Montségur a Carcassonne...
…sú pravdepodobne dve najpopulárnejšie katarské pamätné miesta, ktorých relatívna
nedotknutosť sa zachovala, i keď v prípade Montséguru je to iba v podobe zrúcanín.

Montségur
Montségur je tou slávnou poslednou baštou Katarov z
obdobia krížových vojen, ktoré viedol proti Katarom
pápež s francúzskym kráľom. Podľa pôvodných
legiend o Grále, aj Svätý Grál sa nachádzal na
Montségure.
Na konci dvanásteho storočia slúžila budova na
vrchole ako ubytovňa katarským ženám. Zrejme
tušiac neblahý vývoj priazne mocných tohto sveta, na
začiatku trinásteho storočia požiadali jedného z hradných pánov, Raymonda de Pereille, aby
hrad posilnil tak, aby dokázal odolávať vojenským útokom.
V dôsledku ďalších dohôd medzi Raymondom de Pereille a katarskými biskupmi Tenta z
Agenu a Guillaberta de Castres, sa hrad od roku 1232 stal hlavným strediskom katarského
hnutia v Languedocu, na ktorom postupne hľadali útočisko utečenci a fajditi – rytieri mimo
zákona, ktorým rímska cirkev odobrala pozemky a majetok. Títo fajditi viedli partizánsku
vojnu proti okupantom. Aj Raymond de Pereille sa v roku 1237 uchýlil na Montségur so
svojou manželkou Corbou a maloletou dcérou Esklarmondou potom, čo museli ujsť z
Toulouse.
Po neúspechu povstania proti francúzskym votrelcom, keď francúzsky kráľ Ľudovít IX
porazil anglického Henryho III, po udalostiach pri Avignonete, a po kapitulácii Raymonda
VII, čo sa všetko odohralo v roku 1243, Beziérsky Koncil sa rozhodol zmiesť zo sveta
posledné útočisko Katarov. Vedelo sa, že katarskí sympatizanti zodpovední za usmrtenie
inkvizítorov pri Avignonete prišli z Montséguru. Koncil sa preto rozhodol, že „odreže
drakovi hlavu“, teda že zaútočí na Montségur, ako posledné stredisko katarského odporu.
Do toho času bola pevnosť vysoko na skalnatom vrchu už posilnená.
Neskôr v roku 1243 prebral velenie obliehania
Montséguru Hughes des Arcis, ktorý bol senešalom
Carcassonny v službách francúzskemu kráľovi. Po
mnohé mesiace bolo obliehanie neúspešné, ale
krátko pred Vianocami sa skupine baských
žoldnierov
podarilo
vystúpiť
po
takmer
neprístupnej strmej strane kopca a to dobyvateľom
umožnilo zaujať už oveľa výhodnejšie pozície
priamo na kopci. Tam sa Francúzom pod velením
katolíckeho biskupa, ktorý bol odborníkom na
vojenské zariadenia, podarilo zostrojiť katapulty. To znamenalo koniec všetkých nádejí pre
Katarov. Pevnosť sa vzdala 2. marca 1244, zatiaľ čo si Katari počas rokovania o kapitulácii
vyžiadali dva týždne prímeria. Zatým mali parféti (katarské duchovenstvo) na výber vzdať sa svojho presvedčenia, alebo byť upálení zaživa.
Príbeh obliehania Montséguru je vari najdojemnejšou zo všetkých tragédií, ktoré sa odohrali
v priebehu vojny proti Katarom. Aj na najväčších oponentov katarstva urobila dojem tá
skutočnosť, že na rozdiel od toho, čo sa očakávalo, sa stal pravý opak. Počas tých dvoch
týždňov prímeria sa počet parfétov na Montségure nielen že nezmenšil, ale dokonca
narástol. Viac o tom nájdete tu: http://www.dhaxem.com/data/handt_sl/Katarske_Martyrstvo.pdf
Skalnatý vrch Montséguru pod sebou skrýva asi 40 jaskýň, ktoré slúžili okrem iného, aj ako
hrobky Katarom. Archeológom a iným dobrodruhom sa k nim dodnes nepodaril plný
prístup.

