
 

 
 

 Vytvorené podzemnou riekou, tak ako aj iné jaskyne 
v okolí, Lombrívy v Pyrenejách sa stali útulkom predhistorického človeka.  Neskôr k nim získal 
prístup kmeň Pyrenejských Ibércov, Bedrykov.  Prítomnosť tohto obrovského priestoru pod 
zemou sa spája s legendou o dievčine Pyrene.  Pyrene pochádzala z rodiny kráľa Bebryxa, no 
stala sa obeťou svojej nešťastnej lásky k Herkulovi, Tyrianovi.  Od nej je odvodené meno 
Pyreneje. 

 
Komnaty z kameňa tam vystavujú množstvo vápnitých konkrécií, stalaktitov a stalagmitov.  
Steny sú pokryté záhadnými symbolmi z každého storočia.  Akoby bola jej srdcom, sa v jaskyni 
rozkladá „katedrála Katarov“.  

 

Po páde Montséguru v roku 1244, sa Lombrívske jaskyne stali 

domovom katarského biskupa Amiela Aicarda. Tento dokonalý mal 
príkaz opustiť obliehanú pevnosť v noci, v marci 1244 počas jej 
kapitulácie, pričom mal zobrať so sebou do Lombrív posvätný 
poklad Katarov.  Takmer o storočie neskôr sa jaskyňa stala 
posledným útočiskom pyrenejského katarstva. 
 

B ola to horná vrstva tejto jaskyne, čo sa stala svedkom pomalej smrti 510 Katarov, ktorých 

tam inkvizítor Jacques Fournier dal zamurovať zaživa v roku 1328.  Fournier sa stal pápežom 
Benediktom XII. 
 

Čo ostalo Katarom robiť?  Oblasť bola ťažko obkľúčená a uvedomovali si, že možnosť výstupu 
do bezpečia nebola.  Ak by sa objavili na povrchu, znamenalo by to vpochodovať priamo do rúk 
Fournierových vojakov.  Postúpili by ich inkvizícii, ktorá by ich mučila, predtým, než by ich 
upálili na hranici, trebárs na dákom verejnom námestí.   Katari sa pokojne oddali svojmu osudu.  
 

Napoleon Peyrat to podal takto:  ...jedného 
dňa im už všetko došlo, nemali čo jesť, nemali 
dreva, alebo hocčo z čoho si urobiť ohník, ani 
len najslabšie svetielko, ten viditeľný odraz 
života.  Zišli sa všetci ako rodiny, v skupinkách, 
manžel popri svojej manželke, dievčatko s 
vysilenou matkou, s ďalším  bábätkom na 
vysušených prsiach. Než si sám ľahol aby aj on 
zaspal, verný kňaz objal umierajúcich 
naposledy.  Všetci zaspali pohromade.  Po 
stáročia iba kvapky vody, čo pomaly padali zo 

stropu, prerušovali hĺbku hrobového ticha...  Zatiaľ čo inkvizícia preklínala ich pamiatku 
a dokonca ich milovaní sa neodvážili vysloviť ich mená, skaly nad nimi plakali.  
 

Nežná matka hora ich prijala na svoju hruď, utkala im biele plátno zo svojich sĺz a pochovala ich 
pozostatky v  narastajúcich záhyboch vápenitého závoja, pokryla ich kosti tak, aby ich žiadny 
červ nezneuctil, vytesala im víťazné mauzóleum zo stalagmitov, skvele ozdobené urnami a 
mnohoramennými svietnikmi.   
 
 



 
 
 

 
 

Podzemné siene Lombrív patria medzi najrozmernejšie v Európe.  Rozkladajú sa na siedmich 
rovinách. 

 
 

Viac o Montségure: http://www.dhaxem.com/data/handt_sl/O_Velkej_Esklarmonde_Katarov.pdf 
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