet eivät suostuneet 

kertomaan uskonsa perusteita, heitä ei saatu kiinni harhaopista valojen vannomista lukuun 

ottamatta. 

Lombersin hyvät miehet näyttävät nauttineen vahvaa paikallista tukea, joka oli 

mahdollisesti laajempaakin. Muuten he eivät olisi uskaltautuneet tulla piispojen eteen 

kuultaviksi ja vielä kutsua näitä harhaoppisiksi. Kuulusteluun osallistuminen ei liene ollut aivan 
                                                           
 

36
 Acta concilii Lumbarensis, 431-432. 

37
 Acta concilii Lumbarensis, 431-433. 

38
 Acta concilii Lumbariensis, 433-434. 
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vapaaehtoista. Toisaalta piispat oli pitänyt tulla Lombersiin, jossa syytetyillä oli tukijoita. Hyvien 

miesten valmius uhmata piispoja olisi voinut olla lievempää, jos he olisivat joutuneet 

kuultaviksi esimerkiksi Albissa. Oletettavasti hyvillä miehillä oli myös vakaa usko omiin 

näkemyksiinsä. Tämä lisää luonnollisesti rohkeutta hyökätä vääriksi nähtyjä asioita vastaan. 

Nämä Lombersin hyvät miehet olivat mahdollisesti kataareja. Heidän uskomuksensa 

vastaavat Oksitanian kataarien uskomuksia niin kuin ne esiintyvät myöhemmissä lähteissä. 

Tosin keskeisintä uskonkohtaa eli dualismia ei mainita. Mikäli Lombersin hyvät miehet olisivat 

olleet dualisteja, heidän ei olisi kannattanut tunnustaa sitä piispojen edessä. Moinen uskomus 

olisi tuomittu välittömästi harhaopiksi vakavin seuraamuksin. Lombersin hyvien miesten 

kutsumanimi, boni-homines, on sama kuin kataarien eliitin itsestään käyttämä nimitys.39 Koska 

Lombersin hyvät miehet eivät suostuneet paljastaman uskostaan juuri mitään, heitä ei voi 

täysin varmasti pitää kataareina. Toisaalta Oksitanian alueella ei ollut myöhemmin kataarien 

lisäksi mitään toista harhaoppia, jonka jäseniä olisi kutsuttu hyviksi miehiksi. Näyttää siltä, että 

katarismi olisi juurtunut Toulousin ympäristöön viimeistään 1160-luvulla. 

Tätä olettamusta tukee niin sanottu Saint-Félix de Caramanin kataarikonsiilin 

dokumentti.40  Sen mukaan Toulousin (kataari-)kirkon edustajat kutsuivat Papa Niquintan 

vuonna 1167 Saint-Félix de Caramanin castrumiin kokoukseen Touloisista etelään. Kokoukseen 

osallistui (Pohjois-)Ranskan,41 Lombardian, Albin, Carcassonnen, Agenin tai Val d’Aranin42 ja 

Toulousin kirkkojen edustajia. Näiden kirkkojen johtajat ottivat vastaan Papa Niquintalta 

consolamentumin43 ja vihkimyksen oman kirkkonsa piispaksi. Consolamentum oli keskeisin 

kataarien riiteistä. Se oli hengellinen kaste, jonka kautta uskovasta tuli osa Jumalan kirkkoa. 

Tämän jälkeen Papa Niquinta saarnasi Toulousin kirkon edustajille alkukirkon tavoista. Hän 

kertoi kuinka Aasian seitsemällä kirkolla oli selkeät rajat.44 Näiden ansiosta ne elivät sovussa 

keskenään. Dokumentin loppuosa käsittelee Toulousin ja Carcassonnen kirkon rajoja. Se 

päättyy mainintaan kuinka Petrus Pollanus45 kopioi tekstin alkuperäisestä käsikirjoituksesta 

vuonna 1232.46 

                                                           
 

39
 Latinankielisissä lähteissä esiintyy jokin muoto sanoista boni homines. Oksitaaniksi eli kansankielellä nimitys oli 

monikossa bons omes. Kataareista käytetyistä nimityksistä lisää jäljempänä, ks. sivu 24. 
40

 Dokumentti on alun perin julkaistu vuonna 1660 G. Bessen Histoire de ducs, marquis et comtes de Narbonnessa. 
En ole voinut käyttää tätä teosta. A. Dondaine julkaisi uudelleen dokumentin Bessen edition pohjalta vuonna 1946. 
41

 ”Eccl. Francigenarum”. Ranskalla tarkoitettiin 1100–1200-luvun lähteissä Loiren pohjoispuolista osaa nykyisestä 
Ranskasta. Concilium de St-Félix de Caraman, 326. 
42

 ”…Consilium Eccl. Aranensis fuit ibi.”, Concilium de St-Félix de Caraman, 326. Tutkimuksessa on esitetty, että 
dokumentissa lukeva Eccl. Aranensis olisi kopiointivirhe. Sillä olisi tarkoitettu myöhemmin tunnettua Agenin 
kataarihiippakuntaa / kirkkoa eli Eccl. Agenensis. Lambert 1998, 46. 
43

 Oksitaaniksi consolamen. Katolisissa lähteissä tätä rituaalia kutsuttiin myös kerettiläistämiseksi (haereticatio). 
44

 Papa Niquita mainitsee vain viisi kirkkoa nimeltä: ”Et Eccl. Romanae, et Drogometiae et Melenguiae, et Bulgariae, 
et Dalmatiae...” Concilium de St-Félix de Caraman, 326-327. Maininta seitsemästä kirkosta on viittaus 
Ilmestyskirjassa mainittuihin seitsemään Vähä-Aasian kirkkoon. Apocalypsis Iohannis, 2-3. 
45

 Petrus Pollanus oli Carcassonnen alueen kataarien viimenen tunnettu piispa viimeistään vuodesta lähtien 1240, 
todennäköisesti jo aiemmin. Hänestä on mainintoja vuoteen 1258 asti. Roche 2005, 269-273. 
46

 Concilium de St-Félix de Caraman, 327. 
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Saint-Félix de Caramanin konsiilin dokumentti on ongelmallinen, koska se on säilynyt 

vain G. Bessen editiona 1600-luvulta. Besse julkaisi vain osia alkuperäisestä käsikirjoituksesta, 

joka on sittemmin kadonnut. Dokumenttia onkin epäilty Bessen väärennökseksi tai enintään 

1200-luvun alussa tehdyksi väärennökseksi.47 Valtaosa nykytutkijoista katsoo sen olevan aito ja 

peräisin 1100-luvulta. Dokumentin ajoituksesta on jonkin verran kiistaa. Sen katsotaan laaditun 

joko vuonna 1167 tai vuosina 1174–1177. Dokumentin kopiointiajan tulkitaan olleen 1223 tai 

1222.48  Tämän lisäksi tutkijat ovat täydentäneet dokumentin tekstiä tai korjanneet sitä 

tulkinnoissaan. Besse saattoi tiivistää Papa Niquintan saarnaa, josta dokumentissa on kolme 

lausetta.49 

Katson, että Saint-Félix de Caramanin konsiilin dokumentti on aito. Sitä on kuitenkin 

tulkittava varauksella. Dokumentista on selkeästi luettavissa, että se käsittelee kataareja. Sen 

keskeinen ydin on Papa Niquintan toimittama consolamentum-rituaali. Consolamentum-sanaa 

ei käytetä lähteissä kataareihin liittymättömissä yhteyksissä. Sisältönsä perusteella dokumentti 

näyttää sisältävän aineksia useammasta erillisestä tekstistä, jotka liittyvät toisiinsa. 

Toulousin alueen kataarit järjestäytyivät selkeämmäksi kirkkokunnaksi Saint-Félix de 

Caramanin konsiilin myötä. Ilmeisesti idästä nimensä perusteella tullut arvovaltainen 

hengellinen johtaja Papa Niquinta vihki kaikki läntisen Euroopan kataarien kirkkojen piispat 

uudelleen. Hän kohotti yhden Toulousin kataareista piispaksi. Papa Niquintan vierailu johti 

todennäköisesti Oksitanian kataarien hiippakuntien rajojen selkeytymiseen. Kun hän vihki 

piispoja kirkkojen johtoon, tuli tärkeäksi myös selvittää näiden rajat. Saint-Félix de Caramanin 

konsiilin dokumentissa mainittu Toulousin ja Carcassonnen raja ei ole erityisen 

yksityiskohtainen. Lauragais jäi Toulousin kirkon alueelle.50 Lisäksi Papa Niquinta opetti oman 

itäisen kirkkonsa tavat Oksitanian kataareille. Tämä kirkollinen järjestäytyminen tapahtui 1167 

tai 1170-luvun alkupuolella. Vaikka dokumentissa puhutaan kirkoista ja hiippakunnista, niitä ei 

tule rinnastaa suoraan katolisen kirkon vastaaviin. Latinan sana eccelesia lienee tässä 

järkevämpi ymmärtää pikemminkin seurakunnan kautta. 

Papa Niquintan tai Nicetasin, kuten häntä tutkimuksessa yleisimmin kutsutaan, 

katsotaan käännyttäneen kataarit absoluuttiseen dualismiin Saint-Félix de Caramanin 

konsiilissa.51 1200-luvun alussa kirjoitetun De heresi catharorum in Lombardia –polemiikin 

laatija kuvaa tätä näkemystä seuraavasti: ”he [harhaoppiset] uskovat ja saarnaavat kahdesta 

jumalasta ilman alkua tai loppua, toinen on hyvä ja toinen paha”.52 De heresi catharorum 

kertoo, kuinka Papas Nicheta saapui Konstantinopolista Lombardiaan. Hän käännytti ja kastoi 

                                                           
 

47
 Esimerkiksi Mark Gregory Pegg katsoo sen olevan korkeintaan 1200-luvulta oleva kataarien tekemä väärennös. 

Pegg 2001, 144-145, viite 14. 
48

 Barber 2000, 7-8, etenkin alaviite 3, jossa Barber tiivistää tutkimuksessa esiintyvät mielipiteet dokumentista. 
49

 Lambert 1998, 47, viite 7. 
50

 Kirkkojen eteläraja kulki Montrèalin ja Fanjeauxin välillä. Concilium de St-Félix de Caraman, 327. 
51

 Barber 2000, 7-8. 
52

 Obolensky 1983, 494, joka siteeraa De heresi catharorumia latinaksi. 
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Lombardian kataarien piispan Marcuksen ja muut kataarit omaan Drugunthian ordoonsa53. 

Lombardian kataarit omaksuivat Drugunthian ordon opit eli uskon kahteen erilliseen jumalaan. 

He olivat aiemmin olleet osa Bulgarian ordoa, joka noudatti lievennettyä dualismia. Bulgarian 

ordon seuraajat uskoivat yhteen hyvään Jumalaan, joka oli luonut enkelit ja neljä 

peruselementtiä. Näkyvän maailman oli luonut syntiin langennut Lucifer.54 

De heresi catharorum mainitsema Lombardian kataarien piispa Marcus esiintyy myös 

Saint-Félix de Caramanin konsiilin dokumentissa. Näiden kahden lähteen perusteella on 

esitetty, että Papa Nichetas olisi käännyttänyt kataarit absoluuttiseen dualismiin.55 Raymond 

V:n huolestunut kirje vuodelta 1177 näyttää vahvistavan tämän näkemyksen. Kreivi valitti 

kirjeessään kerettiläisten omaksuneen opin kahdesta prinsiipistä tai jumalasta.56 1200-luvun 

alkuun mennessä Oksitanian kataarit olivat varmasti absoluuttisia dualisteja. 1210-luvulla 

silminnäkijäkuvauksen albigenssiristiretkestä kirjoittanut Pierre Vaux-des-Cernay kertoo 

Oksitanian kerettiläisten uskovan kahteen jumalaan, joista toinen on hyvä ja toinen paha.57 Hän 

mainitsee myöhemmin, että on myös toisia kerettiläisiä, jotka uskovat yhteen luojaan. Tällä oli 

kaksi poikaa Kristus ja Piru. 58  Pierre Vaux-des-Cernay keskittyy kuvailemaan pääasiassa 

ensimmäiseksi mainitsemiaan absoluuttiseen dualismiin uskoneita kerettiläisiä. Jälkimmäisistä 

kerettiläisistä hän kirjoittaa vain kahden lauseen verran. Oksitaniassa lienee ollut jonkin verran 

lievennettyyn dualismiin uskoneita kataareja, mutta enemmistö oli absoluuttisia dualisteja. 

Absoluuttisen dualismin omaksuminen oli radikaali irtiotto katolisesta ortodoksiasta. Sen 

maailmankuva erosi täysin perinteisestä kristillisestä pelastususkosta. Tämä johtikin katolisen 

kirkon vastatoimiin Toulousissa jo vuonna 1178. 

 

KATARISMIN PERUSPILARIT  
 

Katoliset inkvisiittorit olivat erityisen kiinnostuneita katarismiin uskoneiden ihmisten 

kataareilta eli hyviltä miehiltä kuulemista uskon perusteista. Inkvisiittoreina toimineilla Bernard 

de Caux’lla ja Jean Saint-Pierrellä oli lista opillisista virheistä, joita hyvät miehet opettivat. 

Inkvisiittorit kysyivät vuosina 1245–1246 kuulustelemiltaan ihmisiltä mitä kerettiläisten virheitä 

nämä olivat kuulleet. Le Mas-Saintes-Puellesin kylästä kotoisin ollut 16 vuotta kataarien 

opetuksiin uskonut Bernardus Cogota luetteli inkvisiittoreille tunnustuksessaan tämän 

luettelon täydellisenä vuonna 1245: 
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 Kataarien termi heidän apostoliselle tai kirkolliselle suksessiolleen. Yleisin suomennos sääntökunta ei tuo tätä 

ulottuvuutta esille. 
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 Obolensky 1983, 493-494. 
55

 Esim. Barber 2000, 7-9. 
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 Ks. sivu 16. 
57

 Hystoria Albigensis, § 10. 
58

 Hystoria Albigensis, § 11. 
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Hän [Bernardus Cogota] uskoi edellä mainittujen kerettiläisten olevan hyviä miehiä ja Jumalan 

ystäviä ja että heidän kauttaan voi pelastua. Samoin hän tiesi, että kirkko vainoaa heitä; ja 

kuuli heidän puhuvan seuraavista virheistä: näkyvästä [maailmasta], että Jumala ei luonut sitä; 

ja että pyhitetty ehtoollisleipä ei ole Kristuksen ruumis; ja että kasteessa ja avioliitossa ei voi 

pelastua; ja että ruumiillista ylösnousemusta ei ole.59 

Paulus Vitalis le Mas-Saintes-Puelles’sta tarkensi omassa tunnustuksessaan, että Piru 

oli luonut näkyvän maailman ja että vesikaste ei ollut pätevä.60 Vastaavia luetteloita kataarien 

opillisista virheistä löytyy sadoittain inkvisitioiden rekistereistä. 

Inkvisiittorien kannalta kataarien suurimmat opilliset virheet olivat katolisen kirkon 

hylkääminen, kataarien hengellisen eliitin eli hyvien miesten asettaminen pelastumisen 

välikappaleeksi, dualismi, usko paholaiseen maailman luojana, avioliiton pitäminen 

saastaisena, katolisten sakramenttien kuten kasteen ja ehtoollisen hylkääminen sekä 

ruumiillisen ylösnousemuksen kieltäminen. Dualismi eri jyrkkyysasteissaan oli perustavin ero 

katarismin ja katolisen ortodoksian välillä. Lievennetty dualismi ei ollut kovinkaan kaukana 

katolisesta käsityksestä syntiin lankeamisesta, mutta Oksitaniassa 1100-luvun jälkipuolella 

vakiintunut absoluuttinen dualismi oli täysi pesäero ortodoksiseen kristinuskoon.61 

Oksitaniassa vuosien 1190–1235 välillä laadittujen katolisten ja valdolaisten 

polemiikkien perusteella kataarien maailmankuva rakentui dualismin tulkinnan varaan. Ihmiset 

elivät pahassa maailmassa. Heidän sielunsa, joita kataarit kutsuivat toisinaan enkeleiksi, olivat 

kotoisin toisesta maailmasta. Tämä oli taivaallinen ja hyvän Jumalan hallitsema. Enkeleillä tai 

sieluilla ei ollut alun perin materiaalista ruumista. Syntiin lankeamisen myötä osa enkeleistä oli 

päätynyt toiseen maailmaan. Langenneet enkelien sielut oli vangittu näkyvässä maailmassa 

fyysisiin ruumiisiin. Ruumiin kuollessa nämä sielut siirtyivät materiaalisessa vankilassa uuteen 

ruumiiseen. Tämä saattoi olla ihminen tai eläin. Ainoa mahdollisuus katkaista 

uudestisyntyminen materiaalisen maailman vankilaan oli Pyhän Hengen kasteen eli 

consolamentumin vastaanottaminen. Vain sen avulla sielu saattoi palata taivaalliseen 

maailmaan.62 

Muutamat kataarien itsensä kirjoittamat lähteet tukevat tätä katolisten poleemisten 

kirjoitusten pohjalta syntyvää kuvaa. Kuten muutkin kristityt kataarit pohjasivat uskonsa 

Raamattuun. Oksitanian ja Lombardian absoluuttiset dualistit hylkäsivät Vanhan Testamentin 

pahan Jumalan luomuksena. Tosin he uskoivat Vanhan Testamentin viisauskirjallisuuden ja 

profeettakirjojen olevan hyvän Jumalan inspiroimaa. Kataarit pitivät Uutta Testamenttia hyvän 

                                                           
 

59
“predictos hereticos credidit esse bonos homines. et amicos dei. et posse salvari pro ipsos. licet sciri quod eccelesia 

persequeretur eos. et audivit dicentes errores. de visibilibus quod deus non fecit ea. et quod hostia sacrata non est 
corpus christi. et quod in baptismo et matrimonio non erat salus. et quod corporis resurrectionem non erit.” Ms. 609, 
fol. 2v. 
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 ”quod diabolus fecerat visibilia. et quod baptismus aque nichil valet.” Ms. 609, fol. 2r. 
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 Barber 2000, 9. 
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 Paul 1998, tiivistettynä 191-192. 
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Jumalan lähettämänä ja pohjasivat teologisen tulkintansa siihen. He lisäsivät raamattuihinsa 

apokryfisen Paavalin kirjeen Laodikealaisille.63 Kataarit näyttävät iskostaneen käsityksensä 

Vanhan Testamentin turmiollisesta alkuperästä uskovaisten mieliin. Lauracilainen ritari 

Ramundus Barta oli kertonut 1230–1240-luvulla Willelmus Rigautin vaimolle Ramundalle, ettei 

hän uskonut kuin Uuteen Testamenttiin.64 

Kataarien mukaan oli olemassa kaksi luomakuntaa, jotka olivat toistensa peilikuvia. 

Ne olivat hyvän ja pahan Jumalan luomia. Ihmiset elivät vankeina pahan Jumalan 

luomakunnassa. He olivat alun perin kotoisin hyvän Jumalan luomakunnasta, jossa heillä oli 

ollut myös ruumiit sielujen lisäksi. Pahan Jumalan joukot olivat hyökänneet hyvän 

luomakuntaan. Pahan Jumalan voimat lyötiin takaisin, mutta kolmas osa hyvän Jumalan 

luomista enkelimäisistä ihmisistä tuli vedetyksi pahan Jumalan maailmaan. Kataarit katsoivat 

näiden ihmisten liittyneen taistelussa pahan Jumalan puolelle ja tehneen siten syntiä. Syntiin 

langenneet ihmiset tai enkelit jättivät ruumiinsa hyvän Jumalan luomakuntaan. Heidän sielunsa 

syöksyivät pahan maailmaan. Siellä ne jäivät vangeiksi pahan Jumalan luomiin miesten, naisten, 

lintujen ja muiden lämminveristen eläinten ruumiisiin. Syntiin langenneiden sielut olivat 

kuolemattomia. Ruumiin kuollessa sielut siirtyivät uuteen juuri syntymässä olevaan 

lämminveriseen olentoon. Ikuinen jälleensyntyminen vangitsi kataarit pahaan maailmaan.65 

Toisin sanoen ihmiset elivät helvetissä. 

Kataarit selostivat maailmankuvaansa myös tavallisille uskoville. Labécède-

Lauragaisista kotoisin ollut talonpoika Willelmus Cabiblanc oli kuullut kataarien selittävän tätä 

sielun vaellusta siten, että ihmisen sielu siirtyi kuollessaan aasin ruumiiseen ja jatkoi 

pelastumisen etsimistä.66  Gaja-la-Selven dominus67  Petrus de Mazerolas oli kuullut myös 

kataarien selittävän sielun siirtyvän ruumista toiseen kuoleman yhteydessä. Tätä jatkui kunnes 

sielu pelastui. Petrus kertoi, ettei uskonut tähän osaan kataarien opista.68 

Jeesus Kristus oli keskeinen hahmo kataarien pelastuskäsityksessä. Kataarit eivät 

uskoneet hänen ilmestyneen lihassa ja veressä pahan Jumalan maailmassa. Kristus oli kataarien 

mukaan ilmestynyt ruumiillisesti hyvän Jumalan maailmassa, missä evankeliumien kuvaamat 

tapahtumat olivat todellisuudessa tapahtuneet. Kristus oli tämän jälkeen ilmestynyt pahan 

Jumalan maailmaan vangeiksi jääneille enkelillisille sieluille ja manifestoinut elämänsä näille. 
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 Hamilton 1999, 5-6. Hamilton pohjaa artikkelinsa oksitanialaisten ja lombardialaisten absoluuttisten dualistien 

tekstien varaan. Hänen tulkintansa on synteesi eri teksteistä. Täysin aukotonta kuvaa kataarien uskomusten tarkasta 
sisällöstä ei ole mahdollista saada, koska heidän kirjoituksiaan on säilynyt vähän. Hamiltonin tulkinta antaa kuitenkin 
hyvän yleiskuvan kataarien uskomuksista ja hengellisyydestä. 
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 ”quod dictus Ramundus [Barta] non credebat nisi novum testamentum et hoc audierunt Ramunda uxorem ipsius 
testi et filius eius hysarnus et aimengars leprosa.” Ms. 609, fol. 76r. 
65

 Hamilton 1999, 8-10. 
66

 ”Item dixit quod audivit hereticos dicentes quod quando anima exiebat de corpore hominis intrabat corpora 
asinorum et quarebat salvationem.” Ms. 609, fol. 120v. 
67

 Castrumin korkea-arvoisin ylimys eli linnoituksen tai kylän herra. Käytän dominus-sanaa tässä merkityksessä läpi 
tutkimuksen. 
68

 ””et audivit eos dicentes quod qualibet anima hominis circumebat tot corpora hominium quousque posset salvari 
[…] et non credidit quod anima quando exiebat de corpore posset intrare aliud corpus.” Ms. 609, fol. 125r. 
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Tämä tapahtui ruumiitta. Hyvä Kristus ei voinut ottaa lihallista ruumista pahan Jumalan 

maailmassa. Kristus toi Uuden Testamentin mukanaan hyvän Jumalan maailmasta hengelliseksi 

avuksi pahaan maailmaan vangituille sieluille. Hän jätti jälkeensä pahaan maailmaan kirkkonsa 

eli kataarien kirkon. Sen tehtävä oli jatkaa Kristuksen pelastustyötä.69 

Pahaan maailmaan syöstyt sielut olivat menettäneet syntiensä tähden yhteyden 

luojaansa eli hyvään Jumalaan. Kristus antoi kirkolleen kyvyn antaa synnit anteeksi ja luoda 

uudelleen yhteyden hyvään Jumalaan. Tämä tapahtui consolamentum-rituaalin kautta. Se oli 

Pyhän Hengen ja tulen kaste. Consolamentumin kautta sielut saivat uudelleen yhteyden hyvään 

Jumalaan. Näin pelastetut sielut vapautuivat pahasta maailmasta, kun heidän ruumiinsa 

kuolivat. Kastetut sielut välttivät uudestisyntymisen ja palasivat takaisin hyvän Jumalan 

luomakuntaan.70 

Consolamentumin vastaanottaja oli usein opetellut noin vuoden ajan kristillisen 

elämän sääntöjä ja kataarien uskon perusteita. 71  Saint-Martin-Lalandesta kotoisin ollut 

Ramunda Ioglar halusi tulla hyväksi naiseksi noin vuonna 1242. Ramundan Lauracissa tapaamat 

hyvät miehet eivät suostuneet suoralta kädeltä consoloimaan häntä. Hänen tuli ensin oppia 

hyvin kataarien tavat ja paastota kolmesti 40 päivää ennen Pyhän Hengen kastetta. 72 

Consolamentum-rituaali alkoi consolotoivan suorittamalla melioramentumilla. 73 Uskova toisti 

kolmesti latinaksi: ”Siunaa meitä, ole meille armollinen. Amen. Tapahtukoon meille sinun sanasi 

mukaan. Antakoon Isä, Poika ja Pyhä Henki kaikki syntimme anteeksi.” Näiden sanojen jälkeen 

uskova kumarsi kolmasti. Seuraavaksi consolamentumissa luettiin isä meidän -rukous ja 

Johanneksen evankeliumista jakeet 1: 1-17.74 

Tämän jälkeen uskova otti kirjan75 vanhimmalta paikalla olevalta hyvältä mieheltä. 

Vanhin saarnasi consoloitavalle siteeraten Uutta Testamenttia. Saarnassa käsiteltiin hengellistä 

kastetta ja kasteen vastaanottajalta vaadittavia tapoja, jotka kielsivät huoruuden, tappamisen, 

valehtelemisen, valojen vannomisen ja varastamisen. Kastettavan tuli osoittaa armeliaisuutta. 

Häntä kehotettiin vihaamaan tätä maailmaa. Seuraavaksi consoloitava vahvisti halunsa ottaa 

vastaan hengellinen kaste ja teki uudestaan meliorantumin. Rituaali huipentui, kun vanhin 

asetti kirjan kastettavan pään päälle ja muut paikalla olleet hyvät miehet laskivat oikean 

kätensä tämän päälle. Vanhin lausui rituaalisanat: ”Pyhä Isä ota oikeudenmukaisuudessasi 
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 Hamilton 1999, 10-12. 
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 Hamilton 1999, 12-13. 
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 Barber 2000, 77. 

72
 ”sed dicti heretici noluerunt ipse teste hereticare donec bene esset instructa secundum mores hereticarum et 

fecisset primo tres quadragesimas.” Ms. 609, fol. 41r. 
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 Seuraan 1200-luvun jälkipuolelta säilynyttä oksitaaninkielistä rituaalia, josta on julkaistu litografiafaksimile 1800-
luvulla. Consolamentum-rituaali: Cledat Noveua Testament, xv-xxi, 475-479. 
74

 ”Benedicte parcite nobis amen. fiat nobis secundum verbum tuum. pater et filius et espiritum sanctus parcat nobis 
omnia peccata vestra.” Kataarien rukoukset ovat käsikirjoituksessa ennen rituaalien kuvauksia. Cledat Noveau 
testament, 470. 
75

 Kirja sisälsi todennäköisesti ainakin Johanneksen evankeliumin oksitaaniksi, mahdollisesti myös koko Uuden 
Testamentin. Biller 1994, 74. 
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palvelijasi vastaan ja lähetä armosi ja Pyhä Henkesi hänen päälleen.” Consalamentum päättyi 

syntien anteeksi pyytämiseen ja rauhan suudelmien antamiseen.76 

Kataarien hengellisyys pyöri consolamentumin ympärillä. Vain sen saaneilla oli 

mahdollisuus kommunikoida toisessa maailmassa olevan Jumalan kanssa ja vain he pelastuivat. 

Consoloidut miehet ja naiset muodostivat yksinään kataarien kirkon. Lauragaisissa ja muualla 

Oksitaniassa heitä kutsuttiin useimmiten hyviksi miehiksi tai hyviksi naisiksi.77 Toinen yleinen 

nimitys oli Jumalan ystävät.78 Keskenään hyvät miehet kutsuivat toisiaan yksinkertaisesti 

kristityiksi.79 Yleensä katolisissa lähteissä puhuttiin vain kerettiläisistä. Hyviä miehiä kutsuttiin 

toisinaan katolisissa lähteissä täydellisiksi.80 

Hyvien miesten joukon ulkopuolelle jäivät tavalliset uskovat.81 He eivät olleet ottaneet 

vastaan consolamentumia ja eivät siten kuuluneet kataarikirkkoon. He uskoivat kataarien 

oppeihin, auttoivat hyviä miehiä ja pyrkivät ottamaan consolamentumin vastaan ennen 

kuolemaansa. Se oli ainoa mahdollisuus pelastua helvetistä, jossa uskovat asuivat. Suurin osa 

uskovista ei ollut valmis noudattamaan hyvien miesten vaativia elämäntapoja ennen viimeisiä 

hengenvetojaan. 

Consolamentumin vastaanottaneen hyvän miehen tuli elää täydellisesti ja hylätä 

materiaalinen maailma. Luomakunta edusti Paholaista ja vain sen hylkäämällä oli mahdollista 

säilyttää consolamentumin luoma yhteys Jumalaan. Hyvät miehet ja naiset sanoutuivat irti 

perheistään ja omaisuudestaan. He noudattivat selibaattia, kieltäytyivät vannomasta valoja tai 

valehtelemasta sekä tappamasta mitään lämminveristä eliötä. Tämä ulottui myös näistä 

saatavan ravinnon hylkäämiseen. 82 Käytännössä kataarit söivät pääasiassa leipää, kaloja sekä 

marjoja ja hedelmiä.83 

Hyvillä miehillä oli säännölliset rukousajat.84 Kataarien pääasiallinen rukous oli isä 

meidän. Se toistettiin rukoiltaessa yleensä kahdeksan (sembla, kerran) tai 16 kertaa (dobla, 
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 “Pater sancte susciper servum tuum in tua justicia et mite gratiam tuam et espiritum sanctum tuum super eum. 

