
Pilier stredovekého súdnictva

BOŽIE SÚDY
Dnes už len málokto pozná 

význam a obsah slova orddlie. 
Kedysi však tento pojem pat

ril medzi neodmysliteľné reá
lie každodenného života. 

V istom období boli ordálie 
dokonca výlučným prostried

kom v otázkach rozhodova
nia o vine, nevine a treste.

Ordál či ordálie je pôvodom starogermán
ské slovo, ktoré súvisí s nemeckým Urteil 
(rozsudok). Z obsahového hľadiska sa uve
dený pojem označuje aj ako Boží súd. Išlo 
o iracionálny dôkazový prostriedok, ktorý 
sa rozsiahlo aplikoval najmä vo včasnostre- 
dovekom súdnom konaní. Ustanovenia 
o Božích súdoch sa nachádzajú aj v zákon
níkoch prvých uhorských kráľov vil. sto
ročí. Ordálie sa čo do formy najčastejšie vy
konávali ohňom, vodou (teda spustením 
do rieky či jazera), súbojom mečom alebo 
palicami.
Využívanie tohto právneho prostriedku vy
plývalo z viery, že božstvo nedopustí, aby 
zvíťazila neprávosť nad pravdou. Tento 
spôsob vyšetrovania viny či neviny podo
zrivých osôb je vlastný mnohým archaic
kým kultúram a do cirkevného súdnictva 
sa dostal prostredníctvom germánskeho 
práva v období jeho výraznejšieho vplyvu 
na cirkevné právo, teda v období od prvej 
polovice 8. storočia do začiatku 11. storo
čia. Prienik tohto pôvodne pohanského 
právneho prostriedku do cirkevného súd
nictva uľahčovalo i to, že ho poznal Starý 
zákon. V prípade klerikov sa však tento dô
kazný prostriedok už v otonskom období 
(10. — 11. storočie) nepripúšťal. Uhorské 
úpravy sú pravdepodobne určené takisto 
len pre laikov. Nariaďujú, aby pri Božích 
súdoch boli prítomní traja prísažní sved
kovia, aby sa Božie súdy odohrávali len 
pred orgánmi vyšších stupňov cirkevnej or
ganizácie, teda v sídlach biskupa alebo vo 
väčších prepoštstvách, ako aj v Bratislave 
a Nitre. Okrem toho povoľujú konanie Bo
žích súdov aj počas Quadragesimy (šiesta ne
deľa pred Veľkou nocou)s výnimkou zloči
nu preliatia krvi a stanovujú spôsob kona
nia Božieho súdu železom.
Jedinečným príkladom foriem ordálií je 
napríklad tzv. staršia verzia cirkevných zá
konov wessexského kráľa Aethelberta z ro
ku 928.

„O Božích súdoch v mene Božom (spolu s) 
arcibiskupom a všetkými mojimi biskupmi 
nariaďujeme, aby okrem kňaza a toho, kto 
sa má podrobiť Božiemu súdu, už nikto 
nevstúpil do kostola po tom, ako bol prine
sený oheň, ktorý bude slúžiť na ordál.
Ak to bude súd (vriacou) vodou, nech sa 
voda zohrieva, až kým sa neprebudí do

bublania. Kotol nech je železný, medený, 
olovený alebo hlinený. Keď je to priprave
né, nech sa ruka ponorí po kameni" až po 
zápästie, a ak je obžaloba trojnásobná, tak 
až po lakeť.
A (keď to bude súd železom,) nech sa 
odmeria od východiskovej značky až po cie
ľovú vzdialenosť deviatich stôp, a to podlá 
veľkosti chodidiel toho, kto ide na Boží súd. 
A keď je Boží súd pripravený, z oboch strán 
(sporu) nech pristúpia dvaja ľudia a nech 
sa presvedčia, čije (železo) také žeravé, 
ako sme predpísali. Potom nech vojdú všetci 
z oboch strán sporu a nech zotrvajú v chrá

movom priestore. A nech sú všetci po pôste 
a nech sa všetci v noci pred ordálom zdržia
vajú od svojich manželiek. Kňaz nech všet
kých pokropí svätenou vodou a všetci nech 
pritom pokľaknú. Ďalej nech im kňaz dá 
pobozkať text svätého evanjelia a znak svä
tého kríža.
Po tom, ako sa začnú žehnania, nech už 
nikto nenarába s ohňom, ale (rozpálené) 
železo nech sa položí na uhlíky, (kde nech 
zotrvá) až do poslednej modlitby.
Potom nech je obžalovaný poslaný k výcho
diskovej značke a nech nehovorí iné reči, 
len prosí Boha Otca všemohúceho, aby v je
ho mene mohol dokázať svoju pravdu.
Nech sa napije svätenej vody a ňou nech sa 
pokropí aj ruka, v ktorej ponesie predmet 
súdu, a tak nech (potom) ide.
Odmeraných deväť stôp nech sa (značka
mi) rozdelí na tri časti. K prvej značke 
nech dá svoju pravú nohu, pri druhej znač
ke nech pravú nohu preloží, pri tretej nech 
odhodí (žeravé) železo** a ponáhľa sa 
k svätému oltáru. Tam nech sa jeho ruka 
(v ktorej niesol železo) zapečatí, na tretí 
deň nech (sa pečať otvorí a) preskúma sa, 
či (ruka pod pečaťou) je čistá, alebo ne
čistá.
Kto toto nariadenie poruší, nech Boží súd 
prehrá a kráľovi zaplatí 120 zlatých soli- 
dov.*’*,c

’ Pred vnorením ruky sa do vriacej vody pravdepo
dobne ešte spúšťal kameň.
’* Predpísanú vzdialenosť musel teda obžalovaný 
prekonať tromi veľkými krokmi, pričom vykračoval 
pravou nohou a tou istou nohou dokročoval k cie
ľovej značke, kde odhadzoval žeravé železo. Ak mal 
výšku napríklad 180 cm a tejto výške primeranú 
veľkosť chodidla (č. 42 — 44), musel so žeravým že
lezom v ruke prekonať vzdialenosť necelých 2,5 
metra. Jeden krok by mal teda dĺžku približne 80 

i centimetrov.
Solidus bol pôvodne rímskou zlatou mincou 

s obsahom zlata necelých 5 gramov. V tomto obdo
bí však bol už viac-menej „přepočtovou“ jednot
kou, ktorá sa rovnala hodnote 12 denárov. Striebor
né denáre z anglosaského prostredia, ktoré mali 
svoj pendant v karolínskom denári, obsahovali 
striebro v hmotnosti 1,1 — 1,7 g.
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