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Η ιστορία του ευρωπαϊκού πολιτισμού είναι σύμφυτη με την
ιστορία του δυτικού χριστιανισμού. Τα ευρωπαϊκά φιλοσοφικά,
πολιτικά και λοιπά ρεύματα σκέψης συγκροτήθηκαν εντός ενός
χριστιανικού πλαισίου και ως εκ τούτου κουβαλάνε πάνω τους
ίχνη αυτής της πραγματικότητας. Το συχνότερο παράδειγμα προς
επίρρωση των σχέσεων μεταξύ πολιτικής και θρησκείας είναι η
ριζοσπαστικοποίηση του πολιτικού λόγου μέσα από την κοσμογονία
της Μεταρρύθμισης. Ο Πόλεμος των Χωρικών (1524/1525) και η
Αγγλική Επανάσταση (1640–1660) μετέφεραν τα θρησκευτικά
αιτήματα στο πεδίο της πολιτικής προσφέροντας μας τα
συνεπέστερα δείγματα της παραπάνω σύνθεσης. Σταδιακά και με το
πέρασμα στη νεωτερικότητα η κυριαρχία του θρησκευτικού Λόγου
υποχωρεί μπροστά στα εκκοσμικεύμενα συστήματα σκέψης, ενώ η
κεντρικότητα του χριστιανισμού αμφισβητείται. Ωστόσο η σύζευξη
μεταξύ θρησκείας και πολιτικής στο ευρωπαϊκό γίγνεσθαι
παραμένει ισχυρή και οδήγησε τον Κ. Σμιτ στην Πολιτική
Θεολογία να περιγράψει τις μεν θεολογικές έννοιες ως
θεολογικοποιημένες πολιτικές έννοιες και τις δε νεωτερικές
πολιτικές έννοιες ως εκκοσμικευμένες θεολογικές έννοιες.
Τι ισχύει όμως για την προγενέστερη περίοδο της Ευρώπης;
Εκείνη την αχανή, γεωγραφικά και χρονικά ιστορική περίοδο που
έχουμε συνηθίσει να αποκαλούμε Μεσαίωνα και στην οποία
αποδίδουμε μύθους και στερεότυπα, που όπως συνήθως συμβαίνει
είναι λανθασμένα και παραπλανητικά. Χωρίς να επιχειρήσουμε εδώ
την απόρριψη της φαντασιακής καταγραφής του Μεσαίωνα ως εποχής
σκοταδισμού και προλήψεων, επιδημιών, κοινωνικής αδικίας και

καταπίεσης, βίας και πολέμων οφείλουμε εν τούτοις να τονίσουμε
ένα θεμελιώδες σημείο. Ο Μεσαίωνας αποτελεί όρο τεχνητό και
κατασκευασμένο, που δημιουργήθηκε από τους Ιταλούς ουμανιστές
της Αναγέννησης κατά τον 15ο αι.. Πιο συγκεκριμένα, ο Λεονάρντο
Μπρούνι φαίνεται να υπήρξε ο πρώτος που μεταχειριζόμενος την
έννοια του Πετράρχη (Φραντσέσκο Πετράρκα) περί Εποχής του
Σκότους διακριτής από το ένδοξο πολιτισμικά παρελθόν της
Εποχής του Φωτός, εισήγαγε την τριμερή διαίρεση της ιστορίας
της ανθρωπότητας σε Αρχαιότητα, Μέσους Χρόνους και Σύγχρονη
Εποχή.
Αρκετά σύντομα οι ουμανιστικοί κύκλοι υιοθέτησαν το τριμερές
σχήμα και επιθυμώντας την ανάδειξη της σύζευξης τους με τον
κλασικό πολιτισμό της αρχαιότητας, συκοφάντησαν αβίαστα μία
χιλιετή περίοδο της ανθρώπινης ιστορίας και πολιτισμού. Ο
Μεσαίωνας νοηματοδοτήθηκε ως η ενδιάμεση εκείνη περίοδος
πνευματικού και πολιτισμικού σκότους μεταξύ των δύο περιόδων
πολιτισμικής άνθησης και δημιουργίας, ενώ μέχρι τις μέρες μας
χρησιμοποιείται κατά κόρον ως κακόσημος χαρακτηρισμός.
Το αν η αξιακή κρίση των Ιταλών ουμανιστών ανταποκρίνεται στην
ιστορική πραγματικότητα δεν δύναται να απαντηθεί μέσα σε τόσο
μικρό χώρο. Ωστόσο, η ανιστορικότητα της είναι κάτι παραπάνω
από προφανής, καθώς όχι απλώς επιχειρεί να αποδώσει ενιαία
χαρακτηριστικά στα φαινόμενα μίας χιλιετούς περιόδου, αλλά
ταυτόχρονα αποπειράται τη γεωγραφική τους ενοποίηση. Εν
ολίγοις, η έκταση του Μεσαίωνα στο χρόνο και στον χώρο είναι
τόσο εκτεταμένη που a priori καθιστά ανέφικτες τις απόπειρες
διατύπωσης καθολικών κρίσεων. Στη Σικελία του Φρειδερίκου Β΄
των αρχών του 13ου αι., στη Γαλλία του Καρλομάγνου το 800 μ.Χ.
και στην Ιρλανδία του 5 ο υ αι., εποχή δράσης του άγιου
Πατρικίου, μπορούμε να παρατηρήσουμε κοινά στοιχεία, κυρίως
όμως εντοπίζουμε διαφορές και αποκλίσεις τόσο σε επίπεδο
πολιτισμού όσο και πολιτικής και κοινωνικής οργάνωσης.
Επομένως οφείλουμε να έχουμε πάντα κατά νου σχετικά με τον
Μεσαίωνα, πως δεν πρόκειται για μία ενιαία περίοδο με κοινά

