výlučné postavení ženy – starogermánské

 kombinace
obrazů božstev a lidí
 hledání lidí, kteří mají „přímou linku“ do nebe
 prostá touha ulehčit si život
 tradičně silný sexuelní podtext


doklady nalezneme ve všech kulturách
 Řekové – bohyně Hekaté, Římané - Diana
 nám známé aspekty pocházejí z přelomu barbarství
a křesťanství
 výlučné postavení ženy – výraznější senzitivita a tajemnost
 kombinace obrazů božstev a lidí, kteří na ně mají „přímou linku“


 zde nacházíme prapůvod některých předobrazů
typických pro čarodějnice
 Hulda – bohyně prohánějící se se svojí družinou
noční oblohou – létání
 Freyja – ochránkyně milenců a mateřství – hlavní
úradek čarodějnic
 Valkýry – bohyně vybírající válečníky, kteří padnou v
boji
 dále víra v troly, skřítky, elfy, víly (dodnes uchováno
v lidové slovesnosti - pohádky)
Velmi silně v povědomí obyčejných lidí
 dodnes Donar – Donnerstag, Freyja – Freitag
 konfrontace s křesťanstvím
 kněz nemohl a nechtěl být hybatelem (jen Bůh)
 zůstala otevřena jen pohanská cesta
 křesťanské zploštění celé problematiky – původně se
usilovalo o dobro, ale na zemi ne v nebi

První křesťané mezi nemediteránními národy – Keltové





kněžská kasta – Druidové (Trutte)
manželky Druidů – Alruny (kořenářky, kouzelnice...)
uctívání dubů, systém bohů (Taranis, Lugh...)
nejen kněží, ale také učenci znající účinky bylin, hypnózu

 sv. Patrik → sv. Bonifác (723) → pokřesťanštění
Germánů
 systém přelivu oleje přes vodu
 zříkání se bohů, víra v démony přetrvala (viz
umění)
 vnesli také keltské prvky (symboly, postavy)
 připouštěli bílý kouzelný prvek

 Alruny – čarodějnice
 využívání kouzelných bylin, např. jmelí
 létání po vzoru germánských bohů
 víra v potřebu mrtvých jíst – vampyrismus
 keltské věštění z krve zajatců – lidská krev
 černé kočky zasvěcené bohům – indicie černá
kočka
 moc Měsíce – trhání bylin za úplňku
 posvátnost run (tajemství) – zaříkávadla
 pentagram – černý pentagram

 tato byla víra
všeobecná
 i v rámci církve
 obávaná
 vyhledávaná

Později se přidaly další pověry
Valpurgina noc
posvátnost hostie
moc míst spojených se smrtí (hřbitovy,
popraviště)

Další utvrzení
 přichází po utvrzení nevolnictví - omezení možnosti získat
informace a zhoršení životních podmínek → potřeba úniku halucinogeny
Reformace vers. rekatolizace → neúcta k relikviím a věrouce
 malá doba ledová 16. století

Způsob kristianizace
 sami věrozvěstové měli zakotvenu tuto víru
(Keltové a Germáni)
 křesťanství přicházelo náhle a z hora
 kněží pocházeli z nejchudších vrstev
 křesťanství do sebe vkomponovalo prvky (Vánoce,
svatí patroni, Petr – Donar, zasvěcování svatyň)
 křesťanství nepřinášelo řešení všedních
přízemních problémů – odkaz na konečné řešení

Skutečnost

Představa

 žena, muž nevolník
 bylinkářka, věštka
 zaměření na léčivky, rostliny
s halucinogeny a afrodisiaky
 vyhledáváni pomoci
tajemných míst a okolností
 často využívaní pověrčivosti
 často velmi úzká vazba na
křesťanství

člověk obcující s démony a
nadpřirozenými bytostmi

dokáže ovlivnit vše jak pozitivně,
tak negativně

umí létat a čarovat

umí vidět do budoucnosti

umí mluvit s mrtvými

umí měnit počasí


 velmi vyhledávané
 v případě nečekaného neštěstí (povodně,
neúroda...) často obviňované
 nejčastější stíhání ze strany sousedů
 ojedinělé excesy mezi měšťany a šlechtou
 celkově mezi pronásledovanými mizivé
procento