Cledat Noveua Testament, xv-xxi, 475-479. 
77

 Oksitaaniksi bons omes ja bonas femnas, latinaksi boni homines ja bonae mulieres. Esimerkiksi noin vuonna 1215 
lavaurilaisen Bernardus Gasquetin sukulaiseksi esittäytynyt mies kertoi kuuluvansa hyviin miehiin eli kataareihin: 
”tunc ille homo dixit dicto Bernardo quod ipse erat de bonis hominibus scilicet hereticis...” Ms. 609, fol. 237r. 
78

 Maurens-Scopontista kotoisin ollut na Pagana Torner näki noin 1225 eräässä metsässä kaksi kerettiläistä, jotka 
ilmoittivat olevansa Jumalan ystäviä. ”dixit quod vidit in quondam terra que dicitur lobosc donat duos hereticos quos 
non novit. et petit ab illos hominibus cuismodi homines erant et ipsi responderunt quod ipsi erant amici dei.” Ms. 
609, fol. 117v. 
79

 Kataarien rituaali käyttää tätä termiä. Cledat Noveua Testament, ix-xxvi, 470-482. 
80

 Latinaksi perfectus tai perfecta. Esim. Hystoria Albigensis, § 13. 
81

 Oksitaaniksi crezen, latinaksi credens. Käytän kursivoitua sanaa uskova erottamaan katarismiin uskoneet 
maallikot. 
82

 Hamilton 1999, 13. 
83

 Pegg 2001, 81. 
84

 Kuukausittaisissa apparalmentum-rituaaleissa hyvät miehet tunnustivat rituaalisesti rikkoneensa päivittäistä 
järjestystä vastaan ja unohtaneet tuntinsa. Tämä viittaa määrättyihin rukoushetkiin: ”nostres dias traspassem, 
nosiras oras prevericam”. Cledat Noveua Testament, x, 472. 
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kahdesti).85 Isä meidän toistettiin lukuisia kertoja päivässä erinäisissä yhteyksissä. Mikäli hyvä 

mies halusi juoda päivällä lounaan jälkeen, hänen tuli rukoilla sitä ennen vähintään kahdesti.86 

Jos jano yllätti hyvän miehen iltarukouksen päätyttyä, hänen tuli rukoilla 16 kertaa isä meidän – 

rukous.87 Kataarit paastosivat ankarasti. Hyvien miesten ja naisten tuli paastota kolme päivää 

viikossa vedellä ja leivällä sekä pitää kolme 40 päivän paastoa vuodessa.88 Kun katarismi oli 

vielä julkisesti hyväksyttyä Oksitaniassa, hyvät miehet ja naiset saattoi erottaa heidän 

vaatetuksestaan. Pierre Vaux-des-Cernayn mukaan he pukeutuivat mustaan kaapuun.89 

Kataarit saattoivat pelastua ja palata takaisin hyvän Jumalan luo vain hylkäämällä 

näkyvän maailman sekä Paholaisen luoman ruumiintarpeensa. Pelastuminen vaarantui, jos 

hyvä mies rikkoi edes yhtä lukuisista säännöistään. Tällöin hyvä mies palasi takaisin saastaiseen 

tilaan. Langenneen oli otettava vastaan uusi consolamentum. Sen jälkeen hän sai taas yhteyden 

Jumalaan. Kataarien askeettisen elämäntavan noudattaminen vaati äärimmäistä itsekuria sekä 

palavaa uskoa. 

Maailman hylkääminen ja askeettinen elämä ei ollut helppoa. Hyvät miehet ja naiset 

asuivat tavallisten ihmisten keskuudessa toisin kuin luostareiden muurien taakse vetäytyneet 

munkit. Elämän houkutukset olivat aina läsnä ja lähellä. Tämän vuoksi hyvät miehet 

kokoontuivat kuukausittain tunnustamaan syntinsä keskenään apparalmentum-rituaalissa.90 

Sitä johti miespuolinen diakoni, joka kuunteli hyvien miesten ja naisten synnintunnustukset. 

Useimmiten paikalla oli myös tavallisia uskovia, joille diakoni saattoi saarnata.91 

Hyvät miehet ja naiset olivat saaneet Pyhän Hengen kasteen ja siten varmistaneet 

pelastumisensa. Tästä huolimatta he eivät hylänneet maailmaa. Kristus oli jättänyt kirkkonsa 

tehtäväksi kaikkien sielujen ohjaamisen pelastukseen ja takaisin hyvän Jumalan luo. Hyvät 

miehet liikkuivat uskovien keskuudessa opettaen ja saarnaten heille kristillistä elämää. 

Inkvisitiolähteiden perusteella yleisin uskovien ja hyvien miesten kohtaamismuoto oli 

melioramentum-rituaali, joka erosi hyvien miesten keskenään suorittamasta 

melioramentumista. 

Melioramentumissa uskovat ja hyvät miehet kokoontuivat sopivassa ja rauhallisessa 

paikassa. Useimmiten uskovat lausuivat kolmasti kumartaen ja koukistaen polviaan: ”Siunatkaa 

meitä, hyvät miehet, rukoilkaa Jumalaa puolestamme.”92 Luonnollisesti sama pyyntö saatettiin 

esittää myös hyville naisille. Auriacilainen Guillelmus Vitalis de Drulia kertoi vuonna 1251 
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 “E si an VIII oracios poden esse pres per sembla. E si n’an XVI oracios poden esser pres per dobla.” Cledat Noveua 

Testament, xxi, 479. 
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 ”E si crestias vol beure dementre es dias, aia pregab Deu doas vegadas o mas apres manjar.” Cledat Noveua 
Testament, xxii, 480. 
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 ”E si apres la dobla de la nuit bevian, fasan autra dobla.” Cledat Noveua Testament, xxii, 480. 
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 Hystoria Albigensis, § 13. 
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 Rituaalin kulku: Cledat Noveua Testament, x-xi, 472-473. 
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 Lambert 1998, 142-143. 
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 Esimerkiksi Le Mas-Saintes-Puellesista kotoisin olleen Poncius de Rozengen tunnunstus: ”benedicte. boni homines 
orate deum pro nobis.” Ms. 609, fol. 3v. 
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kumartaneensa kolmasti hyvää miehestä Petrus de Belestaria ja tämän toveria. Guillelmus 

Vitalis oli sanonut kullakin kumarruksella: ”siunatkaa”. Viimeisen kerran jälkeen hän lisäsi: 

”Herrat pyytäkää Jumalalta tämän syntisen puolesta, että Hän tekisi minusta hyvän kristityn ja 

ohjaisi minut hyvään loppuun.”93 Useimmiten tämä jälkimmäinen pyyntö päättyi toiveeseen, 

että Jumala ohjaisi uskovan hyvään uskoon.94 Petrus de Belestar ja hänen kataaritoverinsa 

vastasivat jokaiseen Guillelmus Vitalis de Drulian siunauspyyntöön: ”Jumala siunaa teitä”. 

Lopuksi hyvät miehet sanoivat: ”Jumalalta pyydetään, että Hän tekisi teistä hyvän ihmisen ja 

johdattaisi hyvään loppuun.”95 Oksitaaninkielinen kataarirituaali lisää uskovan kumarrusten 

jälkeen mahdollisuuden saarnata ennen kuin hyvät miehet vastaavat rukouspyyntöön.96 Usein 

melioramentumia edelsi tai seurasi vanhimman paikalla olleen hyvän miehen saarna.97 

Useimmiten inkvisition kuulusteluissa tällainen hyvien miesten ja uskovien 

tapaaminen lyhennetään latinan sanalla adoratio tai sen verbimuodolla adoro.98 Inkvisiittorit 

näyttävät mieltäneen melioramentumin ja siihen liittyvät kumarrukset hyvien miesten ja 

naisten kunnioittamiseksi tai peräti palvomiseksi. Koko rituaalitervehtimisen on tulkittu myös 

olleen osa oksitanialaista kohteliaisuuskulttuuria, tosin uskonnollisessa yhteydessä. 99 

Melioramentumin kumarruksiin liittyy luonnollisesti ankaraa askeesia harjoittaneiden hyvien 

miesten kunnioittaminen. Hengellisesti sen tärkein sisältö oli hyville miehille esitetty pyyntö, 

että nämä rukoilisivat uskovien puolesta Jumalaa. Kataarien teologian mukaan vain 

consolamentumin vastaanottaneet saattoivat olla yhteydessä Jumalaan. Uskovien ainoa 

mahdollisuus esittää rukouksia toisessa maailmassa olevalle Jumalalle oli välittää ne hyvien 

miesten kautta. Tämä oli yksi hyvien miesten ja naisten tärkeimmistä tehtävistä heidän 

tavatessaan uskovia. 

Toinen keskeinen ja voimakkaan tunnelatauksen sisältänyt uskonnollinen tilaisuus oli 

vakavasti sairaalle tai kuolevalle uskovalle suoritettu consolamentum. Koska vain Pyhän 

Hengen kasteen vastaanottanut kristitty saattoi pelastua, sekä hyville miehille että uskoville oli 

tärkeää kastaa kuolemansairaat ihmiset. Sairaalle suoritettu consolamentum ei ollut yhtä 

tiukasti säädelty kuin terveelle suoritettu rituaali. Sairaan ei ymmärrettävästi täytynyt 

noudattaa tavallisen consolamentumin vaatimaa pitkää valmistautumisaikaa ennen rituaalia. 
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 “et ibi ipse testis adoravit predicti heretici ter flexis genibus dicendo ante ipsos hereticis in qualibet genuflexione 
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genibus. dicendo benedicte. probi homines. orate deum pro nobis.” Ms. 609, fol. 2r. 
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 Palvoa, kumartaa, kunnioittaa. 
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 Pegg 2001, 92-103. 
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Oletusarvoisesti kuoleva oli tehnyt hyvien miesten kanssa sopimuksen consolamentumista 

mahdollisen sairastumisen varalta. 

Kuolevan tai vakavasti sairaan tuli vakuutta toimineensa hyvin kataarikirkkoa kohtaan 

ja tunnustaa mahdolliset velkansa kirkolle. Mikäli sairas pystyi maksamaan velkansa, hänen tuli 

tehdä niin. Hyvä mies pyysi sairasta noudattamaan pidättäväisyyttä ja kirkon tapoja. Tätä 

seurasi rukous kuten tavallisen consolamentumin alussa. Seuraavaksi sairasvuoteelle levitettiin 

kangas, jolle asetettiin kirja. Jos sairas oli voimissaan, hänelle saarnattiin. Sairaan 

consolamentum huipentui kirjan asettamiseen sairaan pään päälle ja kastesanojen 

lausumiseen. Mikäli sairas teki rahalahjoituksen, summa oli tarkoitettu kirkolle eikä rituaalin 

suorittaneille. Consoloitu saattoi selvitä sairaudestaan hengissä. Tällöin hänen tuli ottaa 

varsinainen consolamentum vastaan mahdollisimman pian ja liittyä osaksi kataarien kirkkoa.100 

Uskovat näyttävät mieltäneen sairaalle suoritetun consolamentumin pitkälti 

viimeisenä riittinä. Se avasi pelastuksen portit kuolevalle. Consolamentumin suorittaneiden 

hyvien miesten lisäksi paikalla oli usein runsaasti sairaan tai kuolevan sukulaisia ja lähipiiriä. 

Mireval-Lauragaisin dominuksen Rotgerius de Turren consolamentumissa noin vuonna 1234 oli 

paikalla 20 henkeä. Heistä neljä oli hyviä miehiä. Loput olivat Rotgeriuksen sukulaisia tai 

paikallisia ritareja.101 Vuoden 1235 tietämillä Baziègen dominuksen Ramundus de Vadegan 

consolamentumiin osallistui ainakin 18 ihmistä.102  Saint-Martin-Lalandesta kotoisin olleen 

kankurin Willelmus Fabrin consolamentumiin osallistui 21 henkeä noin vuonna 1240.103 

Consolamentumissa oli paikalla ainakin kaksi hyvää miestä. Käytännössä talo oli ahdettu 

tupaten täyteen sairaan läheisiä.104 Tunteet olivat osallistujilla pinnassa. Kyseessä oli kuolevalle 

toimitettu hätäkaste. Rotgerius de Turren vaimo Alazaisia heitettiin talosta ulos, koska tämä ei 

kyennyt hillitsemään vaikerointiaan surunsa vallassa.105 

Sairaan tuli pystyä puhumaan, jotta hänet voitiin consoloida. Willelmus Fabrin 

consolamentum epäonnistui koska hän ei kyennyt puhumaan. 106  Kuolevan tuli pystyä 

lausumaan rituaalisanat sekä myöntämään halukkuutensa noudattaa kataarikirkon tiukkoja 

sääntöjä. Lapsia ei myöskään haluttu consoloida. Todennäköisesti sen takia, ettei heillä 

katsottu olevan kykyä tehdä vaativia päätöksiä. Consolamentumin vastaanottaminen edusti 

juuri tätä. Toisaalta sääli näytteli osaansa. Vuonna 1240 tai 1241 kaksi hyvää miestä ei 

halunnut consoloida lauracilaisen Iohannes Assuilerin sairasta poikaa Laurenciusta. Poika oli 

heidän mielestään liian nuori. Kun sairas Laurencius kuuli tämän, hän sulki silmänsä ja näytteli 
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 Cledat Noveau Testament, xxii-xxvi , 480-482. 
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 Ms. 609, fol. 35v, 71v, 141r, 191r. 
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 Ms. 609, fol. 43r, 45r-v, 54v, 59r. 
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 Bernard Gui mainitsee tyypillisen toulousilaisen talon olleen 1248–1263 välillä korkeintaan 4 x 21 metriä 

mitoiltaan. Lauragaisin maaseudulla linnoitetuille kukkuloille rakennetut talot lienevät olleen tätä pienempiä. Pieni 
talo koostui luultavasti yhdestä huoneesta, joka saattoi olla jaettu jollain tavalla useampaan osaan. Pegg 2001, 68. 
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 Ms. 609, fol. 141r. 
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 Willelmus Fabri selvisi taudistaan hengissä. Ms. 609, fol. 31r, 34v. 
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kuollutta. Hyvät miehet säntäsivät välittömästi asettamaan kirjan Laurenciuksen päälle ja 

consoloivat hänet.107 Huoli lapsen sielun pelastumisesta ajoi ohi yleisen käytännön. 

 

KATOLINEN KIRKKO KÄY  HYÖKKÄYKSEEN HARHAOPPIA VASTAAN  
 

Toulousin kreivi Raymond V oli valittanut vuonna 1177 lääniherroilleen Ranskan ja Englannin 

kuninkaille, että hänen maansa olivat harhaopin riivaamia. Kuninkaat olivat näyttäneet 

harkinneen tilanteeseen puuttumista. He eivät kuitenkaan ryhtyneet tekoihin. Tämän jälkeen 

kreivi oli kääntynyt 1177 Citeaux’n apotin Aleksanterin puoleen.108 Sisterssiläisille osoitettu 

kirje sai kirkonmiehet huolestumaan Toulousin hengellisestä tilasta. He kokosivat raskaan 

sarjan harhaoppien vastaisen iskuryhmän. Katolisen uskon esitaistelijoiksi valittiin paavin 

legaatti, Saint-Chrysogonin kardinaali Petrus Pavialainen, Clairvaux’n apotti Henry de Marsiac, 

Bourgersin ja Narbonnen arkkipiispat sekä Bathin ja Poitiersin piispat. Iskujoukko suuntasi 1178 

harhaoppien äidiksi kutsuttuun Toulousiin.109 

Toulousissa kirkonmiehet ryhtyivät hyökkäykseen harhaoppia vastaan. He saivat 

joukon vapaaehtoisia tunnustuksia kerettiläisiä vastaan. Kirkonmiesten onnistui saada syytös 

rikasta toulousilaista ylimystä Petrus Maraundusta vastaan. Petrus Maurandus kielsi aluksi 

harhaoppisuutensa, mutta hänet todettiin lopulta olevan harhaoppinen. Syytösten mukaan 

Petrus Maurandus uskoi kahteen eri prinsiippiin. Häntä oli myös palvottu öisissä tapaamisissa 

kuten kuningasta.110 John Hine Mundy on tulkinnut tämän viitanneen kataarien meliorarentum-

rituaaliin. Mundy esittääkin Petrus Mauranduksen olleen kataarien hyvä mies.111  Petrus 

Maurandus huomasi joutuneensa suureen vaaraan. Kirkollinen ja maallinen esivalta uhkasi 

häntä kovilla rangaistuksilla. Näihin kuului muun muassa omaisuuden menettäminen. 

Petrus Maurandus päätti katua. Hän sanoutui julkisesti irti harhaopista Saint-Serninin 

luostarissa Toulousin Bourgissa. Legaatti Petrus Pavialainen ja apotti Henry de Marsiac 

määräsivät Petrus Mauranduksen lähtemään kolmeksi vuodeksi Jerusalemiin 

pyhiinvaellukselle. Lisäksi hänen linnoituksensa tuli tuhota. Tämä oli joko Petrus Mauranduksen 

Toulousissa oleva torni tai maaseudulla sijainnut linnoitettu maatila. Henry de Marsiacin kirje ei 

määrittele kumpi Petrus Mauranduksen linnoitetuista rakennuksista oli kyseessä. Lisäksi 
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Petruksen täytyi palauttaa köyhille ihmisille omaisuus, jonka hän oli hankkinut korkotuloilla 

omaisuutensa. Kirkolle tuli palauttaa siltä riistetyt tulot.112 Ei ole täysin varmaa auttoiko Petrus 

Maurandus köyhiä ja lähtikö hän ikinä Jerusalemiin.113 Saint-Serninin luostari sai vuoden 1179 

alussa Petruksen kirkolta anastamat tulot.114 

Saavutettuaan tällaisen voiton legaatti Petrus ja hänen seurueensa kutsuivat 

Toulousin Saint-Étiennen katedraaliin kuulusteltavaksi kaksi tunnettua kerettiläistä Raimundus 

de Bauniacon ja Bernardus Raimundin.115 Heistä jälkimmäinen saattoi olla sama mies, joka oli 

valittu joitain vuosia aiemmin Saint-Félix de Caramanissa Toulousin kataarien piispaksi.116 

Kerettiläiset suostuivat saapumaan kuulusteltaviksi turvakirjaa vastaan. Kirkollisen lähetystön 

lisäksi katedraalissa oli joukko merkkihenkilöitä, tärkeimpänä kreivi Raymond V. Harhaopista 

epäillyt vastasivat heille esitettyihin syytöksiin väittämällä olevansa täysin ortodoksia ja 

syyttömiä harhaoppiin. Katedraalissa ollut väkijoukko, kreivi Raymond V etunenässä, raivostui 

tästä julkeudesta. Legaatti Petrus Pavialaisen mukaan kansa oli kuullut Raimundus de 

Bauniacon ja Bernardus Raimundin saarnaavan, että oli olemassa hyvä ja paha jumala. Hyvä oli 

luonut henkiset asiat. Paha Jumala oli luonut puolestaan maailman ja ihmiset. Raimundus de 

Bauniacon ja Bernardus Raimundin mukaan huonotapaiset papit eivät voineet pyhittää 

ehtoollista. Kerettiläisiksi epäillyt olivat myös kieltäneet avioliitossa elävien mahdollisuuden 

pelastukseen, lapsikasteen ja hyökänneet Jumalaa ja pyhää kirkkoa vastaan painokelvottomin 

sanankääntein.117 

Legaatti Petrus vaati syytettyjä vahvistamaan valalla ortodoksisen uskonsa. 

Raimundus de Bauniaco ja Bernardus Raimundi kieltäytyivät moisesta harhaopista ja lähtivät 

Toulousista turvakirjansa turvin. Valoihin luottaneet kirkonmiehet saattoivat vain viskata 

pannajulistuksen kerettiläisten perään.118 Katolisen kirkon harhaopin vastaisen osaston johtajat 

legaatti Petrus ja apotti Henry olivat perillä kataarien uskon tärkeimmistä eroista katoliseen 

ortodoksiaan. Sen sijaan he ja muut korkea-arvoiset kirkonmiehet eivät olleet perillä siitä miten 

katarismia vastaan tuli iskeä. Valoja karttavia kataareja ei voinut saada tunnustamaan katolista 

uskoa oikeaksi valalla, mikä oli ajan yleinen tapa. 

Petrus Mauranduksen harhaopista irtisanoutumisen kaava paljastaa myös, että 

katolisen kirkon edustajat eivät olleet täysin varmoja 1178 kuinka harhaoppi tulisi hylätä. Saint-

Serninin luostarin arkistossa säilyneessä päivämäärättömässä abjuraatiossa Petrus Maurandus 

vannoi hylkäävänsä harhaopin. Ainoa harhaoppi, joka määriteltiin erikseen valassa, oli 
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transubstaninaation kieltäminen ehtoollisessa.119 Legaatti Petrus Pavialainen ja piispat olivat 

käyttäneet reilut sata vuotta vanhaa Berengar Toursilaisen abjuraatiovalaa Petrus 

Mauranduksen valan pohjana. He eivät olleet löytäneet parempaa valmista kaavaa tai olleet 

tarpeeksi perillä katarismista kyhätäkseen vain sen hylkäämiseksi tarkoitetun kaavan. 120 

Luonnollisesti Petrus Mauranduksen ainoa harhaoppi saattoi olla ehtoollisen mysteerin 

kieltäminen. Tämä on epätodennäköistä, koska legaatti Petrus viittaa kiertokirjeessään Petrus 

Mauranduksen uskoneen kahteen prinsiippiin. Lisäksi Petrus Mauranduksen kääntymyksen 

jälkeen legaatti oli jatkanut hyökkäystään harhaoppia vastaan ja kutsuttanut eteensä kaksi 

julkisesti tunnettua kerettiläistä, jotka olivat opeiltaan selkeästi kataareja. Petrus 

Mauranduksen tapaus edustaa uutta käännettä harhaoppien vastaisissa toimissa Oksitaniassa. 

Häneen kohdistettiin pakkokeinoja ja harhaopista luopumista autettiin raskaiden taloudellisten 

rangaistusten uhalla. 

Lateraanin kolmas kirkolliskokous tuomitsi vuotta myöhemmin 1179 Gascognen, 

Albin ja Toulousin alueella vaikuttaneen kataarien, patariinien tai publikaanien harhaopin. 

Kirkolliskokouksessa mahdollistettiin voimankäyttö harhaoppia vastaan. Lisäksi aseisiin 

tarttuneille tarjottiin Jerusalemin Pyhälle haudalle tehtyyn pyhiinvaellukseen verrattavat 

henkiset edut. Pyhiinvaeltaja sai kahden vuoden verran vapautusta katumuksesta ja kirkon 

suojeluksen omaisuudelleen. Samalla tuomittiin routiereiksi kutsut palkkasotilaat. On 

tulkintakysymys koskeeko aseellinen taistelu harhaoppia vastaan vain palkkasotureiden 

kukistamista. Luultavimmin kirkolliskokouksen päätös koski sekä kataareja että 

palkkasotilaita.121  Palkkasotilaista oli muodostunut ongelma Oksitaniassa lukuisten sotien 

myötä. Paikallisilla ritareilla ei ollut selkeää vasalliuskollisuuden sidettä, eikä siten velvoitetta 

palvella aseellisesti mahtavia ruhtinaita kuten esimerkiksi Toulousin kreiviä. Tällöin 

yksinkertainen ratkaisu oli palkkasotilaiden käyttö.122 Sotimaan matkalla olleet tai sodan 

päätyttyä työttömiksi joutuneet palkkasotilaat joutuivat elämään maasta eli ryöstelemään 

ruokansa. Palkkasotilaiden rinnastus harhaoppiin oli luonteva tapa tuomita kirkon vaaralliseksi 

näkemä toiminta. 

Albanon kardinaaliksi korotettu Henry de Marsiac palasi vuonna 1181 Toulousiin 

paavin legaattina. Hän saapui suuren sotajoukon johdossa ja toteutti Lateraanin 

kirkolliskokouksessa tarjottua mahdollisuutta hyökätä asein kerettiläisten kimppuun. Henry de 

Marsiac päätyi piirittämään Lavaurin castrumia, joka antoi turvapaikan kerettiläisille. 

Linnoitettu kylä antautui pienen kahakoinnin jälkeen.123 Voitto oli makea Henry de Marsiacille. 
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Hän sai kaksi kataarien johtajaa vangikseen. Heistä toinen oli Bernardus Raimundi, joka oli 

päässyt livahtamaan karkuun kolme vuotta aiemmin Toulousissa. Seinän ja teräksen väliin 

jääneet hyvät miehet tunnustivat harhaoppinsa ja kääntyivät takaisin katoliseen uskoon. Heistä 

tuli Toulousin Saint-Étiennen katedraalin ja Saint-Serninin luostarin kaniikkeja.124 Henry de 

Marsiacin sotaretki jäi viimeiseksi aseelliseksi käännytysretkeksi Toulousin ja koko Oksitanian 

alueella ennen vuonna 1209 alkanutta albigenssiristiretkeä. Katarismin kannalta legaatin 

sotaretkellä ei ollut suurtakaan vaikutusta. Kronikoitsija Guillaume de Pyulaurens totesikin 

1200-luvun puolivälin tienoilla, että harhaoppi oli vain levinnyt legaatti Henry de Marsiacin 

sodan jälkeen.125 

Katolinen kirkko ei kyennyt järjestämään vahvaa hyökkäystä katarismia vastaan 1100-

luvun viimeisinä vuosikymmeninä. Paavi Lucius III:n Ad abolendam –bulla vuodelta 1184 

tuomitsi joukon harhaoppeja, myös kataarit. Bulla oli tehoton, koska se luotti piispojen toimiin 

harhaoppien kitkijöinä. Esimerkiksi Narbonnen arkkipiispaksi 1191 nimitetty Berengar ei 

ehtinyt edes käydä hiippakunnassaan kymmenen ensimmäisen virkavuotensa aikana. Tämä ei 

ollut hyvä esimerkki tärkeässä arkkihiippakunnassa, jossa sijaitsivat harhaopista tunnetut 

Toulousin ja Carcassonnen hiippakunnat.126 Toulousin piispat eivät hekään voineet kunnollisesti 

paimentaa laumaansa pois harhaopista. Osatekijä tälle oli piispojen tulojen menettäminen. 

Piispa Folcranduksen aikana (1179–1200) tuomikirkon kaniikit ja lähialueen luostarit olivat 

ottaneet haltuunsa valtaosan piispan tuloista.127  Rutiköyhä piispa ei ollut parhaimmassa 

asemassa katarismin pysäyttämisessä. 

Näyttää siltä, että 1170-luvun ja 1200-luvun alun välillä katarismista tuli hyväksytty 

osa jokapäiväistä elämää Toulousin alueella. Kreivi Raymond V poika Raymond VI (1194–1222) 

ei ryhtynyt kirkon pyynnöistä huolimatta katarismin vastaisiin toimiin. Raymond V oli vielä ollut 

valmis huutamaan kirkkoa apuun. Toulousin kreivillä ei ollut 1190-luvun alussa juuri mitään 

tehtävissä katarismin suhteen.128 Hyvät miehet ja naiset olivat levittäytyneet kreivin maita 

täplittäneisiin Lavaurin tapaisiin linnoitettuihin kyliin. Kataareista oli tullut osa ihmisten arkea. 

 

LAURAGAIS JA KATARISMI 1200-LUVUN ALUSSA  
 

Henry de Marsiacin vuonna 1181 piirittämä Lavaur oli tyypillinen oksitanialainen asutuspaikka. 

Aikalaislähteet määrittelevät sen castrumiksi eli linnoitukseksi. Termi on jonkin verran 

harhaanjohtava. Oksitanian castrumit saattoivat olla pienehköjä helposti puolustettavia 

linnakkeita. Hyvä esimerkki on Montségurin linnoitus Pyreneillä. Toisaalta castrum-sanalla 

viitattiin Lavaurin tapaisiin linnoitettuihin kyliin. Lähteiden mainintojen perusteella on vaikea 
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erotella mitä castrumilla tarkoitetaan kulloinkin. Toisaalta aikalaiset eivät näytä liiemmin 

erotelleet puhtaita linnakkeita linnoitetuista kylistä. Ero on lopulta pieni. Molemmilla oli muurit 

ja hyvin todennäköisesti jonkinlainen keskuslinnoitus tai torni. Molemmissa asui asemiesten 

lisäksi talonpoikia, jotka tuottivat castrumin asukkaille ruokaa. Suurin ero linnakkeen ja 

linnoitetun kylän välillä oli sen puolustettavuus ja asukasmäärä. Toulousin katarismin 

sydänalue Lauragais oli täynnä Lavaurin tapaisia castrumeja. 

Oksitanian paikalliset mahtimiehet onnistuivat omimaan itselleen kasvavassa määrin 

valtaa 900–1000-luvun kuluessa, kun kuninkaan valta heikkeni frankkien valtakunnan alueella. 

Tällöin esimerkiksi kreiviydestä tuli käytännössä perinnöllistä. Samanaikaisesti ritariluokka alkoi 

kehittyä. Oksitaniaan alkoi ilmestyä linnoitettuja kyliä 900–1000-luvun lopulla. Taustalla saattoi 

olla alueen militarisoituminen esivallan hajotessa pienempiin osiin ja ritariluokan 

kehittyessä.129 Linnoitettujen kylien syntyä ei ohjailtu ylhäältä käsin, vaan se oli spontaani 

ilmiö.130 Oksitaniaan kehittyi 1100-luvun kuluessa tiheä linnoitettujen kylien verkko.131 1200-

luvun alkuun tultaessa alueen vanhat hajanaiset asutukset olivat korvanneet linnakkeet eli 

castrumit.132  Lauragaisin kukkulaisilla mailla tämä on vieläkin nähtävissä. Pääsääntöisesti 

kukkuloilla sijaitsevista kylistä näkee helposti ainakin yhden muun kylän. Useimmin on 

näköpiirissä siintää pari kolmekin. 800 vuotta sitten kaikki näistä kylistä olivat jollain asteella 

linnoitettuja. Lauragais oli linnakkeiden maata. 

Kolmannentoista vuosisadan alussa kataarisympatiostaan tunnetun Lavaurin 

castrumin hallitsija oli ylhäinen leskirouva Guiralda. Hän oli Sicardus II de Lauracin tytär. 

Guiraldan veli Aimericus de Montréal oli perinyt vuoden 1200 tietämillä isältään Sicardukselta 

eteläisen Lauragaisin kahden tärkeimmän castrumin Lauracin ja Montréalin herruuden. 

