
 

   

 

 

 

    Emblém Vatikánu 

 

„...cirkev sa rozhodla, že bude výhodné odsúhlasiť 

upaľovanie zaživa ako trest za herézu. ... Cirkev 

nikdy nemala viac moci!  Prečo nerozširovala 

kresťanské učenie?  Nemá ospravedlnenie.  Údajne 

to bolo dôvodom jej existencie, a cirkev nielen 

zanedbala svoje povinnosti, ale sama sa stala 

nástrojom Satana.” 

             Autorom nasledujúceho článku je Dr Michael David Magee 
 

Inkvizícia je dôkazom neľudskosti cirkvi, ktorá ju zrodila. Na týchto takzvaných 

svätých súdoch zasadali najsvätejší mužovia, pod priamou kontrolou najsvätejších 
otcov, pápežov. Stali sa najobávanejšími nástrojmi nespravodlivosti a najhroznejším 
zdrojom zločinov kresťanskej „lásky”, akých bol svet kedy svedkom. Kresťanskí 

pápeži a učenci spáchali zverstvá v porovnaní s ktorými prenasledovanie raných 
kresťanov rímskymi úradmi bolo iba kvapkou krvi v sude ňou naplnenom.  

Intenzívnejšie vyvražďovanie na západe sa udialo len ku koncu druhej svetovej 
vojny. Žiadny z prívržencov pohanských uctievateľov zvierat by si nedokázal 

predstaviť niečo tak hrôzostrašných rozmerov. 

Tí, čo sa snažia 
ospravedlniť cirkev 
tvrdia, že v tom čase 

bola krutá doba. 
Spôsoby stíhania  

priestupkov 
naznačujú vtedajší 
stupeň ľudskej 

bezcitnosti.  Koleso 
na lámanie, kotlík 

s  vriacim olejom, 
upaľovanie zaživa, 
pochovávanie zaživa, 

sťahovanie z  kože 
zaživa a roztrhanie 

divokými koňmi, boli 
medzi svetskými 
prostriedkami 

udržiavania poriadku. Jeden z komentátorov, čo sa snažia ospravedlniť barbarstvo 
cirkvi tvrdí: 

Trestanie priestupkov v tom čase bolo tvrdé, mučenie a  priväzovanie ku kolom sa robilo často… 
Inkvizícia použila len také tresty, aké sa v tom čase bežne používali. 



Tento kresťanský  autor sa bolestivo snaží presviedčať, že cirkev mala v úmysle: 

Zachovávať pôvodnú  vieru, za ktorú si jej predchodcovia radšej zvolili prenasledovanie a smrť, 
než by ju menili, alebo zapreli.  Bolo ich povinnosťou zachovávať jej čistotu, aby neprišlo 
k odklonu od učenia Krista a jeho apoštolov.  

Skeptik sa ťažko vyrovná s týmito dvomi tvrdeniami.  Akákoľvek viera, ktorá sama 
spoznala utrpenie z prenasledovania a  smrti, a  snaží sa zachovať čistotu svojho 

náboženského učenia, ktoré je na povrchu pokojné a mierumilovné, predsa nemôže 
odsúhlasiť používanie mučenia a smrti ako spoločenských nápravných prostriedkov. 
Ale cirkev nemala právomoc nad svetskou spoločnosťou, nariekajú tí, čo sa ju snažia 

ospravedlniť.  Dr John A O’Brien hovorí: 

V Nemecku, vo Francúzsku a v Španielsku vzniklo akési normatívne právo na základe ktorého 
sa heréza trestala smrťou na hranici, čo bolo bežnou formou trestu smrti v tom čase.  Cirkev 
neprotestovala proti tomu, že sa kresťanský štát takto bránil.  Práve bola toho názoru, že má 
povoliť tvrdé trestanie svetskými úradmi a  spolupracovať so štátom v ich exekúcii, nakoľko aj jej 
samotná existencia bola rovnako ohrozená.  

Keď sa stretla s možnosťou odlišnej interpretácie kresťanskej viery, cirkev sa 

rozhodla, že bude výhodné odsúhlasiť upaľovanie zaživa ako trest za herézu. 
Samozrejme, že to nebol jednoducho trest smrti, i keď ním jasne bol, ale bolo to 

formou ešte predpísanou starými rímskymi cisármi ako trest za herézu, čo sa 
považovalo za horší priestupok, ako zrada voči kráľovi!  Cirkev nikdy nemala viac 
moci! Prečo nerozširovala kresťanské učenie? Nemá výhovorku. Údajne to bolo 

dôvodom jej existencie a cirkev nielen zanedbala svoje povinnosti, ale sama sa stala 
nástrojom Satana.  Tí, čo ju ospravedlňujú priznávajú:   

Existovala určitá morálna, duchovná a právna jednota stredovekej spoločnosti v rámci ktorej 
cirkev a štát predstavovali úzko spojené politické sily.  Štát s teokratickou štruktúrou sa nemohol 
nestarať o duchovné blaho svojich poddaných bez toho, že by sa dopúšťal zrady voči svojmu 
najvyššiemu pánovi a vládcovi – všemohúcemu Bohu.  Duchovné vedenie bolo nerozlučne 
spojené so svetským, takmer tak, ako je Duša spojená s telom. 

Nemáme dôvody tomuto neveriť.  Svetský život sa neodohrával v duchovnom 
vzduchoprázdne. Predstavitelia kresťanstva iba klamú, keď predstierajú, že svetský 

život bol mimo vplyvu cirkvi.  Je to nie veľmi rozumná výhovorka, ktorá sa 
nezakladá na pravde. 

Áno, bola to krutá doba, to trináste storočie, ale 
ako Henry Charles Lea poznamenáva, po nej sa 

trestalo ešte tvrdšie, čo bolo jednoznačne v 
dôsledku vplyvu inkvizície na uplatňovanie 

trestného práva v Európe.  Carolina, čiže trestné 
právo rímskeho cisára Karola V, vydané v roku 

1532, je v skutočnosti  ohavným katalógom 
vypichávania očí, okypťovania, trhania s 
rozpálenými kliešťami, upaľovania zaživa a 

lámania na kole. V Dánsku sa za rúhanie až do 
roku 1683, odtínali hlavy po tom, čo sa 

previnilcovi najprv vyrezal jazyk. 

Lea je presvedčený, že stredovekí katolícki kňazi mali mimoriadnu moc v dobe, 
ktorá bola plná nepokojov a rozbrojov. Ich moc bola psychologická. Ovládali Duše 
a svedomia ľudí. Všetci katolíci boli poníženými poddanými cirkvi. Ľudia boli 

poverčiví a verili kňazom, ktorí ich presvedčili, že nemajú nádej uniknúť večnému 
ohňu v pekle, ak neurobia vo všetkom tak, ako im cirkev prikazuje. 



Viera preto určovala ako sa ľudia správali, a to vyústilo v „duchovnom despotizme” 
cirkvi, v dôsledku ktorého pápež nadobudol moc dokonca nad vladármi 

pominuteľného sveta. Pápež mal viac moci ako najmocnejší z kráľov a mohol im 
rozkazovať. G G Coulton (Ten Medieval Studies [Desať štúdií stredoveku]) 
potvrdzuje, že pápeži rozhodovali o tom, kto sa stane kráľom a princom.  Kardináli a 

princovia boli medzi veľkými výsosťami toho času a obecný farár mal disciplinárne 
práva nad všetkými skutkami príslušníkov jeho obce.  

Najslabším článkom tejto reťaze bola svedomitá viera heretikov, ktorí dospeli k 
poznaniu, že samotná cirkev bola zlá a nemá sa jej veriť.  Zapretie cirkvi 
a neposlúchanie jej príkazov sa stalo hriechom všetkých hriechov podľa katolíckych 
cirkevných predstaviteľov, popretím všetkých cností a pobožnosti. Keď k tomu došlo 

v podstatnejšej miere, cirkev musela pristúpiť k svetskejším riešeniam, než boli 
interdikt a exkomunikácia —  k masakrovaniu a k teroru. 

Neotesaný, jednoducho zmýšľajúci kresťan 

to všetko zamietne, lebo len niekoľko málo 
tisíc „kacírov”, bolo popravených podľa 

najnovšej revízie dejín, čo dokazuje že 
ostatných päťdesiat miliónov Európanov boli 
ortodoxní, spokojní kresťania, s výnimkou 

tých niekoľkých zlých. Súdne metódy boli 
tak barbarské a sprosté z právneho 

hľadiska, že koľko z „kacírov” nimi naozaj 
bolo, sa nedá posúdiť. Tak, ako v 
Španielsku, zdá sa, že aj v Languedocu 

inkvizícia zaznamenala len zlomok prípadov, 
ktorými sa zaoberala.  

 Cieľom bolo terorizovať. Chceli zastrašovať ľudí, aby sa vzdali 

Katarstva.  Ich teroristické metódy zahrnovali hrozby, mučenie, uväznenie, 
uvrhnutie do chudoby, a s upálením zaživa, ako najhorším trestom.  Ak 

niekoho nahlásili inkvizítorom, že je heretikom, najlepšie čo mohol urobiť, 
bolo ísť okamžite sám sa prehlásiť za heretika a vzdať sa pod prísahou 

herézy z ktorej bol obvinený. Zapieranie znamenalo hrozné mučenie a istú 
smrť pre tých, čo trvali na zapieraní, i keď hovorili pravdu!   
 

 

Popri tých, čo zomreli na hranici, mnohí zahynuli vo väzeniach a ich rodinní 
príslušníci boli uvrhnutí do chudoby. Inkvizícia nepochybne pokutovala, uväznila, 

mučila a obrala o život veľký počet ortodoxných kresťanov. 

So snahou ospravedlniť inkvizíciu nás moderní komentátori žiadajú, aby sme 
prepáčili cirkvi, lebo len dva tisíc, namiesto tristo tisíc ľudí bolo zavraždených, čím 

sa tiež snažia dokazovať, že inkvizítori vypočúvali nespočetne väčšie množstvo 
väzňov, než bolo popravených. Tí, čo ospravedlňujú cirkev radi citujú z oficiálnych 
záznamov inkvizície, ktoré boli vedené tak, aby sa opatrne zmiernil ich bolestivý 

dopad.  Denníky, spomienky a príručky inkvizítorov neboli až natoľko bezbolestné. 
Inkvizítor Bernard Gui mal deväťsto tridsať prípadov v jedinom obvode od roku  

1308 do roku 1325, a postúpil svetskej moci „len” štyridsať dva.  Pri Poniers, piati 
zo štyridsiatich dvoch obvinených boli popravení. V skutočnosti to znamená, že 95 
percent mužov a žien obvinených z herézy sa priznalo, že sú kacírmi a vzdali sa 

svojej herézy. V skutočnosti tam mohlo byť desať krát toľko heretikov, ako bolo 
popravených. Inkvizícia bola v tom čase zastrašovacím prostriedkom na ukončenie 

reptania voči Rímu. 



Knihy o bosorkách a diabloch sa začali objavovať v rokoch 1211, 1220 a 1233, 
z toho ku koncu týchto rokov s podporou pápeža Gregora IX. Aby sa proces 

dokazovania herézy zintenzívnil, v roku 1232 Gregor IX (1227-1241) odobral 
vypočúvanie, alebo „inquisitio”, z rúk miestnych biskupov a  sústredil ho pod správu 
mníchov zodpovedných priamo Rímu. V roku 1224, sa v Lombardii s podporou 

Gregora IX formálne zaviedol trest smrti za herézu. Kacírov bolo treba postúpiť 
„svetskému výkonnému orgánu”, ktorý zamestnával jednotku profesionálnych 

mučiteľov, aby boli kňazi ušetrení priamej účasti na mučení, ako primeranom 
trestnom opatrení.   

Vari to bolo len zhodou okolností, že sa 
práve v tom čase  zrodili dva nové 

mníšske rády, dominikánov 
a  františkánov, ktorých teologická a 

asketická príprava umožnila ich členom 
zdolávať náročné podmienky spojené 
s  cestovaním a  s úspešným zvládaním 

inkvizitoriálnych úloh? Pápež ich menoval 
ako sudcov s neobmedzenou platnosťou, 

zatiaľ čo mnísi vykonávali svoje 
doktrinálne funkcie v  jeho mene a v 

rámci práva sa zaoberali priestupkami 
proti viere.  Sudca mal dodržiavať 
stanovené predpisy ohľadom kanonických 

procedúr a vyrubovať zvyčajnú škálu trestov. Teoreticky, miestni biskupi mali 
naďalej odsúhlasovať rozhodnutia inkvizície, ale v skutočnosti tieto súdy boli už 

mimo ich dosahu.  Tí, čo im odporovali, mohli sami byť obvinení.  

 Inkvizícia bola založená ako pápežská inštitúcia, ale bol to samotný 
Inocent III, ktorý predložil na začiatku storočia krvavý príklad, ktorý sa 

neskôr nasledoval.  Keď sa heretici z južného Francúzska smiali  
presvedčovacím schopnostiam jeho legátov, ponížil sa k tomu, aby využil  

chamtivosť a  nerestnosť vojenských dobrodruhov každého druhu, 
a vyhlásil „križiacku výpravu”, ktorá vstúpila do dejín ako masaker 
Albigéncov.  
 

 
Inocent sformuloval nový princíp „presvedčovania” heretikov. Pápež sa zhrozil, keď 

sa dozvedel o pápežskej pozícii vo Viterbe, kde nielen predstavenstvo mesta, 
konzuli a sudcovia, ale aj jeho vlastný zástupca boli Katarmi! On to čoskoro zmenil, 
a ustanovil tento ponurý princíp: 

Podľa civilného práva sú zločinci, ktorým sa dokázalo že sú vinní zo zrady, trestaní smrťou a ich 
majetok je skonfiškovaný.  O čo viac je treba vylúčiť z kresťanského spoločenstva a odobrať 
majetky tých, čo urazili Ježiša, Syna Božieho za to, že opustili svoju vieru.  

Keď sa medzi sudcami vyskytla určitá miera pochybností, nakoľko zákon ohľadom 

herézy ďalej platí, veľkolepý pápež vyžadoval smrť s konfiškáciou majetkov. Ľudia 
boli obvinení, zavraždení, a okradnutí. 