χαρακτηριστικά στο χρόνο και στο χώρο.[1]
Ωστόσο αυτό δεν συνεπάγεται την απουσία ορισμένων θεμελιωδών
χαρακτηριστικών της περιόδου. Ένα από αυτά, ίσως το πλέον
αδιαμφισβήτητο, είναι η κεντρικότητα της θρησκείας στη ζωή των
ανθρώπων και η σταδιακή συγκρότηση της Εκκλησίας σε φορέα
πολιτικής εξουσίας, που επιχείρησε την πολιτισμική ενοποίηση
του συνόλου του χριστιανικού κόσμου. Αν, δε, υιοθετήσουμε την
άποψη επιφανών ιστορικών του Μεσαίωνα, αυτή η καθολική
διεκδίκηση εποπτείας του συνόλου των ψυχών καθιστά την
Καθολική Εκκλησία στη μοναδική αληθινή υπερεθνική δύναμη της
ευρωπαϊκής ηπείρου. Πότε όμως η Εκκλησία εδραιώθηκε ως
κραταιός μηχανισμός εξουσίας στη Δύση;
Μετά την κατάρρευση της αυτοκρατορίας των Καρολιδών στις αρχές
του 10 ου αι. για τις πιο ανεπτυγμένες ευρωπαϊκές περιοχές
(νότια και δυτική Γαλατία, Λομβαρδία), η Καθολική Εκκλησία
θωρακισμένη εντός των φεουδαρχικών δομών του πρώιμου Μεσαίωνα
και εκμεταλλευόμενη το πλεόνασμα αγροτικής παραγωγής που της
προσέφερε η εκτεταμένη κατοχή αγροτικών γαιών, άνθησε
οικονομικά, επικράτησε πολιτισμικά και ισχυροποιήθηκε
πολιτικά. Η ανάδειξη της σε ηγετικό πολιτισμικό, οικονομικό
και πολιτικό παράγοντα της δυτικής ιστορίας αποτελεί ένα
πολυδιάστατο φαινόμενο με σύνθετες επιπτώσεις.
Μπορούμε να πούμε ότι έως τον 11 ο αι. η Καθολική Εκκλησία
σταδιακά απομακρύνεται ολοένα και περισσότερα από την αρχική
πνευματική της αποστολή, μετατρεπόμενη σε πόλο διοικητικής,
πολιτικής και οικονομικής εξουσίας. Στην ουσία οι ανώτεροι
εκκλησιαστικοί αξιωματούχοι συνιστούσαν πρωτίστως φεουδάρχες,
βασιλικούς ή αυτοκρατορικούς βασάλους και δευτερευόντως
λειτουργούς του χριστιανικού ποιμνίου.
Επιγραμματικά και όσον αφορά τις πολιτικές αρμοδιότητες και
διεκδικήσεις της Εκκλησίας, ας σημειώσουμε, ότι η αφετηρία
τους εντοπίζεται αρκετά νωρίτερα, στην περίοδο του
ποντιφικάτου του πάπα Λέοντα Α΄ (440-461) και του πάπα