Guirladan ja Aimericuksen äidistä Blanchasta tuli hyvä nainen, kun hän jäi leskeksi. Blancha 

asettui Lauraciin.133 Ylimystön keskinäiset avioliitot ja niistä muodostuneet sukuverkostot 

yhdistivät Toulousin alueen castrumeja. Ne loivat myös siteitä katarismille. Lavauria 

hallinneesta Guiraldasta tuli äitinsä tavoin hyvä nainen, kun hän jäi leskeksi.134  

Kataarit saattoivat liikkua vapaasti Motréalin ja Lauracin castrumeissa 1100-luvun 

lopulla. Entinen hyvä mies Guillelmus Lagrassa muisteli vuonna 1245 kuinka kataarit olivat 

eläneet julkisesti Lauracissa vuoden 1195 tietämillä sekä saarnanneet ihmisille eri puolilla 

Lauragaisia.135 Yli 40 ihmistä oli kuuntelemassa hyvien miesten saarnaa Montrélin castrumin 

aukiolla noin vuonna 1205.136 Hyvillä miehillä ja uskovilla oli tuolloin oma hautausmaansa 
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Montesquieu-Lauragaisissa. 137  Myös Saint-Martin-Lalandessa lienee ollut kataarien 

hautausmaa 1200-luvun alussa. Hyvät miehet veivät Castelnaudaryssa asuneen Ramundus 

Arrufatin consoloidun äitivainaan haudattavaksi Saint-Martin-Lalandeen noin 1205. 

Ramunduksen veli Iohannes matkasi sinne samana vuonna kuolemaan hyvien miesten 

hoivissa.138 

Monissa Lauragaisin castrumeista oli 1200-luvun alussa hyvien miesten asunto, jossa 

he elivät julkisesti. Montréalilaisen ylimysrouva Helis de Mazerolasin kataariksi kääntynyt 

isoäiti asusteli tuolloin Fanjeaux’ssa. Heliksen sisko Braida ja hänen kälynsä Fabrissa olivat hyviä 

naisia. Heillä oli talo sekä Montréalissa että Gaja-la-Selvessä.139 Vaikkei castrumissa olisi ollut 

kataareja asukkaina, oli valtaosa ihmisistä nähnyt jonkun heistä. Lähestulkoon jokainen ennen 

1220-lukua syntynyt Bernard de Caux’n vuosien 1245–1246 inkvisitiossa kuultu lauragaislainen 

oli nähnyt hyvien miesten liikuskelevan ja asuvan julkisesti Lauragaisissa.140 

Kataarien hyvien miesten määrästä 1200-luvun alussa ei ole varmuutta. Eri lähteiden 

perusteella on esitetty arvio, että Oksitaniassa olisi ollut noin 1 000–1 500 consolamentumin 

vastaanottanutta hyvää miestä tai naista.141 Heitä oli varmasti huomattavasti vähemmän kuin 

katolista papistoa tai muita hengellisen säädyn edustajia. Toisaalta luku kätkee alleen hyviin 

miehiin uskoneet ihmiset, joita oli huomattavasti enemmän kuin itse kataarieliittiä. 

Lauragais ei ollut kuitenkaan yksinomaan katarismin kyllästämä vaikka katolinen 

polemiikki halusikin kuvata koko Toulousin kreivikunnan harhaoppien temmellyskentäksi. Koko 

Oksitanian alueella oli yli 30 benediktiiniluostaria. 800-luvun alussa perustettu Saint-Papoulin 

luostari sijaitsi Lauragaisin itäreunalla. 142  Toulousin Saint-Serninin luostarilla oli lisäksi 

feodaalioikeuksiin perustuvia tuloja Lauragaisissa muun muassa Baziègen castrumissa. 143 

Toulousin hiippakunnassa sijaitsi joukko merkittäviä sisterssiläisluostareita, joista keskeisimmät 

olivat Toulousista pohjoiseen sijainneet Grandselve ja kaupungista etelään sijainnut 

Boulbonne. Kumpikaan ei kuitenkaan sijainnut Lauragaisissa. Hengellisillä ritarikunnilla oli 9 

domusta Lauragaisissa 1200-luvulla.144 Toulousin kreivi Raymond V ja hänen poikansa Raymond 

VI (1194–1222) lahjoittivat hengellisille ritarikunnille, varsinkin johanniitoille, runsaasti 

omaisuutta Toulousin kreivikunnassa. 145  Sekä johanniitat että temppeliherrat olivat 
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Oksitaniassa vahvasti näkyvillä alueen taloudellisen merkityksen sekä alueen 

pyhiinvaellusreittien johdosta. Oksitania oli otollista maaperää hengellisille yhteisöille.146 

Katarismi ja katolilaisuus elivät Lauragaisin kylissä rintarinnan 1200-luvun alussa. 

Läheisyys innoitti uskonnollisiin väittelyihin ja keskusteluihin. Avignonetiläinen talonpoika 

Ramundus Bru väitteli useampaan otteeseen uskosta, Mooseksen laista sekä 

ylösnousemuksesta Montmaurin kataaridiakonin Bosfilhin kanssa vuoden 1210 tietämillä 

naapurinsa talossa.147 Lauragais oli kilpailevien katsomusten aluetta. 
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III  TEMPORE GUERRE  
 

Nec multo post dominus Petrus de Castro novo legatus transivit ad Deum per gladios impiorum, 

cuius rei suspitione comes non caruit Tholosanus.148 

Paavin legaatin Petrus Castelnaulaisen murha 14. tammikuuta 1208 toimi sytykkeenä, joka johti 

ristiretken saarnaamiseen Oksitanian kataareja vastaan. Ristiretkeläisarmeijan saapuminen 

Oksitaniaan kesällä 1209 käynnisti seuraavat 20 vuotta kestäneen sodan. Harhaopin 

kukistamiseksi aloitettu ristiretki muuttui pian valloitussodaksi, joka johti lopulta Toulousin 

kreivikunnan itsenäisen aseman päättymiseen. 

 

TIE HARHAOPPEJA VASTAAN SAARNAAMISESTA RISTIRETKEEN  
 

Nuorekkaan, 38-vuotiaan, Innocentius III:n valinta paaviksi 1198 toi uutta eloa katoliseen 

harhaoppien vastaiseen taisteluun Oksitaniassa. Alueen piispat pyysivät paavia apuun. 

Innocentius III vastasi avunhuutoon lähettämällä legaattejaan taisteluun harhaoppia vastaan 

vuosina 1198, 1200–1201 ja 1203–1204. Viimeisimmälle retkelle legaateiksi määrättiin 

sisterssiläismunkit Petrus Castelnaulainen ja mestari Raldulfus Fontfroidelainen149 Legaatit 

saivat vuodesta 1200 eteenpäin tehtäväkseen soveltaa paavin bullaa Vergentis in seniumia 

Oksitaniassa. Bulla oli suunnattu alun perin Viterbon kaupungin kerettiläisiä vastaan. Se 

kohdistui kerettiläisiä puolustaneita, majoittaneita, suojelleita ja heihin uskoneita kohtaan. 

Harhaoppeja tukeneita viranhaltijoita kohtasi erottaminen ja vaalikelvottomuus, tämä päti 

myös kirkollisenviranhaltijoihin. Harhaoppia tukeneiden omaisuus tuli takavarikoida. 

Kerettiläisten omaiset menettivät perintöoikeutensa takavarikoituun omaisuuteen. 150 

Innocentius III nosti harhaoppien vastaisten taistelun asemaa vuonna 1204, kun hän lähetti 

kirjeen uudelle legaatilleen, Citeaux’n apotille Arnaud Amalricille. Paavi kohotti kerettiläisten 

vastaisten tekojen aseman vähäisemmistä hyvistä töistä verrannolliseksi Pyhälle maalle 

suuntautuneeseen pyhiinvaellukseen. Paavin legaattien onnistui saada Toulousin konsulit ja 

asukkaat vannomaan valan, jonka mukaan he lupautuivat puolustamaan ortodoksiaa ja 

karkottamaan harhaoppiset.151 

Gregoriaanen reformi saavutti 1200-luvun alussa Toulousin, kun piispa Raimon de 

Rabastens hyllytettiin simonian vuoksi kesäkuussa 1205. Loka-marraskuussa hänen tilalleen 
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nimitettiin energinen Thoronetin sisterssiläisluostarin apotti Folc (1205–1231). Uusi piispa kävi 

uutterasti taisteluun katarismia vastaan ja hänestä tuli seuraavina vuosikymmeninä 

ristiriitainen hahmo laumansa silmissä. Samaan aikaan monia vaihdettiin myös muita 

Oksitanian piispoja. Taustalla oli ajatus, että tavoiltaan puhtaat piispat olisivat kyvykkäämpiä 

nitistämään katarismin Oksitaniassa.152 

Taistelu harhaoppeja vastaan sai uuden ulottuvuuden Osman piispan Diegon 

aloitteesta vuonna 1206. Hän tutustui paavin sisterssiläisiin legaatteihin Arnaud Amalriciin, 

Petrus Castelnaulaiseen ja mestari Raldulfukseen Montpellierissä. Piispa Diego ja hänen 

seurueeseensa kuulunut kaniikki Dominicus Guzman (Pyhä Dominicus) olivat palaamassa 

Roomasta, kun he tapasivat legaatit. Diego oli pyytänyt paavilta lupaa jättää hiippakuntansa ja 

lähteä käännyttämään pakanoita. Innocentius III ei ollut suostunut piispan pyyntöön ja kehotti 

tätä palaamaan hiippakuntaansa. Hurskaana miehenä piispa Diego tarjoutui legaattien avuksi 

sodassa harhaoppia vastaan. Hän ehdotti uutta lähestymistapaa taistelussa kataareja vastaan: 

apostolista köyhyyttä yhdistettynä saarnaamiseen. Legaattien ja piispan tuli kulkea apostolien 

tapaan varatta paljain jaloin kaikessa nöyryydessä saarnaamassa kylissä harhaoppia vastaan. 

Näin he pystyisivät asettumaan samalle tasolle kuin askeesissa eläneet kataarit.153 

Piispa Diego lähetti vankkurinsa ja rikkautensa hiippakuntaansa ja ryhtyi paavillisten 

legaattien kanssa saarnastyöhön. He saarnasivat kerettiläisiä vastaan ja väittelivät näiden 

kanssa useaan otteeseen vuoden 1206 lopulla ja kevät-kesällä 1207.154 Legaatti Arnaud Amalric 

rekrytoi kevääksi 1207 Ranskasta 12 sisterssiläisapottia saarnaamaan harhaoppia vastaan.155 

Väittelyt kerettiläisten kanssa olivat vuosien 1206–1207 saarnasretkien keskeisin osa-alue. 

Niiden tarkka määrä ja kronologia on epäselvä. Pierre de Vaux-de-Cernay mainitsee 

albigensristiretken historiassaan viisi väittelyä, jotka käytiin Servianissa, Béziersissä, 

Carcassonnessa, Montréalissa ja Pamiersissä.156 Kronikoitsija Guillaume de Pyulaurens kertoo 

Verfeilissä, Pamiersissa ja Montréalissa pidetyistä väittelyistä. 157  Väittelyt olivat ennalta 

sovittuja ja niissä kerettiläiset eli kataarit sekä katoliset saarnaajat puolustivat omaa uskoaan ja 

toivat esiin vastapuolen virheitä aseinaan teologiset argumentit. Ne olivat henkisesti ja 

fyysisesti raskaita mittelöitä. Pierre de Vaux-de-Cernayn mukaan Verfeilissä ja Carcassonnessa 

väiteltiin kahdeksan päivää ja Béziersissä ja Montréalissa kussakin 15 päivää.158 

Väittelyillä oli jonkin verran tulostakin toisin kuin aiemmilla kerettiläisten ja piispojen 

välisillä hengellisillä kahakoilla. Pierre de Vaux-de-Cernayn mukaan Verfeilissä käännytettiin 
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kaksi kerettiläisten johtajaa ja saatettiin koko castrumin väki harhaopeille vihamielisiksi.159 

Toisaalta hänen mukaansa Montréalissa väittelyyn nimetyt tuomarit eivät suostuneet 

julkistamaan kirjallista päätöstään toisen osapuolen paremmuudesta. He olivat kataarien 

puolella, mutta eivät suostuneet tunnustamaan näiden tappiota katolisten saarnaajien 

edessä.160 Päätös ja muistiin merkitty väittelyn kulku tuhoutuivat albigenssiristiretken aikana. 

150 hengen väitettiin kääntyneen katolilaisuuteen väittelyn seurauksena.161 Piispa Diegon 

johtamien saarnaajien väittelyt eivät olleet vain katolisten ja kataarien välisiä. Niitä käytiin 

myös valdolaisia vastaan, joskin kataarit eli kerettiläiset olivat päävihollinen. Piispa Diego 

väitteli vuonna 1207 Pamiersissa valdolaisia vastaan, kun hän oli palaamassa hiippakuntaansa. 

Väittelyn seurauksena Durandus de Osca hylkäsi valdolaisuuden ja kääntyi katolilaisuuteen.162 

Hän perusti Köyhien katolilaisten sääntökunnan yhdessä muiden katolilaisuuteen kääntyneiden 

valdolaisten kanssa. 

Piispa Diegon aloitteesta käynnistynyt saarnaus kuihtui kokoon, kun hän ja legaatti 

Radulfus Fontfroidelainen kuolivat lyhyen ajan sisällä vuonna 1207. Pohjoisen apotit palasivat 

takaisin luostareihinsa. Petrus de Vaux-de-Cernayn mukaan Narbonnen arkkihiippakunnan 

johtavat kirkonmiehet tulivat tulokseen, että piispa Diegon aloitteesta lähtenyt saarnaaminen 

oli tullut tiensä päähän. Sillä ei ollut juuri lainkaan sellaisia tuloksia, kuin he olivat 

odottaneet.163 Ihmettä ei ollut tapahtunut ja äkillisiä massakääntymisiä. 

Kaniikki Dominicus Guzman jäi yksinään Oksitaniaan jatkamaan piispa Diegon 

aloittamaa kerettiläisten vastaista saarnausta. Hän kokosi ympärilleen hurskaita seuralaisia ja 

sai Toulousin piispa Folcista suojelijan. Vuosien kuluessa Dominicuksen seurueesta kasvoi 

saarnasveljien eli dominikaanien sääntökunta, joka tuli näyttelemään keskeistä roolia 

katarismin tuhoamisessa 1230-luvulta alkaen. Dominikaanien sääntökunnan siemenen 

istuttamisen ohella piispa Diego perusti Prouilleen nunnaluostarin, josta muodostui 

myöhemmin keskeinen osa dominikaanisääntökuntaan. Luostari jäi Dominicuksen valvontaan 

piispan palattua Osmaan.164 Luostari sijaitsi keskellä Lauragaisin katarismin ydinaluetta. Kahden 

kilometrin päässä sijainnut Fanjaeaux’n castrum oli tunnettu katarismin keskus ja siellä asui 

kataaridiakoni. Sen perustamisen taustalla lienee ollut pyrkimys tarjota katolinen vaihtoehto 

hurskasta elämää havitelleille naisille. Tämän puolesta puhuu runsaat maininnat Dominicus 

Guzmanin käännyttämistä naisista.165 
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Harhaoppisiksi 1184 julistetut valdolaiset taistelivat myös katarismia vastaan 

Oksitaniassa. Lauragaisin Lauracin kylän aukiolla käytiin julkinen väittely hyvien miesten 

diakonin Isarnus de Castriksen ja valdolaisen Bernardus Priman 166  välillä vuoden 1208 

tietämillä. 167  Guillaume de Puylaurens valitti kronikkansa johdannossa, että Toulousin 

hiippakunnan oppimaton papisto oli sallinut valdolaisten saarnata kataareja vastaan 1200-

luvun alussa. 168  Lauragaisissa papisto näytti pitävän kataareja vainoavia valdolaisia 

hyväksyttävinä vielä noin vuonna 1221. Avignonetilainen Michael Verger muisteli 

inkvisitiotunnustuksessaan kirkon tukeneen tuolloin valdolaisia ja sallineen näiden osallistua 

pyhiin toimituksiin kirkoissa.169 Valdolaisia ei ollut kovin runsaasti Lauragaisissa tai Toulousin 

hiippakunnan alueella. Bernard de Caux’n ja Jean de Saint-Pierren vuosien 1245–1246 

inkvisitiossa valdolaiset esiintyvät vain 41 tunnustuksessa kaikista 5 471 tunnustuksesta. 

Osaltaan mainintojen vähyys selittyy tärkeiden valdolaisten kuten Durandus de Oscan ja 

Bernardus Priman ja heidän lähipiirinsä kääntymisellä katolilaisuuteen.170  Valdolaisuus ei 

kuitenkaan ollut vetovoimainen usko Lauragaisissa. 

 

ALBIGENSSIRISTIRETKI  
 

Paavin legaatti Petrus Castelnaulainen oli onnistunut toimillaan saamaan niskaansa kataarien ja 

heidän tukijoidensa vihan. Lisäksi hän oli ärsyttänyt Oksitanian ruhtinaita paavillisilla 

uhkauksilla, jos nämä eivät ryhtyisi konkreettisiin toimiin katarismia vastaan. Pitkään jatkuneen 

riidan päätteeksi Petrus Castelnaulainen julisti Toulousin kreivin Raymond VI:n pannaan 

vuonna 1207. Peruste Oksitanian mahtavimman ruhtinaan Raymond VI:n kirkonkiroukselle oli 

palkkasotilaiden käyttäminen sekä kreivin olemattomat toimet harhaoppia vastastaan.171 

Samanaikaisesti paavi Innocentius III vetosi Ranskan kuninkaaseen Philip II Augustukseen, jotta 

tämä käyttäisi maallisen vallan rautaista hansikasta oksitanialaisia kerettiläisiä kohtaan. 

Kreivi Raymondin kannalta tilanne oli paha ja hän yritti liennytystä tapaamalla legaatti 

Petrus Castelnaulaisen Saint-Gillesissä vuoden 1208 alussa. Kreivi lupasi noudattaa legaatin 

määräyksiä. Hän yritti samalla etukäteen pahoitella toimiaan, jos hän ei noudattaisikaan 
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legaatin käskyjä. Keskustelutilaisuus päättyi riitaisesti. Raymond VI uhkasi seurata Petrus 

Castelnaulaista minne tämä ikinä matkaisikaan ja valvoa legaatin toimia silmä kovana.172 

Toulousin kreivi ei ehtinyt ahdistella legaattia valvovalla läsnäolollaan lainkaan. 

Yksinäinen ratsumies murhasi legaatti Petrus Castelnaulaisen 14.1.1208, kun hän oli 

ylittämässä Rhône-jokea. Trubaduuri Guilhelm de Tudela tarjosi murhan motiiviksi surmaajan 

halun päästä kreivi Raymond VI:n suosioon.173 Raymond VI:lla ei näytä olleen mitään tekemistä 

murhan kanssa. Viekkaaksi kuvattu kreivi ei ollut niin tyhmä, ettei hän olisi nähnyt ennalta 

apokalyptisiä seurauksia, jotka aiheutuisivat paavin legaatin murhasta. 174  Guillaume de 

Pyulaurensin sanojen mukaan kreivi ”ei voinut välttyä syylliseksi epäilemiseltä”.175 

Paavi Innocentius III vakuuttui Toulousin kreivin osallisuudesta Petrus Castelnaulaisen 

murhaan. Hän vahvisti Raymond VI:n kirkonkirouksen. Paavin mielestä kreivin maat tulisi 

takavarikoida, koska epäilykset tämän osallisuudesta harhaoppiin olivat niin vahvat. 

Innocentius III julisti ristiretken Oksitanian kerettiläisiä vastaan. Kaikille kristityille, jotka 

suuntaisivat aseineen pyhiinvaellukselle Toulousin kreiviä ja kerettiläisiä vastaan, luvattiin 

Pyhälle maalle suuntautuvaan pyhiinvaellukseen verrattavat vapautukset synneistä. 

Innocentius III yritti saada Ranskan kuninkaan Philip II Augustuksen johtamaan ristiretkeä. 

Kuningas kieltäytyi kunniasta. Hän salli kuitenkin toukokuussa 1208 Burgundin herttuan ja 

Neversin kreivin tarttua ristiin ja ottaa mukaansa enintään 500 ritaria ristiretkelle Oksitanian 

kerettiläisiä vastaan.176 

Ristiretkiarmeija kokoontui heinäkuussa 1209 Lyoniin ja valmistautui marssimaan 

etelään kerettiläisten tykö. Aikalaislähteiden mukaan sotajoukko oli valtava. Sen miesvahvuus 

oli luultavasti 20 000 miehestä 30 000. 177  Toulousin kreivi Raymond VI näki taitavana 

poliitikkona tilanteen vakavuuden. Hänen onnistui saattaa itsensä takaisin äiti kirkon huomaan 

18.6.1209. Neljä päivää myöhemmin hän tarttui ristiin ja liittyi ristiretkiarmeijaan. Kreivi 

Raymond VI:n tehtäväksi tuli ristiretkeläisten oppaana toimiminen. Koska kerettiläisten 

pääsuojelija Raymond VI oli liittynyt Kristuksen armeijaan, ristiretkeläiset eivät voineet hyökätä 

Toulousin kreivin maiden kimppuun. Ristiretkiarmeijan kohteeksi valikoitui Béziersin, 

Carcassonnen, Razèsin ja Albin 24-vuotiaan varakreivin Raymond Roger Trencavelin (1194–

1209) maat. Katarismi oli hänen maillaan yhtä syvään juurtunut kuin Toulousin kreivin. 

Toulousin kreivi Raymond VI oli Béziersin varakreivin Raymond Roger Trencavelin setä. 

Raymond Roger Trencavel oli Aragonin kuninkaan Pere II vasalli. Tämä seikka tuli mutkistamaan 

Oksitanian poliittista tilannetta kolmen vuoden sisällä.178 
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Kreivi Raymond VI opastamana ristiretkeläiset etenivät Rhônea alaspäin ja 

suuntasivat itään kohti Béziersin kaupunkia, joka oli Carcassonnen ohella varakreivi Raymond 

Roger Trencavelin tärkein omistus. Béziersissä ollut Raymond Roger katsoi turvallisimmaksi 

vetäytyä vauhdilla Carcassonneen, kun ristiretkeläiset saapuivat piirittämään kaupunkia 

21.7.1209. Ristiretkeläiset vaativat Béziersin asukkaita luovuttamaan kaupungissa oleilevat 

kerettiläiset. Kaupunkilaiset kieltäytyivät lähettämästä naapureitaan teloitettaviksi. Tämä ajoi 

ristiretkeläisten joukossa olleet kurittomat palveluspojat raivon valtaan. Heidän onnistui 

yllättää kaupungin puolustajat ja tunkeutua muurien sisäpuolelle ennen kuin piirittäjien ritarit 

ehtivät edes pukea haarniskoitaan ylleen. Kaupunki vallattiin yllätyksellä 22.7.1209. Seurasi 

ryöstelyä sekä verilöyly. Ryöstelevät palveluspojat päätyivät sytyttämään kaupungin tuleen, 

kun ristiretkiarmeijan ritarit yrittivät ajaa heidät kaupungista.179 

Ristiretkiarmeijaa johtaneen legaatti Arnaud Amalric mukaan ristiretkeläiset ”eivät 

säästäneet ketään säädystä, sukupuolesta tai iästä riippumatta; he tappoivat miekoilla lähes 

20 000 henkeä”. Legaatin mukaan jumalainen kosto oli langennut kaupungin ylle.180 Kuolleiden 

määrä lienee hyvin paljon liioiteltua, sillä Béziersissä tuskin oli yli 14 500 asukasta. Kaupunki 

elpyi varsin nopeasti verilöylyn ja palon jäljiltä. Kuukautta myöhemmin ristiretkeläisten uusi 

johtaja Simon de Montfort lahjoitti sisterssiläisille palosta säästyneen kerettiläisille kuuluneen 

talon. Todennäköisesti satoja ellei tuhansia ihmisiä kuoli valloituksen ja kaupungin palon 

yhteydessä, mutta valtaosa asukkaista selvisi hengissä.181 Kuolleiden määrästä riippumatta 

Béziersin kohtalo toimi varoituksena Oksitanian muille linnoituksille. Kerettiläisten 

suojeleminen johtaisi väistämättä rangaistukseen ristiretkeläisten käsissä. Kaupungin valloitus 

loi ristiretkeläisille maineen taitavina sotilaina. 

Pääosin ranskalaisista koostunut pyhiinvaeltajien armeija lähti parin päivän 

lepäämisen jälkeen Raymond Roger Trencavelin perään. Ristiretkeläiset saapuivat 

Carcassonnen muurien luo 1.8.1209. Kaupunki piiritettiin ja ristiretkeläisten onnistui vallata 

Carcassonnen ulommat muurit kolmessa päivässä. Varakreivi ja suuri osa Carcassonnen 

asukkaista vetäytyi varakreivien linnoitukseen. He kestivät piiritystä kaksi viikkoa. 15.8. 

Raymond Roger Trencavel antautui ja luovutti kaiken omaisuutensa, irtaimistonsa ja maansa 

ristiretkeläisille. Carcassonnen asukkaat menettivät omaisuutensa ja heidät karkotettiin 

kodeistaan. 24-vuotias varakreivi suljettiin oman linnoituksensa tyrmään, jossa hän kuoli 

10.11.1209.182 

Ristiretkeläiset olivat vallanneet Trencavel-varakreivien kaksi tärkeintä kaupunkia. 

Sota kataareja vastaan oli kuitenkin vasta alussa ja suuri osa kerettiläisten maista oli vielä 

Kristuksen sotilaiden otteen ulkopuolella. Ristiretkeläisten johto päätti, että ristiretkelle tuli 

valita maallinen sotilasjohtaja. Suurylimykset kuten Burgundin herttua kieltäytyivät ristiretken 
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johtajan kunniasta. He katsoivat 40 päivän ristiretkipalveluksensa päättyneen ja 

valmistautuivat palaamaan vasalleineen Ranskaan. Neuvottelujen jälkeen Chartesin 

hiippakunnasta kotoisin ollut Simon de Montfort määrättiin ristiretken johtajaksi sekä 

Béziersin, Carcassonnen, Razèsin ja Albin uudeksi varakreiviksi. Raymond Roger Trencavelin 

vuoden ikäisestä pojasta Raymondista tehtiin samalla maaton. Simon de Montfort oli 

suhteellisen tuntematon henkilö. Äitinsä puolelta hän oli Leicesterin nimellinen kreivi. Hänet 

tunnettiin hurskaana sotilaana, joka oli ottanut osaa neljänteen ristiretkeen. 183 

Simon de Montfort ryhtyi valtaamaan Trencavelien maiden castrumeja vaikka suuri 

osa ristiretkeläisistä lähti kotimatkalle syksyllä 1209. Hän sai nopeasti haltuunsa ja miehitti 

eteläisestä Lauragaisista Fanjeaux’on ja Montréalin. Varmuudeksi Simon de Montfort poltatti 

Fanjeaux’on castrumin valtaamisen yhteydessä. Castres ja Albi vallattiin myös vauhdikkaasti. 

Castresissa Montfort poltatti ristiretken ensimmäisen kerettiläisen roviolla. Simon de Montfort 

laajensi myös ristiretkeä valtaamalla Foix’n kreiville kuuluneet Pamiersin ja Mirepoix’n.184 

Foix’n kreivin Raymond Rogerin maat eivät olleet kuuluneet ristiretken virallisiin kohteisiin. Hän 

oli lisäksi Aragonin kuninkaan Pere II vasalli. Foix’n kreivisuvun naispuolisten jäsenten huhuttiin 

kylläkin olevan korvia myöten sotkeutuneita katarismiin.185 

Vuoden 1210 keväällä pohjoisesta saapui uusi joukko ristiretkeläisiä Simon de 

Montfortin ristiretkiarmeijan vahvistukseksi. Ristiretkeläisten jokakeväinen saapuminen ja 

syksyinen kotiin palaaminen tuli säännölliseksi osaksi vuoteen 1229 asti kestänyttä ristiretkeä. 

Vuoden 1210 ja kesän 1211 aikana Montfortin onnistui vallata kaikki Trencaveleille kuuluneet 

castrumit. Lauragaisille nimen antanut Lauracin castrum joutui todennäköisesti vuoden 1210 

aikana ristiretkeläisten haltuun.186 Muita keskeisiä Simon de Montfortin haltuun päätyneitä 

castrumeja olivat Cabaret, Lavaur, Minerve, Puylaurens ja Termes. Aragonin kuningas Pere II 

otti lopulta 1211 vastaan Simon de Montfortin uskollisuudenvalan ja vahvisti tämän 

Trencavelien seuraajaksi. Simon de Montfort jatkoi myös hyökkäyksiä Foix’n kreivin maille.187 

Ristiretki muuttui vähitellen yhä enemmän valloitussodaksi, jonka tarkoituksena oli 

kataarien tuhoamisen lisäksi syrjäyttää Oksitanian ylimykset, jotka katsoivat harhaoppia 

läpisormiensa. Sota sai pitkittyessään entistä raaempia piirteitä. Keväällä 1210 joukko 

ristiretkeläisiä oli joutunut hyökkäyksen kohteeksi ja jäänyt vangiksi. Heidän nenänsä ja 

korvansa leikattiin irti ja silmät puhkaistiin. Kun ristiretkeläiset valtasivat pari kuukautta 
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myöhemmin Etelä-Lauragaisissa Bramin castrumin, he leikkasivat kostoksi antautuneilta 

puolustajilta nenät irti ja kaivoivat heiltä silmät päästä.188 

Toulousin kreivi Raymond VI oli selvinnyt säikähdyksellä ristiretken ensimmäisestä 

aallosta vuonna 1209 tekemällä sovinnon paavin legaattien kanssa. He ja ristiretken maallinen 

johtaja Simon de Montfort pitivät kreiviä yhä erityisen epäilyttävänä. Legaatit ja Montfort 

vaativat, että Toulousissa asuvat kerettiläiset luovutettaisiin tuomittaviksi. Raymond VI ja 

Toulousin konsulit kieltäytyivät. 6.2.1211 Narbonnen ja Arlesin arkkipiispat sekä Avignonin, 

Maguelonne, Orangen ja Toulousin piispat asettivat kreivin Raymond VI:n kirkonkiroukseen 

kerettiläisten suojelemisen takia. Paavi Innocentius vahvisti pannan kaksi kuukautta 

myöhemmin 15.4.1211.189 Toulousin hiippakunnassa sijaitseva katarismin keskus, Lauragais 

mukaan luettuna, tuli jälleen ristiretken kohteeksi. 

Toulousin piispa Folc oli perustanut vuonna 1209 Toulousin kaupunkiin ”Valkoisen” 

veljeskunnan hurskaille katolilaisille. Veljeskunnan tarkoitus oli taistella harhaoppia ja 

koronkiskontaa vastaan. Yksi sen pääkohteista oli Toulousin burgin asukkaat, jotka perustivat 

oman veljeskuntansa, ”Mustat”, puolustamaan itseään. Veljeskuntien myötä Toulouse joutui 

sisäisten ristiriitojen repimäksi. ”Valkoiset” lähettivät joukon aseistettuja miehiä Simon de 

Montfortin avuksi, kun tämä piiritti kataarien linnakkeena tunnettua Lavaurin castrumia 

keväällä 1211. Heidän roolinsa Lavaurin piirityksessä ei näyttänyt olleen kovin suuri. 