Navyše, Inocent („Nevinný”), ktorého meno muselo byť zvolené na oklamanie  

akéhosi falošného Boha na vyššom poschodí, dotiahol základy, na ktorých bola 
inkvizícia založená v tom, že ešte dôraznejšie nariadil, aby biskupi nečakali na 

obžalovanie z herézy, ale aby ju sami vyhľadávali prostredníctvom „inquisitio”.  Za 
týmto účelom majú mať k dispozícii mimoriadnych predstaviteľov, inkvizítorov.  
Inocent sformuloval presné pokyny, ako v tejto veci treba postupovať a medzi rokmi 

1204 a 1213 vydal štyri pápežské dekréty, pápežské vyhlášky, ktorými nariaďoval 
aby sa pátralo po heretikoch v rôznych miestach.    



Pápež Gregor IX dôrazne vyžadoval, aby sa tradičný postup dodržiaval a sám založil 
inkvizičný úrad pre Taliansko pod menom „Svätý úrad”, v roku 1224.  Prvý Svätý 

úrad bol otvorený v Toulouse a nasledovne sa jeden otvoril v Aragone v roku 1238. 
Postup, ktorý Gregor nariadil, bol kodifikovaný v štyridsiatich piatich zákonoch Rady 
mesta Toulouse z roku 1229, čím sa inkvizícia stala cirkevnou inštitúciou, do ktorej 

menoval a na ktorú dohliadal samotný pápež.  Aj biskupi mohli byť predvolaní pred 
pápežovu inkvizíciu, čím sa pápežovi dala moc vrcholového vládcu cirkvi. Ľudia  boli 

nabádaní, aby nahlasovali svoje podozrenia inkvizítorom a vytvorila sa sieť špiónov. 
Aj najmenšia poznámka mohla viesť k tomu, že by niekoho predvolali pred 
inkvizíciu. Od každého sa vyžadovalo, aby zradil svojich priateľov a rodinu, ak mal 

uniknúť pomyselnému večnému mučeniu sľubovanému pápežmi. Synovia zradili 
svojich otcov, malé deti svoje matky. Cirkev si čoskoro uvedomila, že tento postup 

je príliš ziskový na to, aby sa nepoužíval aj inde, a ďalšie inkvizičné úrady sa otvorili 
vo Francúzsku, v Holandsku, v Nemecku, a neskôr v Španielsku a v Portugalsku.  

Zámienkou pre zavedenie nového poriadku bolo obvinenie 
svätého rímskeho cisára, Fridricha II (1212-1250), že vraj 

je netvorom, ktorý využíval herézu na to, aby sa zbavil 
svojich nepriateľov a cirkev tomu chcela predísť 

zriaďovaním cirkevných súdov, ale súčasne chcela byť 
zadobre s cisárom, a rozhodla sa dodržiavať jeho zákony! 

Inkvizícia bola nasadená na herézu aj inde.  Okolo roku 
1255, inkvizičné  činnosti boli v plnom prúde vo všetkých 
krajinách strednej a západnej Európy, v oblasti Toulouse, 

Sicílie, Aragonu, Lombardie, Francúzska, Burgundska, 
Brabantska a Nemecka. Pápež Inocent VIII zriadil tribunál 

proti bosoráctvu a pápež Pavol III (1468-1549) ho použil 
proti talianskym protestantom v roku 1542.                                Pápež Gregor IX 

Už v roku 1254, Inocent IV (1243-1254) znovu zakázal doživotné uväznenie a smrť 
na hranici, bez episkopálneho súhlasu. Podobné nariadenia vydal Urban IV (1261-

1264) v roku 1262, Klement IV (1265-1268) v roku 1265, a Gregor X (1271-1276) 
v roku 1273, až nakoniec Bonifác VIII (1294-1303) a Klement V (1305-1314) 

slávnostne prehlásili za neplatné všetky súdne rozhodnutia ohľadom viery, ak neboli 
dosiahnuté so súhlasom a za spolupráce biskupov.   Pápeži sa vždy snažili chrániť 
meno svätej stolice, ako aj predchádzať nadmernému obviňovaniu inkvizičných 

tribunálov. Preto zariadili, aby biskupi nemohli váľať vinu za popravy a mučenie na 
úrad, do ktorého by nemali právo zasahovať.  

Inkvizícia, ktorá mala pôvodne vyhľadávať 

heretikov pod vedením biskupov, sa stala 
samostatnou inštitúciou pod priamou správou 

pápežskej stolice. Nakoľko sa ukázalo, že biskupi 
nevykonávali špinavú prácu vyhľadávania 
heretikov dostatočne dôsledne, pápež Gregor IX 

(1227-1241 AD) im odobral túto zodpovednosť 
a zveril ju ohľaduplnej milosti novozaložených 

rádov dominikánskych a františkánskych 
mníchov, ktorí priľnuli k vyžadovaným úlohám 
ako muchy k mŕtvole.  Medzi vtipy toho času 

patrilo, že vraj Dominikáni sú  Domini 
canes,  „psami Pána”.  Historici rôzne udávajú 

zrod rádu na rok 1229, 1231, a 1232. V každom 
prípade, v poslednom z týchto rokov inkvizícia 
bola už v plnom prúde a psi pána cítili pach 

krvavej návnady vlastnými nosmi. 



Rím si vyriešil svoj problém. Nechcel si špiniť svoje vlastné uhladené rúcho 
krviprelievaním, ale tiež nemienil prenechať pátranie po heretikoch účinnosti 

svetskej moci.  Navyše, ak by boli heretici súdení civilným právom, nedalo by sa 
nasadiť skôr, než by sa predložil rozsudok, a výsledkom by bol pomerne spravodlivý 
proces, v ktorom by žalobca osobne stretol obžalovaného na otvorenom súde. Málo 

obžalovaných by takto uznali za vinných.  „Konfiškácie” navrhnuté Inocentom III sa 
stali ziskovým zdrojom príjmov a pápežská stolica si vyžadovala svoju čiastku. 

Špinavé ťahanice o zlaté zuby mŕtvych začali dlho pred revíziou Auschwitzu.  

Inkvizícia, ako kláštorný agent pápeža, mala mať nezávislé súdy, najohavnejšieho 
popisu, za účelom vyriekania rozsudkov nad tajnými heretikmi, ktorých potom 
postúpila svetským výkonným orgánom, zatiaľ čo každý svetský mocnár či 

predstaviteľ, ktorý sa riadne nechopil svojej krvavej úlohy, bol ostro sledovaný.   

V trinástom storočí bolo len málo krajín Európy, ktoré pápež nerátal medzi léna 
svojej stolice a málo vladárov, ktorí neboli jeho vazalmi.  Gregor VII a Inocent III, 

ako aj ich nasledovníci, sa prehlasovali za vlastných feudálnych pánov Anglicka, 
Francúzska, Španielska a ďalších krajín.  Zločinom proti štátu bolo čokoľvek sa oni 

rozhodli nazvať zločinom proti štátu.  Ďaleká väčšina svetských vladárov nenávidela 
inkvizíciu a brzdila jej postup - nikdy sa jej nedovolil vstup do Anglicka, a boli to len 
farármi zamorení vladári ako Ferdinand a Izabela kastílski, alebo tí, ktorých 

chamtivosť mohla vo veci získať, čo ochotne vykonávali pápežove príkazy. 
Kresťanstvo sa opätovne násilne hodilo na Európu, tak ako už raz predtým, vo 

štvrtom storočí.  

Zatiaľ, čo cirkevné právo nepredpisovalo 
jednoznačne trest smrti, cisár Fridrich II ho 
zaviedol. Fridrich II nebol veľkým 

kresťanom, ledva to skrýval, že považoval 
moslimskú vieru za nadradenú kresťanstvu.  

Cirkevní hodnostári ho nahovorili z politicky 
nejasných dôvodov, aby zaviedol právo, 

ktoré by potom pápežská stolica len musela 
prijať.  Heretik mal byť popravený, alebo sa 
mu mal vyrezať jazyk.  Natoľko krutý zákon 

sa neuplatňoval predtým, než ho pápež 
prijal, a znenie jeho prvej vyhlášky z roku 

1220 Fridrich výslovne založil na slovách 
Inocenta  III.  To, že si nie veľmi veriaci monarcha z politických dôvodov požičal 
slová jedného krvilačného pápeža, aby poslúžil druhému krvilačnému pápežovi, 

neveľmi podporuje tvrdenie, že heréza bola zločinom proti štátu. 

Pápež Gregor IX si dal Fridrichov zákon vpísať do registra pápežskej stolice a donútil 
svetské úrady v Ríme, ako aj vo väčšine talianskych miest, aby ho uplatňovali 

v praxi, a ďalej sa snažil zo všetkých svojich síl nanútiť trest smrti za herézu 
všetkým ostatným krajinám.  Ako náhle bolo zavedené svetské právo predpisujúce 
trest smrti, pápeži, s nesmiernou ohľaduplnosťou, postupovali heretikov svetským 

orgánom moci, a zároveň sa pokúšali presadiť jeho všeobecnú platnosť.  Fridrich ho 
ustanovil ako zákon ríše v roku  1237. 

Benátky, takmer jediné v Taliansku, nekonali podľa príkazov pápežskej stolice. 

Heretici boli upaľovaní okolo Ríma a pri Miláne a Gregor poslal najfanatickejších 
mníchov do iných krajín.  Konrád z Marburgu bol vypravený do Nemecka, kde 

upaľoval celé skupiny heretikov naraz.  Aragónskeho kráľa, neskôr kastílskeho, 
nahovárali, aby požiadal pápeža o inkvizítorov.  Gregor menoval štyroch inkvizítorov 
pre rôzne časti Talianska a ďalších poslal do Česka. 

 



Inkvizičný postup   

Keď sa mníšski inkvizítori dostavili do mesta, zvolali závažné stretnutie s biskupom 

a inými cirkevnými predstaviteľmi, a s ľuďmi, a vyhlásili, že im treba nahlásiť 
tajných heretikov.  Zvyčajne sa prehlasovala doba „dobrej vôle”, obyčajne v dĺžke 

jedného mesiaca, počas ktorej tí heretici, ktorí sami predstúpili, priznali sa, a vzdali 
sa svojho zblúdenia pod prísahou, dostali len ľahšie tresty, ako pokánie, modlitby, 
pôsty, púť, a pokuty, za účelom potvrdenia ich viery.   

Po vypršaní obdobia 

„dobrej vôle” postavili 
tých, čo sa nezriekli 

herézy, pred súd. 
Inkvizítori vydali 
dekrét ohľadom 

viery, ktorý 
nariaďoval, aby všetci 

kresťania, pod 
hrozbou 

exkomunikácie vydali 

heretikov ako aj tých, 
čo ich chránili. 

Inkvizícia počítala 
s nátlakom katolíkov, 
a že sa tento bude 

dať využiť ako štátny 
trestný aparát.   

Medzičasom inkvizítori, ktorí mali konať „v spolupráci s biskupom” a napriek tomu, 

že sa týmto v skutočnosti už neponechala žiadna právomoc, mali menovať poradný 
výbor pozostávajúci z dvadsiatich až päťdesiatich mužov, ktorí sa mali podieľať na 

rozhodovaní v súdnych prípadoch.  Inocent IV (1254), Alexander IV (1255 a 1260), 
a Urban IV (1264) nariadili porady s  boni viri, skúsenými a nepoškvrnenými mužmi, 
čím sa smiešne napodobňovali  Boni Homines, (dobrí ľudia), čo bolo menom, ktoré 

sa dávalo katarským Parfaitom. 

Nesmierne dobročinný krok!  Počiatky poroty v Európe, hovoria tí, čo sa snažia 
ospravedlniť cirkev, a iní Jezuitom podobní!  Ale kto boli títo mužovia a čo bolo ich 

náplňou?  Boli to zväčša kňazi a  mnísi, s  niekoľkými ortodoxnými laikmi.  Sem 
tam, mimoriadne nábožensky založení právnici - dekrét vyžadoval, aby účastníci boli 
„horlivými veriacimi”.  Podľa tých, čo ospravedlňujú cirkev, títo muži pochádzali 

z toho ktorého okolia, poznali žalobcov a  boli schopnými vycítiť, či nepriateľstvo 
alebo náklonnosť hrali úlohu v obvinení. Používanie porôt bolo doporučené, nie 

prikázané, a teda sa nemuselo dodržiavať.  

Význační inkvizítori nám hovoria, že mená udavačov sa obyčajne udržiavali 
v  tajnosti, dokonca sa neodhalili ani týmto mužom, takže máloktorí kedy vedeli 

meno obžalovaného, či meno žalobcu, alebo poznali všetky dôkazy. Ukázalo sa im 
zhrnutie žaloby, ktoré bolo za týmto účelom starostlivo pripravené. Dostali  
neosobný prípad s vybranou ukážkou dôkazov. Niektorí kresťania sa čestne priznali, 

že nevedeli o prípade dosť na to, aby v ňom mohli rozhodovať.  Mohli podať svoju 
mienku. Táto „porota” nikdy nezasahovala do právomoci inkvizície, ktorá sa 

udomácnila v dominikánskom kláštore a  prijímala udania v tajnosti.  Inkvizícia si 
robila svoje vlastné rozhodnutia. 

Pred-inkvizičná právna prax vyžadovala, aby žalobca sám predložil prípad proti 

obžalovanému, žaloba nepoužívala právnikov a tí, čo nedokázali opodstatniť svoju 



žalobu, boli sami obvinení z falošnej žaloby a zaslúžili si trest obžalovaného. Podľa 
inkvizičného práva, sa žalobca už nemusel dostaviť pred súd, a ani falošné 

obviňovania sa riadne netrestali.  Cirkevní predstavitelia, hlavne dominikánski mnísi, 
sami stíhali, súdili,  dokazovali vinu obžalovaného, a nariaďovali mučenie za účelom 
extrakcie priznania.  