Carcassonne
je hlavným mestom oblasti Aude. Je
najväčším mestom v Európe s plne
zachovanými stredovekými hradbami.
Onoho času to bolo vizigótske mesto,
združené s Rennes-le-Château, ktoré sa
stalo baštou Katarov. Carcassonne je dnes
chránenou svetovou pamiatkou.
So svojím rozložením medzi Čiernou
Horou a Pyrenejami, Carcassonne sa
nachádza na dôležitých trasách spojenia
medzi Atlantickým oceánom a Stredozemským morom a Španielskom, Francúzskom
a Talianskom. Známky pred-rímskych (ibérskych) sídiel v oblasti pochádzajú z 5. storočia
pnl.
V roku 122 pnl Rimania obsadili oblasti, ktoré dnes poznáme ako Provence a
Languedoc, v ktorom vybudovali opevnenie. Toto rímske sídlo nazvali Carcasso. Rimania
okupovali oblasť až do polovice 5. Storočia nl, kedy spolu so Španielskom oblasť dobyli
Vizigóti z pobrežia Dunaja. Carcassonne bola pod vládou Vizigótov od roku 460 do roku
725.
Vizigótske mesto s hradbami tu bolo postavené v 5. storočí za vlády vizigótskeho kráľa
Euricha I. V roku 508 zdolalo nájazdom franského kráľa Chlodovika I, ale dobyli ho Mauri
(Saracéni) v roku 725.
Keď sa stala maurským opevneným mestom, volala sa
Carchachouna.
Približne o generáciu neskôr, v roku 752, Maurov z oblasti vytlačili
jednotky karolínskeho kráľa Pipina Krátkeho, ktorému sa podarilo dobyť Carcassonne,
a urobiť ju franským mestom.
K veľkému rozkvetu stredovekého mesta Carcassona, ktoré trvalo viac ako sto rokov, došlo
pod vládou rodiny Trencavelcov.
Ukončilo sa ničivými vojnami proti Katarom
Languedocu. Dôležitou etapou týchto udalostí v počiatočných fázach vojny bolo obliehanie
Carcassonny. Jedným z výsledkov vojen proti Katarom bolo pripojenie Languedocu
k Francúzsku. Carcassona sa stala francúzskym mestom, ktorého meno jeho dobyvatelia
opäť zmenili na jej súčasné meno Carcassonne. Po stáročiach zanedbávania, bolo mesto
zreštaurované do jeho súčasnej veľkolepej podoby.
Hradby chránia hrad, ktorý bol voľakedy
domovom
Raymond-Rogera
Trencavela.
Vonkajšia stena hradieb je francúzska, a celá
pamiatka bola zo základov zreštaurovaná, avšak
táto budova sa v pravom zmysle slova môže
nazývať katarským hradom.
Dobyvatelia ho
obliehali od 1. do 15. augusta 1209. Mesto a hrad
padli v dôsledku zrady, keď počas obliehania
Roger-Raymond vyšiel z hradieb jednať
o podmienkach s Arnaudom Amerym.
Vtedy
menovali Šimona Montforta za držiteľa Raymond-Rogerovej krajiny.
novembra, Roger-Raymond zomrel vo vlastnej väznici vo veku 24 rokov.

Krátko nato, 10.

Vonkajšie časti hradieb s bránami, vežami, a strielňami boli postavené počas vlády Ľudovíta
IX. Jeho syn, Filip III, pokračoval s prácami. Okrem iného, pridal hlavný vchod, ktorého
názov je Narbonnská Brána. Stráži ju veža z oboch strán, s dvojitým barbakánom.
S prvou časťou editovanou, pôvodný anglický text prebraný od:
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Príloha:
Mapa Okcitánie s vyznačeným Languedocom (Lengadoc)
Okcitánia bola po ukončení katarských vojen vymazaná z mapy sveta.

Znak Trancavelovcov

Viac záberov z Carcassonne:

