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Súdny súboj v Spišskom práve 

 

Filip LAMPART 

 

Ak je stredoveku prisudzovaný aspekt vojny, resp. boja, ako charakteristický atribút, 

tak príčinou nie je len prítomnosť častých vojenských konfliktov, ale aj ich dopad na 

spoločnosť. Vojenská sféra, boj, násilie sú prítomné všade. Zúčastňujú sa každodenného 

života a prenikajú do jeho každej sféry. Dokonca aj do právnych zvyklostí. Infiltrácia je 

uľahčená, keď sa boju prisudzujú magické vlastnosti a schopnosť vypovedať o vine a nevine. 

Ak je teda boj naviazaný na magické sily, tak musí podať boží rozsudok - stáva sa 

integrovanou súčasťou božích súdov. 

Téma božích súdov, resp. ordálov, je pomerne pozoruhodná téma a už dlhší čas 

priťahuje bádateľov. Predsa je potrebné dodať, že záujem sa majoritne prejavuje v prostredí 

západoeurópskej historiografie. Už od 19. storočia vzniká pomerne dosť publikácii 

analyzujúcich danú problematiku, či už v nemeckom alebo anglickom jazyku.1 Napriek 

romantickosti témy, na pôde slovenskej historiografie systematické práce vo veľkej miere 

absentujú. Svoju pozornosť zameriavajú na všetky formy božích súdov, pričom sa 

nešpecifikujú na súdny súboj, ktorý je pre túto prácu relevantný. Z prezentovanej analýzy 

prameňov, ktoré v prevažnej miere tvoria zákonníky uhorských panovníkov a cirkevných 

synod, je možné v danej oblasti postrehnúť iba úpravu ordálu jednotlivca.2 

Genéza vývoja boja ako právneho aktu je zdĺhavá a jej pôvod je možné nájsť 

v germánskom prostredí. Tento fakt však nevylučuje možnosť, aby sa takýto právny zvyk 

musel priestorovo obmedziť. Ak je teda právo majetok a jeho vlastnosťou je mobilita, tak je 

možné očakávať podobné zvyklosti aj v slovenskom prostredí zasiahnutom príchodom 

nemeckých hostí. Spoľahlivé prípady právneho zachytenia súdneho súboja takto získavajú 

kolorit výnimočnosti a vytvárajú ďalší predpoklad pre nazeranie na stredoveký právny 

systém, či každodenný život. Aby tieto úlohy mohli byť zodpovedané je však nevyhnutný 

parciálny výskum.   

 

                                                 
1 Odkazy na niektoré z nich budú ďalej uvedené v poznámkovom aparáte.  
2 Ako príklad DVOŘAKOVÁ, Daniela. Rytier a jeho kráľ. Stibor zo Stiboríc a Žigmund Luxemburský. 
Budmerice : Rak, 2003. 528 s. ISBN 80-85501-25-2; Maďarská práca PESTY, Frigyes. A Perdöntő Bajvivások 
Története Magyarországon. Pest : Eggenberger Ferdinánd Magy. Akad. Könyvárusnál, 1867. 191 s.; MÚCSKA, 
Vincent. Uhorsko a cirkevné reformy 10. a 11. storočia. Bratislava : Stimul, 2004. 140 s. ISBN 80-8892-84-7; 
SCHELLE, Karel. Ordály jako důkazní prostředek v procesním právu. In Slovenská archivistika 15. 1980. č. 1, s. 
117 – 149.  
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Vedenie vojny a boj sa v stredoveku stali natoľko vážnym spoločenským fenoménom, 

že ovplyvnili snáď každú zložku obyvateľstva, ale predovšetkým preniesli vojenskú prax na 

spoločenskú vrstvu – bellatores, ktorá si právo viesť vojenský konflikt vymedzila pre seba, 

ignorujúc mienku zvyšnej časti spoločnosti, dokonca si ju podrobila a vnútila jej svoje záujmy 

spojené s vedením konfliktu. 

 Nárok na vedenie vojny a boj sa stali majetkom militarizovaného obyvateľstva so 

zámerom uplatniť svoje politické ciele a právo na rehabilitáciu stavu, ktorým sa formálne 

zaštíťovali. Obhajoba a nadobudnutie odopretých práv prostredníctvom vojny boli chápané 

ako proces – iudicium belli – takmer až právny proces, ktorý mal priniesť nespochybniteľné 

víťazstvo úspešnej strany. Sporné strany, aby sa dozvedeli, kto zvíťazí pristúpili na stret na 

bojisku.3 V snahe predísť početnej a krvavej bitke, začali sporné strany hľadať cestu ako 

získať poznanie o víťazovi za cenu menšieho krviprelievania. Už ranostredoveké právo 

Alamanov a Bavorov pripúšťalo možnosť, aby si každá strana vybrala spomedzi bojujúcich 

zástupcu, ktorý v dueli vyjaví osud vlastnej strany.4 Je teda viditeľné, že konflikt začína byť 

záležitosťou jednotlivca, aj keď nie je jeho iniciátorom. Takéto mentálne chápanie boja 

v germánskom prostredí pravdepodobne zapôsobilo ako bezprostredný determinant vzniku 

spôsobu riešenia sporov formou násilia, resp. boja, aj medzi jednotlivcami. Popri forme 