Γελάσιου Α΄ (492-496), που πρώτος αυτοανακηρύχθηκε σε pontifex
maximus, δηλαδή σε εκπρόσωπο της βασιλείας του Θεού επί της
γης, επιχειρώντας να αντικαταστήσει τον πάλαι ποτέ Ρωμαίο
αυτοκράτορα. Εδώ εντοπίζεται η γενέθλια πράξη της ιδέας της
Εκκλησίας ως Αυτοκρατορίας και της Ρώμης, έδρας του πάπα, ως
της «αγίας πόλης» που διαδεχόταν το τέταρτο κοσμικό βασίλειο
της Ρωμαϊκής αυτοκρατορίας και εγγυούταν τον χρυσό αιώνα της
βασιλείας του Χριστού, σύμφωνα με το προφητικό παλαιοδιαθηκικό
βιβλίο του Δανιήλ. Πυροδοτήθηκε έτσι ένας παροντικός
εκκλησιαστικός χιλιασμός, που σταδιακά θα αξίωνε οικουμενική
υπακοή διακηρύττοντας την αδιαμφισβήτητη παπική πληρότητα
εξουσιών στη γη, την περίφημη plenitudo potestatis, έναν όρο
που πρώτος επισημοποίησε πολύ αργότερα ο πάπας Ιννοκέντιος Γ΄
(1198-1216).
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Είναι στους μεταβατικούς 10 και 11 αι., ωστόσο, που
εντοπίζεται η εποχή αποθέωσης των κοσμικών επιδιώξεων και
πολιτικών διεκδικήσεων της Καθολικής Εκκλησίας. Συνδέεται δε
με τα μεταρρυθμιστικά εκκλησιαστικά κινήματα της περιόδου.
Αρχικά το μοναστικό κίνημα του Κλουνύ (έτος ιδρύσεως 910 μ.Χ.)
και έπειτα το μεγάλο μεταρρυθμιστικό πρόγραμμα του πάπα
Γρηγορίου Ζ΄ (1073-1085) και των διαδόχων του, επιχείρησαν να
βάλουν ένα τέρμα στα εκτεταμένα φαινόμενα πνευματικής παρακμής
του συνόλου του κλήρου, απότοκο αποτέλεσμα της ενσωμάτωσης του
εκκλησιαστικού μηχανισμού στο φεουδαρχικό σύστημα. Όμως πέρα
από την απόπειρα θρησκευτικής μεταρρύθμισης επιχειρήθηκε
παράλληλα η επιβολή της παπικής υπεροχής. Στην ουσία
ειλικρινής στόχος της μεταρρύθμισης υπήρξε η επικράτηση της
πνευματικής εξουσίας απέναντι στην κοσμική στο πλαίσιο μίας
ενιαίας χριστιανικής κοινοπολιτείας.
Η παλαιότερη εκκλησιολογία, λοιπόν, που θεωρούσε τη ρωμαϊκή
εκκλησία ως ενσάρκωση της πραγμάτωσης του αποκαλυπτικού
οράματος για τη χιλιετή βασιλεία του Θεού επί της γης με τον
ιδιαίτερο ρόλο που αναγνώριζε στον επικεφαλής της πάπα,
χρησιμοποιήθηκε για τον θεσμικό διαχωρισμό των κληρικών από
τους λαϊκούς και την ανάδειξη της Εκκλησίας σε αυτόνομο θεσμό,