čarodějnice – Hexe – hagazussa – jezdkyně přes plot
witch (wicca) – vědma
striga (upír, sůva), malefica (škůdkyně)

Nejčastější případy čarování
 čarování s počasím
 čarování úrody a neúrody
 woodoo čarování
 čarování s mastmi a lektvary
 věštění budoucnosti a její ovlivňování
 resp. astrologie
 alchymie (čarování s podstatou hmoty)
→ kámen mudrců

Časem získaly výlučné postavení
alchymie a astrologie – byly
provozovány jako vědy.
(To přetrvává dodnes + věštění.)

Největší část působnosti tvořilo bylinkářství a
využívání přírodních drog.

Bylinkářky
 míchaly nápoje lásky – afrodisiaka
 jedy
 drogy navozující stavy úlevy
 léky – léčivé byliny

Často užívané
 blín černý (věštění, počasí,
afrodisiakum, musela trhat
nahá dívka)
 durman obecný (všestranné
halucinace, létání, setkání s
mrtvými)
 bolehlav plamatý (jedy,
analgetikum)
 jmelí bílé (močopudné,
tradice od Keltů
 lilek potměchuť, mák setý,
plavuň vidlačka, atd.

Např. Mandragora sdružuje všechny
účinky a poutá na sebe velké množství
stereotypů
 považována neprávem za afrodisiakum
 jedovatá – scopolamin
 halucinogenní – stavy létání
 sedativum, hypnotikum...
 léčivá – cytostatikum, proti leukémii, vysokému
tlaku atd.
 důvod – tvar lidského těla, věk 50 let, silné účinky
alkaloidů
 Věřilo se že může růst pouze pod šibenicí, kde
ukápla moč či semeno oběšence. Sběr velmi
nebezpečný – démon. Z toho pověry o sabatech na
popravčích místech – kanibalismus.

Obraz dobrých žen se proměnil v
obraz:
 odporných pomocnic ďáblových
 jejich působení ryze škodlivé
 vkládán sexuelní a kriminální
podtext
 postupně je vyloučen prvek
věštění, astrologie a alchymie

 křesťanství nakládalo s představou čarodějnic
velmi benevolentně
 situace se mění až v době zvýšeného ohrožení víry
(hereze a muslimské nebezpečí)
 celý jev se přesouvá z poddanských kruhů do
měšťanských

Církev zpočátku velmi tolerantní:
 Capitulatio de partibus Saxoniae (780)
Biskupové a vrchnost:
 Canon episcopi 9. století Regio z Prünu
po vzoru římského práva se zakazovalo
věštit a trestalo uřknutí
 11. století papež Řehoř VII. zakázal
pronásledování v Dánsku
 do 13. století kanonické právo trestá
vytváření počasí a čarodějnictví pokáním a
exkomunikací
Změna nastává až v souvislosti:
 se střetem s islámem
 množícími se herezemi především Albigenští, kataři...
 reformace
Čarodějnictví – smíšený zločin (církevně-světský)
5. prosince 1484 Inocenc VIII. vydal bulu Summis desiderantes
affectibus – je omezena územně i osobně – neprávem
považováno za přelom

Historické stereotypy
 papež nikdy nevydal bulu proti čarodějnicím obecně
 církev založila inkvizici k boji s herezemi
IV. lateránský koncil 1215 zakázal všechny boží soudy
bula Summis desiderantes jen upozorňovala na nebezpečí
čarodějnictví v Německu (oproti dřívějšku – pověra)
 Maleus maleficarum nebylo nikdy uznáno církví
 snaha o jeho umístění na index
 drtivá většina procesů proběhla na úrovni světské –
městské a tzv. inkviziční soudy
 církev sama čarodějnice nepronásledovala – jen
jednotlivé případy

Oblíbený obraz – mnich mučící nahou dívku
Inkvizice
 biskupská inkvizice - ustanovil roku 1184 bulou
Ad abolendam papež Lucius III.
 reakce na katarskou herezi
 papežská inkvizice 1215 IV. lateránský koncil –
exkomunikace valdenských
 1478 španělská inkvizice proti konvertujícím
muslimům a židům
 Pavel III. v roce 1542 ustanovil Svatou
kongregaci obecné inkvizice