 

Súdny proces 

V deň, keď mnísi inkvizície vpochodovali s ich zlatým krížom do mesta, strach medzi 
obyvateľstvom začal.  Keď sa obžalovaným vydali oznámenia, začal skutočný teror.  
Neboli to riadne súdy.  Ak bol niekto udaný, tak bol vinným: 

Ak sa dvaja svedkovia, podľa mienky inkvizítorov považovaní dobrej povesti, zhodli v obvinení 
väzňa, jeho osud bol okamžite spečatený, či sa priznal či nie, bol okamžite uznaným heretikom.  

Súdne vypočúvanie inkvizície neznamenalo 
skúmanie, či niekto bol heretikom.  Ak dvaja 

tajní svedkovia povedali, že niekto ním bol, tak 
ním bol, a celý ten „tretí stupeň” a mučenie bolo 

len nato, aby sa priznal, a aby sa vzdal svojej 
herézy pod prísahou.  

Joseph Blötzer v Katolíckej Encyklopédii uvádza, 

že vo väčšine prípadov obvinený zapieral z  čoho 
bol obžalovaný aj po prisahaní na všetky štyri evanjeliá, a  zapieranie bolo zvyčajne 
o  to tvrdošijnejšie, o  čo silnejšie boli dôkazy.  Dávid z Augsburgu upozornil na to, 

že inkvizítori mali štyri metódy na extrakciu priznania. 

1. Strach zo smrti. Povedať, že smrť na hranici očakáva každého, kto sa 
neprizná.  Ak vedomie, že zomrie bolestivo a pomerne pomalým spôsobom 

smrti nepohlo niekoho k tomu, aby sa priznal a zriekol svojej, i keď len  
pomyselnej herézy, tak sa mu potom nedovolilo opustiť svoj dom a sužovali 
a deptali ho rôznymi spôsobmi.  

2. Uväznenie. Obmedzenie pohybu a hladomor. 
3. Presviedčanie. Návštevy mužov, ktorí prešli súdom a títo by sa snažili primäť 

obžalovaného k priznaniu. 
4. Mučenie. Ak obeť naďalej zapierala herézu, dostala zlovestné predvolanie 

pred inkvizičný tribunál. 

Tieto odporučenia jasne nepripúšťali možnosť, že obvinený by mohol byť nevinný, 
falošne obžalovaný, alebo že by sa mohlo jednať o omyl. Ak bol niekto, kto bol 
čestný a  oddaný svojim ideálom, falošne, alebo nesprávne obvinený, čím 

tvrdošijnejšie zapieral svoju vinu, o  to viac ho považovali za vinného.  Zdravý 
rozum hovorí, že hockto, kto by predstieral že je kresťanom z druhotných dôvodov, 

by urobil hocčo by bolo treba na to, aby unikol s čo najmenším trestom. To 
znamená že tí, čo zapierali najviac, pravdepodobne boli tí, čo boli nevinní. 

Keď sa nezískalo dobrovoľné priznanie, inkvizítor hľadal dôkazy. Už predtým pápeži 
rozhodli, že dvaja žalobcovia postačia, i keď viacerých možno povolať.  Títo sa 

volajú „svedkovia”, čo predstavuje paródiu daného právneho pojmu. Boli to tajní 
udavači a nielen že ich obžalovaný nikdy nevidel, ale aj ich mená ostali utajené.  

Gregor IX, Inocent IV, a Alexander IV zakázali inkvizítorom aby odhaľovali mená 
udavačov.  Kresťania nám tvrdia, že Bonifác VIII obišiel tento zvyk a nariadil, aby sa 

pri všetkých súdnych vypočúvaniach, včítane inkvizitoriálnych, žalobcovia menovali 
obvinenému.  To je lož.  Bonifác povedal: 



Kde sa také nebezpečenstvo nevyskytuje, mená žalobcov a svedkov musia byť zverejnené, tak 
ako sa to robí pri iných súdnych konaniach.  

Nebezpečenstvo? Inkvizítori tvrdili, že nebezpečenstvo pomsty bolo vždy. To 

znamená, že Bonifácove slová neurobili žiadny rozdiel ohľadom súdneho postupu 
a svedkovia  sa nemohli vypočúvať, a ani možnosť krížového výsluchu nebola.  Tí, 
čo sa snažia ospravedlniť cirkev nám tvrdia, že falošní svedkovia boli trestaní bez 

milosti. Bernard Gui hovorí o otcovi, ktorý falošne obvinil svojho syna z herézy. Otca 
odsúdili na doživotný žalár, keď sa ukázalo, že syn bol nevinný. To je jeden prípad, 

pravdepodobne úplne výnimočný.  Ako by bolo možné odhaliť falošného svedka bez 
práva na krížový výsluch? Jediné, čo obeť mohla urobiť, bolo menovať svojich 
nepriateľov, aby ich boni viri potvrdili, alebo zamietli.  Ak obžaloba pochádzala od 

potvrdených nepriateľov, mala byť zrušená, a to sa príležitostne mohlo stať.  To, pre 
tých, čo sa snažia ospravedlniť cirkev, znamená, že inkvizícia bola spravodlivá! 

Keď raz niekoho udali ako tajného heretika, tak bol 

vinný.  Jedinou zárukou bolo zrieknuť sa herézy 
z ktorej bola obeť obvinená, sústrediť sa na 

sebaobranu, a teoreticky odmietnuť sudcu, ktorý 
ukázal predpojatosť—i keď nie je ťažké si predstaviť, 
že táto posledná možnosť zvyčajne nevyústila 

najlepšie. Ak bol inkvizítor, alebo akýkoľvek vysoký 
funkcionár cirkvi voči niekomu zaujatý, nešťastie 

zaplavilo toho, na koho namierili svoju zaujatosť.  
Cirkev mala úplnú moc, a inkvizícia bola spôsobom jej 
uplatňovania.  Ľahko bolo vyrábať falošné obvinenia, 

lebo všetky obvinenia sa brali vážne.  Aj keby ich bolo 
bývalo zamietnutých oveľa viac, než sa všeobecne predpokladá, a ako sa revizionisti 

snažia navrhovať, bola to skúsenosť naplnená strachom, lebo nikto si nemohol byť 
istý výsledkom.  Najťažšie zo všetkého sa obhajovala nevinnosť! 

Zlomyseľný klerik s vysokým postavením si ľahko mohol kúpiť obvinenie nepriateľa.  

Inkvizícia, so svojím právom mučiť obvinených, potom zvyčajne už ľahko 
extrahovala priznanie.  Ak bol niekto príkladným kresťanom, ani to nepadlo 
v prospech obrany, ak ťa niekto nad tebou nemal rád.  Nemalo to žiadny zmysel, ak 

obeť protestovala, že pravidelne chodila na omše.  Dodržiavanie poriadkov navonok 
sa nerátalo. Príkladné chovanie iba dokazovalo vynaliezavosť diabla a jeho 

nasledovníkov za účelom podrývania kresťanstva.  Nikto nevstúpil do mučiarne 
a vyšiel z nej zdravý na duchu a tele.  Cirkev bola úplne mimo kritiky po stáročia 
ohľadom zločinov proti ľudskosti, ktorých sa dopustila. 

V dôsledku ďalšieho zušľachťovania postupu, ktorý 

spravodlivosť inde nepoznala, sa povolilo aby otroci, ženy, 
deti, a odsúdení zločinci mohli podávať obvinenia.  Až 

dovtedy cirkev tvrdila že títo, ako aj výpoveď heretika, 
exkomunikovanej osoby, alebo krivoprísažníkov, sa nemajú 
brať do úvahy pri súdnych konaniach, ale od počiatku 

dvanásteho storočia sa toto staré pravidlo ignorovalo 
a hocaké dôkazy sa prijímali v súdnych konaniach ohľadom 

viery. Iba náboženstvo bralo do úvahy takýchto svedkov, ale 
náboženstvo je tak dôležité, tvrdia tí, čo ho ospravedlňujú.  
V roku 1261, Alexander IV (1254-1261) formálne prijal nový 

pokyn. Zdôvodnilo sa to tým, že vraj iba heretici vedeli, čo 
tajne tmelili.  

Svedkovia obrany sa zjavovali zriedka, lebo by sa stali podozrivými z herézy a sami 

by sa našli v zozname heretikov na druhý deň, no bolo možné mučiť svedkov, aby 
boli donútení svedčiť.  Ak jeden zo svedkov povedal, že žalobe by prospelo keby ten 



a ten vypovedal, toho by zobrali a mučili by ho dovtedy, kým by nedostali 
požadovanú lož.  V skutočnosti však jeden svedok postačil a v Španielsku sa 

inkvizičným tribunálom skutočne darilo.  

Obeť si v praxi nemohla privolať právnika.  Ak sa právnik povolil, musel to byť taký, 
čo bol mimo podozrenia, „pevného charakteru, dôveryhodný nad všetku 
pochybnosť, oboznámený so svetským a s cirkevným právom, a horlivý v zmysle 

viery”.  Taký právnik, ktorý by zodpovedal týmto požiadavkám a súčasne by si 
mohol dovoliť ohrozenie svojej povesti tým, že by vážne obhajoval heretika, sa 

nenašiel.  Ten dobrý a  veľkolepý pápež  Inocent III, v roku 1205 prísne zakázal 
právnikom obhajovať heretikov: 

My vám prísne zakazujeme, právnici a notári pomáhať akýmkoľvek spôsobom, radiť im, alebo 
podporovať akýchkoľvek heretikov a takých, čo v nich veria, držia sa podľa nich, pomáhajú im, 
alebo ich bránia akýmkoľvek spôsobom.  

Akýkoľvek právnik, ktorý by sa opovážil predsa 
len pomôcť, by sa sám rýchle ocitol pred 

inkvizičným tribunálom.  Istý mních, takmer s 
povesťou svätca vo Francúzsku, ktorý obhajoval 

istého bohatého a nábožensky založeného patróna 
jeho rádu, majetok ktorého chcela a dostala 
inkvizícia, sám skončil v žalári. Nájdu sa 

kresťania, ktorí argumentujú, že pravidlo, ktoré 
zakazovalo právnikom zúčastňovať sa inkvizičných 

procesov bolo čoskoro uvoľnené a  „všeobecný 
zvyk” povolil právneho poradcu, ale toto je ďalšia 
lož a pravý opak bol pravdou.  Pápež Inocent 

mienil „priznaných” heretikov, keď povedal 
„všetkých”, a zo začiatku inkvizítori povolili 

právnikov tým, čo boli iba podozrievaní alebo obvinení, ale čoskoro ktokoľvek koho 
obvinili, bol heretikom.  Po roku 1254, obvinení síce nemali právo na poradcu, ale 

odsúdení sa mohli odvolať pápežovi. Pápež Bonifác VIII (1294-1303) nariadil, že 
súdne procesy sa musia vykonávať „jednoducho, bez hluku, a bez prítomnosti 
niečoho takého druhu, ako sú právnici”. 

Prísaha bola zbraňou v rukách stredovekého sudcu.  Ak bol obvinený ochotný 

prisahať, sudcu to naklonilo kladne, ak nebol, obvinený tým stratil dôveryhodnosť.  
Vedelo sa o mnohých sektách, že z princípu odmietali prísahu, preto odmietnutie 

prísahy viedlo k podozreniu z herézy u tých, ktorí sa už len týmto spôsobom 
previnili.  Popri prísahe, inkvizítor mal možnosť sa poistiť vyžadovaním určitej sumy 
peňazí ako kaucie, alebo mohol požiadať o spoľahlivých ručiteľov za obvineného.  

Stalo sa dokonca, že ručitelia sa podujali pod prísahou priniesť obžalovaného 
„živého alebo mŕtveho”. 

Majetok kohokoľvek, kto bol doživotne uväznený, alebo odsúdený na smrť, 

sa skonfiškoval.  Konfiškácie boli najdôležitejšou súčasťou ekonomiky 
inkvizície — financovali ju z hodnoty skonfiškovaných majetkov, takže 

dôvody k tomu, aby boli obete uznané vinnými a aby boli odsúdené, boli 
vbudované priamo do procesu.  Bol to silný motív pre používanie mučenia 
za účelom extrahovania priznaní.  Aj mŕtvi mohli byť obžalovaní z herézy.  

Hrob nepredstavoval žiadnu ochranu pred konfiškáciou majetku.  Mŕtvoly 
boli vykopané a mŕtvi muži a ženy boli odsúdení z herézy.  To umožňovalo 

inkvizítorom zhabanie majetkov dedičov mŕtvych heretikov.  

Bolo len treba, aby dvaja svedkovia povedali, že istý muž, aj štyridsať rokov už 
mŕtvy, bol tajným heretikom a jeho deti a dokonca aj vnuci boli zničení.  Ten bol 
heretikom bez preukázania známky ľútosti—veď akú možnosť mal na to, aby 



preukázal „ľútosť”?  Jeho kosti sa vykopali, zariadil sa ich slávnostný prevoz ulicou, 
a boli spálené.  Jeho vdova a deti boli orabované o každý halier.  Bernard Gui mal 

osemdesiat osem takýchto posmrtných prípadov zo šesťsto tridsať šesť!  Vo väčšine 
krajín sa peniaze rozdelili medzi inkvizítormi a  Vatikánom, ale v Španielsku 
inkvizícia dostala všetky—nespravodlivosť podľa Vatikánu! 

Navyše, do desiatich rokov od jej založenia, pápež dal inkvizícii právo vyrubovať 

pokuty, alebo vymieňať ľahšie tresty za platbu peňazí.  Ak si nechcel nosiť žltý kríž 
na kabáte pre zvyšok života, stráviť tri roky vo väzení, žiť o chlebe a vode dva 

roky—zaplať!  Tí, čo ospravedlňujú cirkev tvrdia, že ľudia mali možnosť odvolať sa 
do Ríma, ak súdne procesy neboli vedené riadne.  Z toho dôvodu, Eymeric radí 
inkvizítorom, aby viedli vypočúvania takým spôsobom, aby sa chyby nenašli 

v záznamoch.  Inkvizítori sami spochybňujú úprimnosť inkvizičných záznamov. Boli 
spisované opatrne a tak, aby nemali žiadny dopad v prípade odvolania sa.  Takéto 

záznamy teraz berú doslova a vážne tí učenci, ktorí si zvolili nebrať v úvahu dekréty 
pápežov a iné inkvizitoriálne písomnosti.  Vatikán miloval tento milostivý poistný 
ventil—prinášal súdne procesy, a platbu pokút, do Ríma! 