που θα αντικαθιστούσε τον βασιλιά-ιερέα (rex sacerdos) των
πρώτων μεσαιωνικών αιώνων, ως εγγυητή της τάξης και λυτρωτή
της χριστιανικής κοινωνίας. Με αυτόν τον τρόπο το γρηγοριανό
μεταρρυθμιστικό πρόγραμμα αμφισβήτησε εκ βάθρων τη συνολική
παράσταση της κοινωνίας που είχε κυριαρχήσει στη συλλογική
συνείδηση της Καρολίγγειας περιόδου, οπότε και βασιλιάς
συνιστούσε το κέντρο του θεϊκού σχεδίου.
Ως εκ τούτου οι παπικές επιδιώξεις υπεροχής και ανεξαρτησίας
απέναντι στην κοσμική εξουσία του αυτοκράτορα και των
βασιλέων, επιδιώξεις που προκάλεσαν τις πολύχρονες συγκρούσεις
που είναι γνωστές στην ιστοριογραφία ως έριδα της περιβολής,
είχαν ως αποτέλεσμα την ενίσχυση του αισθήματος πολιτικής
ανεξαρτησίας της Καθολικής Εκκλησίας και συνεπακόλουθα την
επέκταση των κοσμικών της επιδιώξεων. Άρα και για να
απαντήσουμε στο ερώτημα που θέσαμε παραπάνω, μπορούμε να πούμε
με βεβαιότητα ότι στον 11ο αι. εντοπίζεται η κρίσιμη περίοδος
μετασχηματισμού της Καθολικής Εκκλησίας σε ανεξάρτητο
θρησκευτικό και πολιτικοδικαιικό μηχανισμό εξουσίας,
διαδικασία που θα ολοκληρωθεί μέσα στους επόμενους τρεις
υστερομεσαιωνικούς αιώνες, μία εποχή που έχει περισσότερα
κοινά με την περίοδο της Αναγέννησης και της Μεταρρύθμισης
παρά με τους πρόδρομούς της μεσαιωνικούς αιώνες.
Η Γρηγοριανή Μεταρρύθμιση του 11 ο υ αι. είχε, όμως, μία
απρόβλεπτη συνέπεια, που έμελλε να τροφοδοτήσει τα
σημαντικότερα φαινόμενα λαϊκής αμφισβήτησης της Καθολικής
εξουσίας μέχρι και τη Μεταρρύθμιση του 16ου αι.. Η
εκκλησιαστική παραίνεση προς τον μεσαιωνικό άνθρωπο για
ενεργότερη συμμετοχή στα θρησκευτικά πράγματα, καθώς και η
επακόλουθη απογοήτευση των λαϊκών για την αθέτηση των κληρικών
υποσχέσεων για μία καινή τάξη πραγμάτων, οδήγησε σε μία
περίοδο πνευματικής αφύπνισης του χριστιανικού ποιμνίου με
αποτέλεσμα την αναβίωση της θρησκευτικής ετεροδοξίας και της
αίρεσης· φαινομένων που σύμφωνα με τις διασωθείσες πηγές είχαν
εκλείψει στη Δύση μετά τους πρωτοχριστιανικούς αιώνες και τις

μεγάλες δογματικές αιρέσεις, όπως ο Αρειανισμός. Ο
υστερομεσαιωνικός άνθρωπος, μέσω της αίρεσης και της
αμφισβήτησης της επίσημης θρησκείας επιχείρησε να καλύψει τα
πνευματικά κενά που οι εκκλησιαστικές αρρυθμίες είχαν
δημιουργήσει. Μολαταύτα η πνευματική αφύπνιση του
υστερομεσαιωνικού ανθρώπου που προκάλεσαν τα γρηγοριανά
κελεύσματα, δεν αρκεί από μόνη της για να ερμηνεύσει την
αναβίωση της αίρεσης.
Η αίρεση ως επιλογή αντίδρασης στην ορθοδοξία, συνιστά μία
πράξη βαθύτατα πολιτική, δεδομένου ότι έρχεται σε σύγκρουση
με μία ορθοδοξία, δηλαδή με μία εγκατεστημένη τάξη πραγμάτων
τόσο σε επίπεδο σκέψης-δόγματος όσο και σε επίπεδο
καθημερινής δραστηριότητας.
Οφείλουμε να υπογραμμίσουμε, εν τούτοις, ότι η
υστερομεσαιωνική αίρεση αποτελεί πρωτίστως και θεμελιωδώς ένα
θρησκευτικό φαινόμενο. Πρόκειται για την απόπειρα οργάνωσης
της καθημερινής ζωής στη βάση των εντολών ενός θρησκευτικού
κειμένου, της Αγίας Γραφής. Εσχάτως αλλά και παλαιότερα έχει
επιχειρηθεί η ανάδειξη των κοινωνικοπολιτικών διαστάσεων του
φαινομένου στη Δύση. Ωστόσο, πρέπει να κινούμαστε με μεγάλη
προσοχή έχοντας πάντα κατά νου ότι πρόκειται για προνεωτερικές
κοινωνίες, που εννοιοδοτούσαν με ριζικά διαφορετικό τρόπο μία
σειρά από έννοιες, όπως εξουσία και θρησκεία, συγκριτικά με το
νεωτερικό τους περιεχόμενο.
Είναι δελεαστικό να αναζητήσουμε στο αιρετικό υστερομεσαιωνικό
παρελθόν ή και ακόμα παλαιότερα τις εξεγερσιακές ρίζες των
σύγχρονων πολιτικών ανατρεπτικών κινημάτων. Ταυτόχρονα βέβαια
κάτι τέτοιο είναι βαθειά ανιστορικό. Τα αιρετικά φαινόμενα του
ύστερου μεσαίωνα δεν μπορούν να ερμηνευθούν εξολοκλήρου με τα
μαρξικά αναλυτικά εργαλεία. Επιπλέον, δεν εκφράζουν συνολικά
τα πολιτικά ή οικονομικά αιτήματα κάποιας συγκεκριμένης
κοινωνικής ομάδας. Αυτό δεν συνεπάγεται μία απόλιτικη στάση
και συμπεριφορά από πλευράς αιρετικών. Απλούστατα οι αιρετικές
δράσεις δεν μπορούν να ερμηνευθούν ολιστικά με τους πολιτικούς