”Valkoisten” ristiretkeläisille tarjoama apu oli luonnollisesti vastenmielistä kreivi Raymond 

VI:lle, joka yritti kirkonkirouksestaan huolimatta estää ristiretkeläisten vahvistuminen ja välttää 

samalla hyökkäyksen kohteeksi joutuminen.190 

Lavaur antautui viiden tai kuuden viikon piirityksen jälkeen 3.5.1211. Puolustajat eivät 

odottaneet armoa vaikean piirityksen jälkeen. Noin 400 castrumin kerettiläistä poltettiin 

valtavalla roviolla läheisessä metsässä.191 Lisäksi noin 80 ritaria teloitettiin miekalla. Heidät oli 

yritetty hirttää samanaikaisesti, mutta hirttolava oli sortunut. Lavaurin puolustusta johtanut 

Aimeric de Montréal hirtettiin kuten alhainen rosvo. Hän oli Lauragaisin mahtavimpia aatelisia 

Lauracin ja Montréalin castrumien dominuksena. Aimericin sisko Guiralda, Lavaurin 

leskihallitsija, heitettiin kaivoon ja kivitettiin kuoliaaksi. Motivaatio teloituksille saattoi olla 

kosto. Piirityksen aikana Foix’n kreivi Raymond Roger oli hyökännyt Montgreyssä olleiden 

ristiretkeläisten kimppuun. Ristiretkeläiset oli surmattu viimeiseen mieheen. Kaikkia castrumin 

asukkaita ei tapettu. Harhaoppiin sekaantumaton rahvas säästettiin.192 

Seuraavaksi ristiretkeläiset hyökkäsivät kirkonkirouksen alaisen Toulousin kreivin 

maille. Vuoden 1211 kevään ja kesän aikana Simon de Montfort valtasi Lauragaisista Les 

Cassésin, Montferrandin ja Castelnaudaryn castrumit. Les Cassésin valtauksen yhteydessä 
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ristiretkeläiset polttivat 60 kerettiläistä roviolla. Les Cassés oli lauragaisilaisen Rocovilojen 

ritarisuvun omistuksia. Suvulla oli lisäksi omistuksia kahdessa muussa pohjoisen Lauragaisin 

castrumissa, Montgaillardissa ja Montgiscardissa. Rocovilat tunnettiin kataarien ystävinä. 

Ristiretkeläiset piirittivät Toulousia kesäkuussa 1211, mutta he luopuivat piirityksestä kahden 

viikon jälkeen. Simon de Montfort suuntasi huomionsa Foix’n kreivin maiden hävittämiseen. 

Toulouisin kreivi Raymond VI kävi tämän jälkeen vastahyökkäykseen ja piiritti Simon de 

Montfortin joukkoja Castelnaudaryssa, joka oli Toulousin ja Carcassonnen välisen alueen 

merkittävin castrum. Raymond VI ei onnistunut katkaisemaan ristiretkeläisten huoltoa ja 

piiritys epäonnistui. Foix’n kreivi Raymond Roger hyökkäsi piirityksen aikana ristiretkeläisten 

huoltosaattueen kimppuun Saint-Martin-Lalanden castrumin läheisyydessä viisi kilometriä 

Castelnaudarysta etelään. Simon de Montfortin onnistui kuitenkin johtaa vastahyökkäys ulos 

Castelnaudarysta ja lyödä Foix’n kreivin joukot. Tämän jälkeen Castelnaudaryn piiritys kuivui 

kokoon.193 

Oksitanialaiset joukot levittivät perääntyessään huhua, että ristiretkeläiset olisivat 

hävinneet Castelnaudaryssa. Huhun johdosta suuri osa Simon de Montfortin vuonna 1211 

valtaamista castrumeista vaihtoi leiriä kotoisten ruhtinaiden puolelle. Joukossa oli muun 

muassa Lauragaisista Les Cassés ja Montferrand.194 Sota kääntyi jälleen Simon de Montfortin 

eduksi, kun uusia ristiretkeläisiä saapui pohjoisesta. Vuoden 1212 kesän loppuun mennessä 

vain Toulousin kaupunki oli ristiretkeläisten vallan ulkopuolella. Simon de Montfort julisti 

marraskuussa 1212 Pamiersissa joukon statuutteja, joiden tarkoitus oli korvata Oksitanian 

perinteiset lait ranskalaisilla käytännöillä.195 

Aragonin kuningas Pere II yritti vuonna 1212 saada aikaan aselevon ristiretkeläisten ja 

kreivi Raymond VI:n välillä. Hänen yrityksensä epäonnistuivat. Kuningas otti kuitenkin vastaan 

27.1.1213 Toulousin kreivi Raymond VI:n ja tämän pojan Raymondin, Toulousin konsulien, 

Foix’n kreivin Raymond Rogerin ja tämän pojan Roger Bernardin, Commingesin kreivin 

Bernardin ja hänen poikansa Bernardin sekä Béarnin kreivin Gastonin uskollisuuden valat. 

Oksitania siirtyi teoreettisesti osaksi Aragonin kuningaskuntaa. Pere II ylitti Pyreneiden 

vuoriston armeijan kanssa elokuussa 1213. Hän, Toulousin, Foix’n ja Commingesin kootut 

joukot haastoivat Simon de Montfortin johtamat ristiretkeläiset taisteluun 12.9.1213 Muretin 

castrumin luona noin 20 kilometriä lounaaseen Toulouisista. Pere II johtamilla joukoilla oli 

ylivoima. Taistelu päättyi alle tunnissa Simon de Montfortin murskavoittoon. Aragonin 

kuningas Pere II kaatui kentälle ja Toulousin kreivi Raymond VI näki parhaaksi paeta 

sukulaistensa luo Englantiin.196 

Simon de Montfort laajensi ristiretkeä hyökkäyksillä Toulousin pohjoispuolelle 

vuonna 1214. Simon de Montfort sai vihdoin Toulousin haltuunsa ja kaupungin muurit tuhottiin 
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heinäkuussa 1215. Lopulta marraskuussa 1215 Lateraanin neljäs kirkolliskokous julisti Simon de 

Montfortin Toulousin uudeksi kreiviksi. Innocentius III ei kuitenkaan halunnut tehdä Raymond 

VI poikaa Raymondia perinnöttömäksi. Raymond VI:n Rhônen itäpuoliset maat jätettiin kirkon 

haltuun luovutettaviksi myöhemmin hänen pojalleen Raymondille. Huhtikuussa 1216 Simon de 

Montfort matkusti Ranskaan vannomaan uskollisuudenvalan Raymond VI ja kuolleen Raymond 

Roger Trencavelin maista.197 

Vaikka Simon de Montfort näytti voittaneen itselleen ristiretken myötä Oksitanian 

herruuden, hänen ei onnistunut rauhoittaa etelän ylimyksiä. He katsoivat ristiretken syösseen 

Oksitanian lailliset hallitsijat vallasta. Samaan aikaan kun Simon de Montfort oli vannomassa 

uskollisuuden valaa, syrjäytetyn Toulousin kreivin poika Raymond aloitti Rhônen varrella 

sijainneen Beaucairen kaupungin piirittämisen. Raymond VI:n ja hänen poikansa Raymondin 

onnistui vallata Beaucaire ja Avignon takaisin ristiretkeläisiltä. Syyskuun 13. päivänä vuonna 

1217 Raymond VI livahti ratsumiehineen Toulousiin ja nostatti kaupungin kapinaan. 198 

Toulousilaiset joutuivat hurmoksen valtaan. He säntäsivät kaupungin kaduille huutaen 

sotahuutoa ”Tolosa!” ja tappoivat kaikki käsiinsä saamansa ranskalaiset. Simon de Montfortin 

vaimo Alice perääntyi kaupungissa olleiden ristiretkeläisten kanssa Toulousin kreivien 

linnoitukseen Château Narbonnaiseen, joka vartioi Toulousin eteläistä porttia.199 

Simon de Montfort riensi sotajoukkoineen piirittämään Toulousia, jonka asukkaat 

puolestaan piirittivät Château Narbonnaiseen linnoittautunutta Alice de Montfortia. Piiritys 

jatkui tuloksetta yhdeksän kuukautta. Ristiretkeläisten ei onnistunut estää ruokatarpeiden 

kuljettamista Toulousin puolustajille. 200  Tilanne kääntyi ratkaisevasti Raymond VI:n ja 

toulousilaisten eduksi 25.6.1218. Toulousin Saint-Serninin luostarin burgista mangonelilla 

viskattu kivi osui Simon de Montfortia päähän. ”Kristuksen atleetti” kaatui kallo murskattuna 

kuolleena maahan.201 

Ristiretkeläiset luovuttivat Toulousin piirityksen kuukautta myöhemmin ja valitsivat 

Simon de Montfortin pojan Aimeryn uudeksi Toulousin kreiviksi ja ristiretken johtajaksi. 202 Hän 

ei ollut isänsä kaltainen johtaja. Aimery de Montfort menetti 1220-luvun alussa vähitellen 

kaikki ristiretkeläisten valtaukset Raymond VI:lle ja hänen pojalleen Raymondille, joka 

kunnostautui johtajana. Bernardus Oth, joka oli äitinsä kautta sukua Lauracin entiselle 

dominukselle Aimeric de Montréalille, otti Lauracin castrumin haltuunsa luultavasti vuonna 

1221.203 

Kreivi Raymond VI kuoli elokuussa 1222. Johanniitat ottivat kreivin ruumiin 

huostaansa hautausta varten. Raymond VI:ta ei kuitenkaan koskaan haudattu, koska hän kuoli 
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kirkonkirouksen alaisena. Hänen poikansa Raymond VII (1222–1249) jatkoi isänsä maiden 

takaisin valtausta. Aimeric de Montfort luopui sodasta ja pakeni Ranskaan vuonna 1224. 

Raymond VII ja Roger Bernard kutsuivat 16-vuotiaan Raymond II Trencavelin Béziersin, 

Carcassonnen, Razèsin ja Albin varakreiviksi. Raymond II Trencavel oli vuonna 1209 kuolleen 

Raymond Roger Trencavelin poika.204 Oksitanian maalliset valtasuhteet palasivat hetkellisesti 

jotakuinkin ristiretkeä edeltäneeseen tilaan. Elokuussa 1224 Toulousin kreivi Raymond VII 

palasi katolisen kirkon huomaan ja vapautui pannasta.205 

Ristiretken alkaessa 1209 hyvät miehet näyttävät hakeneen turvaa castrumien 

muurien takaa. Osa pakeni Pyreneiden vuoristossa sijainneeseen Montségurin 

luoksepääsemättömään linnoitukseen. Monet palasivat sieltä takaisin Lauragaisiin sodan 

käännyttyä oksitanialaisten eduksi 1220-luvun alussa.206 Varakkaammat Lauragaisin asukkaat 

saattoivat paeta sotaa Toulousiin. Yläluokkaiset veljekset Bego ja Estolt de Rocovila vuokrasivat 

1210—1220-luvulla taloa Toulousista. Monet Lauragaisin ja Toulousin ylimykset kokoontuivat 

siellä tapaamaan hyviä miehiä. Vuonna 1225 heidän vuokraamassaan talossa kestittiin 

Toulousin kataarien piispaa Guilhabertus de Castrista.207 Begon ja Estoltin veli Ramundus oli 

harhaopista tunnetun Les Cassésin herroja. Lisäksi Rocoviloja asui Montgaillardin ja 

Montgiscardin castrumeissa. Myös aatelittomat lauragaisilaiset saattoivat hakea turvaa 

Toulousista. Vuoden 1228 tietämillä alempiluokkaisella Lauracista kotoisin olleella Terrenus 

Fabrilla oli Toulousissa vuokrattuna talo, jossa hän kestitsi hyviä miehiä.208 

Vuoden 1211 jälkeen kronikoissa ei ole mainintoja kerettiläisten joukkopoltoista. 

Bernard de Caux’n inkvisitiokuulustelujen 1245—1246 perusteella hyvät miehet saattoivat elää 

julkisesti monissa Lauragaisin castrumeista.209 Hyvät miehet todennäköisesti pakenivat tai 

piiloutuivat, jos ristiretkeläisiä saapui castrumiin kuten muutkin asukkaat. Avignonetissa 

väiteltiin hyvien miesten ja katolisten välillä 1210.210 Hyviä miehiä asui castrumissa vuoden 

1215 paikkeilla parissa talossa. 211  Saint-Martin-Lalandessa valtaosa castrumin asukkaista 

kerääntyi noin vuonna 1215 kuuntelemaan hyvien miesten saarnaa.212 Hyvät miehet elivät 
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tuolloin julkisesti myös Castelnaudaryssa, 213  Lauracissa 214  ja Montesquieu-Lauragaisissa 215 . 

Bernardus de la Mota consoloitiin julkisesti Montesquieu-Laurgaisissa Toulousin kataarien 

piispaksi samoihin aikoihin. Paikalla oli runsaasti lauragaisilaista ylimystöä.216 Kerettiläisten 

nähtiin elävän julkisesti Castelnaudaryssa vielä vuoden 1225 tienoilla. 217  Montesquieu-

Lauragaisissa heidän mainitaan asuneen omissa taloissaan vielä 1227.218 Lauracissa hyvillä 

miehillä oli oma talo vuoden 1228 tietämillä.219 1220-luvun lopussa maininnat hyvien miesten 

asumisesta kylissä loppuvat. Sodan päättyessä kataarien ei ollut enää turvallista asua 

kotikylissään näkyvästi. 

Oksitanian ruhtinaiden harmiksi Aimery de Montfort luovutti helmikuussa 1224 

oikeutensa Toulousin kreivikuntaan ja muuhun Oksitaniaan Ranskan kuningas Ludvig VIII:lle 

(1223–1226).220 Paavin uusi legaatti Romanus Frangipani ja monet muut korkeat kirkonmiehet 

eivät katsoneet hyvällä ristiretken kohtaamia ongelmia. Bourgesissa marraskuussa 1225 

kokoontunut kirkolliskokous päätti tukea ristiretken jatkamista.221 Tammikuussa 1226 legaatti 

Romanus, viisi arkkipiispaa ja 11 piispaa julistivat Raymond VII:n ja muut katolisen uskon 

viholliset kirkonkiroukseen. Ristiretkelle Oksitaniaan lähteville tarjottiin jälleen kerran samat 

synninpäästöt kuin Pyhälle maalle lähteville pyhiinvaeltajille.222 

Ludvig VIII keräsi suuren ristiretkiarmeijan ja marssi etelään. Hänen onnistui vallata 

Rhônen varrelta Avignon ja Beaucaire syyskuuhun 1226 mennessä. Kuningas suuntasi 

armeijoineen kohti Toulousia. 223  Monien castrumien hallitsijat näkivät parhaaksi alistua. 

Lauracin dominus Bernardus Oth ja hänen veljensä tekivät sovinnon Ludvig VIII:n kanssa jo 

keväällä 1226.224 Laurac oli osa Béziersin ja Carcassonnen varakreivikuntaan, jonka oikeudet 

olivat siirtyneet Aimery de Montfortilta Ranskan kruunulle. Teoreettisesti kuningas oli Lauracin 

yliherra. Castrumin valtiaat eivät halunneet ottaa riskejä. Ludvig VIII kuoli 8.11.1226 Avignonin 

piirityksen aikana saamansa taudin runtelemana. 

Kuninkaan kuolema ei lopettanut kerettiläisiä ja etenkin Raymond VII:tä vastaan 

suuntautunutta kuninkaallista ristiretkeä. Vallatuille alueille oli määrätty ranskalaisen mallin 
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mukaiset hallintoviranomaiset. Koko vallattu alue ja sotatoimet oli määrätty Ludvig VIII:n 

serkun Imbert de Beaujoun johdettaviksi. Hän jatkoi ristiretkeä nuoren kuninkaan Ludvig IX 

Pyhän (1226–1270) nimissä.225 Imbert de Beaujeu valitsi strategiakseen Toulousin kreivikunnan 

näännyttämisen ja Toulousin ympäristön castrumien kukistamisen voimakeinoin. 

Ristiretkeläiset lahtasivat Labécède-Lauragaisin castrumin asukkaat keväällä 1227 piirityksen 

jälkeen. Monien puolustajien oli onnistunut paeta yönturvin ennen castrumin valtaamista. 

Naiset ja lapset säästettiin Toulousin piispa Folcin määräyksestä. Tapettujen joukossa oli 

kataarien diakoni Geraldus de la Mota.226 Hän oli palannut Lauragaisiin vuoden 1220 tietämillä 

Lombardiasta, jonne hän oli joitain vuosia aiemmin lähtenyt sotaa pakoon.227 

Imbert de Beaujeun käymä sota oli suunnattu ensisijaisesti Raymond VII:n 

taisteluhalun tukahduttamiseen. Hyvien miesten diakoni Willelmus del Soler saattoi pitää 

samaan aikaan julkisen saarnan Lagarde-Lauragaisin keskusaukiolla 25 kilometriä länteen 

Labécède-Lauragaisista. 228  Vuonna 1228 Imbert de Beaujou kiihdytti sotaa polttamalla 

järjestelmällisesti viinitarhoja ja peltoja Toulousin ympäristössä.229 

Sodan näännyttämä ja köyhdyttämä Toulousin kreivi Raymond VII suostui rauhaan 

vuoden 1228 lopussa. Alustavat rauhanehdot hyväksyttiin Meuax’ssa tammikuussa 1229. 

Rauha solmittiin kiirastorstaina 12.4.1229 Pariisissa. Raymond VII alistui kirkon ja Ranskan 

kuninkaan Ludvig IX:n ehtoihin. Hänet vapautettiin samalla pannasta.230 Albigenssiristiretki 

päättyi Toulousin antautumiseen 20 vuotta kestäneen sodan jälkeen kauaskantoisin 

seurauksin. Kokonainen sukupolvi oli kasvanut aikuiseksi ristiretken kuluessa. 

 

PARIISIN RAUHAN SEURAUKSET LAURAGAISISSA  
 

Pariisin rauha oli voitto Ranskan kruunulle sekä katoliselle kirkolle. Toulousin kreivi Raymond 

VII sai pitää perimänsä tittelit, jotka oli riistetty hänen isältään Lateraanin neljännessä 

kirkolliskokouksessa. Raymond VII menetti noin kolme neljäsosaa isänsä hallitsemista maista. 

Hän sai pitää lähestulkoon koko Toulousin hiippakunnan, Tarn-joesta pohjoiseen sijainneen 

Albigeoisin alueen, Rouerguen ja Quercyn. Muut Toulousin kreivin maat päätyivät Ranskan 

kuninkaan haltuun. Keisarikuntaan kuulunut Rhônen itäpuolinen Provencen markisaatti 

luovutettiin kirkolle.231 Suurin osa Lauragaisista jäi yhä Raymond VII:n omistukseen. Alueen 

eteläosa, joka oli kuulunut Trencavel-suvulle, päätyi Ranskan kuninkaalle. Fanjeaux’n, Lauracin 

ja Montréalin castrumien yliherraksi tuli Ranskan kuningas. 
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Raymond VII sitoutui kihlaamaan vanhimman tyttärensä Joannan Ludvig IX:n veljen 

kanssa. Joannan kihlatuksi valittiin Alphonse de Poitiers. Kreivi Raymond VII:n kuollessa Joanna 

ja hänen puolisonsa tulisivat perimään Toulousin kreivikunnan. Jos pariskunta olisi lapseton, 

Toulousin kreivikunta siirtyisi heidän kuoltuaan Ranskan kruunulle.232 Tämän rauhanehdon 

kumoaminen tuli olemaan Raymond VII:n keskeinen tavoite 1240-luvulle asti. Kreivin kuollessa 

1249 Joanna ja Alphonse de Poitiers perivät Toulousin kreivikunnan. He kuolivat lapsettomina 

elokuussa 1271. Toulousin kreivikunta siirtyi osaksi Ranskan kuninkaan maita. 

Lauragaisin castrumien ylimykset saivat rauhassa takaisin oikeutensa perintöosiinsa, 

jotka oli syrjäytetty ristiretken aikana. Tämä oikeus evättiin harhaopista tuomituilta. 233 

Toulousin kaupungin muurit tuli repiä alas ja Château Narbonnais luovutettiin kuninkaan 

sotilaiden haltuun kymmeneksi vuodeksi. 30 castrumin muurit tuli hajottaa. Lauragaisin 

castrumeista Fanjeaux’n, Castelnaudaryn, Labécède-Lauragaisin, Avignonetin ja Lauracin 

mainittiin rauhanehdoissa. Raymond VII:n tuli lisäksi ylläpitää kymmenen vuotta ranskalaista 

vartiostoa Castelnaudaryssa ja viidessä muussa castrumissa. 234  Castrumien valinta kuvaa 

kohtalaisen hyvin kirkon käsitystä katarismin maantieteellisestä painopisteestä ja 

kataariuskovien potentiaalisesta vaarallisuudesta. 235  Lauragaisin sijoitettiin ranskalainen 

sotajoukko pelotteeksi, ja alueen tärkeitä linnoituksia tuhottiin. 

Kreivi Raymond VII:n tuli maksaa kirkolle hyvitysmaksuja, sitoutua noudattamaan sen 

määräyksiä sekä turvata rauha karkottamalla palkkasotilaat mailtaan. Raymond VII ja hänen 

baylensa236 velvoitettiin toimimaan harhaoppia vastaan. Heidän tuli takavarikoida sellaisten 

ihmisten omaisuus, jotka olivat olleet yli vuoden kirkonkirouksessa. Raymond VII:n tuli 

puhdistaa maansa harhaopista ja auttaa myös kuninkaan maiden puhdistamisessa. 

Kerettiläisten eli hyvien miesten vangitsemista tuli maksaa kahden markan palkkio kahden 

vuoden ajan. Tämän jälkeen palkkio laski markkaan.237 Myös Raymond VII vasallit velvoitettiin 

taistelemaan harhaoppia ja sen tukijoita vastaan erillisellä statuutilla.238 

Rauha oli ehdoiltaan raskas. Se ei kuitenkaan ratkaissut albigenssiristiretken taustalla 

olleita syitä. Katarismi oli yhä tärkeä osa ihmisten elämää. Sitä ei ollut nitistetty asein. 

Saarnaamiseen perustunut käännytystyö oli käytännössä pysähtynyt ristiretkiin. Ne olivat taas 

muuttuneet Oksitanian ylimysten näkökulmasta heidän oikeuksiaan vastaan suunnatuksi 

sodaksi. 239  Rauha velvoitti Raymond VII:n ja ylimykset taistelemaan katarismia vastaan. 

Rauhanehtoihin ei sisältynyt valanvannomisen lisäksi konkreettisia velvoitteita, jotka olisivat 
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pakottaneet ylimykset aktiivisiin toimiin. Ehdot aiheuttivat pikemminkin tyytymättömyyttä 

poliittisten valtasuhteiden muututtua. Raymond VII:llä ei ollut suurta motivaatiota taistella 

harhaoppia vastaan, kun Pariisin rauha käytännössä tarkoitti Saint-Gillesin suvun sammumista. 

Lauragaisin katarismin kannalta vuodesta 1229 muodostui vedenjakaja. Hyvät miehet 

lopettavat silloin julkiset saarnansa ja hylkäävät talonsa Lauragaisin castrumeissa. Katarismi 

alkaa painua vähitellen maan alle.240 
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IV  POST PACEM  
 

dictus Ramundus dixit […] quia totum est mortuum illud quod bonum erat.241 

Lavaurilainen ritari Ramundus de Castlar joutui toteamaan juhannuksen aikoihin vuonna 1245, 

että kaikki hänen tuntemansa ja hyvinä pitämänsä kerettiläiset olivat kuolleet. 

Albigenssiristiretken aikana hyvät miehet olivat saattaneet liikkua kohtalaisen vapaasti 

Lauragaisissa. Tilanne muuttui sodan päätyttyä. Katolisen kirkon kontrolli tiukentui, kun paavi 

nimitti erityisiä asiamiehiä tutkimaan harhaoppista kieroutumista Oksitaniassa. Näiden 

inkvisiittorien toimet muuttivat radikaalisti sen maailman, jossa hyvät miehet ja uskovat elivät. 

Inkvisiittorit pureutuivat tavallisten ihmisten uskomuksiin ja erityisesti heidän tekemisiinsä. 

Kuulustelujen ja pakkokeinojen avulla 1230-luvun kuluessa inkvisiittorien onnistui ajamaan 

katarismi maan alle. Avoimesti Lauragaisissa eläneet hyvät miehet joutuivat kiinnijäämisen 

pelossa liikkumaan ja tapamaan uskovia salassa. Katarismin harjoittamisen tai siihen 

välillisestikin sekaantumisesta tuli vaarallista. Katarismi koki pahan iskun, kun noin 200 hyvää 

miestä ja naista jäi vangiksi ja teloitettiin Montségurin castrumin valloituksen yhteydessä 

vuonna 1244. Pariisin rauhaa seuranneiden 15 vuoden aikana katarismi ajautui enenevässä 

määrin salassa harjoitetuksi vainotuksi ja rangaistavaksi uskoksi. 

 

HARHAOPPISEN KIEROUTU MISEN TUTKIJAT  
 

Katolisen kirkon edustajat olivat yrittäneet nitistää katarismin Oksitaniasta 1200-luvun alun 

aikana. 1200-luvun alussa kokeiltu saarnaamiseen perustunut käännytystyö oli ollut 

tuloksiltaan varsin laiha. Kääntymisistä huolimatta hyvien miesten uskonto oli voimissaan. 

Saarnastyön näkyvin seuraus oli merkittävän valdolaisälykön Durandus de Oscan 

kääntyminen.242 Miekkaan turvautuminen ei ollut yhtään hedelmällisempi vaihtoehto. Joitain 

hyviä miehiä poltettiin ristiretken aikana, mutta ristiretki muuttui leimallisesti valloitussodaksi. 

Tästä seurasi vastakkainasettelu oksitanialaisten ylimysten ja pohjoisesta tulleiden 

ristiretkeläisten kanssa. Katarismin vastainen taistelu jäi sodan jalkoihin. 

Albigenssiristiretken seurauksena Oksitania ajautui entistä tiiviimmin osaksi Ranskan 

kuningaskuntaa. Kreivi Raymond VII sitoutui Pariisin rauhanehtojen mukaan tekemään 

kerettiläisten olot maillaan tukaliksi. Koska rauhanehdoissa hänen sukunsa tehtiin käytännössä 

perinnöttömäksi, Raymond VII:n edun mukaista oli pyrkiä pääsemään eroon rauhanehdoista. 

Tämä näkyi muun muassa kreivin laiskahkoina toimina katarismia vastaan, ainakin 

kirkonmiesten näkökulmasta. Toisaalta Raymond VII vangitsi 19 hyvää miestä ja naista vuonna 
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1232.243 Kreivin täytyi toisaalta toimia varovaisesti kerettiläisiä vastaan, sillä hänen vasalleillaan 

oli tiiviit sukusiteet hyviin miehiin. Hänen etunsa mukaista ei ollut vieroittaa kreivikuntansa 

ritareja. Lisäksi harhaoppien vastaiset toimet olivat ensisijaisesti kirkon vastuulla. 

Kerettiläisten vainoaminen tai muut voimatoimet heitä vastaan oli vieras ajatus 

1100–1200-luvun vaihteessa kasvaneille oksitanialaisille. Guillaume de Pyulaurens kuvaa 

kronikassaan vuoden 1207 kohdalla anekdootinomaisesti tilannetta Oksitaniassa: Toulousin 

piispa Folc oli kysynyt ritari Ademarius de Rodelhalta, miksei hän karkottanut kerettiläisiä 

kirkon määräysten mukaisesti. Ademarius vastasi, että hän voinut ajaa kerettiläisiä kylästään. 

Oksitanialaiset olivat kasvaneet hyvien miesten kanssa ja olivat heille sukua. Lisäksi hyvät 

miehet elivät kunniallisesti.244 

Albigenssiristiretki oli epäonnistuneet tavoitteessaan. Katarismi eli yhä Oksitaniassa. 

Sodan seurauksena hyvät miehet olivat kuitenkin joutuneet hylkäämään julkisen toimintansa ja 

jättämään kotikylänsä. Kunnioitus heitä kohtaan ja heidän uskonsa viehätys eivät olleet 

kadonneet Lauragaisissa tai muualla Oksitaniassa. Katolinen kirkko ryhtyikin toimiin 

välittömästi Pariisin rauhan jälkeen. 

Marraskuussa 1229 paavin legaatti Romanus Frangipani kutsui kirkolliskokouksen 

koolle Toulousiin. Kirkolliskokouksen 45 käsittelemästä kohdasta 18 liittyi kerettiläisten 

vastaisiin toimiin. Kokous antoi esivallalle oikeuden etsiä ja pidättää harhaopista epäiltyjä. 

Paikallisten piispojen tulisi valita joka seurakunnasta pappi ja kaksi luotettavaa maallikkoa, 

joiden tuli savustaa kotikuntansa kerettiläiset esiin. Kerettiläisten löytämiseksi oli mahdollista 

tutkia asumukset kellareista ullakkoihin. Kaikki asumukset, joista kerettiläisiä löydettiin, oli 

tuhottava. Vapaaehtoisesti katolilaisuuteen kääntyneet kerettiläiset tuli uudelleen asuttaa 

yhteisöihin, joita ei ollut koskaan epäilty harhaopista. Käännynnäisten tuli kantaa kahta ristiä 

merkkinä harhaoppisesta taustastaan. Ristejä ei saanut ottaa pois ilman erillistä lupaa ja ne tuli 

pitää näkyvillä. Niiden kantajat olivat myös suljettu julkisen elämän tehtävistä.245 Kooltaan ristit 

olivat noin 20 senttiä pitkiä ja kaksi tai kolme sormea paksuja. Väriltään ne olivat keltaisia.246 

Kerettiläiset, jotka eivät tunnustaneet ja kääntyneet vapaaehtoisesti, tuli sulkea 

vankiloihin. Tällä haluttiin estää harhaopin tarttuminen muihin. Vankien omaisuus 

takavarikoitiin ja sillä maksettiin heidän ylläpitonsa. Kaikkien täysi-ikäisten tuli valalla vannoa 

kieltävänsä harhaopin ja käydä kolmesti vuodessa synnintunnustuksessa. Raamatun 

omistaminen kiellettiin. Vain psalttarin ja breviaarin omistaminen oli maallikolle sallittua. Niitä 

ei saanut kääntää kansankielelle.  Kerettiläisiltä tai harhaopista epäillyiltä kiellettiin kuolevien ja 

sairaiden näkeminen ilman papin ja luotettavien miesten läsnäoloa.247 Sairasvuoteet olivat 

hyvien miesten ja uskovien tärkeimpiä kohtaamispaikkoja. 
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Legaatti Romanus halusi saattaa käytäntöön kirkolliskokouksessa päätetyt harhaopin 

vastaiset toimet. Legaatti kutsui paikalla olleiden piispojen eteen kuulusteltavaksi entisen 

hyvän miehen Willelmus de Solerin, joka oli kääntynyt vapaaehtoisesti katolilaisuuteen. 