Dokáže niekto medzi kresťanmi 
vidieť inkvizíciu, a preto svoju 
cirkev ako inú, než hrôzostrašnú?  

Bol to zhon po zlate na pôde 
červenej od ľudskej krvi. Kto 

z toho získaval? Najprv svetské 
úrady, a to je hlavným dôvodom, 
prečo bola heréza „zločinom proti 

štátu”. Preto francúzski králi 
dovolili, aby desiatky tisícok ľudí 

pod správou vlastnej koruny na 
juhu boli uväznení na zvyšok 
života alebo upálení, preto sa 

Benátky rozhodli, že sa samé 
budú zaoberať vlastnými 

heretikmi, a  preto pápeži tak 
ochotne odsudzovali inkvizítorov ako španielskych, ktorých nemali pod svojou 
vlastnou kontrolou.  V druhom rade, biskup a inkvizítori dostali čiastku.  Po tretie, 

pápežská stolica dostala svoju čiastku.  Oj, ako všetci nenávideli herézu v tých 
bohabojných dňoch!  Ako priznali katolícki autori toho času, cieľom inkvizície bolo 

okrádanie bohatých za účelom pomáhania bohatým.  Nakoniec sa inkvizítor Eymeric 
ešte aj sťažoval: 

V našich časoch už niet bohatých heretikov, takže nevidiac veľa peňazí na obzore, výsosti sa 
nepodujmú na krytie akýchkoľvek nákladov... je to škoda, že natoľko prospešná ustanovizeň ako 
je naša, by mala byť natoľko neistou svojej budúcnosti.  

Nikto si nemohol dovoliť čo i len naznačiť pochyby, alebo vynechať omšu.  Obvinení, 
ak len neboli urobení z hmoty martýrov, sa skromne priznali a zriekli sa herézy. 

Potom sa od nich žiadalo, aby menovali spoluvinníkov—a aby udávali druhých! Na 
základe toho, že sa priznali k heréze a menovali druhých, by sa im vyrubili len ťažké 

pokánia—púť, pôst na niekoľko rokov, postaviť kostol, zaplatiť značnú pokutu, alebo 
museli nosiť ohavný kríž prišitý k šatom.  Ak trvali na zapieraní herézy, alebo 
odmietli menovať druhých, boli mučení.  

Kresťania museli ospevovať cnosti cirkvi a spravodlivosť svätých úradov, čokoľvek si 
naozaj mysleli, alebo akokoľvek zistili nakoľko pravdivým také ospevovanie 
v skutočnosti bolo! Tí z kresťanov, čo ešte stále hľadajú výhovorky, a samozrejme 

hlavne katolíci, sa naďalej snažia ospravedlniť a rozriediť číry horor nespravodlivosti, 



o ktorú tu šlo.  Umožnilo sa to tým, že tí, čo si zachránili životy mali zakázané o tom 
hovoriť, a aby nezopakovali svoje utrpenie, museli povedať: 

Zaobchádzalo sa s nimi veľmi dobre a milosrdne, nakoľko boli uchované ich životy, ktoré si oni 
sami zatratili. 
Dellon 1788     

 

 

 Mučenie

Vypočúvania sa konali tajne v prítomnosti predstaviteľa biskupa a požadovaného 
počtu miestnych ľudí.  Zlovestné mučenie obvineného a  jeho svedkov sa čoskoro 
vykonávalo bežne, napriek dlho trvajúcemu nesúhlasu pápežskej stolice s mučením, 

ako ho vyjadril Mikuláš I  (858-867).  Samotné podozrenie stačilo na to, aby sa 
povolilo.  Pápež Inocent IV dal plné povolenie mučiť v prípadoch herézy, ako 

dokonca Jezuiti priznávajú, ale aby navrhli, že to nebolo natoľko závažné, dodávajú, 
že to nebolo za účelom trestania, ale ako sa dozvedieť pravdu, a na ospravedlnenie 
pápeža tvrdia, že mučenie sa najprv používalo na svetských súdoch.  Naznačujú 

tiež, že sa nepoužívalo často, lebo sa málokedy spomína v záznamoch.  

Pápežská stolica spočiatku zakazovala 
prítomnosť klerikov pochádzajúcich zo 

svätých domov, počas mučenia.  Pretože 
sa mučilo mimo súdnych priestorov, 

nedostávalo sa to do záznamov zo 
súdneho vypočúvania.  Síce pápeži zo 
začiatku tvrdili, že klerici nesmú byť 

prítomní počas mučenia, Alexander IV a 
Urban IV im prítomnosť povolili.  Zatým 

inkvizítori nevynechali príležitosť nahnúť 
sa nad zvíjajúcu sa obeť so svojím 
zlovestným škrekotom „Priznávaš sa?”  

Mučenie ostalo v právomoci cirkvi počas 
päťsto rokov, až ho zrušil pápež  Pius VII 

(1800-23) v roku 1816. 

Mučenie, a hrozné, sa vykonávalo 
spravidla.  Tí, čo sa snažili získať 
priznanie, sa predstavili ako priatelia a obhajcovia obvineného, nabádali ho, aby sa 

nepriznal ani v dôsledku mučenia, ak bol obvinený falošne.  Prirodzene, to viedlo 
k dodatočnému mučeniu, až sa obeť zrútila. Ten, čo sa snažil získať priznanie, 

potom nabádal obeť, aby odvolala to, k čomu sa priznala, ak to nebolo pravdou, 
jediným výsledkom čoho bol výhľad na dodatočné utrpenie.  Úbohá obeť odvolala 
svoje priznanie v prítomnosti sudcu, čím na seba privolala čerstvú vlnu 

„pokračovaného” mučenia.  

Ti, čo ospravedlňujú cirkev tvrdia, že inkvizičný proces bol vedený ľudsky.  Väčšina 
sudcov boli zjavne muži silných princípov, takých, aké v tých časoch prevládali, 

a právo uplatňovali náležite tak, ako sa od nich očakávalo, ale zákony boli 
zlovestné, tak čo za ľudia boli sudcovia?  Toto je cirkev, telo Krista, ako cirkev sama 

seba rada označuje. Ako môže sväté telo povoliť jediný prípad mučenia, a ak ho 
povolilo, ako môže predstierať, že sa tak nestalo, alebo že to bolo ľudské?  Máme 
predpokladať spolu s kresťanmi, že škripec na naťahovanie, zveráky prstov, kladka 

na dvíhanie a horiace uhlie boli „ľudské”?  Savonarola, ortodoxný a nesmierne 
pobožný puritán, bol mučený sedem krát.  Bosorky z Arrasu boli mučené štyridsať 



krát.  Tridsať šesť templárskych rytierov—zatvrdnutých mníchov—vojakov zomrelo 
počas mučenia pri Paríži a ďalších dvadsať päť pri Sens. 

Dokonca aj svedkovia, ak sa nezhodli, boli mučení dovtedy, až sa zhodli, to 

znamená že aj obvinenie druhého mohlo byť riskantným. Než sa nad niekým 
vyhlásil trest smrti, spravidla väzňa najprv mučili.  Mäso vytrhávali z tela kliešťami 
rozpálenými do červena, alebo pravú ruku úplne odpálili od tela.  Trest smrti bol 

často v podobe umučenia na smrť.  Dolámanie na rebríku, upálenie zaživa, 
vyvesenie do výšky a rozštvrtenie, boli medzi spôsobmi umučenia na smrť.   

Klerici sa vyhovárajú, že to nebola cirkev, kto zaviedol mučenie, že to nebolo 

prostriedkom na trestanie ľudí, ale spôsobom ako sa dopracovať k pravde, po dlhú 
dobu nebolo povolené na cirkevných súdoch, a že v rámci inkvizície nebolo povolené 

po dobu dvadsiatich rokov od jej založenia.  Inocent IV ho povolil v roku 1252, a 
Alexander IV ho odsúhlasil v roku 
1259, ako aj Klement  IV v roku 

1265. Nebolo to za účelom straty 
životov, alebo končatín, ani aby 

sa ohrozovali životy. Malo sa 
mučiť iba raz, ak vôbec, a aj to 
len vtedy, keď si obvinený nebol 

istý svojou výpoveďou, a ak boli 
dôkazy viny ich samotným 

množstvom a závažnosťou už 
takmer dostatočné na dokázanie 
viny.   Quaestio  sa malo 

odďaľovať tak dlho, ako bolo 
možné, a až dovtedy, kým sa 

všetky ostatné prostriedky 
nevyčerpali. Svedomití a rozumní 
sudcovia celkom správne nebrali 

veľmi vážne priznania, ktoré sa extrahovali mučením. Zatiaľ, čo ignorujú všetky 
dôkazy o tom, že mučenie sa používalo často, revizionisti citujú skúseného 

inkvizítora Eymerica, ktorý prehlásil: „mučenie skresľuje obraz a neprináša vhodné 
výsledky”. 

Zo začiatku sa mučenie považovalo za natoľko hnusné, že klerikom sa prítomnosť 

zakazovala s tým, že by to bolo proti predpisom. V roku 1260, Alexander IV dal 
inkvizítorom možnosť, aby jeden druhému odpúšťali porušovanie tohto zákazu. 
Urban IV vydal v roku 1262 svoj súhlas, a podľa príručiek inkvizítorov, sa to 

považovalo za oficiálne povolenie vypočúvať heretikov v mučiarni.  

Klement V nariadil, že obvinený smie byť mučený iba raz, ale to sa obchádzalo: 

1. tým, že sa predpokladalo, že s každou novou informáciou, ktorá by mohla 
slúžiť ako dôkaz, sa naťahovanie na škripec môže začať odznovu, 
 

2. to, že sa obeť podrobovala novým mukám, často v iný deň, znamenalo, že sa 
nejednalo o opakované mučenie, ale o jeho pokračovanie. 

Teda, tí, čo odvolali svoje priznanie extrahované mučidlami, mohli byť mučenými na 
pokračovanie, ale nie opakovane!  Na celom kresťanskom území sa inkvizítori 
stretali s tým, že nikto—včítane pápežov—nevzniesol námietky ak „pokračovali”, 
s mučením na druhý deň, alebo v priebehu toľkých dní, ako sami uznali za vhodné.  

Pokarhal ich kedy niektorý z pápežov, alebo ich kontrolovali? 



Navyše, Klement sa vyjadril len o obvinenom, z čoho si inkvizítori vyvodili, že mali 
voľné ruky mučiť ako dlho a ako kruto chceli svedkov, aby ich donútili udávať ľudí.  

O tom, či svedka nasadili na škripec, rozhodol inkvizítor.  Ak bol obvinený uznaný za  

O tom, či svedka nasadili na škripec, rozhodol inkvizítor. Ak bol obvinený uznaný za 
vinného prostredníctvom svedkov, alebo ak sa sám prehlásil za vinného, aj vtedy 
mohol byť mučený, aby ho donútili vypovedať proti jeho priateľom a spoluvinníkom.  

Odporovalo by to všetkým Božím a ľudským hodnotám, ak by sa podrobovalo mučeniu bez toho, 
že by sudca bol osobne presvedčený o vine obžalovaného.   

Odhaľuje tú skutočnosť, že inkvizítori sa mohli voľne zahrávať s osudom kohokoľvek. 
Požiadavka byť „osobne presvedčeným” o niečej vine dovoľovala sudcom použiť 

akékoľvek prostriedky na získanie priznania.  Málo útechy sa nájde v uistení, tak 
často opakovanom v priamych záznamoch z vypočúvania: 

Priznanie bolo pravdivé a dobrovoľné.  Sine torturae et extra locum torturae—bez mučenia 
a mimo mučiarne. 

Neopatrní pisári frázu odhalili ako falošnú, keď vložili 
do záznamu, že obeť sa „dobrovoľne” priznala po 

tom, ako ju zobrali z škripca. Joseph Blötzer 
priznáva, že ak sa mučenie nespomína v záznamoch 
z vypočúvania, nezaručuje to, že sa nepoužilo. 

Nakoľko mučenie vykonávali zamestnanci mimo 
súdnej siene a  iba dobrovoľné priznanie platilo pred 

súdom, nebolo príležitostí k tomu, aby sa skutočnosť 
mučenia spomínala v záznamoch. Klement V 
nariadil, aby inkvizítori nenasadzovali mučenie bez 

súhlasu biskupa diecézy.  

Niektorí, čo ospravedlňujú cirkev, sa pokúšajú 
tvrdiť, že pápeži sa snažili zo svojich najlepších síl 

ovládať nadmernú horlivosť inkvizítorov, aj keď to 
boli samotní pápeži, čo mučenie zaviedli. 

Od polovice trinásteho storočia pápeži prestali 
odsudzovať mučenie, ale snažili sa obmedzovať jeho 

používanie. Kto posudzoval ako kruto sa mučilo? Nič nenavrhuje, že pápežské 

nabádanie k obmedzovaniu viedlo k akémukoľvek výsledku.  V mnohých prípadoch 
sa naďalej kruto mučilo.  

Revizionisti tvrdia, že najkrutejšie sa mučilo tam, kde na inkvizítorov najviac tlačili 

svetské úrady. Hoci sa Fridrich II vždy chválil svojou horlivosťou dodržiavať čistotu 
viery, zneužil aj škripec, aj inkvizíciu na to, aby odstránil svojich vlastných 
nepriateľov. Tragický zánik Templárov sa pripisuje zneužívaniu mučenia Filipom 

Pekným a jeho katmi. Požehnanú Janu z Arku by neboli bývali mohli poslať na 
hranicu ako heretika a spurnú osobu, ak by jej sudcovia neboli bývali nástrojmi 

anglickej politiky.  Mimoriadne prestupovanie hraníc, ktorých bol svet svedkom 
z rúk španielskej inkvizície, sa zakladalo hlavne na tej skutočnosti, že jej správa 
prikladala viac dôležitosti svetským, ako cirkevným cieľom.  