Inkviziční pravomoc měli
biskupové
nové řády především Dominikáni a
Františkáni

Právo útrpné

zpočátku nebylo možno použít

až od roku 1252 bulou Ad extirpandam
povoleno

španělská inkvizice mučeno jen 2 %

hlavně žalářování

Rozsudky nad katary
nošení křížů 20 %
doživotní žaláře 46 %
upálení 6 %

Světský hrdelní zločin proti
majestátu – smrt upálením.
Kající heretik nesměl být vydán k
upálení.
Heretik, který se přiznal a opět
odvolal (důkaz zvláštní
zatvrzelosti) musel být upálen –
Jana z Arku.

V souvislosti s nástupem reformace čarodějnictví
označeno za herezi.

Nejvíce procesů v období 1700 – 1800
Velký nárůst kolem roku 1650
Zásadní vymícení až po roce 1800
Pronásledování čarodějnic společné pro
všechna náboženství
nejvíce katolické a protestantské oblasti
neomezeno na Evropu (Amerika)
nejvíce Francie, německé země,
rakouské země
 výjimka Konrad von Marburg

Vydáno poprvé 1486
ve Štrasburku
anonymně
Autor dominikán
Heinrich Kramer Inst.
později 28 vydání

Kladivo vyšlo mnohokrát
nikdy se nestalo
oficiálním učením církve
dlouho mu hrozilo
zařazení na index
Kramer sám byl
odsouzen inkvizicí v roce
1490 - démonologie

Jako druhý autor uveden převor Jacob Sprenger
uveden neprávem
 Kramer zfalšoval jeho dobrozdání
 nebo se vychází z buly Summis desiderantes
 Sprenger Kramera potrestal – přeložil jej
převora kláštera v Schlettstadtu do Olomouce
 Sprenger byl otevřeným odpůrcem honů na
čarodějnice

Ve Svaté říši římské 2 hrdelní řády
1507 Bamberský
1532 Carolina
Oba uvádějí čarodějnictví jako hrdelní zločin
trestem je upálení
zatvrzelý viník je nucen právem útrpným
rozlišoval se škodící a neškodný čaroděj

Partikulární právo
protestantských knížat –
Saská konstituce 1572
zachovává upálení
Záleželo na lokální
vrchnosti – často jen
pranýřování, bičování
nebo žalář

Tortura dle Caroliny
3 stupně
palečnice, španělská bota, skřipec
mučení předcházelo poučení
mučení nesmělo trvat déle
než 15 minut, nesmělo být
opakováno více než 3x
pokud se nepřiznal - nevina

Zákon byl velmi často
porušován.

Hlavní roli ve stíhání čarodějnic měly světské soudy
inkvizitoři specializovaní na čarodějnice byli výjimkou
viz Konrad von Marburg
světské soudy zkoumaly nejčastěji projevy
uhranutí
obcování s ďáblem
přičarování bouře a neúrody
→ potrestání viníků
inkvizice se zajímala o teologické omyly
→ obrácení na pravou víru

Poslední procesy:
Rakousko – Marie Terezie
 poslední ve střední Evropě 1793 v Prusku
Švýcarsko 1782
 Holandsko 1823
poslední soudní proces 1950 v belgickém Turnhoutu

„Hříšníci se měli kát a vrátit se do lůna
církve“.
1575 inkvizitoři jsou povinni dát kajícím
se čarodějnicím „bez omezení milost“.

Anton Praetorius (1560 Lippstadt – 1613 Laudenbach/Bergstraße)
se stal rektorem Latinské školy v Kamenu.
1597 byl jmenován členem inkvizičního tribunálu
protestoval proti mučení
proces byl ukončen
jediný dochovaný případ, kdy duchovní během procesu na čarodějnice
žádal ukončení nelidského mučení
ztratil místo dvorního kazatele
roku 1598 se stal farářem v Laudenbachu /Bergstraße.
pod pseudonymem uveřejnil roku 1598 knihu Řádná zpráva o kouzlech
a kouzelnících proti čarodějnictví a mučení