Toulousin piispa Folc toi paikalle muita todistajia. Kokoukseen osallistujia kehotettiin 

kuulustelemaan entistä hyvää miestä ja muita todistaja, jotta saataisiin tietoja katarismiin 

sekaantuneista ihmisistä. Kuulustelujen tulokset kirjattiin muistiin, jotta kuulusteluilla kerätyt 

tiedot olisivat helposti käytettävissä myöhemmin.248 Legaatti Romanus halusi todennäköisesti 

järjestää piispoille koulutustilaisuuden kirkolliskokouksen määräämien harhaoppistatuuttien 

käytäntöön soveltamisesta.249 

Kuulustelujen pohjalta suuri joukko ihmisiä joutui harhaoppisuuden vuoksi epäilyksen 

alaiseksi. Osa epäillyistä tunnusti ja sai täyden synninpäästön. Vastahakoisille langetettiin 

raskaita katumusharjoituksia. Pieni joukko harhaopista syytettyjä halusi puolustaa itseään 

oikeusistuimessa ja vaati tietää ketkä olivat todistaneet heitä vastaan. Legaatti Romanus 

kieltäytyi paljastamasta todistajien nimiä, koska hän pelkäsi syytettyjen tappavan todistajat. 

Syytetyt eivät antaneet periksi ja seurasivat legaattia Montpellieriin asti, kun tämä lähti 

paluumatkalle Roomaan. Montpellierissä legaatti Romanus lopulta suostui paljastamaan 

todistajien nimet. Hän ei kuitenkaan eritellyt sitä kuka oli todistanut ketäkin vastaan. 

Harhaopista tuomitut saivat eteensä pitkän listan nimiä. Guillaume de Pyulaurensin mukaan 

listan pituus lannisti tuomitut ja he luopuivat oikeustoimista.250 

Paavi Gregorius IX:lle tarjoutui tilaisuus keskittää huomionsa harhaoppien vastaisiin 

toimiin, kun hän pääsi väliaikaisesti sopuun keisari Fredrik II:n kanssa vuonna 1230. Lokakuussa 

1231 Roomaan ja Saksaan järjestettiin paavillinen tutkimuskomissio eli inkvisitio harhaoppeja 

varten. Dominikaanit saivat velvoitteen toimia Saksassa. 251  Vuonna 1233 paavi laajensi 

harhaoppeja vastaan kohdistuneet tutkimukset Ranskan kuningaskuntaan. Oksitanian 

arkkipiispoille ilmoitettiin 20.4.1233, että paavin mandaatilla dominikaanit tulisivat toimimaan 

piispojen apuna tutkittaessa harhaoppeja. 252  Dominikaanikonventtien priorien tuli valita 

sopivat miehet saarnaamaan ja tutkimaan harhaoppeja sekä saattamaan kerettiläiset takaisin 

kirkon huomaan.253 Valituista veljistä tuli paavillisia harhaoppisen kieroutumisen tutkijoita eli 

inkvisiittoreita.254 Toulousin kreivi Raymond VII julisti samaan aikaan raskaat harhaoppien 

vastaiset statuutit. Raymond VII vahvisti käytännössä vuoden 1229 kirkolliskokouksen 

päätökset. Statuutit keskittyivät kerettiläisten ja harhaopista tuomittujen omaisuuden 

takavarikointiin.255 
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Inkvisiittorien valintaan ei kulunut pitkää aikaa. Paavin ideoimaa inkvisitiota oli 

kokeiltu käytännössä jo 1229 legaatti Honoriuksen johdolla. Paavin legaatti Johannes de Bernin 

nimitti tammi-helmikuussa 1234 Toulousin ja Cahorsiin hiippakuntiin inkvisiittoreiksi 

dominikaaniveljet Poncius de Sancto Egidion, Petrus Sellanin sekä Willelmus Arnaldin.256 

Inkvisiittorit suuntasivat katseensa hyvien miesten sijasta uskovaisiin. Heidän 

muodostamansa tukiverkosto oli välttämätön katarismin ylläpitäjä. Hyvien miesten 

kiinnisaaminen oli usein vaikeaa. Lauragaisissa ja muualla uskovat suojelivat hyviä miehiä. 

Avignonetilainen Poncius Fabri ja cambiacilainen Poncius Ebri olivat ryöstäneet noin vuonna 

1219 hyvän naisen Brunan ja hänen seuralaisensa. Bruna oli todennäköisesti lauracilaisen 

ritarin Willelmus de la Ylhan sisar. Ryöstön jälkeen ritarit Willelmus ja Ramundus de Monte 

Mauro olivat muistuttaneet Poncius Fabria, että moisten tekojen jälkeen hengenlähtö on 

lähellä.257 Lauracilainen ritari Ramundus de Barta oli hirttänyt kaksi kersanttiaan, koska nämä 

olivat rohjenneet vangita seitsemän hyvää naista. Kersanteille ei ollut tullut mieleen, että 

Ramundus de Barta ei katsoisi hyvällä hänen oman äitinsä vangitsemista.258 

Inkvisiittorit ryhtyivät nopeasti kuulustelemaan ihmisiä. Heidän toimintansa herätti 

runsaasti vastusta. Kuulusteluilla saatiin selville kuolinvuoteella consolamentumin 

vastaanottaneita ihmisiä. Harhaoppilainsäädännön perusteella näiden ihmisten luut tuli kaivaa 

pois kirkkomaalta ja polttaa. Tämä herätti suunnatonta pahennusta omaisten keskuudessa. 

Vuonna 1234 Albin kaupungissa raivostunut väkijoukko hakkasi inkvisiittori Arnaldus Catalanin 

verille ja yritti hukuttaa hänet Tarn-jokeen, kun inkvisiittori oli kaivauttamassa consoloituina 

kuolleiden ihmisten luita esiin.259 Inkvisiittorit kuulustelivat lukuisia ihmisiä. Yhdenkin ihmisen 

tunnustus kykeni saattamaan monia epäilyksen alaiseksi. Toulousissa inkvisiittorit saivat 1235 

suuret joukot tunnustamaan suhteensa harhaoppiin tarjoamalla lievennettyjä 

katumusharjoituksia ja rangaistuksia. Raymond VII oli suostunut siihen, että määräaikana 

tunnustaneilta ei takavarikoitaisi omaisuutta.260 

Tunnustukset saattoivat auttaa hyvien miesten vangitsemisessa. Toulousilainen 

viinikauppias Arnaldus Dominici pelkäsi henkensä puolesta, kun hänet vangittiin harhaopista 

syytettynä. Arnaldus päätti pelastaa itsensä pettämällä 11 tuntemaansa hyvää miestä. Hän 

johti Saint-Serninin apotin ja joukon sotilaita Lauragaisiin Les Cassésin castrumiin. Siellä he 

saivat vangittua seitsemän hyvää miestä. Paikalliset talonpojat auttoivat neljää hyvää miestä 

karkuun. Arnaldus Dominici vapautettiin tunnustuksensa jälkeen. Hyvien miesten ystävät 

murhasivat hänet myöhemmin kostona.261 
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Lauracin Niort-sukuista dominusta Bernardus Othia ja hänen veljeään Willelmus de 

Niortia vastaan nostettiin harhaoppisyyte vuonna 1235. Miehet kieltäytyivät tunnustamasta 

inkvisiittoreille. Bernardus Oth tuomittiin katumattomana kerettiläisenä kuolemaan 13.2.1236. 

Willelmus de Niort taipui lopulta ja teki tunnustuksen. Hänet tuomittiin vankeuteen 2.3. 

Bernardus Othin ja Willelmuksen veljet Geraldus ja Willelmus Bernardus sekä heidän äitinsä 

Esclarmunda tuomittiin samalla kerettiläisiksi. Niortien omaisuus määrättiin takavarikoitavaksi. 

Bernardus Oth ja hänen perheensä välttivät kuitenkin tuomionsa. Geraldus de Niort oli 

varustanut Lauracin ja Niortin castrumit sotaa varten, kun hänen veljensä olivat inkvisiittorien 

vankeina. Ranskan kuninkaan senesalkki Carcassonnessa näyttää armahtaneen Bernardus 

Othin ja hänen sukulaisensa välttääkseen sodan.262 

Inkvisiittorien toimet herättivät vastusta, kun he yrittivät hajottaa ristikuulusteluin 

paikallisten yhteisöjen solidaarisuuden. Inkvisiittorien väitettiin syyttäneen valheellisesti 

Toulousissa rehellisiä miehiä. 263  Varsinkin inkvisiittori Willelmus Arnaldin keräsi vihaa 

puoleensa. Vuonna 1235 hän vaati 12 kerettiläisiin uskovaa toulousilaista saapumaan 

kuulusteltaviksi. Kaikki miehet olivat merkittävimmistä toulousilaisista suvuista. Syytetyt 

kieltäytyivät saapumasta inkvisiittorin eteen. He ja Toulousin konsulit raivostuivat Willelmus 

Arnaldin syytöksistä, joita he pitivät julkeina. Kun inkvisiittori ei antanut periksi, tilanne paheni 

askel askeleelta. Inkvisiittori karkotettiin kaupungista. Willelmus Arnaldi jatkoi syytösten 

esittämistä Carcassonnesta käsin. Toulousin konsulien mitta täyttyi. Koska inkvisiittorit olivat 

etupäässä dominikaaneja, sääntökunta oli epäilyttävä konsulien mielestä. Dominikaanien 

konventti eristettiin. Lopulta dominikaanit ja piispa Ramundus de Fauga (1232–1270) 

häädettiin Toulousista.264 He pääsivät palaamaan kaupunkiin marraskuussa 1236, kun paavi oli 

ensin painostanut kreivi Raymond VII:tä.265 

Tyytymättömyys Pariisin rauhaan kyti Oksitaniassa. Kesän 1240 lopussa Raymond II 

Trencavel nousi kapinaan Ranskan kuningasta vastaan. Raymondin tavoitteenaan oli vallata 

takaisin hänen isänsä 1209 vuonna menettämät maat. Raymond II Trencavel oli kasvanut 

Aragonin kuninkaan hovissa. Alempaa aatelia liittyi Raymond II Trencavelin puolelle, kun hän 

marssi Kataloniasta pohjoiseen. Syyskuun alussa kapinalliset saapuivat piirittämään 

Carcassonnea, jonne ranskalaiset joukot olivat linnoittautuneet. Sotaonni ei ollut Raymond II 

Trencavelin puolella ja hän kärsi tappioita. Lokakuun jälkeen hän suostui Toulousin ja Foix’n 

kreivien neuvottelemaan rauhaan ja perääntyi takaisin Kataloniaan. Ranskan kuninkaan 

joukkoja johtanut Johannes de Beaumont rankaisi ankarasti Raymond II Trencavelin puolelle 

kääntyneitä ylimyksiä. Hän mursi Carcassonnen ja Pyreneiden alueen itsenäisten dominusten 

vastustuksen teloituksin, karkotuksin ja vankeusrangaistuksin.266 
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Niortit olivat nousseet myös kapinaan. He pyrkivät säilyttämään nahkansa tekemällä 

sovinnon kruunun ja kirkon kanssa. Bernardus Oth ja hänen veljensä luovuttivat Niortin sekä 

muita castrumeja kuninkaalle rauhan takaukseksi.267 Niortien ei annettu palata enää näille 

maille, mutta he saivat menetetyistä maista rahallista korvausta. 268  Lauracin castrum 

luovutettiin Toulousin kreiville Raymond VII:lle.269 

Niortit sanoutuivat samalla irti katarismista. Bernardus Oth suostui nyt tunnustamaan 

inkvisitiolle. Hänet mainitaan inkvisition rekistereissä tunnustajana vuosina 1242, 1245 ja 1246. 

Bernardus Oth selvisi mitä ilmeisimmin ilman vakavia rangaistuksia vaikka hänellä oli pitkä 

historia hyvien miesten ystävänä. Bernardus Oth mainitaan hänen oman tunnustuksensa lisäksi 

vain yhdessä muussa tunnustuksessa. 270  Lauracilaisten vuosina 1245–1246 tekemissä 

tunnustuksissa Bernardus Othin nimi esiintyy vain kerran vuonna 1241, kun hän oli jo 

luovuttanut Lauracin Raymond VII:lle. Tuolloin joukko castrumin asukkaita tapasi hyviä miehiä 

Bernardus Othin entisen viljavaraston läheisyydessä.271 Luultavasti häneen ja hänen veljiinsä 

liittyvät muut todistajalausunnot ovat tuhoutuneet.272 Inkvisitio ei ehkä nähnyt tarpeelliseksi 

selvittää tarkemmin Niortien suhteita harhaoppiin, kun heidät oli kukistettu ja he eivät enää 

suojelleet kerettiläisiä. 

Bernardus Othin ja hänen sukunsa kukistuminen oli takaisku Lauragaisin katarismille. 

Niortien omistama Laurac oli ollut vuosikymmeniä keskeinen hyvien miesten ja uskovien 

tapaamispaikka. Niortien kohtalo lähetti selkeän viestin muille Lauragaisin ylimyksille: 

kuninkaan vastustaminen ja katarismin suojelu johti vallan menettämiseen. Viesti vahvistui 

entisestään, kun kreivi Raymond VII aloitti sodan kuningas Ludvig IX:tä vastaan kesällä 1242. 

Hänen tavoitteenaan oli päästä eroon Pariisin rauhanehdoista. Raymond VII:llä oli vahva usko 

voittoon. Kreivin tukena sotaan liittyi muun muassa Englannin kuningas Henrik III. Sota päättyi 

nopeasti Raymond VII:n tappioon. Hän antautui ehdoitta lokakuussa 1242.273 

Rauha solmittiin tammikuussa 1243. Raymond VII luovutti viisi linnoitusta kuninkaalle 

viideksi vuodeksi, sitoutui noudattamaan vuoden 1229 rauhanehtoja sekä lupautui 

puhdistamaan kreivikuntansa harhaopista.274  Raymond VII:n vasallit joutuivat vannomaan 

uskollisuudenvalan Ludvig IX:lle ja kirkolle.275 Lauracin castrumissa oli ranskalainen vartiosto 

rauhanehtojen mukaisesti vuosina 1243–1248.276 Tämä vaikeutti ratkaisevasti hyvien miesten 

liikkumista Lauracin lähistöllä. Bernard de Caux’n inkvisitiossa vuosina tuli esille on vain yksi 
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kerta, kun hyviä miehiä tavattiin Lauracissa vuosina 1243–1246.277 Toisaalta kuulusteltujen 

edun mukaista ei ollut puhua tuoreista tapaamisista. Inkvisitio ei ehkä saanut selville 

tuoreimpia kohtaamisia kerettiläisten kanssa. 

Raymond VII:n sotahanke oli julkinen salaisuus vuonna 1242. Se todennäköisesti toimi 

rohkaisuna, kun Montségurin dominus Petrus Roger de Mirepoix lähti suuren ritarijoukon 

kanssa ratsastamaan kohti Avignonetin castrumia toukokuun lopussa 1242. Montsérgurista 

liikkeelle lähteneeseen ratsujoukkoon liittyi matkan varrella miehiä. Kun ratsastajat leiriytyivät 

28.5.1242 Gaja-la-Selven läheiseen la Silvan metsikköön, heitä oli yli 50. 278 Gaja-la-Selvestä 

joukkioon liittyi vielä 25 kirvein aseistautunutta miestä.279 Vihattu dominikaani-inkvisiittori 

Willelmus Arnaldi, fransiskaani-inkvisiittori Stephanus de Saint-Thibéry ja heidän seurueensa 

yöpyivät tuolloin Avignonetissa noin 20 kilometrin päässä. Inkvisiittorit olivat kiertäneet 

Toulousin hiippakuntaa vuodesta 1241 alkaen. Kevään 1242 kuluessa he olivat liikkuneet 

Lauragaisissa kuulustelemassa ihmisiä.280 Sotajoukon tavoitteena oli tappaa inkvisiittorit. 

Petrus Roger de Mirepoix’n sotajoukkoon liittyneet lauracilaiset ritarit Guillelmus de 

Balaguer, Willelmus de la Ylha ja Bernardus de Sancto Martino kävivät Avignonetin ulkopuolella 

neuvottelun paikallisten ritarien Bertrandus de Quidersin ja Willelmus Ramundi Golairanin 

kanssa joukkion päästämisestä castrumiin. Bertrandus de Quiders ja Willelmus Ramundi 

Golairan suostuivat auttamaan. Heille luvattiin palkkioksi muhkea osuus inkvisiittorien rahoista. 

Avignonetilaiset ritarit palasivat castrumiin. Siellä he paljastivat juonen inkvisiittorien 

tappamisesta yhdeksälle muulle avignonetilaiselle, jotka ottivat idean ilolla vastaan. He 

asettuivat castrumin kaduille vahtiin. Miesten oli tarkoitus varmistaa, että kukaan juonesta 

tietämätön ei sattuisi näkemään tappajien saapumista ja huutaisi asukkaita aseisiin.281 

Avignonettiin hiipi 50–80 aseistautunutta miestä, jotka ohjattiin Willelmus Arnaldin ja 

Stephanus de Saint-Thibéryn majapaikkaan. Inkvisiittorit ja heidän seurueensa tapettiin 

raa’asti, kun he nukkuivat.282 Murhaan osallistunut Willelmus de Planha kehuskeli myöhemmin 

leikanneensa inkvisiittori Willelmus Arnaldilta kielen irti.283 Kun tappajat olivat poistuneet 

surmatyön jälkeen, Bertrandus de Quiders ja Willelmus Ramundi Golairan hiippailivat 

inkvisiittorien ruumiiden luo. He huusivat Avignonetin asukkaat aseisiin näytellen 

yllättynyttä.284 

Inkvisiittorien murhiin Avignonetissa osallistuneet miehet näyttävät uskoneen 

tappojen päättävän inkvisition ja palauttavan ristiretkiä edeltäneen uskonnollisen vapauden. 

Huhut kreivi Raymond VII:n tulevasta sodasta todennäköisesti ruokkivat tätä uskoa. Bertrandus 
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de Quiders myönsi 1246 inkvisiittoreille, että hän oli uskonut Avignonetin murhien vapauttavan 

koko maan, ja että inkvisitiota ei enää olisi surmien jälkeen. Tällainen oli mitä ilmeisimmin 

yleinen uskomus lauragaisilaisten hyvien miesten ystävien keskuudessa 1240-luvun alussa.285 

Tämä haave osoittautui turhaksi. Murhat johtivat raskaisiin vastatoimiin. Kreivi Raymond VII 

hirtätytti kaikki kiinnisaadut miehet, jotka olivat osallistuneet inkvisiittorien murhiin.286 Hyvien 

miesten turvapaikkana tunnettu Montségur joutui silmätikuksi Petrus Roger de Mirepoix’n 

surmatöiden johdosta. 

Ranskan kuninkaan Carcassonnen senesalkki Hugh de Arcis, Narbonnen arkkipiispa 

Petrus Amiel ja Albin piispa Durandus kokosivat kesällä 1243 armeijan, joka marssi piirittämään 

Montséguria. 287  Montségur sijaitsi 1 200 metrin korkeudessa Pyreneillä. Castrum oli 

äärimmäisen vaikea piirittää, koska sinne johti vain yksi kunnollinen, mutta jyrkkä polku. 

Muuten Montséguria ympäröivät jyrkät rinteet. Vaikka hyvät miehet olivat saaneet elää siellä 

1230-luvulla vapaasti, Montségur oli säästynyt kirkollisen esivallan voimatoimilta. Syrjäinen 

sijainti vuorenhuipulla oli ollut sen turva. Lisäksi castrumin feodaaliset velvoitteet olivat 

epäselvät. Ei ollut varmuutta olisiko linnoituksen vahtiminen kuulunut Foix’n kreiville vai 

Carcassonnen varakreiveille.288 

Montségurin piiritys pitkittyi kuukausien uuvutustaisteluksi. Piirittäjien onnistui 

vallata keväällä 1244 castrumin ulommat varustukset kiipeämällä yöllä jyrkkää vuorenrinnettä 

ylös.289 Linnoitus antautui marraskuun puolessa välissä. Aseistautuneet puolustajat luvattiin 

säästää, jos nämä vastaisivat inkvisition kysymyksiin.290 Kun Montségur antautui, noin puolet 

niistä 415 ihmisestä, jotka olivat castrumissa, olivat hyviä miehiä tai naisia.291 Pieni osa 

puolustajista päätti ottaa vastaan consolamentumin Montségurissa olleilta hyviltä miehiltä. 

Avignonetin surmiin osallistuneet Willelmus de la Ylha ja Bernardus de Sancto Martino olivat 

kastettujen joukossa. 292  Heidät poltettiin vangittujen hyvien miesten kanssa pari päivää 

Montségurin antautumisen jälkeen. Reilut 200 hyvää miestä ja naista marssitettiin roviolle. 

Heidän joukossaan oli muun muassa Toulousin kataarien piispa Bernardus Martini. 293 

Kuolemaantuomitut hyvät miehet ottivat yleensä rovion vastaan tyynesti. Heillä ei ollut mitään 

pelättävää, koska heidät oli kastettu. He pääsisivät takaisin hyvän Jumalan luokse kuoltuaan. 

Roviokuolemasta muodostui hyvien miesten ja uskovien keskuudessa kristillisen elämän 
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kulminaatiopiste. Se tarjosi mahdollisuuden marttyyriuden kruunuun. Hyvien miesten 

polttamiset saivat alkukristilliseen ja apostolisen viitan ylleen.294 

Montségurin valtaus oli raskas tappio Lauragaisin ja koko Oksitanian katarismille. 

Castrum oli viimeinen jäänne ajalta, jolloin hyvät miehet saattoivat asua vapaasti uskovien 

keskuudessa. Se oli toiminut turvapaikkana ja tukikohtana ristiretken jälkeen, kun hyvät miehet 

olivat joutuneet liikkumaan salassa. Yli 200 hyvän miehen ja naisen kuolema oli raskas isku. 

Toulousin kataarien johto paloi roviolla. Oksitanian kataarien johto siirtyi vähitellen 

Lombardiaan ja kataarien kirkoista tuli maanpakolaiskirkkoja.295 

Raymond II Trencavelin ja Raymond VII tappiolliset sodat muuttivat Lauragaisin 

poliittista kenttää. Paikallisille ylimyksille tehtiin selväksi, että uskollisuus kruunulle ja 

katoliselle ortodoksialle oli ainoa mahdollisuus säilyttää oma valta. Hyvien miesten tukeminen 

tai heidän toimintansa katselu sormien välistä alettiin kokea vaarallisena. Vuosien 1240–1242 

poliittiset katastrofit ja Montségurin sortuminen on nähty käännekohtana katarismille. 

Paikallisen aatelin tuki katarismille alkoi heiketä 1240-luvun alun jälkeen. Tämä loi edellytykset 

katarismin vähittäiselle kukistumiselle inkvisition kynsissä. 296  Toisaalta inkvisitiolla kesti 

Montségurin valtauksen jälkeen yli 70 vuotta nitistää katarismi Oksitaniasta. 1240-luvun alku 

loi poliittiset edellytykset katarismin nujertamiselle, mutta hyvien miesten usko oli juurtunut 

syvälle. Sen tuhoaminen vaati aikaa. Inkvisiittorit palasivat Lauragaisiin pian Montśegurin 

kukistumisen jälkeen. Maa oli heidän kannaltaan yhä täynnä harhaopin rikkaruohoja. 

 

KANSANVAELLUS SAINT-SERNININ LUOSTARIIN 1245–1246 
 

Epäonnistuneen sotansa ja Avignonetin verilöylyn jälkeen kreivi Raymond VII lopetti kruunun ja 

kirkon politiikan vastustamisen.297 Hän alkoi toimia aktiivisemmin harhaoppien nitistämiseksi 

maillaan. Kreivin miehet alkoivat ottaa kiinni kerettiläisiä Lauragaisissa. Maallisen esivallan 

asenteiden muuttuminen teki inkvisiittorien työstä helpompaa. Jos katarismiin uskonut 

tunnusti vapaaehtoisesti inkvisiittorille siteensä kerettiläisiin, hän saattoi välttää maalliset 

rangaistukset. 

Maallisen esivallan käsiin joutuminen saattoi johtaa omaisuuden takavarikointiin. 

Kovakourainen kohtelu kuului myös asiaan. Gaja-la-selveläinen Arnaldus Petri oli majoittanut 

hyvää naista Ramunda de Banherasta kolmen viikon ajan vuoden 1240 tai 1241 paikkeilla 
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talossaan Castrum Brenissä, joka sijaitsi Gaja-la-Selven läheisyydessä. Ramunda oli Arnaldus 

Petrin isoäiti. Ramunda de Banheras otettiin kiinni Arnalduksen talosta jonkin aikaa 

myöhemmin, ehkä vuonna 1242. Hyvä nainen poltettiin Lauracissa. Arnaldus Petrin koko 

omaisuus takavarikoitiin ja hänen otsansa polttomerkittiin.298 Auriacista kotoisin ollut Faure 

Raisere vangittiin Toulousissa vuonna 1242 harhaopista syytettynä. Hän sai lojua kreivi 

Raymond VII:n linnan tyrmässä kolmen viikon ajan. Jotta Faure Raisere tunnistettaisiin 

jatkossakin kerettiläisten ystäväksi, hänen otsaansa poltettiin risti.299 Lavaurin bayle Bernardus 

Amblart vangitsi Scopontin castrumista kotoisin olleen na Nomaisin todennäköisesti vuonna 

1245. Na Nomaisin aviomies oli poltettu kerettiläisenä aiemmin. Bernardus Amblart sai na 

Nomaisin tunnustamaan totuuden vastaisesti, että tämä oli adoroinut kahta kerettiläistä. Bayle 

oli käyttänyt työkaluinaan uhkailua ja fyysistä väkivaltaa.300 Inkvisiittorit luottivat puolestaan 

ristikuulustelujen voimaan, koska niiden avulla oli helpompi paljastaa totuus ihmisten siteistä 

katarismiin. Kidutus tuotti helposti na Nomaisin tapauksen kaltaisia pelon motivoimia vääriä 

tunnustuksia. 

Inkvisiittorien murhat Avignonetissa 28.5.1242 eivät lannistaneet inkvisiittoreja. 

Dominikaani-inkvisiittori veli Ferrier oli kiertänyt Lauragaisin alueella vuosina 1243–1244.301 

Vuodesta 1242 inkvisiittoreina toimineet Bernard de Caux ja Jean de Saint-Pierre saapuivat 

Toulousiin keväällä 1245. He olivat kuulustelleet ihmisiä Cahorsissa vuonna 1244 sekä vielä 

22.2.1245. 302  Bernard de Caux ja Jean de Saint-Pierre aloittivat Toulousiin saavuttuaan 

keskiajan historian suurimman oikeusprosessin kuulustelemalla Toulousin ja Carcassonnen 

välisen Lauragaisin kaikki täysi-ikäiset asukkaat. Dominikaaniveljet pitivät inkvisition 

aloittaneen yleisen saarnan, predicatio generaliksen, Toulousin Saint-Serninin luostarissa ennen 

toukokuuta 1245.303 Ensimmäinen säilynyt kuulustelu on toukokuun ensimmäiseltä päivältä. 

Inkvisitio istui reilun vuoden ajan. Lauragaisilaisia kuulusteltiin 201 päivänä. Viimeinen 

kuulustelu pidettiin 1.8.1246. Bernard de Caux ja Jean de Saint-Pierre siirtyivät tämän jälkeen 

Foix’n kreivikuntaan, jossa he johtivat inkvisitiota 3.9.1245 alkaen.304 

Aiemmista inkvisitioista poiketen Bernard de Caux ja Jean de Saint-Pierre eivät 

kiertäneet kylästä kylään. He velvoittivat Lauragaisin asukkaat saapumaan Toulousiin. Ilmeisesti 

tilan tarpeen vuoksi kuulustelut pidettiin Saint-Serninin suuressa luostarissa. Inkvisiittorien 

matkustamisen välttämisen taustalla saattoi olla väkivallan pelko. Avignonetin murhista oli 
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kulunut vasta kolme vuotta. Kaksi vuotta myöhemmin, vuonna 1247, inkvisition kuriiri 

murhattiin Narbonnen lähistöllä.305 

Bernard de Caux ja Jean de Saint-Pierre laativat vuoden 1248 lopulla tai vuoden 1249 

alussa inkvisiittoreille käsikirjan, joka kulkee Ordo processus inquisitioniksen nimellä.306 Käsikirja 

on lyhyt ja hyvin käytännönläheinen. Bernard de Caux ja Jean de Saint-Pierre ohjeistavat, että 

he kutsuvat kaikki tietyltä harhaopin (katarismin) raskaasti runtelemalta alueelta kaikki yli 14-

vuotiaat miehet ja yli 12-vuotiaat naiset tekemään harhaoppitunnustuksen määrätyssä 

paikassa.307 Inkvisiittorien asettama ikäraja noudatti Toulousin ja Lauragaisin perinteisiä tapoja, 

joiden mukaan miehet saavuttavat täysi-ikäisyyden 14-vuotiaina ja naiset 12-vuotiaina.308 

Kaikkien täysi-ikäisten lauragaisilaisten tuli saapua Saint-Serninin luostariin inkvisiittorien 

kuultaviksi. Niin lepraa sairastavat kuin raskaana olevatkin sekä vanhukset joutuivat 

matkustamaan jopa kymmeniä kilometrejä Toulousiin inkvisiittorien luokse.309 Bernard de Caux 

ja Jean de Saint-Pierre kuulustelivat yhteensä ainakin 5 471 lauragaisilaista. 310  Säilyneet 

kuulustelut ovat puutteellisia. Vain kolmasosa kuulustelluista oli naisia.311 

Toukokuusta 1245 elokuuhun 1246 Toulousiin johtavat maantiet kuhisivat ihmisiä, 

jotka olivat matkalla inkvisiittorien kuulusteltaviksi tai palaamassa koteihinsa. Saint-Serninin 

luostarissa istuneet inkvisiittorit ja heidän avustajansa saivat ahertaa kuulustelujen parissa 

tuntitolkulla. Jakamalla inkvisition istuntopäivät kuulusteltujen määrällä saadaan 

keskimääräiseksi päivässä kuulusteltujen määräksi 27 henkeä. Koska kuulustelusta tuli laatia 

kirjallinen tunnustus, joka piti todistajien läsnäollessa lukea kuulustellulle, yksittäiseen 

kuulusteluun kului pitkähkö tovi riippumatta varsinaisen kuulustelun pituudesta. Saint-

Serninissä lienee kuultu lauragaisilaisten tunnustuksia aamusta iltahämärään asti. Käytännössä 

kuulustelut painottuivat tietyille päiville, jolloin jonkin castrumin asukkaita saapui runsaammin 

Toulousiin. Bernard de Caux’n ja Jean de Saint-Pierren vuosien 1245–1246 inkvisitio oli 

mittasuhteiltaan jättimäinen niin kuulusteltujen ihmisten kuin työmääränsä suhteen. 