Väčšina ospravedlňovania je v podstate len odmietaním priznania, čo podivný výraz, 
často prekladaný zo stredovekej latinčiny, znamenal. 

Nakoľko cirkev nemôže už ďalej trestať jeho priestupky, ponecháva ho svetským úradom.  

Zneje to, ako keď si Poncius Pilát umýval ruky.  Cirkev si umyla ruky od krvi 
neoblomného previnilca.  V skutočnosti však obrátila obeť svetským úradom, aby 



tieto dokonali to, k čomu klerici sami jednoznačne smerovali a čo aj v tých dňoch 
bolo—zavraždením obete. Pretože si preláti nešpinili vlastné ruky mučením 

a justičnými vraždami, ale prenechali tieto svetskému ramenu, a pretože sa vedelo, 
že prípady spojené s vysokým vekom alebo s mimoriadnou chudobou neprinášajú 
žiadne výhody, odstúpilo sa od trestov alebo boli zmiernené, na základe čoho sa 

revizionisti chvália, že: 

Vcelku, inkvizícia konala ľudsky. 
Joseph Blötzer, Katolícka Encyklopédia 

Zanecháva to pocit na zvracanie, že sa dnes nájdu ľudia schopní tvrdiť, že taká 

kriminálna a zlom naplnená ustanovizeň, akou bola inkvizícia, môže byť označená  
ako ľudská.   Aj keby nebolo bývalo jedinej obete mučenia za 500 rokov, cieľom jej 

snaženia bolo podrobiť celé obyvateľstvo do pokory prostredníctvom teroru.  To sa 
dalo dosiahnuť len povesťou založenou na krutosti, a samotnou krutosťou! 

Konzuli z Carcassonne sa v roku 1286 sťažovali pápežovi, 
francúzskemu kráľovi a vikárom miestneho biskupa, že 

inkvizítor  Jean Garland, mučil úplne zverským spôsobom, 
a takéto obvinenia neboli jedinečné.  Prípad Savonarolu sa 

v tomto ohľade nikdy nevysvetlil.  Oficiálny záznam 
hovorí, že ho podrobovali mučeniu na kladkách 
(strappado).  Keď Alexander VI (1492-1503) naznačil 

nespokojnosť s tým, že sa súdny proces preťahoval, vláda 
Florencie sa ospravedlňovala tým, že vraj Savonarola bol 

mimoriadne odolným a vytrvalým mužom, bol energicky 
mučený po mnohé dni—pápežský protonotár Burchard, 
tvrdí sedem krát—ale s takmer žiadnym výsledkom. 

Oficiálne to nebola cirkev, ktorá odsudzovala nenapraviteľných heretikov na smrť, 
alebo presnejšie, na hranicu.  Odsúdeného heretika postúpili na svetský súd 
s falošnou žiadosťou o milosť.  Ak by sa milosť kedy poskytla, svetský sudca by sa 

sám ocitol pred tribunálom, ako heretik.   

Štyri roky do svojho pontifikátu Gregor IV 
vyjadril mienku, v tom čase rozšírenú aj medzi 

právnikmi, že heréza sa má trestať smrťou, 
nakoľko treba priznať, že nie je menej závažným 
priestupkom, ako velezrada.  Cirkev mala 

výlučné právo rozhodovať v otázkach herézy, ale 
jej úlohou nebolo vyriekanie trestov smrti.  

Cirkev zhodila nenapraviteľného heretika zo 
svojej hrude, zatiaľ čo štát prevzal povinnosť 
jeho potrestania v rámci pominuteľného sveta.  

Vo svojej Ústave z roku 1224 Fridrich II nariadil, 
aby heretici odsúdení cirkevným súdom boli na 

základe cisárskej moci usmrtení ohňom, 
a podobné vyhlásenie bolo vydané aj v roku 

1233.  To umožnilo Gregorovi IX vyhnúť sa 
priamej, či nepriamej účasti na smrti 
odsúdených heretikov.  Nie tak nasledovní 

pápeži.  V roku 1252, Inocent IV prehlásil: 

Keď biskup, alebo jeho predstaviteľ, alebo inkvizícia, 
postúpia svetskej moci tých, čo boli uznaní vinnými 
z herézy, hlavný sudca mesta ich prijme okamžite, 
a najviac do piatich dní uskutoční spravodlivosť 
vyrieknutú nad nimi.  



Každé mesto muselo pod hrozbou exkomunikácie prijať do svojich nariadení jeho 
bulu „Ad Exstirpanda”, spolu s príslušnými predpismi Fridricha II, ktorými sa stíhali 

tí, čo zlyhali vo vykonávaní pápežských a cisárskych dekrétov. Táto bula sa stala 
dôležitou inkvizičnou písomnosťou.  Obnovili a odsúhlasili ju niekoľkí pápeži, ako 
Alexander IV (1254-61), Klement IV (1265-68), Mikuláš IV (1288-02), Bonifác VIII 

(1294-1303), a iní.   

Ak niekoho exkomunikovali, a ak sa jeho exkomunikácia nezrušila v priebehu roka, 
v očiach zákona to predstavovalo herézu.  V takom prípade platili všetky pravidlá 

ohľadom trestania herézy. Teda pod hrozbou exkomunikácie, pápeži donútili svetské 
úrady k tomu, aby upaľovali nenapraviteľných heretikov na hranici. 

Ak sa pápeži kedy rozhodli krotiť horlivosť inkvizície, boli na to politické dôvody.  

Keď sa Gregorovi IX podarilo donútiť všetky svetské moci pod jeho vplyvom, aby 
prijali trest smrti za herézu, z výhľadu na hroznú smrť, ktorá by ich čakala, mnohé 
obete sa radšej priznali, na základe čoho sa ocitli v doživotných žalároch.  

Revizionisti tvrdia, že ak obeť uväznili, zamurovali ju, alebo ju držali v okovách 

pribitých k tmavým múrom hladomorne, to nebolo trestanie, ale poskytovali sa tým 
príležitosti na oľutovanie zblúdenia, alebo že to bolo spôsobom ochrany proti 

„infikovaniu” herézou.  Uväznenie bolo buď na stanovený čas, alebo na doživotie.  
Vcelku vraj bolo dosť humánnym opatrením.  Väzni obyčajne neklesali na duchu, 
povoľovali sa im návštevy, atď.  Doživotné zamurovanie sa stalo údelom tých, čo sa 

riadne nechopili takýchto príležitostí cirkvou veľkoryso poskytnutých, či zriekli sa 
zblúdenia len zato, lebo sa báli smrti, alebo sa previnili viac ako raz.   

Francúzsky kráľ, ktorý nebol známy svojou slabosťou 

voči heretikom, trval na tom, aby pápež zakročil na 
juhu Francúzska v dôsledku barbarských podmienok, 

ktoré tam prevládali v inkvizičných žalároch.  Stovky 
v nich zomierali.  Ako dôvod sa uvádzalo, že súdy  
nariaďovali trestať „čo najtvrdším žalárom” — a to 

zvyčajne  znamenalo  pochmúrnu samotku o chlebe 
a  vode.  Výsledkom boli najšpinavšie hladomorne, aké 

si ľudská myseľ dokáže predstaviť, v ktorých bol väzeň 
priviazaný reťazami, alebo prikovaný v okovách.   
Väzenské priestory sa mali udržiavať v dostatočnej 

čistote, aby boli znesiteľné a aby neohrozovali životy a 
zdravie väzňov, no skutočnosť bola často iná. Takáto 

hladomorňa, či samotka, sa stala hrobkou človeka 
pochovaného zaživa. 

Nešťastníci boli upevnení okovami a reťazami, bez možnosti pohybu, nútení spať na zemi ...  
O čistotu sa nikto veľmi nestaral.  V niektorých prípadoch nebol vôbec žiadny prístup svetla a  
čerstvého vzduchu, potravy sa dávalo len celkom málo, a nedobrej.  

Ľudia v okovách a v reťaziach nemali možnosť používania toalety, a v tom zmysle 
priznanie, že „o čistotu sa nikto veľmi nestaral” znamenalo, že ležali vo vlastných 

výkaloch.  Podmienky niektorých väzňov boli o niečo znesiteľnejšie.  Za peniaze sa 
dajú kúpiť výhody takmer všade, na základe čoho sa bohatým heretikom dostávali 

menej prísne podmienky, ale ani tí si nemohli kúpiť pohodlie.  

Na základe „herézy”, ktorú by bol odvolal, ak sa jej vôbec kedy dopustil, obvinený 
stratil úplne všetko, jeho manželka a deti mohli žobrať, a sám sa ocitol v 
doživotnom žalári, bez riadneho súdneho procesu, čiste na základe udania dvoch 

ľudí, ktorí mohli byť jeho nepriateľmi, alebo mučenými svedkami, alebo ich mohol 
niekto podplatiť, aby vyfabrikovali zámienku za účelom konfiškácie jeho majetku.  



Spôsoby mučenia 

Na  preukázanie svojej  ľudskosti  inkvizítori spravidla vopred ukazovali  obetiam, 

mužom aj ženám, nástroje, ktoré sa používali na mučenie. Tieto zvyčajne 
pozostávali zo zbierky bičovacích metiel, škripca na naťahovanie údov a lámanie 

kostí, kladiek na vyvesenie (strappado), a horľavých uhlíkov, ktoré sa prikladali 
k bosým nohám.  Kladkami sa obeť zodvihla z podlahy s rukami zviazanými okolo 
zápästia,  za  chrbtom.  Lano,  na  ktorom  telo  viselo  zo  stropu  sa potom  prudko 

púšťalo, aby trhavý pohyb vo vzduchu spôsoboval ešte väčšiu bolesť, ak sa obeť 
nepriznala.  Na ďalšie zlepšenie tohto presvedčovacieho prostriedku sa potom 

priväzovali ťažké závažia k nohám mučeného.  Silní chlapi pritom stratili životy. 

 

Upaľovanie na smrť        
                                               

Upaľovanie na hranici sa nepovažovalo za mučenie, 

ale za justičnú smrť.  Na mučenie sa používali oheň 

a neznesiteľné teplo.  Obeť sa upevnila okovami, jej 

chodidlá a nohy natreli olejom, potom pod ňou 

podpálili oheň, na ktorom ju opekali.  Rozpálené 

kovové papuče a smaženie ľudí v obrovských 

pekáčoch sa tiež robilo.  
 

Tí, čo ma neposlúchnu, stratia slobodu a zošúveria sa ako 
haluze; chlapi ich pozbierajú, hodia ich do ohňa, a budú 
spálení. 
Ján 15:6                                                                                                                   

A ak si muž vezme za svoju aj ženu, aj jej matku, je to 
zločin: budú horieť v ohni, obe dve aj on, tak aby zlo nemalo 
miesta medzi vami. 
Leviticus 20:14 

Ak dcéra ktoréhokoľvek kňaza zneuctí sama seba tým, že 
sa podujme na úlohu prostitútky, tak zneuctí svojho otca, a    
bude usmrtená ohňom.  

                                                         Leviticus 21:9 
 

 
Už prvý kresťanský cisár zaviedol dlho panujúcu kresťanskú módu upaľovania 

zaživa, čím vykročil na nôtu Levitica, nie Nového Testamentu.  Po tom, čo mal istý 
otrok pohlavný styk so slobodnou ženou, Konštantín nariadil, aby ho upálili zaživa.   

 
Veľa ľudí bolo nasledovne v rámci kresťanstva upálených zaživa, včítane v Británii, 

odkiaľ príkladom je prípad Johna Hoopera, Velebného biskupa z Gloucesteru.  
Hooper  pochádzal zo Somersetu a vyštudoval v Cleeve.  Bol Zwinglianským 

Protestantom, natoľko puritánsky založeným, že odmietol vziať biskupskú prísahu, 
lebo by to od neho bolo vyžadovalo, aby prisahal „na svätých”.  Maloletý kráľ 
Eduard VI (1547-1553), sám vyškrtol z prísahy slová, ktoré odporovali jeho viere.  

Hooper tiež odmietol nosiť rúcha, ale nakoniec ho presvedčili, že na tom nezáleží, 
s výnimkou ceremoniálnych príležitostí. 

  
Hooper sa stal biskupom, ale katolíctvo ešte nebolo mŕtve v Anglii a Mary I (1553-

1558), ktorá sa vydala za španielskeho Filipa II (1556-1598), sa dostala k trónu, 
keď jej brat Eduard zomrel v mladom veku.  Mary bola ortodoxnou katolíčkou, a síce 

v anglickom kráľovstve nemali Svätý úrad, ona okamžite obnovila a uplatnila zákony 
ohľadom herézy, na základe ktorých dala zatknúť vysokopostavených klerikov, ako 



Cranmera and Hoopera.  Oboch upálili zaživa.  Hooper zomrel v roku 1555 pred 
očami 7000 divákov a jeho hrozná smrť sa tu parafrázuje z popisu Henryho Moora v 

Protestantskej martyrológii z roku 1809:  

 

 

 Upálenie Johna Hoopera, velebného 
Biskupa z Gloucesteru 
 
Objemný biskup, vekom päťdesiat a niečo, bol vyzlečený do 

pol pása a pripútaný ku kolu jedinou železnou obručou, keďže 

odmietol ostatné dve.  Obruč bola pre neho príliš krátka, a 

biskup si musel vtiahnuť brucho, aby mu ju mohli upevniť.  

Súdok mu prevísal.  Mal asi libru váhy pušného prachu 

v akomsi mechúre pri rozkroku a podobnú váhu pušného 

prachu pod každým ramenom.  Muž, ktorý ukladal okolo neho 

konáre na rozpálenie vatry ho požiadal o odpustenie a biskup 

odpovedal, že nie je treba.  Vraj robil svoju povinnosť a Boh 

mu odpustil. Muž pokračoval s pridávaním tenkých kúskov 

dreva, až ich bola dobrá hromada uložená okolo velebného 

biskupa.  Hooper chytil niekoľko zväzkov konárov a sám si ich 

uložil pod každé rameno. 