Friedrich Spee von Langenfeld (1591 Kaiserswerth– 1635 Trevír)
německý jezuita, významný duchovní lyrik raného baroka
duchovní spisovatel a morální teolog
po kněžském svěcení vyučovat na jezuitské univerzitě v Paderborn
roku 1628 se účastnil katolické reformace v Peine
v dubnu 1629 byl na něj spáchán atentát, při němž byl raněn
věnoval se výuce morální teologie v Paderborn
odmítal čarodějnické procesy a v květnu 1631 proti nim anonymně vydal
pojednání Cautio criminalis

Postihlo všechna křesťanská náboženství
Je možno zde nalézt mnoho příčin
touha po majetku
náboženský fanatismus
nedozírná jednoduchost tehdejšího člověka
pomsta a závist
otravy námelem

Společné znaky
místa se slabou či špatnou panskou správou
místa s těžkým nevolnictvím
místa izolovaná
místa v nábožensky smíšených oblastech
porušování Caroliny
procesy se často vracely

v letech 1602 – 1606
na panství arcibiskupa
Balthasara von Dernbach
hlavní soudce Balthasar Nuss výběrčí desátků
300 obětí
nejen obyčejné lidi, ale také bohaté
Nuss se nepokoušel budit zdání práva, sám se účastnil
jako mučitel a odsouzené okrádal o majetek + úplatky
Merze Bienová byla mučena proti
rozhodnutí soudu ve Špíru v pokročilém
těhotenství (v rozporu s Carolinou)
žena Hennese Steuba zatčena v
šestinedělí, její dítě zemřelo hlady
osmdesátiletá vdova Weissenburgová
zemřela na skřipci (v rozporu s Carolinou)
žena Barthela Nieblinga mučena v
těhotenství, zmrzačena, znetvořené dítě

Nuss bral úplatky od obětí i pozůstalých
falšoval náklady procesů
konfiskoval majetek obětí
po smrti knížete von Dernbach zatčen
1614 popraven stětím

případ majetkové
kriminality
zcela odporoval Carolině i
místnímu právu
trpěn slabou a laxní
šlechtou
 soudce sadista a deviant

V Reinbachu působil tzv. markovní soud (přísedící, vrchní
úředník + komisař-právník)
komisař Franz Buirmann byl sám aktivní „lovec
čarodějnic“
v letech 1631 – 1660 zahynulo asi 150 lidí – 5
přísedících
první oběť Christina Böffgenová nevydržela mučení
Buirmann zastrašil přísedící
bývalý starosta Hilger Lirtz vydržel mučení, byl propuštěna
znovu vězněn a muče – upálen
časem se vytvořil propletenec kompliců mezi úředníky
ten kdo se vzepřel byl obviněn a upálen fojt Schwegeler
Hermann Löher – přísedící
dlouhou dobu mlčel
spolupracoval
v roce 1636 uprchl do
Amsterodamu

Procesy se rozšířily do
dalších vesnic v okolí

Poté, co byl v sousedním Mecklenheimu obviněn farář,
Löher prchá - majetek rodiny byl zkonfiskován
v Holandsku napsal knihu „Wemütige Klage“ – jedinečné
svědectví
vše skončilo až vypálením města při holandské válce 1673
Opět slabá vláda
Buirmannovi se
podařilo zastrašit
měšťany
korupce
porušování zákona
hned první oběť
vyslýchaná
protizákonně
V celém Porýní 1000 obětí.

1691 projevy posedlosti u
Elizabeth Parris a Abigail
Williams
počátkem 1692 dostaly
záchvat další děti, dívky
a mladé ženy
všichni obvinění byli uvězněni

soudce Dudley Bradstreet
odmítal další zatčení – obviněn z
čarodějnictví – uprchl
kapitán John Alden – uvězněn v
Bostonu – uprchl
policista John Willard označil
dívky za „čarodějnické coury“ oběšen

John Proctor, který zbil služku „za
ty hlouposti“ byl i se ženou oběšen
bývalý salemský farář George
Bourroughs obviněn z vraždy –
oběšen
 osmdesátiletý Giles Cory byl 2 dny
nahý na poli zaskládán kameny umřel

Popraveno 19 lidí
oběšením, poté upáleni, 55
lidí se doznalo a tím si
zachránili život.