Inkvisiittorien tarjoaman armonajan, tempus gratian, kuluessa vain kaksi ihmistä 

saapui vapaaehtoisesti tunnustamaan syntinsä.312 Ne, jotka tunnustivat vapaaehtoisesti armon 
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 Inkvisition rekisterissä esiintyvien kuulustelujen tarkan määrän laskeminen on vaikeaa, koska osa ihmisistä 
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määrän, joka on 5 471 ihmistä. Monsignor Douais päätyi 5 600 kuulusteltuun ja Richard Abels ja Ellen Harrison 5 604 
kuulusteltuun. Dossat 1959, 232; Douais Documents, xliii; Abels & Harrison 1979, 220. 
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 Richard Abels ja Ellen Harrison mukaan 31,8 % tunnustuksista oli naisten tekemiä. Abels & Harrison 1979, 221. 
312

 Gomervilalaisen Ramundus de Godervilan vaimo Sapdalina ja Petrus de Valeriis Saint-Félix de Lauragaisista. Ms. 
609, fol. (Sapdalina) 63v, (Petrus) 215r; ks. myös Dossat 1959, 233. 
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aikana kytköksensä harhaoppiin, vapautettiin vankeusrangaistuksen katumusharjoituksesta.313 

Tempus gratia koski vain niitä ihmisiä, jotka eivät olleet aiemmin olleet inkvisition 

kuultavina.314 Lauragaisin alueella oli ollut jo useita inkvisitioita ennen vuotta 1245.315 Kovin 

moni lauragaisista ei ollut oikeutettu tempus gratian laupeuteen. Lisäksi kaksi miestä saapui 

inkvisiittorien kuultaviksi ennen kuin heidät oli ehditty kutsua Toulousiin.316 

Osa hyviin miehiin uskoneista teki keskenään sopimuksen Bernard de Caux’lle ja Jean 

de Saint-Pierrelle valehtelemisesta. Joukko Saint-Félix de Lauragaisin asukkaita päätti olla 

kertomatta tapaamisistaan hyvien miesten kanssa. Salaliittoa ehdotti Les Cassésin dominuksen 

Bernardus de Rocovilan lähetti Ademarius. 317  Kolme vuotta aikaisemmin vuonna 1243 

Bernardus de Rocovila oli kehottanut veljensä Ramunduksen kanssa noin 20 Les Cassésin 

asukasta valehtelemaan inkvisiittori Willelmus Arnaldille.318  Yhdeksän ihmistä oli sopinut 

keskenään, etteivät he kertoisi inkvisiittoreille tavanneensa hyvää miestä Ramundus Grosia 

metsässä Bareillesin lähellä 1230-luvun puolessa välissä.319 Auriacissa,320 Montferrandissa321 ja 

Saint-Martin-Lalandessa322 oli ollut myös sopimuksia inkvisiittoreille valehtelemisesta 1240-

luvun aiempien inkvisitioiden aikana. 

Neljä miestä, jotka olivat kotoisin Auriacin lähellä sijainneesta Cambiacista, olivat 

sopineet muuttavansa nimensä, kun he tunnustivat Bernard de Caux’lle vuonna 1245.323 

Montauriolin bayle Willelmus Gras oli luvannut vuonna 1244 takavarikoida omaisuuden 

kaikilta, jotka puhuisivat pahaa toisistaan inkvisiittori Ferrierille.324 Cambon castrumin ritarit 

olivat uhkailulla saaneet ihmiset vaikenemaan hyvien miesten tapaamisista 1240-luvulla.325 Osa 

Toulousiin saapuneista oli myös haluttomia puhumaan pahaa sukulaisistaan 326  tai 

naapureistaan327. 

Sopimukset inkvisiittoreille valehtelemisesta tai aiemmin ”unohduksessa” 

mainitsematta jääneet seikat paljastuivat Saint-Serninin kuulusteluissa. Tarvittiin vain yksi 

ihminen, joka jänisti ja tunnusti inkvisiittoreille, jotta aiemmat valheet paljastuivat. Tuhansien 
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 ”et si de loco illo alia Inquisitio facta non fuerit, omnibus de ipso loco qui nominatim citati vel aliter venia digni 

non essent, immunitatem carceris indulgemus, si, infra tempus assignatum, sponte venientes et penitentes tam de se 
quam aliis puram et plenam dixerint veritatem.” Ordo processus Narbonensis, 671. 
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 Dossat 1959, 233. 
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 Willelmus Arnaldi ja veli Ferrier olivat kiertäneet alueella 1241–1242 ja 1243–1244. Dossat 1959, 216-226. 
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 Lauracilainen Arnaldus Fabri ja Willelmus de Gasc Rojolsista. Ms. 609, fol. (Arnaldus) 195r, (Willelmus) 210r. 
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 Ms. 609, fol. 215v. 
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 Ms. 609, fol. 144v. 
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 Ms. 609, fol. 32v, 33r-v, 38r. 
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 Ms. 609, fol. 237v. 
324

 Ms. 609, fol. 142r. 
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 Ms. 609, fol. 243. 
326

 Esimerkiksi Ramundus Sauri oli jättänyt mainitsematta lankonsa Petrus de Luganhin edesottamukset hyvien 
miesten kanssa, kun hän tunnusti ensimmäistä kertaa Bernard de Caux’lle. Ms. 609, fol. 234r. 
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 Gardouchilainen Petrus Baussa oli kertonut Willelmus Paderille, että hän ei ollut puhunut tästä mitään 
inkvisiittoreille. Petrus ei halunnut vahingoittaa naapuriaan. Ms. 609, fol. 55v. 
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ihmisten kuulusteleminen auttoi tässä. Kuulustellut eivät voineet olla varmoja, oliko joku 

toinen jo paljastanut heihin liittyviä arkaluonteisia seikkoja. Bernard de Caux’n ja Jean de Saint-

Pierren inkvisition säilyneet 5 471 tunnustusta tarjoavat mahdollisuuden pureutua hyvien 

miesten uskonnon laajuuteen Lauragaisissa. Tunnustuksiin sisältyy tietoja tuhansista ihmisistä, 

jotka eivät esiinny kuulusteltuina. Tunnustukset käsittävät tuhansia mainintoja hyvien miesten 

ja uskovien kohtaamisista. 

 

KATARISMIN LAAJUUS LAURAGAISISSA  
 

Katarismi oli vähemmistön uskonto Lauragaisissa. Tutkimuksessa ei ole juurikaan esitetty 

arvioita katarismiin uskoneiden määrästä. Béziersin piirityksen yhteydessä 1209 laaditun 

kaupungissa asuvien kerettiläisten 220 hengen lista mainitaan usein. Määrää verrataan 

tutkimuksessa usein kaupungin silloiseen asukaslukuun, joka oli enintään 14 500. Julien Roche 

on arvioinut, että ehkä 8 % Béziersin asukkaista olisi ollut kerettiläisiä. Tähän joukkoon sisältyi 

luultavasti sekä uskovia että hyviä miehiä. Roche totetaa, että tämä tieto ei auta liiemmin 

katarismin tutkimisessa, koska Béziersin alueelta ei ole säilynyt inkvisitiolähteitä, joihin vuoden 

1209 listaa voisi verrata. 328  Uskovien määrän arvioinnin sijaan kuvataan katarismin 

maantieteellisiä ulottuvuuksia. 329  Katarismin merkitystä on myös tarkasteltu alemman 

ylimystön osallistumisen kautta.330 Yleinen johtopäätös tutkimuksessa on, että katarismi oli 

vahvasti juurtunut Oksitaniaan. Sillä oli vahvoja ja heikompia tukialueita. Usko kosketti kaikkia 

sosiaalisia luokkia.331 

Walter L Wakefield on tutkinut Lauragaisilaista Le Mas-Saintes-Puellesin kylää vuosien 

1245–1246 inkvisitiorekisterin perusteella. Wakefield on tunnistanut kylästä yli 150 eri sukua 

tai klaania. Niistä 45 oli ollut jonkin asteisia kosketuksia katarismiin.332 Wakefield ei määrittele 

tarkkaan kuinka moni yksittäinen ihminen oli mahdollisesti uskonut katarismiin. Hän tarjoaa 

karkean luvun, joka kertoo kuinka suuri osa Le Mas-Saintes-Puellesin ruokakunnista oli jollain 

tapaa ollut kosketuksissa katarismiin. Quercyn osalta Claire Taylor on esittänyt, että uskovat 

olisivat olleet enemmistönä alueen asukkaiden joukossa. Hän painottaa toisaalta, että jako 

kataareihin ja ortodokseihin ei ollut selkeästi rajautunut. Taylor esittää arvionsa uskovien 

määrästä oppineena arvauksena.333 
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Taylorin ja muiden tutkijoiden esiin nostama ongelma ihmisten tiukasta 

kategorisoimisesta katolisiksi ja kataareiksi vaikeuttaa arvion esittämistä katarismiin 

uskoneiden määrästä.334 Uskoa on harvemmin mahdollista luokitella vedenpitävästi. 1200-

luvun oksitanialaiset saattoivat poimia henkilökohtaiseen uskoonsa palasia katarismista, 

katolilaisuudesta sekä valdolaisuudesta.335 

Katarismin ja siihen kohdistuneen vainon ymmärtämisen kannalta on tärkeää saada 

jonkinlainen kuva siitä, miten laajalti usko kosketti oksitanialaisia. On hylättävä tiukka jako 

katolisten ja kataarien välillä. Se toimii kunnolla vain hyvien miesten ja naisten kohdalla. 

Tavallisten ihmisten kohdalla on usein vaikeaa sanoa pelkän inkvisitiokuulustelun perusteella, 

mihin todistaja oikeasti uskoi. Kuulustellulla ei luultavasti ollut itselläkään tarkkaa kuvaa siitä. 

Olen tarkastellut Bernard de Caux’n inkvisitiorekisterin pohjalta lauragasilaisten osallistumisia 

tilaisuuksiin, joissa oli läsnä hyviä miehiä. Näiden tapaamisten pohjalta on mahdollista arvioida, 

kuinka suurelle osalle Lauragaisin väestöstä katarismi oli merkittävä osa elämää. Tämä 

puolestaan kertoo katarismin levinneisyydestä yhteiskunnassa. 

Lauragaisin kylien asukkaiden tapaamisista kataarien kanssa paljastuu useampi 

kontaktitaso. Käytännössä voidaan pitää varmana, että kaikki täysi-ikäiset ihmiset olivat 

nähneet hyvän miehen tai naisen joskus. Bernard de Caux’n ja Jean Saint-Pierren inkvisition 

rekisteri on täynnä mainintoja ajasta, jolloin kerettiläiset elivät julkisesti Lauragaisissa.336 Tämä 

tarkoittaa aikaa ennen Pariisin rauhan solmimista vuonna 1229. Tällaisella maininnalla ei ole 

erityisemmin painoarvoa, kun tarkastellaan kuinka laajaa usko katarismiin oli. Maininnat 

kertovat, että kataareja oli helppo nähdä ennen Pariisin rauhaa. Katarismi oli osa arkipäivää. 

Bernard de Caux ja Jean Saint-Pierre eivät olleet erityisen kiinnostuneita yksittäisten 

ihmisten uskomuksista. Heillä oli lista kataarien harhaopeista.337 Lauragaisilaisilta kysyttiin, 

mitä näistä harhaoppisista väittämistä he olivat kuulleet ja uskoivatko he kerettiläisten olevan 

hyviä. Tätä pidemmälle inkvisiittorit eivät kaivautuneet kuulemiensa ihmisten uskoon. Jos he 

tutkivat kuulusteltujen uskomuksia tarkemmin, niitä ei kirjattu muistiin tarpeellisina tietoina. 

Listaamalla ne henkilöt, jotka tunnustivat uskoneensa kerettiläisten oppeihin tai 

pitäneen näitä hyvinä miehinä saadaan karkea luku katarismiin uskoneista ihmisistä. 
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 Inkvisiittori Petrus Sellanin tuomiorekisterissä vuosilta 1241–1242 Quercystä on useita mainintoja kuinka 

tuomitut olivat kunnioittaneet kataareja ja valdolaisia. Esimerkiksi Guillelmus Bonaldi, Petrus de las Oleiras ja 
Guillelma de Vina olivat toistuvasti tavanneet hyviä miehiä sekä valdolaisia. Sellani tuomiot, 34, 38, 40. Myös 
varsinaiset kataarit saattoivat sekoittaa uskoonsa elementtejä katolilaisuudesta. Hyvä nainen Rixendis Baussa 
osallistui todistajalausuntojen mukaan säännöllisesti katoliseen messuun. Arnold 2001, 160. 
336

 Esimerkiksi Le Mas-Saintes-Puellesista kotoisin olleen Poncius del Masin toteamus: ”Item dixit quod vidit 
hereticos publice stantes in terra. et sunt xxx anni vel circa.” Ms. 609, fol. 1v. 
337

 Esimerkki tällaisesta listasta on Katarismin peruspilarit -luvussa. Bernard de Caux ja Jean Saint-de Pierre 
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harhaopeista. Siinä ohjeistetaan kysymään kuulusteltavalta uskoiko tämä kerettiläisten harhaoppeihin. Ordo 
processus Narbonensis, 672-673. 



64 
 

Vertaamalla tätä lukua koko castrumin väkilukuun saadaan karkea suhdeluku katarismiin 

uskoneiden maallikoiden osuudesta Lauragaisissa. Näin aikaan saatu luku on ongelmallinen. 

Kuulusteltujen oman edun mukaista oli olla tunnustamatta, että he uskoivat katarismiin. 

Kaikkiin pitkiin tunnustuksiin ei ole sisällytetty mainintaa kuulustellun suhteesta hyvien miesten 

oppeihin. Nämä tunnustukset päättyvät usein vain harhaopin kieltämiskaavan lyhennykseen. 

Maininta kataareihin uskomisesta on saattanut jäädä kopioimatta, kun käsikirjoitus 609 

koottiin. Lauragaisilaiset saattoivat myös pitää kerettiläisiä hyvinä ihmisinä, mutta pitää heidän 

uskoaan huonona.338 

Bernard de Caux ja Jean Saint-Pierre olivat erityisen kiinnostuneita siitä, keitä oli läsnä 

kataarien ja uskovien välisissä tapaamisissa. Jos kuulusteltu ihminen oli osallistunut tällaiseen 

tapahtumaan, inkvisiittorit halusivat tietää kaikkien läsnä olleiden nimet ja erityisesti niiden 

henkilöiden nimet, jotka olivat tuoneet kataarit tapaamiseen. Lisäksi selvitettiin missä hyviä 

miehiä oli tavattu, tapaamispaikan omistajan nimi sekä tapaamisen ajankohdan. Inkvisiittorit 

pystyivät näiden tietojen avulla selvittämään ne ihmiset, jotka olivat asettaneet sielunsa 

vaaraan antautuessaan harhaopin pauloihin. Todistukset loivat pohjan katarismiin uskoneiden 

ihmisten rankaisemiselle ja palauttamiselle katolisen kirkon huomaan. Inkvisiittorien kannalta 

tehokas tapa hyökätä katarismia vastaan oli yrittää tukahduttaa tavallisten uskovien tuki 

harhaopille. Kuulustelutietoja voi käyttää katarismin merkityksen arviointiin Lauragaisin kylissä. 

Kun kerätään yhteen tiedot kaikista tietyn kylän asukkaista, jotka olivat osallistuneet 

ainakin kerran tapaamiseen hyvien miesten kanssa, syntyy karkea ryhmä ihmisistä, joille 

katarismi oli jossain määrin merkityksekäs. Vertaamalla tätä ryhmää kaikkiin kuulusteluissa 

mainittuihin yksittäisen kylän asukkaisiin, saadaan selville karkeasti kuinka suuri osa kylän 

aikuisista asukkaista oli jossain vaiheessa elämäänsä osallistunut kataarien tapaamisiin.339 

Lauragaisilaisten kylien kohdalla nämä luvut ovat karkeasti parinkymmenen prosentin luokkaa. 

Tämä luku on vain suuntaa antava katarismiin uskoneiden tai sen itselleen tärkeäksi 

kokeneiden ihmisten osuudesta kylien väestöstä. 

Vuosien 1245–1246 inkvisition rekisteristä on säilynyt vain sen viides ja neljäs kirja. 

Siinä on suhteellisen vähän naisten tunnustuksia. Inkvisitiorekisteri ei sisällä jokaisen täysi-

ikäisen todistusta saati tietoa kaikista 1200-luvun alkupuolella tietyssä kylässä asuneista 

ihmisistä. Kyseessä on siis sattumanvaraisesti säilynyt otos, mikä on pidettävä mielessä 

tutkittaessa kataarien tapaamisiin osallistuneiden ihmisten suhdetta koko kylän väestöön. 

Osallistumista tilaisuuteen, jossa oli läsnä hyviä miehiä, ei voi pitää takeena ihmisen uskosta 

katarismiin. Tapaamisiin saatettiin osallistua esimerkiksi sukusiteiden tai ystävyyden 
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velvoittamana. Esimerkiksi Mireval-Lauragaisin dominuksen Rotgerius de Turren vaimo 

Alazaisia osallistui miehensä consolamentumiin vaikka olikin katolinen. Alazaisia hautasi 

consoloidun miehensä lopulta Pexioraan johanniittain hautausmaalle.340 Baziègelaiset Petrus 

de Montbru, Poncius Vitalis ja W Arnaldi de Vasega matkustivat varta vasten Labruyèreen 

väittelemään avioliitosta Bernardus Engilberti -nimisen hyvän miehen kanssa vuoden 1236 

tietämillä.341 

Tapaamisiin osallistuneiden ja kylän tunnettujen asukkaiden välistä suhdelukua voi 

kuitenkin pitää osoittimena, joka kertoo karkeasti, kuinka suurelle osalle kylän väestöstä 

katarismilla oli jotain merkitystä. Kyseessä saattoi olla puhdas uskonnollinen halu kataarien 

näkemiseen tai siihen saattoivat vaikuttaa sukusiteet tai muutamassa yksittäistapauksessa into 

antautua teologiseen kaksintaisteluun hyvien miesten kanssa. Tällaiseen tapaamiseen 

osallistumisen mainitseminen tai mainituksi tuleminen asetti ihmisen inkvisiittorien silmissä 

kyseenalaiseen valoon. Kerettiläisten tapaaminen oli rangaistavaa ja katolisten mielestä sielulle 

turmiollista. Ihmisillä lienee useimmiten ollut jokin heille tärkeä syy osallistua tapaamiseen 

hyvien miesten kanssa. Mitään arviota henkilön uskonnollisesta vakaumuksesta ei voi 

kuitenkaan tehdä vedenpitävästi yksittäisen maininnan perusteella. 

Kataarien kanssa tapaamisiin osallistuneiden ihmisten joukkoa tarkastelemalla saadaan 

tarkempi käsitys siitä niistä henkilöistä, joille katarismi oli erityisen tärkeää. Käytännössä tämä 

tarkoittaa sellaisten henkilöiden lukumäärän tarkastelua, jotka osallistuivat useammin kuin 

kerran uskovien ja hyvien miesten välisiin tapaamisiin. Jos sama henkilö osallistui toistuvasti 

kataarien tilaisuuksiin, oli katarismilla jotain merkitystä hänelle. 

Etenkin 1230-luvulta alkaen useisiin tapaamisiin osallistuminen kertoo sitoutumisesta 

katarismiin. Inkvisiittorien harhaoppisiksi määrittelemien ihmisten tapaamisesta tuli 

rangaistavaa vuonna 1229. Koska harhaopin pauloihin joutumisesta rangaistiin kovalla kädellä, 

oli uskovien ja hyvien miesten tapaamisiin usein osallistuneen täytynyt ottaa huomioon 

kiinnijäämisen riski. Kerran hyviä miehiä nähnyt ihminen saattoi osallistua kiinnostuksesta tai 

sukulaisiaan kohtaan tuntemastaan velvollisuudentunteesta. Useammin kuin kerran 

osallistunut joutui jo näkemään vaivaa osallistuessaan kirkollisen esivallan tuomitsemaan 

tilaisuuteen. Tällainen ihminen ei luonnollisesti välttämättä mieltänyt tekevänsä mitään väärin 

vaikka kirkko ja inkvisiittorit niin sanoivatkin. Katarismi oli 1230-luvulla ollut osa Lauragaisin 

arkea yli 50 vuotta. 

Olen tarkastellut Lauragaisin kylien osalta niiden henkilöiden määrää, joiden mainitaan 

osallistuneen vähintään neljään tapaamiseen hyvien miesten kanssa. Tämän kyläkohtaisen 

luvun vertaaminen kylän tunnettuun asukaslukuun kertoo sellaisten ihmisten osuuden, joille 

hyvien miesten tapaaminen oli niin tärkeää, että he näkivät vaivaa tavatakseen heitä useasti. 

Lukua voi pitää katarismiin vahvemmin sitoutuneiden ihmisten määränä. Tähän joukkoon 
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kuuluu sellaisia ihmisiä, jotka mainitaan kataarien tapaamisissa neljästi ja sellaisia, jotka 

esiintyvät toistuvasti jopa useamman kymmentä kertaa. 

Useammin kuin neljästi kataareja tavanneiden ihmisten joukkoa en ole erotellut 

tarkemmin tapaamiskertojen määrän mukaan. Lähdeaineistona toimivan inkvisitiorekisterin 

tietojen perusteella usein kataareja tavanneiden ihmisten tarkempi erottelu tapaamiskertojen 

määrän mukaan ei ole perusteltua. On vaikea arvioida kuinka monen tapaamiseen jälkeen 

katarismi muuttuu ihmiselle tärkeäksi. Runsaammat maininnat kataarien ja uskovien 

tapaamisiin osallistumisesta kertovat näiden tilaisuuksien henkilökohtaisesta merkityksestä. 

Rajanveto on suhteellista ja riippuu tutkijan mielipiteestä siitä kuinka monta tapaamista on 

määrällisesti merkittävämpi kuin jokin toinen. 

Lähteet eivät myöskään tue vähintään neljästi kataareja tavanneen ryhmän tarkempaa 

erottelua. Vuosien 1245–1246 inkvisition rekisteri on säilynyt vain osittain eikä siinä 

luultavammin ole kaikkia alkuperäisessä rekisterissä olleita mainintoja lauragaisilaisten 

kohtaamisista kataarien kanssa. Jostakin henkilöstä, jolle katarismi oli tärkeää, ei ehkä ole 

säilyneessä rekisterissä kuin pari mainintaa. On mahdollista, että hän esiintyi useammin 

inkvisitiorekisterin muissa tuhoutuneissa osissa. Toinen perustelu yksittäisten tapaamisten 

lukumäärän tarkastelun rajaamiseen neljään tai useampaan on se, että Bernard de Caux’n ja 

Jean de Saint-Pierren inkvisitio ei kirjannut muistiin sellaisia kataaritapaamisia, jotka oli jo 

tunnustettu aiemmin eri inkvisiittoreille.342 

On kuitenkin mahdollista pureutua syvemmälle niiden ihmisten joukkoon, joille 

katarismi oli tärkeää ja saada selville katarismin kannalta keskeisimmät ihmiset kussakin 

kylässä. 1220-luvun jälkeen hyvät miehet ja naiset eivät voineet enää asua julkisesti Lauragaisin 

kylissä ja he joutuivat piilottelemaan välttääkseen kiinnijäämisen. Kun he tulivat johonkin 

Lauragaisin kylään tapaamaan uskovia, jonkun kyläläisen oli majoitettava heidät tai 

järjestettävä sopiva ja suojaisa tapaamispaikka. Tämä oli erityisen riskialtista ja johti varmaan 

harhaoppituomioon kiinni jäätäessä. Se merkitsi jopa omaisuuden menettämistä ja vankeutta. 

Dominikaani-inkvisiittorit kiinnittivät kuulusteluissaan erityistä huomiota siihen kenen 

talossa tai maalla kerettiläisiä tavattiin. Valtaosa lauragaisilaisten harhaoppitunnustuksista 

sisältää maininnan kataarien ja uskovien tapaamispaikan omistajasta. Kun nämä hyviä miehiä 

kotiinsa vastaanottaneet erotellaan inkvisitiotunnustuksista, saadaan esiin joukko, joka oli 

hyvin merkittävässä asemassa kyläyhteisöissä katarismin kannalta. Inkvisiittorien termi heille 

oli receptator, piilottaja tai vastaanottaja. Kataareja koteihinsa vastaanottaneet ihmiset 

uskoivat hyvin todennäköisesti katarismiin tai pitivät hyviä miehiä suuressa arvossa. Muuten he 

                                                           
 

342
 Varsinkin Lauracin tunnustuksissa on runsaasti henkilöitä, jotka katuivat salanneensa inkvisiittoreilta 

tapaamisensa kerettiläisten kanssa. Heidän tunnustuksissaan mainitaan vain, että he olivat tavanneet usein 
lukuisissa paikoissa kerettiläisiä. Esim. 16 lauracilaisen tunnustukset: Ms. 609, fol. 73v-74v. Toinen tyypillinen 
merkintä oli, että todistaja oli tunnustanut aiemmin toiselle inkvisiittorille. Esimerkiksi Bernardus de Soreze tunnusti 
tavanneensa usein kerettiläisiä ja tunnustaneensa kaiken inkvisiittori Ferrierille. Hänen kohtaamisiaan kerettiläisten 
kanssa ei kirjattu tarkemmin ylös vuonna 1245. Ms. 609, fol. 73r. 
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tuskin olisivat olleet valmiita ottamaan niin suuren riskin kuin harhaoppisille turvapaikan 

tarjoaminen oli. 

Toinen hyvien miesten ja uskovien tapaamisten kannalta keskeinen joukko muodostui 

henkilöistä, jotka toivat hyvät miehet tapaamisiin ja opastivat heitä kylästä toiseen. 

Inkvisitiorekistereissä näistä ihmisistä käytetään termiä ductor eli opas. He toimivat hyvien 

miesten ja Lauragaisin kylien uskovien yhteydenpidon välikappaleina. Ilman näitä luottomiehiä 

hyvien miesten olisi ollut hyvin vaikeaa ja vaarallista tavata uskovaisia. Bernard de Caux ja Jean 

de Saint-Pierre kiinnittivätkin kuulusteluissaan erityistä huomiota oppaiden nimien 

selvittämiseen. 

Termit ductor ja receptator ovat inkvisition luomuksia. Niiden tarkoituksena oli 

helpottaa ihmisten harhaoppiin sitoutumisen mittaamista; erottaa kaikkein mädimmät omenat 

vähemmän mädistä.343 Hyvien miesten maallikkoapureiden rooleja ei pidä kategorisoida liikaa. 

Viestinviejinä tai oppaina toimineet ihmiset saattoivat toimia myös majoittajina.344 

Kun hyviä miehiä kodeissaan majoittaneita ihmisiä ja oppaina toimineita ihmisiä vertaa 

kataarien tapaamisiin osallistuneiden ihmisten joukkoon paljastuu, että he osallistuivat 

kaikkein aktiivisimmin tapaamisiin. Näiden kahden ryhmän jäsenet muodostivat Lauragaisin 

kylissä katarismiin uskoneiden ihmisten ydinjoukon. He esiintyvät useimmiten kataarien 

tapaamisiin osallistuneiden ihmisten joukossa. Ilman heitä tapaamiset olisivat useimmiten 

jääneet tapahtumatta. 

Tarkastelemalla hyvien miesten ja Lauragaisin kylien asukkaiden välisiä tapaamisia 

lukumäärällisesti paljastuu useita eriasteisia sitoutumistasoja katarismiin: kataareja joskus 

tavanneet, useamman kerran kataareja tavanneet ja tämän joukon sisältä katarismiin 

uskoneiden aktiivien ydinjoukko. Lauragaisilaisten motiiveista tavata hyviä miehiä tai heidän 

uskonsa ulottuvuuksista ei voi saada inkvisitiokuulustelujen perusteella yleensä kovin tarkkaa 

kuvaa. Lähteet keskittyvät selvittämään ihmisten kontakteja katarismiin. Yllä kuvattu kataarien 

tilaisuuksiin osallistumisen tarkastelu mahdollistaa pureutumisen uskoon käytännön tasolla. 

Sen perusteella on mahdollista esittää arvio katarismiin uskoneiden ihmisten osuudesta 

Lauragaisissa. 

Taulukko 1:een on koottu tietoja Avignonetin,345 Castelnaudaryn,346 Gaja-la-Selven,347 

Lauracin, 348  Montesquieu-Lauragaisin, 349  Montgiscardin 350  ja Saint-Martin-Lalanden 351 

castrumien asukkaiden kuulustelujen perusteella. Kuulusteltuja ihmisiä on yhteensä 1 069. 