  

Príkaz rozpáliť vatru prišiel, ale drevo horelo pomaly, mnohé z konárov boli zelené.  Deň bol 

studený (bol február) a čerstvý vietor tlačil plamene k zemi, namiesto toho, aby ich dvíhal.   

Niekto priniesol suchšie drevo a podarilo sa rozprúdiť silnejší oheň.  Pušný prach začal iskriť 

na biskupovom tele, no Hooper ostal nažive.  V bolesti sa teraz modlil nahlas „Pán môj Ježiš, 

maj zmilovanie nado mnou. Ježiš Pane, prijmi moju Dušu.”  Tieto slová opakoval mnoho 

krát, boli posledné, čo vyslovil.  Aj keď mu tvár celkom očernela a jazyk mu opuchol tak, že 

ho už nebolo počuť, bolo vidno ako sa mu ústa pohybovali, až sa mu scvrkli k ďasnám.  

Biskup si začal búchať rukami do hrude, ale jedna ruka mu odpadla. Ďalej si udieral hruď 

druhou, zatiaľ čo mu masť, voda, a krv začali unikať z končekov prstov a striekali do okolia.  

Bolo treba doniesť viac paliva, lebo oheň začal vyhasínať.  Hooper strácal silu, no ešte udrel 

ostatnou rukou do železnej obruče.  Celá dolná časť jeho tela bola teraz už odpálená a 

vnútornosti sa mu vyrútili z trupu.   Krátko potom sa biskup prekotil cez obruč a padol na 

tlejúce konáre, za hysterických výkrikov davu. Trvalo to takmer hodinu, kým biskup Hooper 

zomrel vo vatre.      

 

Mučenie na kladke 

Mučenie na kladke bolo precedúrou číslo jedna. 

Obeť vyzliekli a ruky jej zviazali za chrbtom. Silný 
povraz jej pripevnili k zápästiam a druhý koniec 

presunuli ponad kladku upevnenú v strope. 
Mučitelia ťahali za voľný koniec povrazu, až sa 
obeť zdvihla zo zeme, s ramenami vykrútenými 

dozadu a nad hlavou, čím sa jej spôsobovala 
nesmierna bolesť, nakoľko to spôsobovalo 

vykĺbenie ramien.  Obeť visela asi šesť stôp nad 
zemou a občas sa povraz uvoľnil, čo prudko trhlo 
telom a spôsobilo to ešte väčšiu bolesť a 

väčšie vykĺbenie, ak to bolo ešte možné.   Ak neprišlo k priznaniu, asi sto libier váhy 
sa pridalo k nohám, a obeť sa opäť podrobila voľnému pádu, tento krát takmer od 

stropu, no pád sa zase zastavil pred dotykom zeme, aby prišlo k čo 
najbolestivejšiemu trhnutiu telom. Táto procedúra sa opakovala, až sa obeť 

priznala, alebo padla do bezvedomia.  Ramená sa takmer vždy vykĺbili, ale felčiari 
ich vrátili na miesto, aby sa mohlo s mučením  „pokračovať” inokedy. 



Škripec 

Bol to drevený podstavec asi tri stopy od 
zeme a asi osem stôp dlhý, ktorý sa 
podobal rebríku na stole. Zariadenie 

bolo vybavené priečkami, na ktorých 
obeť ležala. Na každom konci rebríka bol 

valec ku ktorému obeť priviazali za 
zápästia a za členky na nohách.  Ak obeť 
nereagovala na quaestio, jej mučitelia 

vsunuli dlhé drevené palice do otvorov vo valcoch a natáčali ho tak, aby sa 
zväčšovalo napätie, ktorým bola obeť natiahnutá na zariadení. Obeti sa 

prinajmenšom natrhli zápästia a členky, ale ak sa odmietla priznať, vykĺbili sa jej 
kosti.  Občas sa končatiny odtrhli od tela.  

 
Jana Bohorquia, z rodiny šľachticov zo Seville, sa dopustila tej chyby, že hovorila 
s priateľkou o protestantstve. Napriek jej tehotenstvu ju uväznili až do narodenia jej 

dieťaťa, po čom ju okamžite nasadili na škripec, kde sa jej povrazy prerezali ku 
kostiam na zápästiach a začala vracať krv. V priebehu týždňa bola mŕtva. Inkvizícia 

vydala oznámenie, že ju našli mŕtvu vo väzení, no nespomenuli tú skutočnosť, že ju 
mučili.  Oznámenie tiež dodávalo, že inkvizícia rozhodla, že bola nevinná a že sa vo 
veci proti nej nebude ďalej pokračovať.  Jej skonfiškované vlastníctvo vrátili jej 

dedičom.  

V roku 1743 inkvizícia mučila Jána Coustosa 
z Lisabonu na škripci niekoľko krát rôznymi 

spôsobmi na základe toho, že ho niekto 
obvinil zo slobodomurárstva. Ramená mu 
vykĺbili viac ako raz, po čom ich felčiari vždy 

nasadili na miesto.  Napriek tomu, že ho 
mučili niekoľko krát s dostatočne dlhými 

prestávkami na zotavenie, nepriznal sa, až 
ho nakoniec odsúdili na štyri roky galejí a do 
vyhnanstva.  Takto ostal nažive a neskôr 

mohol popísať svoje utrpenie. 

Mučitelia boli jasne sadistami, a to isté platilo o inkvizítoroch. Ľudské bytosti v tých 
časoch neboli odlišné od nás teraz, a mali rovnakú predstavivosť.  Tým z nich, čo sa 

chopili príležitosti na to, aby ponúkli mladým ženám slobodu za cenu ich prinútenia 
slúžiť im ako otrokyne sexu v ich vlastných súkromných seragliách (typ tureckého 

háremu, pozn. prekladateľa), rozhodne nechýbala predstavivosť ohľadom možnosti 
malého súkromného pôžitku. Je absurdné sa domnievať, že títo ľudia si 
neuvedomovali, koľko bolesti spôsobovali.  

 

 Seraglio

Keď Napoleonov generál De Legal dobyl Aragon a dal otvoriť brány Svätého úradu, 
jeho vojaci z neho vypustili 400 väzňov.  Neverili vlastným očiam, keď šesťdesiat z 

nich boli nádherné ženy, seraglio troch vedúcich predstaviteľov inkvizície.  Jedna 
z nich sa neskôr vydala za jedného z francúzskych dôstojníkov a popísala do 
podrobností svoj príbeh…  
 
Keď mala pätnásť rokov, počas istej návštevy ju predstavili jednému z inkvizítorov, ktorému sa 
zapáčila. V tú istú noc do jej domu vtrhla inkvizícia.  Jej otec sa veľmi vystrašil, a keď zistil, že sa 
domáhajú jeho dcéry, ochotne im ju vydal.  Ako dievčinu odvádzali, čakala že zomrie, no namiesto do 
temnice, ju doniesli do luxusne vybavených priestorov.  Posluhovačka jej ponúkla sladkosti a škoricový 



čaj zo strieborného čajníka.  Keď sa spýtala kedy zomrie, posluhovačka vyjadrila úžasné prekvapenie, 
že by si také niečo mala myslieť a povedala jej, že bude žiť ako princezná, s tou výnimkou, že jej 
nebude dovolené opustiť príbytok.  Posluhovačku jej pridelili a táto ju pokorne prosila, aby k nej bola 
milostivou.  

 
Inkvizítor, Don Francisco, jej poslal elegantné šaty 

a niekoľko pozorností. Nasledovali lichotivé dopisy 
a nakoniec pozvánka k večeri, ktorú ju posluhovačka 
nabádala prijať.  Počas večere jej inkvizítor povedal, že 
bola obvinená a uznaná vinnou z nevhodného prístupu 
k viere, za čo sa trestá upaľovaním zaživa v suchom 
pekáči s postupne narastajúcim teplom, ale jemu sa 

podarilo zastaviť výkon trestu z ohľadu na jej rodinu 
a preto, že ju ľutoval.  Jestvuje však možnosť ako 
uniknúť smrti!  
 
Posluhovačka ju nabádala, aby možnosť prijala, pričom 
ju zobrala na prehliadku mučiarne.  Bola tam pec 
s veľkým mosadzným pekáčom a s vrchnákom na ktorom 

bol zámok.  Bolo tam tiež veľké koleso celé obložené 
ostrými nožmi a jama plná jedovatých plazov.  Posluhovačka vysvetlila, že nahí heretici sa dajú do 

pekáča a vrchnák sa nad nimi zavrie. Mučiteľ najprv zapáli malý oheň, ktorý sa iba postupne zväčšuje, 
čím sa obeť uvarí zaživa.  Koleso sa používalo na rozrezanie na kúsky hockoho, kto krivo svedčil 
o Svätom úrade, o inkvizícii, alebo o pápežovi.  Jama bola pre tých, čo preukázali všeobecný 
nedostatok úcty voči sviatostiam a voči predstaviteľom cirkvi.  Posluhovačka jej radila, aby urobila tak, 
ako si bude inkvizítor želať, lebo ináč ju uvaria v pekáči.  

 
Samozrejme, že ako náhle dostala pozvánku, chúďa dievča skočilo do postele s kňazom a ušetrila si 
život.  Po niekoľkých dňoch, počas ktorých bolo o ňu postarané ako o kráľovnú, ju preložili do 
väzenskej ubytovne, kde sa stretla s ostanými obyvateľkami seraglia, najstaršia mala 24 rokov.  
Odteraz ju kŕmili iba jednoduchým jedlom a dozvedela sa príbehy druhých dievok.  Dievčiny boli 
farebne označené tak, aby sa vedelo ktorému z troch inkvizítorov náležia, a občas sa zúčastnili večere 

v sále, ak si tú ktorú kňaz vybral na noc.  Ak niektorá otehotnela, posluhovačky sa o ne starali až po 
narodenie dieťaťa, ktoré už potom ich matky nikdy nevideli.  Každý rok asi päť alebo šesť dievčat 
zmizlo bezo stopy, predpokladalo sa, že boli zavraždené, no ich celkový počet ostával zhruba rovnaký, 
lebo stav sa vždy doplňoval novými dievčatami. Jediné čo im ostávalo, bolo modliť sa k Bohu, za 
predstaviteľov ktorého na Zemi sa tí, čo ich týrali, sami prehlasovali!  
 

 

Železná papuča 

 

Istá Angličanka sa vydala za  Portugalca menom Vasconcellos s 
ktorým žila v Madeire.  V roku 1704 ju uznali vinnou z herézy 

a postúpili ju inkvizícii v Lisabone.  Sama sa považovala za 
nevinnú a odmietla podpísať priznanie, na základe čoho ju uvrhli 

do hladomorne, kde spala na vlhkej slame a jedla chlieb a vodu 
po 9½ mesiacov. V priebehu toho času ju niekoľko krát bičovali 
povrazmi so zauzlenými hrotmi.  Taktiež jej vypálili prsia na 

troch miestach s rozpálenou žehličkou a jej rany ostali bez 
ošetrenia. Nakoniec ju upevnili do železného kresla v mučiarni, 

kde jej na ľavú nohu nasadili železnú papuču rozpálenú do červena, ktorú odstránili 
až keď vychladla; spálilo jej to nohu do kosti.  Mučená padla do bezvedomia, ale ju 
prebrali a ďalej bičovali nemilosrdne až jej chrbát od pliec po pás pozostával z masy 

roztrhaného mäsa.  Keď mučitelia pokročili k rozpaľovaniu papuče pre pravú nohu, 
nešťastná žena im podpísala priznanie. 

 

 Obete

Väčšina vypočúvaní skončila tak, že obvinený bol uznaný vinným a cirkev postúpila 
odsúdencov svetským úradom pre výkon trestu.  Každú nedeľu ráno smutná 

ceremónia korunovala snaženia inkvizítorov počas týždňa. Títo zhromaždili 



previnilcov, cirkevných predstaviteľov a ľud v dákom veľkolepom kostole, alebo na 
námestí, kde sa zhromaždeniu prečítal nahlas zoznam trestov.  Tí, čo sa nehanebne 

dopustili hriechov proti cirkvi boli postúpení svetskej moci s odporučením milosti—a 
s pevným pápežovým uistením, že ak daní muži a ženy nebudú upálení na hranici 
do piatich dní, miestny sudca alebo vládca budú exkomunikovaní a mesto, alebo 

kráľovstvo sa dostane pod interdikt.  Dominikánski, alebo františkánski agenti 
pápeža si takto umyli vlastné ruky. 

Upálenie na hranici sa 

považovalo za primeraný trest 
pre neoblomných heretikov, 
čím sa nasledoval príklad 

starorímskeho zákona 
ohľadom zrady voči 

panovníkovi, ale upaľovanie 
heretikov  v stredoveku 
nebolo bežné.  Zvyčajnými 

trestami bolo pokánie, pokuty, 
a uväznenie. Ak súd uznal 

obvineného vinným, 
znamenalo to konfiškáciu jeho 

majetku svetským vládcom, 
ktorý mohol postúpiť čiastku 
konfiškovaného majetku 

cirkvi. Tento zvyk so sebou 
prinášal provokatérov, 

vydieranie a svätokupectvo, a súčasne sa spochybňovala vierohodnosť niektorých 
vyšetrovaní.  Na prvý pohľad by sa zdalo, že vyrubovanie pokút a konfiškácie 
majetkov sa vzájomne veľmi nedoplňovali, no inkvizítori si zadefinovali výnosný 

druh herézy, tak zvaných „obhajcov”, ktorá mohla pozostávať iba z toho, že niekto 
použil dáke to nevhodné slovíčko, alebo bol prítomný niekde, kde bolo vyslovené.  

Takýmto ľudom sa vyrubovali pokuty za ich nedbanlivosť.  

Koľko obetí sa postúpilo svetskej moci sa nedá ani len odhadnúť. Možno na 
ukľudnenie tých, so slabšími nervami, revizionisti radi udávajú počty z albigénskych 
stredísk Pamiers a Toulouse, ktoré sa považovali za epicentrá herézy a do tých sa 

sústredila aj inkvizícia.  No ohľaduplní a milujúci kresťania zahájili krížové ťaženie 
proti Katarom už 70 rokov predtým, než sa začalo s počtom. Obrovské množstvo 

Katarov bolo zmasakrovaných.  V Pamiers, od roku 1318 do roku 1324, z 
dvadsiatich štyroch odsúdených piati, a v Toulouse, od roku 1308 do roku 1323, z 
deväťsto tridsiatich, len štyridsaťdva bolo postúpených svetskej moci.  Tieto cifry 

vraj ukazujú, že inkvizícia bola spravodlivejšia, ako čo bolo predtým.   