protestantské prostředí
všichni byli pověšeni
bez mučení
vše aktivně vedly dívky
zahynuli všichni odpůrci
 institucionálně nebylo
nic připraveno
zajímavá teorie:
první postižené dívky byly pod
vlivem LSD z námele
vlhká pole kolem Salemu byla
velmi vhodná

v letech 1587 – 1594
ve městě Trevír a okolí
hlavní obětí rektor univerzity
Dietrich Flade
udání nemocného mládence
upálená Maria Meyersová
potvrdila účast Fladeho na sabatu
další viděli Fladeho škodit atd.
v roce 1589 byl Flade uvězněn
do procesů bylo nakonec
zapleteno asi 6000 lidí
Stejně jako v jiných případech se výpovědi vzácně
shodovaly
bylo upáleno 368 osob včetně 9 duchovních
zvláštní oběť dr. Flade – právník, poradce kurfiřta
Johanna von Schönenberg z Koblence
Flade obvinil mnoho vlivných přátel při výslechu –
nikdo nebyl popraven ani stíhán

Procesy se jeví jako politicky motivované
ostatní oběti působí jako stafáž
všichni vypovídali o Fladem
vše od prvního obvinění směřovalo k Flademu
přes dosavadní výlučné postavení mu
nepomohl kurfiřt

Na počátku pokus otrávit kurfiřta
Flade obvinil děkana trevírského
dómu Bartholomäa von der Leyen
Město dlužilo Flademu 4000 Fl

v červnu 1622 obvinil městský pastýř Christoph
Schmied svoji ženu Barbaru z čarování a travičství
ta byla vyslechnuta před městským soudem v
Nise
obvinila další ženy z Frývaldova – celkem 35 osob
jak bohatí tak spodina (pravidelně porodní báby)
po mučení docházelo k přiznáním o čarování,
škodách na majetku, způsobování nemocí atd.
Marta Wezelová byla nalezena mrtvá v kobce 21.
srpna 1622

obviněné byly ještě v
srpnu 1622 upáleny v
Nise
není znám počet ani
podrobnosti

v roce 1625 byla ve Zlatých Horách obviněna žena
Michla Kölera z čarování a smrti krávy
v letech 1636 – 1641 další procesy na Zlatohorsku
– nedochovaly se však žádné doklady
města sužovaná válkou si penězi z vedení procesů
vydělávala
např. Zlaté Hory protestovaly proti založení nových
tribunálů v okolních obcích např. v Hermanovicích

Tuto vlnu ukončily přechody švédských
vojsk a oblehnutí Nisy v roce 1642
V roce 1647 byla obviněna Helena
Dettelová, ale opět propuštěna jako
choromyslná

udání osmiletého Martina Schirna ze Širokého Brodu v únoru 1651
udal Ursel Schnurzelovou, že ho učila začarovat dobytek
dále dalších 6 žen, které viděl na sabatu
sestaven tribunál soudce a zemského sekretáře Ferdinanda
Zachera
Schnurzelová byla upálena 26. května 1651
22. června upáleny další 4 ženy
do konce roku bylo upáleno 81 osob, ve Zlatých Horách 54 osob, v
Mikulovicích 16 a v Glucholazích 22
v roce 1652 již bylo
popraveno jen 11
osob
3 osoby odsouzeny
ještě v roce 1683
v roce 1695
výslechy dvou
podezřelých žen a
11 let staré dívky propuštěny

na Květnou neděli 1678 byla žebračka Marina
Schuchová přistižena v sobotínském kostele, že zatajila
při přijímání hostii
farář Schmidt informoval hraběnku z Galle
hejtman Vinarský pověřen nalezením vhodného
právníka
volba padla na Franze H. Bobliga z Edelstadtu
soud nad apelacemi povolil sestavení tribunálu
ten začal zasedat 19. září 1678
to již byly vězněny další 3 ženy (porodní bába Dorota
Grörová)
použití tortury bylo povoleno až v květnu 1679

v noci 4. října 1679 zatčeno několik
žen (např. Z. Stubenvohl a A. Kopp)
sklepmistrová Stubenvohl udala 26
lidí z panství a 15 ze Šumperku
výpovědi se shodovaly – létání na Petrovi kameny
hraběnka usilovala o „objasnění“ předčasné smrti bratra a
osudu pohřbeného a ztraceného srdce švagrové

z prvních výslechů vyplynulo:
tajné luteránství
Petrovy kameny
užívání halucinogenů v
souvislosti s těžkými
poddanskými povinnostmi
jmenováni byly všeobecně
známé osoby – kněží, bohatí
měšťané atd.