                                                           
 

343
 Inkvisition käyttämistä termeistä: Arnold 2001, 37-44. 

344
 Bruschi 2009, 68-69. 

345
 Ms. 609, fol. 130r-140v. 

346
 Ms. 609, fol. 250r-253v. 

347
 Ms. 609, fol. 121v-125v, 196r-197r. 

348
 Ms. 609, fol. 71v-79v, 191r-195v. 

349
 Ms. 609, fol. 99r-108v. 

350
 Ms. 609, fol. 64v-68v. 

351
 Ms. 609, fol. 30v-41v, 186r-189r. 
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Kaikkiaan näissä inkvisitiokuulusteluissa mainitaan 1 644 ihmistä, jotka asuivat edellä 

mainituissa castrumeissa. Tähän lukuun ei ole otettu mukaan hyviä miehiä tai naisia paria 

poikkeusta lukuun ottamatta. Kuulusteluissa on mainittu vain 549 naista. Heidän osuutensa 

kaikista tutkittujen kylien asukkaista on 33,4 %. Luku on samaa luokkaa kuin naisten tekemien 

säilyneiden tunnustusten määrä.352 

Castelnaudary oli Lauragaisin suurin asutuskeskus.353 Bernard de Caux’n ja Jean de 

Saint-Pierren kuulusteluissa on kuitenkin säilynyt mainintoja 85 castrumissa asuneesta 

ihmisestä. Castelnaudary kuvaa hyvin inkvisitiokuulustelujen sattumanvaraista säilyvyyttä. Sen 

asukkaiden kuulustelujen pohjalta ei voi tehdä luotettavia johtopäätöksiä katarismin 

merkityksestä castrumissa. Muiden castrumien tunnustusten määrät ja asukasluvut ovat 

lähempänä 1200-luvun todellisuutta, kun muistaa naisten aliedustuksen, ja sen että lapset 

eivät olleet juridisesti velvollisia todistamaan ja eivät näin esiinny kuulusteluissa.354 Castrumien 

asukasluvut eivät ole sidoksissa tiettyyn vuoteen. Ne sisältävät tietoja kylissä noin 1200–1245 

eläneistä ihmisistä. 

Tutkimieni seitsemän castrumin asukkaista, joiden kuulustelut ovat säilyneet, 

keskimäärin 17,1 % tunnusti uskoneensa hyviin miehiin tai heidän oppeihinsa. Luvuissa esiintyy 

hyvin suurta vaihtelua castrumien välillä eikä edellä mainittua lukua voi pitää luotettavana 

suuntaviivana uskovien osuudesta.355 Montesquieu-Lauragaisin kuulustelluista asukkaista 2,0 % 

eli kuusi ihmistä tunnusti uskoneensa hyvien miesten uskoon. Lauracin kuulustelluista 72 eli 

85,7 % tunnusti olleensa uskova. 

Laskemalla inkvisitiolle harhaoppiin uskomisen tunnustaneiden (credens), tunnettujen 

kuolinvuoteella consoloitujen (hæreticatus) sekä harhaopin vuoksi epäiltyjen ja karkulaisiksi 

julistettujen eli faiditusten osuus castrumien väestöstä saadaan karkea luku uskovien 

osuudesta. 356  Kun Castelnaudary jätetään huomioimatta, kuuden castrumin tunnetuista 

asukkaista oli 11,3 % oli uskovia. Jos Lauracin muita castrumeja huomattavasti korkeampi 

suhdeluku 33,5 % jätetään myös pois laskuista, keskimäärin 6,9 % castrumien tunnetuista 

asukkaista oli uskovia. Inkvisition määrittelemien termien mukaan laskettuna esimerkkikylien 

asukkaista 1200-luvun ensimmäisellä puolella noin 1/20 osa oli raskauttavasti sitoutuneita 

katarismiin. 

                                                           
 

352
 Ks. viite 311. 

353
 Castelnaudaryssa oli vähintään 2 092 asukasta vuonna 1328. Marandet 2006, 210-211. 

354
 Tarkempia tietoja kylien asukasluvuista on vasta 1300-luvun alusta, jolloin verotustiedot mahdollistavat 

asukaslukujen arvioinnin. Tuolloin Montesquieu-Lauragaisissa oli vähintään 747 asukasta ja Montgiscardissa ainakin 
500. Marandet 2006, 211. 
355

 Vertauksena Le Mas-Saintes-Puellesin kylän 420 kuulustellusta asukkaasta 79 oli tunnustanut uskoneensa 
katarismiin tai oli saanut harhaoppituomion. Lisäksi yli 30 henkeä, jotka eivät tunnustaneet, oli todennäköisesti 
uskovia. Kylän tunnustaneista asukkaista 18,8 % oli siten tunnustanut uskoneensa katarismiin tai tuomittu siitä. 
Wakefield 1983, 214. 
356

 Vaihtoehtoinen sanamuoto faiditukselle on fautor. Termi tarkoitti kerettiläisten avustamisesta vakaasti epäiltyä 
henkilöä, joka oli syyllinen, ellei tosin todistettu. Faidituksen asemaan liittyi myös lainsuojattomuuden ja 
kapinallisuuden ulottuvuuksia. Arnold 2001, 43; Pegg 2001, 13. 
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Hyvien miesten kanssa kosketuksissa oli ollut kuitenkin huomattavasti suurempi osa 

castrumien asukkaista. Vajaasta viidesosasta kahteen viidesosaan kylien väestöstä oli 

osallistunut ainakin kerran uskonnolliseen tapaamiseen hyvien miesten kanssa. Inkvisiittorien 

kannalta vakavasti saastuneen Lauracin tunnetuista asukkaista peräti yhdeksän kymmenestä oli 

ollut mukana tapaamassa hyviä miehiä. Kataarien uskonnollisiin tapaamisiin osallistuneiden 

ihmisten osuudet castrumien väestöstä puolittuvat karkeasti, kun osallistumiskertoja on ollut 

vähintään kaksi. Neljästi tai useammin hyviä miehiä tavanneita ihmisiä on keskimäärin 

kymmenesosa castrumien väestöstä, kun Castelnaudary jätetään laskuista pois.357 Castrumien 

kohdalla on pientä vaihtelua. Montesquieu-Lauragaisin ja Montgiscardin tunnetuista asukkaista 

vajaa 1/20 oli tavannut hyviä miehiä vähintään neljästi. Lauracin väestöstä taas neljäsosa oli 

tavannut hyviä miehiä vähintään neljästi. 

Hyviä miehiä majoittaneita tai uskonnollisia tapaamisia kodeissaan ja maillaan 

järjestäneiden ihmisten (receptator) osuus vaihtelee castrumeittain vajaasta 

kahdeskymmenesosasta noin kymmenesosaan. Neljännes lauracilaisista oli majoittanut heitä. 

Tapaamispaikan omistajaksi mainittu henkilö on useimmiten ruokakunnan eli domuksen pää. 

Katarismin kannalta olisi mielenkiintoista selvittää kuinka suuri osa kylän domuksista tai 

ruokakunnista tarjosi tapaamispaikan hyville miehille ja uskoville. Tämä ei ole mahdollista, sillä 

domusten summittaista määrää ei ole mahdollista selvittää 1200-luvun osalta. 

Oppaina (ductor) toimi inkvisitiotunnustusten perusteella kourallinen ihmisiä kussakin 

castrumissa. Laurac erottuu muista selvästi. Sen asukkaista kymmenesosa oli opastanut hyviä 

miehiä. Maininnat yksittäisen ihmisen toimimisesta oppaana ovat suhteellisen harvinaisia 

vuosien 1245—1246 tunnustuksissa. Todistajat muistivat todennäköisesti oppaat parhaiten, jos 

tilanne oli erityislaatuinen, esimerkiksi, kun opas oli kotoisin toisesta castrumista. Oppaina 

toimineet ihmiset ovat kaikkein useimmiten tunnustuksissa mainittuja ihmisiä. Muun muassa 

ritari Bernardus de Monte Esquivo mainitaan oppaana neljässä uskonnollisessa 

tapaamisessa.358 Hän osallistui 24 kertaa tapaamisiin hyvien miesten kanssa vuosien 1220–1241 

aikana.359 

 

                                                           
 

357
 10,9 % ja 7,9 %, jos Lauracia ei huomioida. 

358
 Ms. 609, fol. 46r, 100r, 132r-133r, 138r. 

359
 Ms. 609, fol. 44v, 45r, 46r, 64r, 65v, 99r, 99v, 100r, 100v, 101r, 101v, 102v, 103r, 103v, 105r, 108r-v, 111v, 132r-

133r, 138r. 
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TAULUKKO 1 

  
Avignonet Castelnaudary Gaja-la-Selve Laurac 

Montesquieu-
Lauragais 

Montgiscard 
Saint-Martin-

Lalande 

Tunnettuja asukkaita 321 85 125 257 383 116 357 

Inkvisiittoreille tunnustaneita asukkaita 222 39 89 84 300 93 253 

                

Kuulusteluissa mainittujen naisten lukumäärä 75 18 49 86 156 30 135 

Naisten osuus asukkaista 23,4 % 21,2 % 39,2 % 33,5 % 40,7 % 25,9 % 37,8 % 

                

Tunnusti olleensa uskova 11 1 6 72 6 5 32 

Uskovien osuus tunnustaneista 5,0 % 2,6 % 6,7 % 85,7 % 2,0 % 5,4 % 12,7 % 

Uskovien osuus koko castrumin väestöstä 3,4 % 1,2 % 4,8 % 28,0 % 1,6 % 4,3 % 9,0 % 

                

Consoloituja uskovia 3 7 5 10 7 0 5 

Faiditukseksi tuomittuja 4 0 2 4 0 0 1 

Uskovien, faiditusten ja consoloitujen osuus 
väestöstä 5,6 % 9,4 % 10,4 % 33,5 % 3,4 % 4,3 % 10,6 % 

                

Tapaamisia hyvien miesten kanssa 83 21 49 170 97 18 119 

                

Hyviä miehiä vähintään kerran tavanneita 118 51 43 232 64 22 150 

Osuus castrumin väestöstä 36,8 % 60,0 % 34,4 % 90,3 % 16,7 % 19,0 % 42,0 % 

                

Hyviä miehiä useammin kuin kerran 
tavanneita 60 17 23 137 30 11 86 

Osuus castrumin väestöstä 18,7 % 20,0 % 18,4 % 53,3 % 7,8 % 9,5 % 24,1 % 
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Avignonet Castelnaudary Gaja-la-Selve Laurac 
Montesquieu-

Lauragais 
Montgiscard 

Saint-Martin-
Lalande 

Hyviä miehiä vähintään neljästi tavanneita 23 4 10 67 16 9 44 

Osuus castrumin väestöstä 7,2 % 4,7 % 8,0 % 26,1 % 4,2 % 7,8 % 12,3 % 

                

Hyviä miehiä vastaanottaneita (receptatores) 26 9 13 62 18 5 44 

Osuus castrumin väestöstä 8,1 % 10,6 % 10,4 % 24,1 % 4,7 % 4,3 % 12,3 % 

                

Hyvien miehien oppaina toimineita 
(ductores) 6 3 6 28 7 4 6 

Osuus castrumin väestöstä 1,9 % 3,5 % 4,8 % 10,9 % 1,8 % 3,5 % 1,7 % 

                

Ductorien ja receptatorien osuus castrumin 
väestöstä 9,0 % 14,1 % 13,6 % 29,6 % 5,5 % 4,3 % 12,9 % 

        

  

Consoloituihin 
on laskettu 
Willelmus 
Proensal sekä 
kaksi entistä 
hyvää naista, 
jotka olivat 
palanneet 
takaisin 
harhaoppiin 
1240-luvulla. 
Ms. 609, fol. 
250v. 

Galharda 
Laurensista tuli 
hyvä nainen 
vuoden 1242 
jälkeen. Hänet 
on laskettu 
consoloituihin. 
Ms. 609, fol. 
123v-124r. 

Ramunda 
Bordasta tuli hyvä 
nainen 1230-
luvulla tai 1240-
luvun alussa. Hän 
kääntyi 
myöhemmin 
takaisin 
katoliseksi. 
Willelmus Faure 
Pellipariista tuli 
hyvä mies noin 

vuonna 1240. 
Molemmat on 
laskettu 
consoloituihin 
Ms. 609, fol.71v, 
72r, 122v, 195r. 

  

Andreva de 
Gibel poltettiin 
kerettiläisenä 
vuoden 1242 
jälkeen. 
Bernardus 
Alzen 
consoloitiin 
vuoden 1242 
jälkeen. Heidät 
on laskettu 
consoloituihin. 
Ms. 609, fol. 
33v, 188r 
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Hyvien miesten vastaanottajina tai oppaina toimineet ihmiset käsittävät keskimäärin 

noin kymmenesosan Avignonetin, Gaja-la-Selven, Lauracin, Montesquieu-Lauragaisin, 

Montgiscardin ja Saint-Martin-Lalanden tunnetusta väestöstä.360 Laurac on jälleen sitoutunein 

katarismiin. Sen väestöstä 29,6 % oli toiminut oppaana tai majoittajana. Montesquieu-

Lauragaisin ja Montgiscardin väestöstä noin kahdeskymmenesosa oli näin sitoutunut 

katarismiin. Majoittajien ja oppaiden osuus castrumien tunnetusta väestöstä on kutakuinkin 

sama kuin vähintään neljästi hyviä miehiä tavanneiden osuus. Luku on myös likipitäen sama 

kuin uskovaksi tunnustaneiden, kuolinvuoteella consoloitujen ja faiditukseksi julistettujen 

ihmisten osuus kylien väestöstä. 

Seitsemän lauragaisilaisen castrumin tarkastelun perusteella on arvioitavissa, että 

noin kymmenesosalle niiden aikuisväestöstä katarismi oli hyvin merkittävä uskonto. Katarismiin 

oli ollut kosketuksissa noin 1/5–2/5 väestöstä. Luvut painottuvat vuoden 1229 Pariisin rauhan 

jälkeiseen aikaan, jolloin katarismi oli kriminalisoitu uskonto. On pidettävä mielessä, että 

katarismilla oli vaihteleva merkitys Lauragaisin castrumeissa. Richard Abelsin ja Ellen Harrison 

ovat laskeneet, että 8,3 % Bernard de Caux’n rekisterin kuulustelluista ihmisistä myönsi 

uskoneensa hyvien miesten oppeihin.361 Tämä luku on samaa suuruusluokkaa kuin tutkimieni 

seitsemän castrumin kuulustelutietojen vertailun perusteella saamani arvot katarismiin 

vahvasti uskoneista ihmisistä. Esitän tältä pohjalta arvion, että 1240-luvulla noin kymmenesosa 

Lauragaisin aikuisväestöstä oli vahvasti sitoutunut katarismiin eli he olivat inkvisiittorien ja 

tutkijoiden termein uskovia. Hyvien miesten usko oli näille ihmisille niin merkittävä asia, että 

siitä ei luovuttu noin 15 vuotta kestäneiden kirkollisten pakkotoimien jälkeenkään. 

 

BERNARD DE CAUX ’N JA JEAN DE SAINT-PIERREN INKVISITION JÄLKEEN  
 

Lauragaisin koko väestöön kohdistunut suuri inkvisitio päättyi elokuussa 1246. Inkvisiittorit 

Bernard de Caux ja Jean de Saint-Pierre siirtyivät kuulustelemaan ihmisiä Toulousin 

hiippakunnan eteläosiin. Heidän inkvisitionsa seurauksista Lauragaisissa ei ole juuri säilynyt 

lähteitä. Bernard de Caux’n ja Jean de Saint-Pierre’n tuomiorekisterin saarnat sisältävät 190 

ihmisen tuomiot vuosilta 1244–1248. Tuomitut olivat kotoisin Toulousista tai sen lähistöltä. 

Kaikki tuomittiin vankeuteen tai julistettiin kerettiläisiksi.362 Tuomiorekisteri on fragmentti. 

Asiakirja koostuu 12 pergamenttilehdestä, jotka on numeroitu roomalaisin numeroin CLI—

CLXII.363 Tuomiorekisteri on saattanut kattaa alun perin 124 foliota.364 Säilyneet tuomiot 

                                                           
 

360
 12,5 % ja 9,1 %, jos Lauracia ei huomioida. 

361
 Abels & Harrison 1979, 240-241. 

362
 Douais Documents, 1-89. 

363
 Douais Documents, cclii. 

364
 Dominikaanihistorioitsija Guillaume Percin mainitsee Toulousin dominikaanien historiassaan vuodelta 1693 

ohimennen, että Bernard de Caux’n ensimmäisen inkvisitiorekisterin foliot 45—169 sisältävät hänen julistamansa 
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sisältävät vain raskaimpia rangaistuksia. Lievempiä tuomioita on mahdollista löytää 

inkvisitiorekisterien glossista. Niitä on runsaasti Bernard de Caux’n ja Jean de Saint-Pierren 

Lauragaisin inkvisitiorekisterissä. 

Vuosien 1245–1246 inkvisition kuulustelujen perusteella tuomittiin 212 

lauragaisilaista. 28 ihmisen katsottiin olleen niin vakavasti harhaopin saastuttamia, että heidät 

tuomittiin vankeuteen. Loput 184 ihmistä tuomittiin kantamaan ristejä ja suorittamaan muita 

vankeutta lievempiä katumusharjoituksia. 365  Edellisessä luvussa tutkittujen castrumien 

asukkaiden tuomiot löytyvät taulukosta 2. Kymmenen näiden castrumien asukkaista tuomittiin 

vankeuteen. Saint-Martin-Lalande seitsemän vankeustuomiota selittyy luultavasti Bernard de 

Caux’n inkvisition tuomioiden fragmentin omaisen säilymisen perusteella. Toisaalta lähemmäs 

30 castrumin asukkaista oli sekaantunut vuonna 1241 vangitun hyvän miehen Willelmus 

Vitaliksen vapautusyritykseen.366 Inkvisiittorit saattoivat haluta puuttua hanakammin tällaiseen 

toimintaan. 

Bernard de Caux ja Jean de Saint-Pierre pyrkivät tuomitsemaan katarismiin 

uskoneiden ihmisten ydinjoukon ja vangitsemaan kaikkein aktiivisimmat ja siten katoliselle 

uskolle vaarallisimmat ihmiset. Heidän tuomioidensa perusteella ei voi tehdä selkeitä 

johtopäätöksiä vuosien 1245–1246 inkvisition vaikutuksista Lauragaisissa. Inkvisiittorien 

kuulustelemista 5 471 ihmisestä 3,8 % tuomittiin harhaopista. Tuomioita oli todennäköisesti 

huomattavasti enemmän. 

 

 Vankeutta 
Ristit ja muita 

katumusharjoituksia 

Avignonet 0 11 

Castelnaudary 0 8 

Gaja-la-Selve 0 1 

Laurac 2 28 

Montesquieu-Lauragais 0 4 

Montgiscard 1 4 

Saint-Martin-Lalande 12367 19 
TAULUKKO 2.  DOSSAT 1959,  258-259. 

 

Avignonetin murhien 1242 jälkeiset Ferrerin sekä Bernard de Caux’n ja Jean de Sain-

Pierren inkvisitiot tekivät lauragaisilaisille selväksi, että siteet hyviin miehiin olivat vaarallisia ja 

tuomittavia. Kokonaisten castrumien kävelyttäminen Toulousiin vuosina 1245–1246 viestitti 

                                                                                                                                                                           
 

tuomiot ja katumusharjoitukset. Percin on hyvin epätarkka ja huolimaton historioitsijana. Hänen mainitsemiinsa 
lukuihin on suhtauduttava varauksella. Percin 1693, 54. 
365

 Yves Dossatin mukaan 207 lauragaisilaista tuomittiin ja 23 sai vankeusrangaistuksen. Olen lisännyt lukuihin 5 
Saint-Martin-Lalanden asukasta, jotka jäivät Dossatilta huomaamatta. Dossat 1959, 250-260; ks. myös sivu 82. 
366

 Ks. sivu 80. 
367

 Dossat mainitsee taulukossaan seitsemän Saint-Martin-Lalanden asukkaan tulleen tuomituksi vankeuteen. 
Inkvisition tuomioiden perusteella 12 kylän asukasta tuomittiin vankeuteen. Ks. sivu 82. 
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sen, että inkvisiittorit olivat kiinnostuneita jokaisesta ihmisestä. Laaja inkvisitio oli omiaan 

murskaamaan uskovien solidaarisuuden. Maallisen esivallan kasvanut into puuttua 

harhaoppeihin ja Toulousin hyvien miesten johdon tuhoutuminen Montségurin valtauksen 

yhteydessä olivat keskeinen tekijä katarismin vähittäisessä kuihtumisessa 1200-luvun puolesta 

välistä eteenpäin. Katarismin tukahduttaminen oli hidas prosessi. Inkvisitio koki 1240-luvun 

lopussa vakavan kriisin ja sen toiminta oli pysähdyksissä.368 1240-luvulla hyvien miesten usko oli 

yhä rakas suurelle joukolle lauragaisilaisia. He olivat kuitenkin tietoisia, että sen harjoittaminen 

oli vaarallista. 
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 Dossat 1959, etenkin 173-188. 
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V  KATARISMI LAURAGAISISSA 1230–1240-LUVULLA:  SAINT-
MARTIN-LALANDE  
 

Et quando terra est generaliter corrupta, generaliter de omnibus inquisitionem secundum 

modum facimus pretaxatum: nomina omnium redigentes in actis et illorum qui se nihil scire de 

aliis vel in nullo se asserunt deliquisse, ut, sive mentiti fuerint sive postea delinquerint, sicut 

frequenter de pluribus reperitur, et eos abjurasse constet, et, de singulis requisitos.369 

 

Toulousin Saint-Serninin luostarikirkko oli täynnä väkeä heinäkuun viidentenätoista päivänä 

vuonna 1246. Dominikaani-inkvisiittorit Bernard de Caux ja Jean de Saint-Pierre valmistautuivat 

pitämään saarnan paikalle kerääntyneille ihmisille. He julistivat saarnassaan tuomiot kuudelle 

ihmiselle harhaoppiin sekaantumisesta. Yksi saarnassa tuomituista oli ritari Willelmus de 

Sancto Nazario. ”Lisäksi edellä mainittu Willemus de Sancto Nazario [...] uskoi heidän 

[kerettiläisten] olevan hyviä miehiä, kielsi totuuden toisten inkvisiittorien edessä ja on palannut 

kieltämäänsä harhaoppiin.”370 Hänelle määrättiin katumusharjoitukseksi elinikäinen vankeus. 

Tämän katumusharjoituksen jälkeen Bernard de Caux ja Jean de Saint-Pierre olivat valmiita 

ottamaan harhaoppiin sekaantuneet ihmiset takaisin äiti kirkon hellään huomaan.371 Willelmus 

de Sancto Nazario oli kotoisin Lauragaisin Saint-Martin-Lalanden castrumista. Kylä oli 

paljastunut vuosien 1245–1246 inkvisitiossa harhaopin kyllästämäksi. 

 

SAINT-MARTIN-LALANDEN CASTRUM  
 

Saint-Martin-Lalanden castrum sijaitsee Lauragaisissa noin kuusikymmentä kilometriä 

Toulousista kaakkoon. Kylä on rakennettu pienelle kukkulalle Fresquel-joen vierelle. Saint-

Martin-Lalande sijoittui linnoitettujen kylien verkkoon Lauragaisissa. Lähimmät kylät Lasbordes 

ja Castelnaudary olivat näköetäisyyden päässä, noin kahden ja viiden kilometrin etäisyydellä. 

Kylä oli nimellisesti Toulousin kreivin alaisuudessa. Saint-Martin-Lalanden castrumin ympärillä 

olivat sen asukkaiden viljelykset. Castrumin alueella oli 1270-luvulla 588 viljeltyä maatilkkua ja 

67 viinitarhaa. Viljelykset olivat pieniä sillä ne eivät ulottuneet 700 metriä kauemmaksi kylän 

                                                           
 

369
 “Ja kun maa on laajalti saastunut, teemme yleisen inkvisition kaikista ihmisistä juuri mainitulla tavalla. Kirjaamme 

kaikkien nimet akteihin, myös niiden, jotka väittävät etteivät tiedä mitään muista ja eivät ole itse syyllistyneet 
rikokseen, jotta jos he ovat valehdelleet tai myöhemmin syyllistyvät rikkeeseen, kuten usein monien kohdalla 
tapahtuu, on todettavissa, että he ovat kieltäneet harhaopin ja heidät on kuulusteltu.” Ordo processus Narbonensis, 
673. 
370

 “Prenominatus etiam W. de Sancto Nazario audivit et adoravit multociens hereticos et predicationem eorum 
audivit, receptavit eos et comedit cum eis, credidit eos esse bonos homines, negavit veritatem coram aliis 
inquisitoribus et relapsus est in heresim abjuratam”. Douais Documents, 35. 
371

 Douais Documents, 34-36. 
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muureista. Kukin asukas omisti pari tällaista pientä maatilkkua ilman, että niihin olisi sisältynyt 

velvoitteita tai maksuja ylimystölle.372 Saint-martin-lalandelaiset olivat köyhää väkeä. 

Patrice Cabirou on tunnistanut Université de Montpellier III:een tekemässään pro 

gradu -tutkielmassaan castrumista 388 asukasta, joiden joukossa oli 16 käsityöläistä.373 Olen 

tiukoin kriteerein tunnistanut Bernard de Caux’n inkvisition rekisteristä 357 ihmistä, jotka 

asuivat Saint-Martin-Lalandessa.374 Varmuudella castrumissa oli 1245 kaksi kankuria, kirjuri ja 

teurastaja.375 Kylän asukkaat olivat jonkin verran erikoistuneet, mutta pääosa ihmisistä oli 

tavallisia talonpoikia. 

Valtaa Saint-Martin-Lalandessa käytti Mirien ylimyssuku. Vuonna 1245 sen päämies 

eli dominus oli Bernardus Mir Arrezat. 376  Hän jakoi luultavasti valtaoikeutensa muiden 

sukulaistensa, ilmeisesti ainakin veljensä Ponciuksen, kanssa. 377  Languedocin alueen 

perimyskäytännön mukaan vainajan lapset jakoivat perinnön tasan keskenään. Tämä johti 

etenkin maaomaisuuden pilkkoutumiseen ja väestön köyhtymiseen. Ylimystö ei yleensä jakanut 

kylien valtaoikeuksia perillisten kesken, vaan ne omistettiin yhteisesti.378 Esimerkiksi Mirepoix’n 

castrumissa oli 11 tasavertaista vallankäyttäjää vuonna 1223.379 Bernardus Mir Arrezat oli 

törmännyt hyviin miehiin kuten moni muukin. Hän ei kunnioittanut heitä pyhinä miehinä. 

Bernardus Mir oli avustanut Lauracin arkkipresbyteeriä kerettiläisten kiinniottamisessa vuonna 

1238.380 Bernardus oli poikkeus, sillä koko muu Mirien klaani ja Saint-Martin-Lalanden ylimystö 

uskoi hyviin miehiin. 

 

HYVIEN MIESTEN HARHAO PPI SAINT-MARTIN-LALANDESSA  
 

Hyvät miehet olivat olleet osa ihmisten arkea 1240-luvulla useamman sukupolven ajan. Ennen 

albigenssiristiretkeä ja niiden aikana hyvät miehet elivät julkisesti Saint-Martin-Lalandessa. 

Bernardus Mir Arrezat muisteli hyvien miesten asuneen castrumissa kymmenessä talossa täysin 

näkyvästi vuoden 1215 tienoilla. Hänen oma siskonsa oli tuolloin kastettu hyväksi naiseksi.381 

Talonpoika Bernardus Petrus kasvoi puolestaan 1200-luvun alussa hyvien miesten 

                                                           
 

372
 Pegg 2001, 70. 

373
 Minulla ei ole ollut mahdollisuutta lukea Cabiroun tutkimusta. Brennon 1998, 298. 

374
 Kylästä kuulusteltiin 253 asukasta. Naiset ovat aliedustettuja kuulusteluissa. Lisäksi lapset eivät näy niissä. 

Varovasti arvioiden kylässä saattoi olla 400–500 asukasta 1240-luvulla. 
375

 Ms. 609, fol. 33v, 35r, 39r, 186r. Cabirou näyttää päättelevän ihmisten ammatit heidän sukunimiensä pohjalta. 
Ne ovat kuitenkin useimmiten harhaanjohtavia. Ammattinimet olivat vakiintuneet sukunimiksi, joilla ei ollut 
tekemistä välttämättä ammatin harjoittamisen kanssa. Esimerkiksi vuonna 1245 Toulousin Bourgin pääkadulla eli 
Petrus Ovelherius, joka tuskin paimensi lampaita kaupungissa. Tarkemmin Toulousin alueen sukunimistä Mundy 
1997, 163-169. 
376

 Ms. 609, fol. 30r. 
377

 Poncius Mir oli elossa ainakin vielä 1241. Ms. 609, fol. 30r, 31r, 38r.   
378

 Given 1990, 21. 
379

 HGL VIII, nro. 226, col. 767-768. 
380

 Ms. 609, fol. 187v. 
381

 Bernardus Mir oli tuolloin kymmenen vuotta vanha. Ms 609, fol. 30r. 
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ympäröimänä. Hänen isänsä, äitinsä ja kaksi veljeään olivat ottaneet consolamentumin 

vastaan.382 

Saint-Martin-Lalande näyttää säästyneen pahimmilta tuhoilta ristiretken aikana. Sen 

lähistöllä käytiin syyskuussa 1211 taistelu ristiretkeläisten ja Foix’n kreivin joukkojen kesken. 

Taistelu päättyi ristiretkeläisten voittoon.383 Ristiretken myötä hyvät miehet ja naiset joutuivat 

vähitellen muuttamaan pois kylistä ja tapaamaan uskovia salassa. Ritari Petrus Gozens heitti 

äitinsä Dulcian ja serkkunsa Bernardan ulos talostaan 1228. Hyvien naisten suojelemisesta oli 

tullut liian raskas ja vaarallinen taakka Petrukselle.384 Tämän jälkeen Saint-Martin-Lalandessa ei 

asunut yhtään hyvää miestä tai naista. 

Kun albigenssiristiretki päättyi vuonna 1229, Lauragaisin hyviin miehiin uskovat 

ihmiset joutuivat totuttelemaan uuteen tilanteeseen. Pyhyyttä hehkuneet hyvät miehet eivät 

voineet enää asua kylissä. He joutuivat kulkemaan paikasta toiseen välttääkseen kiinnijäämisen 

ja mahdollisen rovion. Hyvien miesten saapuessa tapaamaan uskovia kokoontumiset pidettiin 

salassa. Willelmus de Sancto Nazario muisti, kuinka hän oli piilottanut vuonna 1228 hyvän 

miehen Bernardus Martinin ja tämän kumppanin kellariinsa kuultuaan Avignonetin baylelta 

Macip de Tholosalta, että Toulousin kreivi Raymond VII oli saapumassa Saint-Martin-

Lalandeen.385 Vaikka hyvien miesten saapumisen johdosta ei puhalleltu trumpettiin, suurin osa 

castrumin asukkaista varmastikin tiesi, mistä löytää hyvät miehet. Lauragaisin kylät olivat 

tiiviisti rakennettuja. Ihmiset saattoivat haluamattaankin kuulla viereisessä talossa käydyt 

keskustelut.386 Hyvät miehet saattoivat käydä turvallisesti castrumeissa niin kauan kuin niiden 

asukkaat pysyivät asiasta vaiti. 