 Albigénske krížové výpravy, ktoré nariadil pápež, boli v podstate 

zámienkou pre neobmedzené krvilačné vraždenie a rabovanie usilovných 
a civilizovaných skupín národa.  
 

 
Joseph Blötzer poukazuje na predchádzajúce nezákonné obdobie, pre porovnanie.  V 

roku 1249, sa gróf Raymond VII (1222-1249) z Toulouse sám postaral o upálenie 

osemdesiatich priznaných heretikov za jeho prítomnosti bez toho, že by sa im 

poskytla možnosť zrieknutia.  Len niekoľko rokov predtým, žoldnieri na pokyn 

inkvizície dobyli katarskú citadelu na Montségure a kruto zavraždili 200 Katarov za 

jediný deň. 

 
 



Akonáhle sa rímske právo týkajúce sa  crimen laesae majestatis  zákonu na základe 
ktorého bol ukrižovaný Ježiš, vzťahovalo na herézu, použilo sa aj na zhabanie 

majetkov odsúdených. Týkalo sa to len tých, čo boli odsúdení na doživotný žalár, 
alebo na hranicu, ale nakoľko možnosť odvolania neexistovala, skutočnými obeťami 
boli, z právneho hľadiska, ich nevinní rodinní príslušníci.  Súd rozhodoval aj o 

konfiškáciách majetkov mŕtvych a prípadov tohto druhu bolo pomerne hodne. Zo 
šesťsto tridsať šesť prípadov, ktoré riešil inkvizítor Bernard Gui, osemdesiat osem sa 

týkalo mŕtvych heretikov. 

Konečný rozsudok sa zvyčajne prehlasoval 
počas veľkej ceremónie zvanej „auto-da-
fé” (z portugalčiny, „skutok osudu”, 

slávnostné prehlásenie trestov 
s postúpením väzňov svetskej moci k ich 

výkonu; jeho latinský názov bol „sermo 
generalis”). Ceremónia mala formu 
rozpravy a začala sa už skoro ráno. 

Nasledovalo zaprisahávanie svetských 
predstaviteľov,  od ktorých sa vyžadovala 

poslušnosť voči inkvizítorovi vo všetkých 
záležitostiach týkajúcich sa potlačenia 

herézy. Potom boli vyhlásené rozhodnutia 
o udelenej milosti—zmene rozsudkov, 
znížení trestov,  a upustení od skôr 

uložených pokút—a nakoniec sa čítal zoznam priestupkov v prípadoch, v ktorých boli 
previnilci uznaní vinnými, za čím ich postúpili svetskej moci na potrestanie.  Menšie 

tresty prišli na rad prvé a najťažšie, upálenie zaživa, prišlo až nakoniec.  

 

Strediská inkvizície 

Metódy, ktoré používala inkvizícia, sa v trinástom storočí 
rozšírili z Talianska do ostatných krajín, až sa ku začiatku 

sedemnásteho storočia mučenie používalo všade, s výnimkou 
Škandinávie. Ohniskami inkvizičných činností boli stredná 
a južná Európa—Južné Francúzsko, Severné Taliansko 

a Nemecko. Škandinávske krajiny boli ušetrené úplne. 
V Anglicku sa objavilo len pri príležitosti súdneho procesu proti 

Templárom, a nepoznali ho ani v Kastílsku a v Portugalsku, až 
kým sa Ferdinand a Izabela nedostali k trónu.  Do Holandska 

sa dostalo počas španielskej nadvlády, zatiaľ čo v Severnom 
Francúzsku bolo pomerne neznáme. 

Tí, čo sa snažia tieto udalosti ospravedlniť, sa ako zvyčajne, snažia nasýtiť vlka a 
ponechať ovcu celú. O’Brien prehlasuje, že napriek tomu, že stredoveká katolícka 

cirkev rozkvitala v Anglicku, Škandinávii, Severnej a Východnej Európe, v Írsku 
a v Škótsku, inkvizíciu nemali. Cirkev rozhodne držala cirkevné právo aj nad týmito 

krajinami, no čo v nich často chýbalo, boli svetskí vladári ochotní počúvať jej 
rozkazy. O’Brien dochádza k uzáveru, že „inkvizícia nie je 
dôkazom falošnosti cirkvi, ale iba toho, že sa v jej kruhoch nájdu 

pomýlení ľudia”.  

Ťažký dopad inkvizície zažilo Taliansko (hlavne Lombardia), Južné 
Francúzsko (hlavne v oblastiach Toulouse a Languedoc) 

kráľovstvo Aragonu, a Nemecko. Honorius IV (1285-87) ju 
zaviedol do Sardínie, a v pätnástom storočí sa preukazovala 



s nadmernou horlivosťou vo Flandersku a v Česku. Robert le Bougre (Róbert, zvaný 
Bulhar, pozn. prekladateľa) kresťanský konvert, pôvodne sympatizujúci s 

katarstvom, ktorý sa stal dominikánom, prejavil slepý fanatizmus, čo vyústilo v 
nespravodlivých popravách. Ale Peter de Rosa, bývalý kňaz, vo  Vicars of 
Christ  trvá na tom, že nie vo všetkých inkvizítoroch je treba vidieť chamtivých 

psychopatov: 

Najhorší boli tí z inkvizítorov, čo sa nedali kúpiť—títo mučili 
jednoducho z lásky k Bohu. Takíto nemali žiadne finančné záujmy… 
konali výlučne pre dobro veci.  Bol to práve asketizmus týchto 
pobožných a bohabojných dominikánov, ktorý ich vybavoval 
patologickou krutosťou.  Sami boli naučení na bolesť a nosili v sebe 
akúsi duchovnú žiadostivosť spôsobovať bolesť druhým.  Bolestivé 
výkriky ich obetí predstavovali určitý druh teologickej hudby ich 
ušiam, videli v nich dôkazy svojho úspešného ubíjania Satana.  Tiež 
sa detinsky tešili z pápežovej veľkorysosti voči nim. Dostali sa im 
rovnaké odpustky, aké sa priznali kniežatám, čo sa podujali účasti 
na krížových výpravách. 

Keď svetskí vladári odporovali tvrdosti inkvizície, pápeži 
vyvíjali na nich nátlak tým, že ich exkomunikovali a nad 

poddanými prehlásili interdikt.  Interdikt znamenal, že 
nebolo dovolené konať žiadne bohoslužby alebo sviatosti, 

včítane prijímania, spovede, sobášov a kresťanských 
pohrebov.  Rozsah cirkevnej moci v Taliansku sa odhalil 
bulou pápeža Leva X (1513-21) z roku 1521.  Svetská 

správa Benátok, jej senát, odmietol odsúhlasiť popravy, 
ktoré inkvizícia nariadila. Pápež písal svojmu legátovi: 

Týmto prehlásením Vám nariaďujeme vyzvať ich a rozkázať už spomenutému senátu Benátok, 
ich dóžovi a iným predstaviteľom, aby nezasahovali do súdnych konaní tohto druhu, ale aby 
urýchlene, bezo zmeny a bez skúmania rozsudkov prehlásených cirkevnými sudcami tieto 
vykonávali tak, ako je to ich povinnosťou.  Ak zanedbajú, alebo odmietnu náležite konať, treba 
ich donútiť cirkevnou cenzúrou a inými primeranými právnymi prostriedkami. Proti tomuto 
príkazu nejestvuje odvolanie.  

Pavol III (1534-1549) v roku 1542 sústredil stredovekú inkvizíciu pod správu 

inkvizičnej kongregácie („Posvätnej kongregácie rímskej a univerzálnej inkvizície”), 
alebo Svätého úradu („Svätého ofícia”).  Táto ustanovizeň sa stala známou ako 

Rímska inkvizícia, a jej účelom bolo bojovať proti protestantizmu, no do dejín sa vari 
najlepšie zapísala svojím prenasledovaním Galilea.  Po druhom vatikánskom koncile 
(1965), bola nahradená „Kongregáciou pre náuku viery”, ktorá sa má zaoberať 

ochranou viery ortodoxnej cirkvi.   

Hovoriť o témach považovaných za herézu nebolo dobre, no písať o nich bolo  
v pravom zmysle slova, nebezpečným.  V roku 1545, inkvizícia zverejnila index 

zakázaných kníh. Do zoznamu boli zahrnuté všetky knihy protestantských 
reformátorov, ako aj protestantská biblia.  Každú knihu pozorne prezreli, či sa v nej 

nenachádza čo i len tá najmenšia podozrivá poznámka, ktorá by zneucťovala cirkev.  
Tri stupne cenzúry sa uplatňovali: 

1. Úplný zákaz celej knihy. 
2. Vylúčenie odstavcov alebo kapitol, ktorým cirkev odporovala. 

3. Oprava viet. 

Ti, čo zverejňovali knihy, ktoré boli pod cenzúrou, dostali prinajmenšom doživotný 
žalár v celách inkvizície.  Každý rok sa uverejnil zoznam kníh pod každou 

kategóriou, takže nikto sa nemohol vyhovárať, že nevedel o určitej knihe na indexe.  
Vlastnenie akejkoľvek knihy, ktorá bola zakázaná, alebo časti ktorej boli vylúčené, 



predstavovalo herézu. Čítanie takejto knihy by priviedlo katolíka do nebezpečenstva 
zatratenia. Vlastníctvo zakázanej knihy sa v  Španielsku trestalo smrťou. Zoznam 

zakázaných kníh sa vydával pravidelne až do roku 1959, kedy pápež Pavol VI 
(1963-1978) postup zrušil. 

 

Dopad rímskej inkvizície 
 

 
Cirkevný historik, Walter Nigg (1962), sa údajne vyjadril, že inkvizícia bola nielen 
zlá, ale bola zlou natoľko, že nemohla byť horšou. 

Toto bola rímska inkvizícia, 
tribunál založený rímskou 
cirkvou v  každej krajine s 

výnimkou Španielska.  Do Anglie 
sa nikdy nedostala s výnimkou 

jednej krátkej epizódy. 
Škandinávske krajiny, ktoré mali 
málo heretikov, inkvizíciu 

nepoznali. Tiež sa jej nepodarilo 
udomácniť na juhovýchode, v 

Bulharsku, Bosnii, Dalmatínsku, 
Rumunsku a v Maďarsku, kde 
boli heretici príliš vplyvní na to, 

aby sa tam mohla usalašiť, alebo 
aby sa jej tam podarilo rozmôcť. 

Jej činnosti v Čechách a v Poľsku 
je treba spomenúť. Po tom, čo 
štyristo päťdesiat šľachticov 

podpísalo protest proti upáleniu Husa, pápežská stolica musela pristúpiť k vojnovým 
opatreniam, ak chcela vyvraždiť herézu v kráľovstve českom, a do Poľska sa veľmi 

zasahovať nedalo.    

Do začiatku trinásteho storočia v samotnom Taliansku počet ľudí, ktorí nesúhlasili 
s Rímom, mimoriadne narastal. V pápežskom meste Viterbe pápež zistil, že takmer 

všetci hodnostári, včítane jeho vlastného predstaviteľa, boli Katarmi.  Heretikov 
a skeptikov bolo mimoriadne veľa vo Florencii, kde sa o týchto veciach 
dokonca  hovorilo otvorene.  Od čias Fridricha II a Gregora IX, nastalo  nemilosrdné 

prenasledovanie – masové plienenie, uväzňovanie a upaľovanie.  Peter, s prezývkou 
Martýr, ktorý patril medzi najkrutejších z inkvizítorov, bol zavraždený v roku 1252.  

Benátky neposlúchli pápeža v tom, že si zisky z tejto výnosnej činnosti ponechávali 
samé pre seba.  Valdénskych na severe bolo toľko, že vyhladzovací postup 
tribunálov ich nedokázal ovládať.  V roku 1488 pápež na nich hodil silu pätnástich 

tisícok vojakov, ktorí boli porazení.  V roku 1510, inkvizícia proti nim nasadila ďalšie 
armády, no prežili vo veľkých počtoch v Alpských údoliach až do roku 1655, kedy 

hrôzostrašný masaker Valdénskych pri Vaudois zachránil „jednotu cirkvi”. 

Tí, čo sa snažia ospravedlniť cirkev, radi upozorňujú na to, že 
v Ríme, kde samotní pápeži priamo riadili tribunály, sa vyskytlo 
pomerne málo prípadov prenasledovania. Istý katolícky autor sa 

chváli tým, že vraj inkvizícia v Ríme neodsúdila na smrť nikoho. 
Giordana Bruna?  No, veď iba okrem neho!  Pápežská stolica 

rozhodne udržiavala záznamy rímskej inkvizície mimo pátravého 
zraku historikov.  Keď pred sto rokmi Lev XIII veľkoryso otvoril 

tajné archívy Vatikánu, inkvizičné záznamy tam neboli. Tie pápež dal najprv 



odstrániť! 

V každom prípade, Katari by si asi ťažko volili rozširovať svoje učenie pod nosom 
Gregora IX alebo Inocenta IV, v meste, kde dáky klerik býval v každom druhom 

dome.  Ale nemýľme sa ohľadom zodpovednosti pápežov.  Inkvizícia vo Florencii, vo 
Francúzsku, v Nemecku, alebo v Belgicku bola pápežskou rímskou inkvizíciou, to 
znamená, že bola pod priamou kontrolou pápeža, tak ako bola inkvizícia 

v samotnom Ríme.   