viděni byly kněží (rýmařovský Babst a šumperský
Lautner)
šumperští měšťané (Sattler) i např. papírnice B.
Göttlicherová
dojem peněžní motivace
u Bobliga
spíše všeobecná znalost

Po popravě 5. září 1680
losinský farář König, sobotínský
Schmidt a rapotínský kaplan
Lachnit podali protest proti
praktikám tribunálu.

Franz König byl nakonec
zbaven funkce
zpovědníka u odsouzenců
a v roce 1682 byl
přeložen neznámo kam.
Boblig kněze rozhodně
zastrašoval.

po smrti Juliány 15. prosince 1669 bylo srdce vyňato z
těla a uloženo na zámku
po smrti Přemka III. 24. února 1673 ho měl Johann
Kopp (hejtman v N. Pomsdorf) předat šumperským
dominikánům
schrána však byla prázdná
dle výpovědi P. Markwarta je vyzvedl Kopp a odnesl
neznámo kam
Boblig z toho vyvodil, že je použil k čarování
Kopp byl přes protesty u soudu nad apelacemi zatčen 5.
dubna 1681 a dopraven do Losin
v březnu 1682 uprchl
dalším podezřelým v kauze se srdcem byl Koppův známý
zámecký sklepmistr Hans Stubenvohl
ze strachu před mučením se pokusil 21. prosince 1679
o sebevraždu
v březnu 1680 uprchl, ale byl dopaden a upálen rok na
to

není známo přesně, kde v Losinách
probíhaly exekuce
3 možná místa, ani jedno potvrzeno
stejně tak není známo, kde se nacházely
šatlavy a katovna

nejvíce pravděpodobné místo u Žárové
tradice + praxe + vlastnictví

rozhodně mylná je teorie o
Popravčím dubu u zámku
katovna patrně u dnešní sýpky a
zde i šatlavy,
malá kapacita 6 – 8 osob, možno
na zámku

již po prvních výsleších v Losinách došlo k
obvinění šumperských měšťanů
ochranný pán Karl z Lichtenštejna a C. dal zřídit
soudní tribunál 21. prosince 1679
27. listopadu byla již zatčena Marie Sattlerová
nebyla u ní povolena tortura až na císařský
přímý příkaz v únoru 1681
byly zatčeny další osoby Gaspar Sattler, Marie
Peschkeová, mydlář Johann Přerovský atd.

první poprava proběhla
7. prosince 1682
poslední popravy se
konaly v červnu 1692
H. Peschke zatčený v
roce 1685 byl i po tortuře
držen v žaláři a zemřel v
něm v roce 1696
celkem během 10 let
zahynulo na hranici 24
osob

šumperský děkan Lautner se objevuje v
udáních Šumperských a Losinských od
počátku
byl zatčen 18. srpna 1680 se svolením
biskupa v Mohelnici pro velikou popularitu
zvláštní tribunál (Boblig, b. ceremoniář
po tvrdém věznění a
tortuře se 16. června
1684 přiznal k
čarodějnictví

Rehramont, mohelnický děkan Winkler a b. sekretář
Schmidt)

 byl vězněn na Mírově

18. září 1685 byl upálen
v Mohelnici zaživa

za oběť čarodějnických
procesů na losinském
panství padlo 56 osob
žalářník S. Friedrich byl
popraven v roce 1682 přivedl do jiného stavu
vězeňkyni Rosu
Schnaubelovou – syn
zemřel
poslední popravení Eva Bittnerová
a Katharina Jackwertová (uškrceny a
upáleny 8. února 1691)
ještě v roce 1694 zemřeli ve vězení
při mučení Martin Hamp a Bartel
Klapperová
v roce 1688 – 89 zatčeni 3 lidé
nepřiznali se a nebyli propuštěni
zemřeli ve vězení v letech 1701 - 10