Bernard de Caux’n ja Jean de Saint-Pierren vuosien 1245–1246 inkvisition rekisterin 

tunnustuksissa mainitaan 119 tilaisuutta, jossa tavattiin hyviä miehiä. Tapaamiset kataarien 

kanssa sijoittuvat vuosiin 1205–1243. Tilaisuuksista kaksi oli vuodelta 1205, yksi vuodelta 1215 

ja kaksi vuodelta 1219. Tunnustuksissa mainitaan 11 tapaamista kataarien kanssa 1220-luvulla. 

Hyviä miehiä tavattiin 1230–1240-luvulla 103. Maininnat kataareista painottuvat vuosien 

1238–1243 välille. Tuolloin kerettiläisiä nähtiin 64 otteeseen Saint-Martin-Lalandessa. Ihmiset 

luonnollisesti muistivat selkeämmin viimeisten vuosien tapahtumat.387 

Saint-Martin-Lalandessa kävi pieni joukko hyviä miehiä tasaisin välein. He liikkuivat 

aina pareittain. Inkvisition pöytäkirjoihin merkittiin yleensä vain vanhemman kerettiläisen 

nimi.388 Toulousin hyvien miesten piispa Bernardus Martini vieraili vuodesta 1228 lähtien 

                                                           
 

382
 Ms. 609, fol. 34r. 

383
 Ks. sivu 43. 

384
 Ms. 609, fol. 37v. 

385
 Ms. 609, fol. 32r-v; Mundy 1985, (Macip de Tholosa) 280-81. 

386
 Pegg 2001, 67-68. 

387
 Tapaamisten määrä on laskettu vertaamalla keskenään inkvisitiotunnustuksia ja identifioimalla yksittäiset 

uskonnoliset tapaamiset. Ms. 609, fol. 30r-41v, 75r, 76r, 115r-v, 186r-189r, 250r, 252r. 
388

 Esimerkiksi Willelmus de Sancto Nazarion tunnustus: ”Item vidit Bertrandum Marti et socium suum hereticum in 
domo ipse testis...” Ms. 609, fol.32r. 
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tasaisin välein Saint-Martin-Lalandessa. Hän kävi castrumissa ainakin 14 kertaa.389 Hyvä mies 

Petrus Arnaldi kävi myös lähes vuosittain 1230-luvulla tapaamassa uskovia.390 Useimmiten 

hänellä oli seuranaan hyvä mies Ramundus Adam.391 Hyvä mies Ramundus Ioule vieraili Saint-

Martin-Lalandessa toverinsa kanssa yhdeksästi.392 Lisäksi kylässä kävi toisinaan kolme sisarusta: 

Diaz, Petrona ja Willelma Rotgeria. 393  Läpi 1230–1240-luvun Saint-Martin-Lalandessa oli 

mahdollista tavata hyviä miehiä tai naisia. 

 

HYVÄT MIEHET JA USKOVIEN V ERKOSTOT SAINT-MARTIN-LALANDESSA  
 

Kun hyvät miehet saapuivat Saint-Martin-Lalandeen, heidät ohjattiin johonkin kylän taloista.394 

Inkvisition kuulustelujen pohjalta esiin nousee viisi taloa, joihin uskovien ja hyvien miesten 

tapaamiset keskittyvät. Hyvät miehet vierailivat Ramundus Ioglarin vanhemman talossa 

viidesti. Hänen poikansa Ramundus nuorempi ja tyttärensä Ramunda olivat hartaita uskovia. 

Lapset näyttävät kutsuneen hyvät miehet isänsä taloon.395 Lopulta Ramundus vanhempi sai 

tarpeekseen ja hääti lapsensa talostaan. Kerettiläisten kestitseminen luvatta oli Ramundus 

vanhemman mielestä täysin sopimatonta. 396 Castrumin konsulin Bernardus Alzenin talossa 

kerettiläisiä vieraili viidesti 1230-luvulla.397 Willelmus Faurella heitä kävi ainakin kymmenesti.398 

Hän oli toiminut baylena Saint-Martin-Lalandessa. 399 Ritari Willemus de Sancto Nazario kestitsi 

                                                           
 

389
 Vierailujen ajat: 1228, 2x1230, 1231, 3x1233, 2x1235, 2x1238, 1239, 2x1241. Ms 609, fol. 31r, 31v, 32r-v, 33v, 

35r, 35v, 36r, 38v, 186v, 187r. 
390

 Petrus Arnaldi kävi Saint-Martin-Lalandessa 13 kertaa: 1229, 4x1233, 2x1235, 1237, 1238, 1239, 1240, 1241, 
1242. Ms 609, fol. 31r, 31v, 32r, 33r, 34r, 35v, 37v, 41v, 187r. 
391

 Esimerkiksi Ms. 609, fol. 31v, 32r. 
392

 Ramundus Ioule kävi Saint-Martin-Lalandessa vuosina: 1236, 1237, 2x1238, 1239, 3x1240, 1241. Ms. 609, fol. 31r, 
31v, 33r, 34v, 38v, 39r, 41v, 186r. 
393

 Ms. 609, fol. 40r, 186r. 
394

 Hyviä miehiä tavattiin harvemmin talojen ulkopuolella: kahdesti metsissä, kolmesti rakentamattomilla aukioilla ja 
viidesti pelloilla. Ms. 609, fol. 30r-41v, 186r-189r.  
395

 Vierailujen ajat: 1238,2x1239, 1240, 1242. Ms. 609, fol. 31r, 32v, 34r, 34v, 36r, 38r, 41r, 188r. 
396

 Lasten häätämisen taustalla näyttää olleen Ramundus vanhemman epäilys, että hänen tyttärensä oli ritari 
Willemus Gozensin maksullinen rakastajatar. Ramunda Ioglarin tunnustus: ”dixit quod pater suus expulisset ipse 
testis de domo sua propter hoc quia credebat ipsam esse meretricem Willelmi de Gazencs.” Käsikirjoituksessa on 
tässä kohtaa suurehko reikä, joka katkaisee tunnustuksen. Ms. 609, fol. 40v. 
397

 Vierailujen ajat: 1235, 2x1236, 2x1238. Ms. 609, fol. 36r, 38v, 186r, 187r, 187v, 188r. 
398

 Vierailujen ajat: 2x1235, 1237, 4x1239, 2x1240, 1242. Ms. 609, fol. 31r, 31v, 33r, 34r, 34v, 36v, 38r, 39r, 40r, 
115r-v, 186v. 
399

 Willelmus Faure saattoi olla vastuussa maksujen keräämisestä kylän Mir-ylimyssuvulle. Hänen mainitaan olleen 
myös kankuri. Näin ollen Willelmus ei voinut olla kovin korkea virkailija. Bayle tarkoittaneekin jonkin asteista 
paikallisen aristokratian palveluksessa ollutta virkailijaa eikä sen yleisempää merkitystä eli Toulousin kreivin 
edustajaa. Ms. 609, fol. 35r, 39r. 
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hyviä miehiä 11 kertaa.400 Useimmiten hyvät miehet tapasivat uskovia Ysarnus de Gibelin 

talossa. Siellä kokoonnuttiin 26 kertaa.401 

Bernardus Alzen, Willelmus Faure, Willelmus de Sancto Nazario ja Ysarnus de Gibel 

muodostivat katarismin keskiön Saint-Martin-Lalandessa.402 Näistä neljästä miehestä Willemus 

de Sancto Nazariolla oli ritarina laajimmat yhteydet kylän ulkopuolelle. Hän toimi 1240-luvun 

alussa baylena Rieux-Minervoisissa, joka sijaitsee noin 45 kilometrin päässä Saint-Martin-

Lalandesta. Käydessään Rieux-Minervoisissa vuonna 1241 Petrus Chalhardin, Arnaldus Valhin ja 

Petrus de Vinhaletin kanssa hän tapasi hyviä miehiä castrumin ulkopuolella. 403  Vaikka 

Willelmus de Sancto Nazariolla oli yhteyksiä kauas kotoa, hän tapasi hyviä miehiä lähes 

yksinomaan kotikylässään. Hänen kohdallaan yhteydet hyviin miehiin olivat hyvin paikallisia. 

Emmanuel Le Roy Ladurie nosti Montailloussaan esille domuksen eli perheen ja sen 

talon keskeisyyden keskiaikaisessa kyläyhteisössä katarismin kannalta.404 Willelmus Faurella oli 

kolme veljeä Arnaldus, Petrus ja Stephanus. Heistä Stephanus oli harras hyvien miesten tukija. 

Hän esiintyy toiseksi yleisemmin inkvisition kuulusteluissa Ysarnus de Gibelin jälkeen.405 

Willelmus-veli puolestaan otti usein vastaan hyviä miehiä.406 Vuonna 1235 joukko miehiä 

läheisestä Lasbordesista saattoi hyvät naiset Diaz, Petrona ja Willelma Rotgerian Willelmuksen 

pellolle Saint-Martin-Lalanden reunamille. Sieltä Willelmus ohjasi hyvät naiset castrumiin.407 

Arnaldus408 ja Petrus409 Faure esiintyvät todistajien kertomuksissa vain pari kertaa ja silloin aina 

suvun talossa. Faurejen domus oli vahvasti sitoutunut katarismiin. 

Bernardus Alzen ja Ysarnus de Gibel olivat tärkeimmät kontaktit hyviin miehiin Saint-

Martin-Lalandessa. Bernardus Alzen majoitti hyviä miehiä harvemmin, mutta hän oli usein 

mukana tapaamisissa.410 Hän toi usein Ysarnus de Gibelin kanssa hyviä miehiä eri taloihin 

tapaamaan uskovia.411 Ysarnus de Gibel oli keskeisin uskova Saint-Martin-Lalandessa. Hän oli 

                                                           
 

400
 Vierailujen ajat: 1221, 1228, 2x1230, 1231, 1238, 1239, 2x1241, 2x1242.. Ms. 609, fol. 31r, 31v, 32r, 32v, 33v, 

35v, 38v, 39v, 186v, 187r. 
401

 Vierailujen ajat: 8x1233, 1235, 1236, 1237, 2x1238, 4x1239, 3x1240, 2x1241, 2x1242. Ms. 609, fol. 32r, 32v, 33r, 
34r, 34v, 35r, 35v, 37v, 38r, 38v, 39r-v, 40v, 41r, 41v, 186v, 187v, 188r. 
402

 Ramundus Ioglar vanhemman tyttären Ramundan pitkä tunnustus on pahasti vaurioitunut. Tunnustuksen 
aukkojen vuoksi Ioglarien roolia Saint-Martin-Lalanden uskovien keskuudessa on vaikea selvittää. Isän ja tyttären 
tunnustukset ovat ristiriitaisia. Ms. 609, fol. (Ramundus vanhempi) 32v-33r, (Ramunda) 40v-41r. 
403

 Ms. 609, fol. 38r. 
404

 Le Roy Ladurie 1982. 
405

 Yhteensä 23 tapauksessa, joista 21 sijoittui Saint-Martin-Lalandeen. Yhtä tapaamista hyvien miesten kanssa en 
ole pystynyt paikantamaan, Ms. 609, fol. 30r-41v, 186r-189r.  
406

 Willelmus Faure esiintyy 16 otteeseen kataarien tapaamisissa. Ms. 609, fol. 30r-41v, 186r-189r 
407

 Ms. 609, fol. 115r-v, 186v. 
408

 Arnaldus Faure mainitaan kahden kataaritapaamisen yhteydessä, joista toinen liittyy hänen veljensä 
Willelmuksen sairauteen. Viite 392; Ms. 609, fol. 31v, 34r, 39r. 
409

 Petrus Faure osallistui viiteen tapaamiseen hyvien miesten kanssa. Ms. 609, fol. 30v, 31r-v, 34r, 39r. 
410

 Yhteensä 21 kertaa. Ms. 609, fol. 30r-41v, 186r-189r. 
411

 Esimerkiksi vuonna 1240 tai 1242 Bernardus Alzen ja Ysarnus de Gibel toivat hyvän miehen Ramundus Ioulen 
Willelmus Fauren sairasvuoteen luo. Ms. 609, fol. 31r-v, 33r, 34v. Varsinkin Ysarnus de Gibel toi usein hyviä miehiä 
tapaamaan uskovia. Esimerkiksi Ms. 609, fol. 35r-v, 36r, 41r-v. 
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läsnä kolmasosassa hyvien miesten ja uskovien tapaamisista.412 Jos joku kylässä halusi tavata 

kerettiläisiä, tämän oli syytä kääntyä Ysarnus de Gibelin puoleen. 

Ysarnus de Gibelillä ja Bernardus Alzenilla oli huomattava arvovalta Saint-Martin-

Lalandessa ja läheisissä castrumeissa. Vuonna 1241 Saint-Papoulin benediktiiniluostarin apotti 

vangitsi hyvän miehen Willelmus Vitaliksen. Apotti lupasi vapauttaa kerettiläisen tuhatta 

Toulousin solidusta vastaan. Ysarnus de Gibel ja Bernardus Alzen keräsivät kokoon tämän 

huikean summan. He rekrytoivat noin 40 miestä Saint-Martin-Lalandesta, Castelnaudarystä, 

Isselistä ja Labécède-Lauragaisista vapauttamaan Willelmus Vitalista. Miehet marssivat 

yhteistuumin aseistautuneina vajaan neljän kilometrin matkan luostarille. Stephanus Faure 

tähdensi myöhemmin inkvisiittoreille, että aseiden kantamisesta huolimatta joukkion ei ollut 

suinkaan tarkoitus vapauttaa vangittuja kerettiläisiä. Apotti oli kokenut tällä välin 

mielenmuutoksen ja talonpoikien rahat eivät kelvanneetkaan. Willelmus Vitalis jäi vangituksi.413 

Vuosien 1245–1246 inkvisition kuulusteluista löytyy 357 nimettyä saint-martin-

lalandelaista. Näistä 150 henkeä mainittiin kerettiläisiin liittyvissä tapauksissa. Heidän 

joukostaan 44 ihmistä oli osallistunut vähintään neljästi hyvien miesten uskonnollisiin 

tilaisuuksiin. He edustavat 12,3 % Saint-Martin-Lalanden tunnetusta väestöstä. Kylän 

asukkaista 44 mainittiin hyvien miesten ja uskovien tapaamispaikan isäntinä.414 Tämän joukon 

sisällä Ysarnus de Gibel, Bernardus Alzen, Willelmus de Sancto Nazario ja Willelmus Faure 

muodostivat keskiön uskovien ja hyvien miesten tapaamisissa. He joko saattoivat hyviä miehiä 

toisten koteihin. Useimmiten uskovat kokoontuivat heidän taloissaan. Hyvien miesten ja 

uskovien välissä kontakteissa Saint-Martin-Lalandessa kourallinen ihmisiä oli keskeisessä 

asemassa. 

 

SUKU ,  USKO JA HYVÄT MIEHET  SAINT-MARTIN-LALANDESSA  
 

Vuonna 1231 toista kymmentä ritaria ja ylimysnaista oli kokoontunut kuuntelemaan hyvän 

miehen Bernardus Martinin saarnaa Willelmus de Sancto Nazarion kotiin. 415  Paikalla oli 

Bernardus Mir Arrezatin vaimo Ermessen sekä muita tämän sukulaisia. Yllättäen Willelmus de 

Canast toi Bernardus Martinille lautasellisen kastanjoita lahjaksi. Hän sanoi lahjan olevan 

Bernardus Mir Arrezatilta. Ramundus Mir, joka oli Bernardus Mir Arrezatin veljenpoika, oli 

käskenyt Willemus de Canastin sanoa näin. Ramundus Mir halusi huvittaa läsnäolijoita, koska 
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kaikki tiesivät ”ettei Bernardus Mir rakastanut kerettiläisiä”.416 Bernardus Mir Arrezatia tämä 

pila ei liiemmin huvittanut, koska hänet tuomittiin myöhemmin kerettiläisten kanssa veljeilystä 

ja lahjojen antamisesta heille.417 

Bernardus Mir Arrezatin vaimo ja muu suku uskoi hyviin miehiin. Itse hän ei näistä 

välittänyt.418 Hän ei ollut mikään poikkeus. Oksitaniassa oli yleistä, että osa perheestä kunnioitti 

hyviä miehiä ja osa ei. Albigenssiristiretken aikana vuonna 1210 Carcassonnen piispa Bernard 

Raymond de Roquefort yritti suostutella Termesin linnan kerettiläisiä antautumaan 

ristiretkeläisille. Hänen kerettiläisiksi kääntyneet äitinsä ja veljensä olivat siellä piiritettyinä.419 

Bernardus Mir Arrezatilla oli sukulaisia noin yhdeksän kilometrin päässä sijaitsevassa 

Lauracissa. 420  Hänen vaimonsa Ermessen kävi siellä toisinaan tapaamassa hyviä miehiä 

Bernarduksen toisen sukulaisen Mir de Lalandan vaimon Cerdanan kanssa.421 Ermessen ja 

Cerdana tapasivat hyviä miehiä vain toisten ylimysten seurassa. Useimmiten he esiintyivät 

toistensa tai jonkun muun sukulaisensa kuten Poncius Mirin seurassa.422 He liikkuivat myös 

kotikylän ulkopuolella. Tällöin he luultavasti vierailivat omien sukulaistensa luona. Ritarien 

sosiaalinen asema ei liiemmin eronnut aatelittomista, ylimyksen ja tavallisen ihmisen ero oli 

häilyvä köyhässä Oksitaniassa.423 Toisin kuin ylimysnaiset, ritarit tapasivat hyviä miehiä myös 

muiden kyläläisten seurassa. Vuonna 1230 Willelmus de Sancto Nazarion taloon oli 

kokoontunut kuusi miestä tapaamaan Bernardus Martinia. Heistä vain Willelmus ja Poncius Mir 

olivat ritareita.424 

 

INKVISITION VAIKUTUS SAINT-MARTIN-LALANDEEN  
 

Palataan takaisin vuoteen 1246 ja Willelmus de Sancto Nazarioon. Bernard de Caux ja Jean de 

Saint-Pierre tuomitsivat hänet harhaopin tukemisesta vankeuteen. Ylpeänä ritarina Willemus ei 

suostunut moiseen ja jätti menemättä inkvisiittorien vankilaan. Bernard de Caux’n inkvisition 

rekisterissä hänen tunnustuksensa viereen onkin kirjattu: ”Tämä pakeni”.425 Sen koomin 

inkvisiittorit eivät enää nähneet Willelmusta. Vuotta myöhemmin 8.9.1247 Bernard de Caux ja 
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Jean de Saint-Pierre julistivat Willelmus de Sancto Nazarion kerettiläiseksi, takavarikoivat 

hänen omaisuutensa ja lupasivat asettaa kaikki häntä auttavat ihmiset kirkonkiroukseen.426 

Inkvisiittorit eivät säästelleet Saint-Martin-Lalandea kitkiessään siellä paljastamansa 

harhaopin rikkaruohoja. Willelmus de Sancto Nazarion ohella kaikki keskeiset uskovat 

tuomittiin vankeuteen. Stephanus Faure ja varmuudeksi hänen veljensä Arnaldus ja Petrus 

tuomittiin vankeuteen 13.5.1246.427 Willelmus Fauren tuomiosta ei ole tietoa. Ysarnus de Gibel 

oli kuollut vuoden 1246 kesään mennessä ja hänen vaimonsa Andreva poltettu Toulousissa 

kerettiläisenä vuosien 1241 ja 1245 välillä.428 Bernardus Alzen oli puolestaan ryhtynyt hyväksi 

mieheksi vuoden 1242 jälkeen. 429  Hänen poikansa Bernardus Alzen nuorempi oli 

inkvisiittoreista harhaoppisuuden saastuttama, joten hänet tuomittiin myös vankeuteen.430 

Bernard de Caux ja Jean de Saint-Pierre tuomitsivat yhteensä 12 ihmistä Saint-Martin-

Lalandesta vankeuteen. 431  Castrumin asukkaista 19 sai kevyempiä tuomioita, kuten 

harhaoppisuudesta kertovat keltaiset ristit vaatteidensa päällä kannettavaksi. He olivat 

pääasiassa vankeuteen tuomittujen sukulaisia, kuten Willelmus de Sancto Nazarion vaimo 

Ramunda, tai osallistuneet toivioretkeen Saint-Papoulin luostariin 1241, kuten Willelmus 

Ayalric nuorempi.432 

Mirien klaani kärsi pahasti inkvisitiosta. Kerettiläisiä vieroksunut Saint-Martin-

Lalanden dominus Bernardus Mir Arrezat tuomittiin kantamaan ristejä.433 Hänen sukulaistensa 

edesottamukset painoivat raskaana hänen niskassaan.434 Kirkolla oli taipumus nähdä harhaoppi 

tarttuvana tautina.435  Se saastutti lähisukulaiset varmasti. Bernarduksen vaimo Ermessen 

tuomittiin vankeuteen ja hänen sukulaisensa Mir Lalandan vaimo Cerdana sai myös 

pienemmän tuomion. Inkvisition myötä Mirien suku menetti valtansa Saint-Martin-Lalandassa. 

Pari sen edustajaa päätyi Lauraciin, missä heillä ei liiemmin ollut valtaa.436 Kun Lauragaisin 

castrumien herrat vannoivat uskollisuutta vuonna 1249 Toulousin uudelle kreiville Alphonse de 
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Poitiesille, yhtään Miriä ei ollut joukossa.437 Inkvisitio oli tuhonnut Bernardus Mir Arrezatin 

suvun. Samalla Saint-Martin-Lalanden uskovien verkosto oli murskattu. 

 

SAINT-MARTIN-LALANDEN KATAARISOLU  
 

Katarismin vahvuuden ja pitkäikäisyyden taustalla katsotaan olleen maaseudun kylien 

valtaapitävien ylimysten keskinäiset avioliitoilla vahvistetut verkostot.438 Paikallinen ylimystö 

suojeli kerettiläisiä ja heidän tukijoitaan keskinäisten sukusiteidensä vuoksi. Vaikka Saint-

Martin-Lalanden dominus Bernardus Mir Arrezat ei ollut hyvien miesten ystävä, hän ei estänyt 

näiden toimintaa kylässään. Se olisi tarkoittanut sukulaisten, etenkin oman vaimon, kimppuun 

käymistä. Mirien suhteen katarismi ja sukusiteet nivoutuivat yhteen. Hyviä miehiä tavattiin 

sukulaisten seurassa niin omassa kylässä kuin muuallakin. 

Paul Ormerod ja Andrew P. Roach ovat esittäneet, että harhaopilla oli Languedocissa 

monia scale-free networkin ominaisuuksia.439 Tällainen verkosto koostuu monista soluista, 

joista pienellä osalla on hyvin paljon kontakteja toisiin soluihin. Pääosalla verkoston soluista on 

vain vähän yhteyksiä toisiinsa. Verkoston koolla ei ole merkitystä sen rakenteeseen. Ormerod 

ja Roach rakentavat hypoteesinsa inkvisiittorien ohjekirjojen ja tuomioiden varaan. Tältä 

pohjalta he esittävät, että katarismin tukiverkosto rakentui harvalukuisen uskovien joukon 

varaan. Nämä ihmiset toimivat pääasiallisina kontakteina hyvien miesten ja uskovien välillä. 

Saint-Martin-Lalanden kohdalla tämä malli pitää paikkansa. Kylässä oli yksi kataarisolu. Se 

koostui 44 aktiivisesta jäsenestä, joista neljä oli keskeisessä asemassa. Tämä neljän ihmisen 

ydinjoukko majoitti ja toi hyvät miehet uskovien tapaamisiin. Heillä on täytynyt olla yhteyksiä 

Saint-Martin-Lalanden ulkopuolelle toisiin kyliin ja niissä toimiviin uskovien soluihin. Muuten he 

eivät olisi tietäneet hyvien miesten liikkeistä ja olleet valmiita majoittamaan heitä. Myös joillain 

muilla Saint-Martin-Lalanden kataarisolun jäsenillä oli kontakteja kylän ulkopuolelle. 

Esimerkiksi Ermessen Mir tapaili hyviä miehiä sukulaistensa luona Lauracin kylässä. 

Hyvin pienellä osalla Saint-Martin-Lalanden asukkaista oli laajemmin kontakteja 

hyviin miehiin. Vaaja puolet inkvisition kuulusteluissa esiintyvistä 357 kylän asukkaasta oli 

osallistunut tapaamisiin kerettiläisten kanssa. Kyläläisistä 86 oli tavannut hyviä miehiä 

useammin kuin kerran. Heistä 44 tapasi hyviä miehiä runsaammin. Tähän ryhmään kuului kylän 

keskeisimpiä ihmisiä: ritareita, ylimysnaisia sekä kylän konsuli. Heidän joukostaan neljä oli 

keskeisessä asemassa, kun kerettiläisiä saapui Saint-Martin-Lalandeen. Ysarnus de Gibel, 

Bernardus Alzen, Willelmus de Sancto Nazario ja Willelmus Faure olivat katarismin selkäranka 

castrumissa. Hyviä miehiä tavattiin johdonmukaisesti heidän taloissaan 1220–1240-luvulla. Jos 

tapaamiset eivät sijoittuneet heidän taloihinsa, he olivat useimmiten paikalla ja olivat 
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VI  HERRAN VIINITARHA  
 

capite nobis vulpes parvulas quae demoliuntur vineas nam vinea nostra floruit440 

 

Katarismi oli sydänkeskiajan merkittävin harhaoppi. Kaikki muut harhaopit olivat Oksitaniassa 

vähäpätöisiä verrattuna katarismiin. Katarismin ja katolilaisuuden suuri opillinen eroavaisuus 

oli keskeinen tekijä kirkon halussa tukahduttaa harhaoppi. Katarismi sanoutui käytännössä irti 

kaikista katolisen uskon keskeisistä sakramenteista. Katolinen kirkko oli valmis käyttämään 

kovia pakkokeinoja katarismin tuhoamiseksi: ristiretkiä ja koko aikuisväestön uskonnollisen 

luotettavuuden tutkimista inkvisitioin. 

Katarismiin uskoneiden ihmisten määrään arvioiminen on keskeinen tekijä 

koetettaessa ymmärtää albigenssiristiretken taustaa ja inkvisition toimintaa. Katarismin 

tiedetään vedonneen ihmisiin säädystä riippumatta. Hyvien miesten oppeihin uskoneiden 

maallikoiden määrän arvioiminen mahdollistaa katolisen kirkon harhaoppien vastaisten 

toimien oikeutuksen ja syiden pohdinnan. Jos hyviä miehiä ja uskovia olisi ollut vähän, 20 

vuotta kestänyttä albigenssiristiretkeä voisi pitää ylilyöntinä. Toisaalta, jos Oksitania olisi ollut 

kerettiläisten kyllästämä, ajautuminen ristiretkeen näkyisi täysin eri valossa. 

Albigenssiristiretken voisi tulkita peräti pakonomaiseksi paniikkireaktioksi. 

Olen verrannut keskenään tässä tutkimuksessa seitsemän Lauragaisin castrumin 

asukkaiden inkvisitiokuulusteluja vuosilta 1245–1246. Ne valottavat lauragaisilaista katarismia 

1200-luvun ensimmäisellä puoliskolla. Tutkimukseni perusteella katarismilla oli suuri merkitys 

noin kymmenesosalle Lauragaisin täysi-ikäisistä asukkaista. He olivat valmiita tapaamaan ja 

auttamaan hyviä miehiä huolimatta siitä, että katarismi oli kielletty usko. Näitä ihmisiä voi pitää 

tutkijoiden ja inkvisiittorien termein uskovina. He halusivat pitää kiinni uskonnosta, jonka 

esivalta oli tuominnut harhaopiksi. Tämän kymmenesosan lisäksi paikasta riippuen viidesosasta 

kahteen viidesosaan Lauragaisin castrumien asukkaista oli toisinaan osallistunut kataarien 

uskonnollisiin tilaisuuksiin. Käytännössä kaikki ennen vuotta 1229 syntyneet lauragaisilaiset 

olivat törmänneet hyviin miehiin lukuisia kertoja arkisten askareidensa lomassa. 

Katarismiin uskoneet ihmiset olivat vähemmistö Lauragaisissa. He olivat kuitenkin 

merkittävä vähemmistö. Uskovia oli kaikissa yhteiskunnallisissa luokissa. Etenkin ylimystön 

keskinäiset sukusiteet ylläpitivät katarismia. Eräät ylimykset kuten esimerkiksi Bernardus Mir 

Arrezat, joka ei kunnioittanut hyviä miehiä, olivat valmiita sietämään kerettiläisiä sukulaistensa 

vuoksi. Katarismi oli alusta lähtien tuomittu harhaopiksi. Hyvien miesten uskonto perustui 

vapaaehtoisuuteen, kun se levisi Lauragaisiin 1100-luvulla. Kielletyn ja vainotun uskonnon 

osalta on huomattavaa, että noin kymmenen prosenttia Lauragaisin väestöstä oli aktiivisia 
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uskovia. Katarismi oli merkittävä uskonnollinen tekijä. Se vetosi uskovien ydinjoukon lisäksi 

huomattavaan osaan Lauragaisin väestöstä. Uskovien määrän perusteella katolisella kirkolla oli 

täysi syy olla huolissaan katarismista. 

Katolisessa poleemisessa kirjallisuudessa hyviä miehiä verrattiin usein Laulujen laulun 

pieniin kettuihin, jotka tekivät tuhojaan Herran viinitarhassa. Inkvisiittorit kävivät taistoon näitä 

tuholaisia vastaan hyökkäämällä katarismin tukijalkaa eli uskovia maallikoita vastaan. Katolisen 

kirkon kannalta maallikot muodostivat todellisuudessa vaarallisimman osan pienten 

kerettiläiskettujen laumaa. Ilman tavallista kansaa kataarien eliitti ei kyennyt piilottelemaan 

ortodoksiselta esivallalta. Inkvisiittorien tarvitsi saada kiinni uskovien aktiivisin ydinjoukko. 

Nappaamalla muutaman emoketun he vahingoittivat katarismia ratkaisevasti. Toisaalta 

inkvisiittorit olivat katarismin kannalta mitä pahimpia pieniä kettuja. He kaivoivat 

kuulusteluillaan ja tuomioillaan kuoppaa hyvien miesten uskon perustaan. Lauragais oli 1200-

luvun puolessa välissä pienten kettujen maa. Kataari- ja inkvisiittoriketut nakersivat siellä 

toistensa viiniköynnöksiä. 
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