όρους της συγχρονίας. Εν τούτοις μπορούμε μέσα από την εμβριθή
μελέτη των αιρετικών φαινομένων να αναδείξουμε τις κοινωνικές
συμπεριφορές και την ακατέργαστη πολιτική σκέψη των ανθρώπων
εκείνων, που επέλεξαν στο δικό τους ιστορικό πλαίσιο το όχημα
της αίρεσης, ως απάντηση απέναντι στην εγκαθιδρυμένη
θεολογική, οικονομική, πολιτική, αλλά και πολιτισμική ηγεμονία
της Καθολικής Εκκλησίας.
Στην κατεύθυνση αυτή θα επιχειρήσουμε εδώ να αναφερθούμε εν
τάχει σε ορισμένα χαρακτηριστικά, που προδίδουν τις κοινωνικές
και πολιτικές διαστάσεις του φαινομένου, επιτρέποντας σχετικές
ερμηνείες.
Σημαντικό στοιχείο, που ενθαρρύνει παρόμοιες προσεγγίσεις
είναι ο πανταχού παρών αντιπλουτοκρατισμός των αιρετικών.
Ξεκινώντας από το πρώτο διασωθέν περιστατικό, εκείνο του
ου

χωρικού Λιουτάρδου στη βόρεια Γαλλία στις αρχές του 11 αι.
και μέχρι τα ύστερα κινήματα των Λολλαρδών και των Χουσιτών σε
Αγγλία και Βοημία τον 14ο και 15ο αι. αντίστοιχα, ο αιρετικός
αντιδρά στο συσσωρευμένο πλούτο της επίσημης Εκκλησίας
εκφράζοντας με τον πιο δυναμικό τρόπο τη γενικευμένη επιταγή
πενίας της υστερομεσαιωνικής κοινωνίας ως αντίδραση στις
ηθικές επιπτώσεις του γενικού πολιτισμού και της οικονομικής
ευμάρειας του αστικού πολιτισμού, που εδραιώνεται την ίδια
περίοδο.
Η στέρηση του πλούτου φαντάζει ως ιδιαίτερα σωτήρια πράξη, η
μόνη που μπορεί να αποζημιώσει για μία ευμάρεια που βιώνεται
ως αμαρτία. Δεν είναι τυχαίο λοιπόν που πολλά από τα αιρετικά
φαινόμενα θα συνδεθούν με το επαιτικό τάγμα των Φραγκισκανών
και τη ριζοσπαστική θέαση της ευαγγελικής πενίας του Χριστού
και των Αποστόλων. Αυτή η ενστικτώδης αμφισβήτηση του πλούτου,
ωστόσο, εμφανίζεται σε εκπροσώπους όλων των κοινωνικών ομάδων
της περιόδου και μετατρέπεται σε ριζική αμφισβήτηση της
Καθολικής ιεραρχίας μόνο στις περιπτώσεις εκείνες, που
συνδυάζεται με έναν ακραιφνή αντικληρικαλισμό, όπως συμβαίνει
στην οριακή περίπτωση του αδελφού Ντολτσίνο και των οπαδών του

στις αρχές του 14ου αι..
Η δράση των τελευταίων στα βουνά της Λομβαρδίας χαρακτηρίστηκε
παραπάνω ως οριακή, επειδή πρόκειται για ένα από τα ελάχιστα
παραδείγματα ένοπλης αντίστασης για την επιβίωση της αίρεσης.
Πιο διάσημη σε αυτήν την κατεύθυνση είναι η μεταγενέστερη
αίρεση των Θαβωριτών, που ξεπήδησε μέσα από τους Χουσίτικους
πολέμους και στηρίχθηκε στη ριζοσπαστική θεολογία του Γιαν
Χους, ο οποίος με τη σειρά του είχε βασιστεί στον ομόλογο του
Τζων Γουίκλιφ. Οι δύο μεγάλες αυτές αιρέσεις των Λολλαρδών και
των Χουσιτών διεκδίκησαν και κατόρθωσαν στη δεύτερη περίπτωση
τη συγκρότηση εθνικής εκκλησίας, συνδέοντας για πρώτη φορά το
ακατέργαστο εθνικό συναίσθημα με το θρησκευτικό δόγμα. Ωστόσο
η ένοπλη δράση αποθαρρύνεται και στο σύνολο των αιρέσεων
κηρύττεται η αγάπη για την ειρήνη και τη μη βία.
Αυτή η τάση μαρτυράει την αντίδραση μέρους της κοινωνίας της
εποχής για τη διαρκή άσκηση βίας απέναντι στο ανθρώπινο σώμα.
Οφείλουμε πάντως να σημειώσουμε, ότι παρόλο που στην
πλειοψηφία τους τα αιρετικά φαινόμενα μοιράζονται μία
ειρηνιστική προσέγγιση παθητικής αντίστασης και ανυπακοής, δεν
διστάζουν να χρησιμοποιήσουν βία απέναντι στα σύμβολα της
επίσημης θρησκείας. Ο Τανχέλμος της Αμβέρσας, περιπλανώμενος
αιρετικός ιεροκήρυκας των αρχών του 12
σταυρούς και κομματιάζει τα άμφια.

ου

αι. θρυμματίζει τους

Παρόμοια και άλλοι αιρετικοί σε ολόκληρη την περίοδο
αποκαθηλώνουν σύμβολα, προχωρώντας σε μία αποιεροποίηση της
θρησκείας, πράξεις που φανερώνουν τη λαϊκή επιθυμία για
επιστροφή σε απλούστερες μορφές λατρείας. Το τελευταίο
αποδεικνύεται και από τη συχνά εμφανιζόμενη απόρριψη της
ιερότητας μυστηρίων, όπως ο γάμος, η βάφτιση και η ταφή που
επιχειρούσαν να οριοθετήσουν με κανονιστικό τρόπο τον
ανθρώπινο χρόνο. Ο αντικληρικαλισμός και η επιθυμία
εκλαϊκευμένων μορφών λατρείας αποδεικνύεται περίτρανα στις
αιρετικές εκείνες περιπτώσεις, όπως οι Βάλδιοι του 12ου και 13ου
αι., που διεκδίκησαν το λαϊκό δικαίωμα στο μη αδειοδοτημένο

θρησκευτικό κήρυγμα, ενώ ταυτόχρονα και για πρώτη φορά στη
Δύση, μετέφρασαν στην καθομιλουμένη την Αγία Γραφή ώστε να
γίνεται κατανοητή από τους απλούς λαϊκούς.
Η αναβαθμισμένη θέση των γυναικών μέσα σε πολλά από
τα
αιρετικά κινήματα της περιόδου, είναι ακόμα ένας τομέας
πρωτοπορίας της αιρετικής σκέψης, που αντανακλά την ίδια
στιγμή τις αμείλικτες πραγματικότητες των έμφυλων ρόλων της
περιόδου. Στην περίπτωση της αίρεσης των Μπεγκίνων στη νότια
Γαλλία των αρχών του 14 ου αι. άνδρας και γυναίκα από κοινού
δημιουργούν δίκτυα «οίκων πενίας» που χρησιμεύουν για την
απόκρυψη και τη φυγάδευση αποστατών Πνευματικών Φραγκισκανών
και φυγάδων κατάδικων αιρετικών, προσφέροντας ένα πρώιμο
παράδειγμα κινήματος αλληλεγγύης αντιφρονούντων στην εξουσία,
γεγονός που μας μεταφέρει πιο κοντά στις πολιτικές συνεπαγωγές
της αίρεσης. Οι τελευταίες εμφανίζονται δυναμικά στο
εξαιρετικό παράδειγμα του Αρνόλδου της Μπρέσιας και της
εξέγερσης του ρωμαϊκού λαού στα μέσα του 12ου αι., το μοναδικό
συμβάν που προσφέρει μία ξεκάθαρη σύζευξη αιρετικής
παρέκκλισης και πολιτικού αιτήματος πριν τον Λούθηρο.
Τα αιρετικά φαινόμενα της περιόδου από τον 11ο μέχρι τον 15ο
αι. μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη σκιαγράφηση των
κοινωνικοπολιτικών προσδοκιών των μελών τους. Σύγχρονα
πολιτικά οράματα, όπως η κοινοκτημοσύνη και η οριζόντια
κοινοτική οργάνωση μεταξύ ίσων, εμφανίζονται στους κόλπους των
αιρετικών παρασυναγωγών και θεμελιώνονται πάνω σε ευαγγελικές
περικοπές της Αγίας Γραφής, που η επίσημη Εκκλησία είχε
επιλέξει να αγνοήσει. Και πάλι όμως πρέπει να σημειώσουμε και
να έχουμε διαρκώς κατά νου, ότι δεν εκφράζουν τις επιθυμίες
της κοινωνικής πλειοψηφίας, ούτε επιχειρούν τον μετασχηματισμό
της κοινωνίας στη βάση των παραπάνω μοντέλων. Εξάλλου η
σημαντικότερη και μεγαλύτερη αίρεση της περιόδου, οι διάσημοι
Καθαροί, οργανώνονται κάθετα, συγκροτώντας μία παράλληλη
εκκλησιαστική ιεραρχία στα πρότυπα της Καθολικής Εκκλησίας,
σχηματίζοντας ένα οργανωμένο δίκτυο επισκοπών με

διαβαθμισμένους ρόλους εντός της κοινότητας των πιστών.
Οι αιρέσεις στην πλειοψηφία τους παραμένουν μειοψηφικά
φαινόμενα των κοινωνιών, όπου δραστηριοποιούνται. Ακόμα όμως
και στις περιπτώσεις εκείνες που αριθμητικά κυριαρχούν, όπως
οι Καθαροί εντός πολλών νοτιογαλλικών κοινοτήτων του
Λανγκντόκ, δεν φαίνεται να πολιτικοποιούν τη θεολογική τους
διαφοροποίηση.
Αξιόλογο στοιχείο που προσφέρει τη δυνατότητα πολιτικής
πλεύρισης και ερμηνείας του αιρετικού φαινομένου είναι ο
ένθερμος αντιπαπισμός ορισμένων αιρετικών, ιδίως όσων
εδράζεται σε μία χιλιαστική ανάγνωση του ιστορικού χρόνου και
σε μία αποκαλυπτική ερμηνεία του ρόλου του επισκόπου της Ρώμης
ως Αντίχριστου, διώκτη της αληθινής θρησκείας. Ο εσχατολογικός
χιλιασμός των αιρετικών, που εμπνέονται από τα διδάγματα του
Ιωακείμ της Φιόρε, ευαγγελίζεται μία θεολογία της ελπίδας που
προσβλέπει σε έναν χρυσό αιώνα επίγειας ανθρώπινης βασιλείας
και όχι ουράνιας, όπως πολύ συχνά και λανθασμένα αναφέρεται·
μίας βασιλείας που θα αποκαταστήσει τις αδικίες και τις
ανισότητες του παρόντος.
Έτσι, το κείμενο της Αποκάλυψης του Ιωάννη μετατρέπεται σε
εργαλείο πολεμικής εναντίον των ανίερων εξουσιών που αξιώνουν
καθολική υποταγή. Οι αιρετικοί χιλιαστές μπορεί να μην είναι
αντάρτες παρτιζάνοι ωστόσο είναι αμφισβητίες της πολιτικής
εξουσίας και το κάλεσμα τους δεν απευθύνεται σε φυγόπονους
αναχωρητές που θέλουν να αποχαιρετήσουν τον κόσμο και να
αναληφθούν στον ουρανό, αλλά σε όσους οραματίζονται την
αντιστροφή του παρόντος. Αν και η ιστορία της χριστιανικής
εσχατολογίας αμφιταλαντεύεται διαρκώς μεταξύ καταγγελίας και
παραίτησης, οι αιρετικοί του ύστερου μεσαίωνα με χιλιαστικό
υπόβαθρο, αντιλαμβάνονται μέσω της εσχατολογίας την
πραγματικότητα ως ιστορία με έναν τελικό σκοπό στον οποίον
έχουν πίστη και έτσι αναγνωρίζουν στους εαυτούς τους έναν
ξεκάθαρο ιστορικό ρόλο από τον οποίο αντλούν δύναμη. Θεωρώ την
εξέλιξη αυτή ως το πρώτο βήμα για την μετατροπή του ανθρώπου
σε υποκείμενο της ιστορίας του και συνάμα ως το σημαντικότερο