Vo Francúzsku, hlavne na juhu, sa inkvizícia chovala mimoriadne nehanebne.  Aj 
katolícki historici súhlasia s tým, že Robert le Bougre — o ktorom sa podávalo, že 

konvertoval ku kresťanstvu od Bogomilov — a iní inkvizítori ako on, „sa poddali 
slepému fanatizmu” a „naschvál vyprovokovávali popravy en masse.”  29 mája 

1239 upálil sto osemdesiat heretikov, včítane biskupa, v malom mestečku 
v provincii Champagne.  „Súdny proces” ohľadom natoľko veľkého počtu ľudí netrval 
ani týždeň. Biskupi v strednom a severnom Francúzsku hlásili, že heréza sa v ich 

oblastiach nevyskytuje, no Róbert ju našiel všade.  Po niekoľkých rokoch jeho 
takmer neobmedzeného vraždenia, aj Rím považoval sťažnosti voči Róbertovi za 

opodstatnené, a doživotne ho uväznili.  

Najviac inkvizičného diania sa odohrávalo na juhu Francúzska. Strašný masaker 
Albigéncov na začiatku trinásteho storočia v žiadnom prípade herézu nevyhubil. V 
rokoch 1241 a 1242 inkvizítori vyvolali taký hnev, že jeden z nich bol zavraždený. 

Pápež prinútil grófa z Toulouse aby nasadil svoje vojská proti Katarom a „križiacka 
vojna” sa začala.  Albigéncov nebolo dosť na to, aby sa bránili vojnovými 

prostriedkami. Ich posledné mesto padlo a stovky sa pridali k tisíckam katarských 
martýrov.  

 Dalo by sa bezpečne odhadnúť, že aspoň sto krát toľko Katarov bolo 

zavraždených za ich vieru na juhu Francúzska, ako bolo zavraždených 
kresťanov v priebehu prvých troch storočí od vzniku kresťanstva. A to je  

rekord len z jednej malej oblasti a iba za približne päťdesiat rokov.  
 

 

Keď sa žoldnieri postarali o bezpečný vstup pápežových hrdinov, inkvizítori sa vrhli 
na svoje brutálne poslanie s dvojnásobným 
úsilím. Ich vyčíňanie bolo všeobecne natoľko 

extrémnym, že sťažnosti sa opakovane dostali 
ku kráľovi, Filipovi Peknému, a  záviselo to 

úplne na chvíľkovom stave jeho vzťahu 
s pápežom, či kráľ do veci zasiahol, alebo nie.  
V roku 1290 sa obeťou inkvizície stal 

dobročinný priateľ františkánskych bratov, 
Fabri, ktorého každý poznal pre jeho 

náboženskú oddanosť, no aj jeho uznali za 
heretika a umlčali ho smrťou, aby mu mohli 

skonfiškovať celý majetok.  V roku 1301, kráľ vyslal vlastných vyšetrovateľov, aby 

zistili nakoľko boli obvinenia proti inkvizítorom opodstatnené, a títo našli väzenia 
v takom smrteľnom rozklade a postup sa natoľko nedodržiaval, a bol 

tak nespravodlivý, že kráľ sa sťažoval do Ríma.  Dvaja inkvizítori boli odvolaní 
a inkvizitoriálna moc sa vo Francúzsku obmedzila.  

Neskôr pápež Klement V (1305-1314) obdržal natoľko závažné sťažnosti z Bordeaux 

a Carcassonne, že sa rozhodol vyslať dvoch kardinálov, a tí našli celý systém 
v morálnom rozklade.  Napriek v princípe barbarským ideálom inkvizície, Klement 
preukázal ľudskosť, no po jeho smrti inkvizítori pokračovali s ešte väčšou 

„horlivosťou”, ako predtým.  Nakoniec po vyše sto rokoch krviprelievania, 



rabovania, a neľudského zaobchádzania, inkvizícia „presvedčila” južné časti 
Francúzska, aby prijali ortodoxnú vieru. 

Tí, čo sa snažia rozriediť pravdu ohľadom cirkevných zločinov hovoria, že heréza sa 

v stredoveku spájala s protispoločenskými ideálmi.  Princípy tzv. heretickej viery 
v južnom Francúzsku vyžadovali aby ich vodcovia, parféti Albigéncov, dodržiavali 
celibát a aby prijali dobrovoľnú chudobu — tak, ako sa očakávalo od mníchov. 

Väčšina  Albigéncov však vstupovala do stavu manželského a mali majetok, ako 
hockto iný.  Často sa zdôrazňuje tá skutočnosť, že ich učenie uznávalo právo na 

samovraždu (enduru), čo je síce pravdou, ale cirkev im odstránila dilemu tým, že 
ich už pre začiatok, vyvraždila. Tieto južné oblasti Francúzska boli po 
mohamedánskych kráľovstvách Španielska najprosperujúcejšími a najspokojnejšími 

oblasťami Európy, no boli úplne vyplienené a zničené v rámci boja proti „heréze” . 

V  južnom a  v  západnom Nemecku 
inkvizítor pápeža Gregora IX, Konrád 

z Marburgu, bol takmer natoľko  
brutálnym, ako bol Robert le Bougre.  

Obvinenému sa často prikázalo 
odpovedať len „áno” alebo „nie”, 
a ak nepovedal okamžite „áno”, 

zatratili ho a išiel na hranicu. Ináč 
veľmi rád používal vodu na mučenie, 

ako aj škripec, zveráky prstov 
a železnú pannu. Arcibiskup 
z  Meinzu  rozhnevane protestoval 

proti Konrádovej Inkvizícii v roku 
1233 AD: 

Mnohí katolíci sa rozhodli byť radšej upálenými, než by sa priznali k takým krutým zločinom, 
z ktorých boli nevinní.   

V tom istom roku miestni šľachtici vyriešili problém jednoducho tým, že vražedníka 
zavraždili. Konrád bol jedným z mnohých inkvizítorov, ktorých ľudia zavraždili.  

Pápež Gregor síce neodpovedal na arcibiskupovu sťažnosť, ale z inkvizítora okamžite 
urobil svätca, takže cirkvi verní sa teraz môžu k nemu modliť, ak by radi mučili 
svojho blížneho.  Keď Fridrich II zomrel, inkvizičné činnosti sa obmedzili, ale 

neskorší pápeži ich obnovili, a veľké množstvo rebelantov zahynulo v ich dôsledku. 

S rozmachom herézy a jej nárastom do podstatných rozmerov v čase reformácie, aj 
rímska cirkev výraznejšie zakotvila inkvizíciu ako svoju ustanovizeň.  To, čo sa teraz 

volá Svätý úrad, je jej zreformovaným pokračovaním.  Pápež 
Pavol III úrad ustanovil v roku 1542 pod menom „Svätá 
kongregácia rímskej a univerzálnej inkvizície”, s trvalým 

počtom šiestich, neskôr ôsmich, a nakoniec trinástich 
kardinálov.  Mala slúžiť ako najvyšší súd, na ktorý sa možno 

odvolať v prípade obvinenia z herézy.    

V roku 1589, nemecký inkvizičný sudca menom Dietrich Flade 
bol natoľko zhnusený tým, čo sa od neho vyžadovalo, že sa 

opovážil prehlásiť otvorene, že priznania ktoré sa počas 
procesov vyžmýchali z obetí boli falošné, a získali sa výlučne 
podrobovaním obetí neznesiteľnej bolesti.  Jeho arcibiskup ho 

dal uväzniť a nasadili ho na škripec, až sa priznal že predal 
svoju Dušu Satanovi, a upálili aj jeho. 

Nesmierna krutosť inkvizičných tribunálov sa prejavovala až do roku 1766.  Mladý 

šľachtic menom Chevalier de la Barre, si nezobral dole klobúk ako cirkevný sprievod 



prechádzal mestom, lebo pršalo.  Odsúdili ho za spievanie rúhavých pesničiek, a 
dostal trest „zvyčajného aj mimoriadneho mučenia”, odrezali mu pravú ruku, vytrhli 

mu jazyk kliešťami, a mali ho upáliť zaživa, no rozsudok sa zmiernil na obesenie.  
Do osemnásteho storočia inkvizícia vyčerpala svoje ekonomické zdroje a jej činnosti 
sa utlmili. Vo Francúzsku svetské úrady potlačili inkvizíciu v roku 1772. 

 

Prípad Jany z Arku  

Jana z Arku sa nedožila dvadsiatich rokov, lebo cirkev ju 
upálila ako bosorku, len aby ju rehabilitovala o 25 rokov 
neskôr, keď sa rozloženie moci zmenilo, a tá istá cirkev ju 

z politických dôvodov prehlásila za sväticu, v roku 1920. 

Medzi jej smrteľné hriechy patril jej zvyk obliekať sa ako 
muž, čo urážalo katolícke zmýšľanie, ktoré považuje ženu 

za menejcennú oproti mužovi.   Mnohé židovské 
a kresťanské písomnosti podporovali tento názor.  Katari 

nepovažovali ženy za menejcenné oproti mužom, 
židovské písmo nebrali v  úvahu, a podstatné časti 
kresťanského Nového Testamentu nebrali vážne! 

Jana si uchovala panenstvo až do smrti, nerúhala sa, bola pobožná, vyváženej 

povahy, a neznášanlivá hrubej reči, alebo nemorálneho správania. Tvrdila, že Boh 
sa cez ňu realizuje, a že sa spojila s Bohom, zatiaľ čo ešte prebýva v tele.  Vždy, 

keď jej položili otázku, ku ktorej by sa bola bývala očakávala jasne záporná odpoveď 
od ktoréhokoľvek ortodoxného kresťana,  ona odmietla na ňu odpovedať, alebo dala 

iba vyhýbavú odpoveď. Nevyjadrila sa, či verí vo víly, ktoré kresťanská cirkev spája 
so Satanom a nevyjadrila sa zreteľne, ohľadom toho, či ju učili bosoráctvo a mágiu. 
Odmietla tiež prisahať na evanjelium, alebo opakovať Otčenáš s výnimkou pri 

spovedi. 

Zatiaľ, čo sa vysvetľovali ako heréza v ponímaní Katolíkov, tieto prvky boli úplne 
prijateľné Katarom, alebo ľudom slobodného vyznania.  Dokonca, ak niekto vzniesol 

námietky voči znevažovaniu citov, cirkev aj to považovala za známku herézy.  I  keď 
si sama zvolila ostať nepoškvrnenou, všeobecne, Jana nemala námietky voči 
manželstvu, a viedla vlastnú obhajobu, keď ju 

obvinili z nedodržania sľubu.  Naznačovala bez 
zábrany, že popri sebe považuje väčšinu ľudí 

akéhokoľvek postavenia za obsahujúcich menej 
podstaty, napriek tomu, že sama nebola vysokého 
pôvodu s predkami iba zemanov, na základe čoho 

ju cirkev obvinila z  povýšenectva, arogancie 
a nadmernej pýchy. 

Odlišovala sa od druhých, lebo bola dostatočne 

nerozumná, či naivná na to, že sa chovala podľa 
katarských prvkov v čase, kedy to bolo 

nebezpečné, a zatiaľ čo jej priatelia sa správali 
oveľa obozretnejšie.  Človek, ktorý už dosiahol 
plné osvietenie bol nepochybne nad druhými, 

a tak, ako vpochodovali katarskí parféti pred ňou 
do katolíckych vatier, aj ona si bola istá tým, že sa 

jej nemôže ublížiť.  Svojím nebojácnym 
vodcovstvom si vyslúžila obdiv a uznanie medzi 
vojakmi, ktorí ju nasledovali.  Keď ju uväznili, pokúsila sa ujsť z Beaurevoirského 



hradu, i keď si to vyžadovalo aby skočila z múru 60 stôp vysokého.  Na to, aby také 
niečo človek urobil, si alebo musí byť istý tým, že sa mu nič nemôže stať, alebo 

musí byť šialencom.  Na základe svojho presvedčenia Jana verila, že môže kritizovať 
kráľov a cirkevných hodnostárov, ktorých prinajmenšom nepovažovala za 
dokonalých.   

Neskôr jej protestantskí obhajcovia všetky tieto argumenty použili proti katolíckej 

cirkvi,  napriek tomu,  že mnohé  skutočnosti vyšli najavo iba v priebehu jej procesu 
a nasledovnej rehabilitácie katolíckymi kresťanmi, ktorými opovrhovali.    Heretici 

boli skutočnými predchodcami protestantov, aj keď do reformácie protestantstvo 
bolo už takmer natoľko inštitucionálne zakotvené, ako bolo katolíctvo, v dôsledku 
čoho by ho už ťažko bolo prirovnávať k jeho heretickým predchodcom. 

Napriek všetkému, Jana sa zdala byť pobožnou katolíčkou, ktorá nachádzala útechu 
a spokojnosť v spovedi, aj v prijímaní. No tí, čo vedeli, že odmietnutie sviatostí by 
znamenalo jasné priznanie z herézy, sa zhodovali v tom, že sa netreba vyhýbať 

účasti na takomto katolíckom postupe, keďže nie je ničím viac, ako bezzmyselným 
rituálom.  

          Ján Hus 

Cirkevný tribunál, ktorý ju poslal na hranicu, viedol Peter 

Cauchon, Biskup z Beauvais, ale mal celú hromadu doktorov 
na otázky Božstva, ako svojich poradcov.  Ťažko si je 
predstaviť, že všetci títo muži by boli bývali netvormi. Pravdou 

ostáva, že to bola ich neoblomná kresťanská viera, ktorá bola 
neľudskou.  Cirkev sa pokúsila presvedčiť Janu, aby prijala jej 

názory, ale ona si rozumne uvedomila, že jej názory sú lepšie, 
a preto ich odmietla. Kresťanstvo, a rozhodne ako bolo toho 
času, nie je známe svojou povoľnosťou. Popri krížových 

výpravách a vyhubeniu Katarov, cirkev podnecovala boj proti 
bosorkám a veľké množstvo slobodne zmýšľajúcich ľudí, ktorí 

verili v slobodu vyznania, padlo za obeť, včítane ako jeden 
z neskorších, Hus z Čiech. 

Nedlho predtým prenasledovali Wycliffa a iba jeho predčasná prirodzená smrť ho 
zachránila od smrti na hranici.  Dokonca aj svätý František sa nezhodol s cirkvou, 
ale aj on zomrel, než sa cirkvi podarilo zachrániť jeho pomýlenú Dušu.  
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