πολιτικό δάνειο της υστερομεσαιωνικής αίρεσης στη σύγχρονη
πολιτική σκέψη.
Εν κατακλείδι, θα αναφέρουμε ότι για να έχουμε αίρεση
χρειαζόμαστε αναγκαστικά μία ορθοδοξία και ως τέτοια δεν
εννοούμε μόνο τη θρησκευτική ορθοδοξία, αλλά και την
κοινωνική, δηλαδή την υπαγωγή του ατόμου στα κοινωνικά πρότυπα
συμπεριφοράς που επιβάλλονται από τους πολιτισμικά κυρίαρχους
θεσμούς, ένας από τους οποίους υπήρξε για τον ευρωπαϊκό
πολιτισμό η Καθολική Εκκλησία. Όσο δε ισχυροποιούνται οι
θεσμοί αυτοί και διαμορφώνουν τις ορθοδοξίες τους, τόσο
αυξάνονται και τα φαινόμενα αίρεσης ή προτιμότερα οι
κατηγορίες για αίρεση.
Έτσι, η ισχυροποίηση της Καθολικής Εκκλησίας, η σαφέστερη
οριοθέτηση των εξουσιών της και του επιτρεπτού δόγματος, όχι
μόνο σε θεολογικό επίπεδο αλλά και σε επίπεδο κοινωνικής
συμπεριφοράς, πυροδοτεί την έκρηξη των αιρετικών φαινομένων.
Τα τελευταία παύουν να είναι απλές δογματικές αποκλίσεις και
μεταφράζονται από την ισχυροποιημένη εξουσία ως απείθαρχες
συμπεριφορές. Διαθέτουν θετικό πρόσημο, όμως, καθώς δεν
αποτελούν απλή αντίδραση, αλλά ενεργή δράση και επιθυμία για
ανακαίνιση της ισχύουσας τάξης πραγμάτων, ακόμα και όσες από
αυτές περιορίζονται στον τομέα της θρησκείας. Ως εκ τούτου
διαθέτουν εκ προοιμίου κοινωνικό και πολιτικό -με μία
σχηματική έννοια του όρου- πρόσημο.
Ωστόσο και χωρίς να αμφισβητείται η δυνατότητα προσέγγισης της
αίρεσης ως πεδίου ενστικτώδους απάντησης του συλλογικού
υποκειμένου στην επιβαλλόμενη από τα πάνω εξουσία, οφείλουμε
να είμαστε πολύ προσεκτικοί στις κρίσεις μας σχετικά με τον
ακριβή χαρακτηρισμό της, ιδίως όταν την προσεγγίζουμε από την
σκοπιά της πολιτικής θεωρίας.
Αντιπλουτοκρατισμός, αντικληρικαλισμός, ένοπλη αντίσταση,
δίκτυα αλληλεγγύης, θεωρήσεις της βίας, σύνδεση δόγματος και
εθνικής συνείδησης, αποιεροποίηση των θρησκευτικών συμβόλων,
εκλαϊκευμένες μορφές πίστης, έμφυλοι ρόλοι, κοινοκτημοσύνη,

αντιπαπισμός και χιλιαστική εσχατολογία είναι κάποια από τα
επαναλαμβανόμενα ή εξαιρετικά θέματα που εντοπίζουμε στις
υστερομεσαιωνικές αιρέσεις, προδίδοντας τις κοινωνικές και
πολιτικές διαστάσεις που μπορεί να λάβει η προσέγγιση της
θρησκείας και δη της αίρεσης στην περίοδο του ύστερου
μεσαίωνα.
———————————————————————–
[1] Εξίσου δύσκολος και προβληματικός είναι ο σαφής
προσδιορισμός της αφετηρίας και του τέλους του Μεσαίωνα, που
τροποποιούνται ανάλογα με τα ενδιαφέροντα και τους στόχους του
εκάστοτε μελετητή. Εντελώς συμβατικά ως αφετηρία του Μεσαίωνα
δίνουμε το 476, έτος εκθρόνισης του τελευταίου Ρωμαίου
αυτοκράτορα, Ρωμύλου Αυγουστύλου και ως τέλος την άλωση της
Κωνσταντινούπολης το 1453.