„hľadania pravdy“ kolektívneho charakteru s celospoločenským vplyvom, dochádza aj k 

individuálnemu boju jedinca, ktorý si touto formou uplatňuje svoje právne nároky. V takejto 

situácii vyvolané, avšak normami regulované, násilie nepredstavuje porušenie noriem, ale 

legitímny prostriedok uplatnenia vlastných práv.5  

 Syntéza vojenských tradícii, zvykového práva a náboženstva Germánov sa stali 

platformou pre vznik fenoménu, do ktorého sa súdny súboj, ako metóda hľadania 

nespochybniteľnej pravdy, plne integroval. Súdny súboj sa stal súčasťou javu božích súdov6 – 

neskôr sa osamostatnil a stal sa reliktom tejto zanikajúcej inštitúcie, aby následne prerástol do 

profánnej formy vo veci cti. Kým však dôjde k tejto transformácii, je súdny súboj jednou 

                                                 
3 Vnímanie vojny a boja ako rozhodujúceho prvku – iudicium belli – je potrebné hľadať v germánskom 
prostredí. S prijatím kresťanstva sa táto téza pretvára, ako je to možné vidieť napr. v slovách Gregora z Tours: 
„Boh teda rozhodne, keď budeme zhromaždení na pláni nejakého bojiska ... .“ Zdroj CONTAMINE, Philippe. 
Válka ve středovéku. Praha : Argo, 2004. s. 306. ISBN 80-7203-615-7. 
4 DINZELBACHER, Peter. Das fremde Mittelalter: Gottesurteil und Tierprozesss. Essen : Magnus Verlag, 
2006. s. 32. ISBN 978-3-88400-504-0. 
5 HERCHERT, Gaby. Recht und Geltung. Zur bildungsgeschichtlichen Deutung des Begriffs der Geltung im 
Mittelalter. Würzburg : Verlag Könighausen & Neumann GmbH, 2003. s. 84. ISBN 3-8260-2580-6. 
6 V prameňoch boží súd je označený ako iudicia Dei, ordalia, ordala – vývin z germánskeho zlatinizovaného 
základu – Urteil. Pôvod ordálov je potrebné hľadať v germánskom prostredí, cirkevné a rímske právo podobné 
normy nepozná. DINZELBACHER, Peter. Das fremde Mittelalter: Gottesurteil und Tierprozesss. Essen : 
Magnus Verlag, 2006. s. 30, 50. ISBN 978-3-88400-504-0. 
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z foriem božích súdov, pričom pravdepodobne najstaršou s primárnym zmyslom zabrániť 

dlhým konfliktom medzi príbuzenstvom.7 Skutočnosť, že pri výkone ordálu je pravda 

vyjavená na tele skúšaného, sa stala determinantom pre zaradenie súdneho duelu medzi tieto 

podoby hľadania pravdy. Podobne ako v prípade iných foriem, aj tu majú premeny tela 

výpovednú silu, ktorá vo viere v spojenie s vyššími silami si zasluhovala nepopierateľnú 

vážnosť. 

  Fenomén božích súdov, resp. ordálov, je jav majúci v stredovekom právnom systéme 

výnimočné miesto. Priestor pre uvedenie príčin, genézy, priebehu jednotlivých druhov ordálu 

by bol rozhodne rozsiahly8, avšak pre pochopenie jeho výnimočnosti je potrebné pripomenúť 

jeho základný princíp: či už príčina pre ordál bola rôznorodá, kompetencia rozhodovania 

spočívala na spoločnom sudcovi. Spoliehanie sa na boží rozsudok, ktorý bude zjavený na tele 

vinníka (resp. krivoprísažníka), bol bezpochyby kľúčový princíp tohto spôsobu hľadania 

pravdy. Boh rozhodne, čo sudca nevie, pričom rozsudok mal základ platnosti v napojení na 

magickú moc a vôľu Boha - jeho rozsudok je absolútny.9  

 Otázka času vzniku ordálov sa javí dosť problematická. Z dostupných zdrojov je 

zreteľná ich dávna tradícia v germánskom prostredí, doposiaľ so štatútom ľudového zvyku 

prenášaným orálnou komunikáciou. Je preto pochopiteľné ich ťažké zachytenie historickým 

prameňom. Situácia sa začína meniť s trvalým usadením germánskych kmeňov a prijatím 

kresťanstva, odkedy je možné evidovať rast počtu právnych zbierok jednotlivých 

germánskych kmeňov – teraz už aj štátotvorných. Táto skutočnosť sa stala aj priamym 

determinantom javu, že právne zakotvenie v zbierkach sa stalo platné a normatívne 

upravujúce (v tomto prípade božích súdov) v čase a priestore.10 Tieto právne zbierky sa stali 

                                                 
7 DINZELBACHER, Peter. Das fremde Mittelalter: Gottesurteil und Tierprozesss. Essen : Magnus Verlag, 
2006. s. 31. ISBN 978-3-88400-504-0. 
8 Ako za vhodnú literatúru k danej téme je možné označiť publikácie DINZELBACHER, Peter. Das fremde 
Mittelalter: Gottesurteil und Tierprozesss. Essen : Magnus Verlag, 2006. 287 s. ISBN 978-3-88400-504-0; 
BARTLETT, Robert. Trial by Fire and Water. The Medieval Judicial Ordeal. Oxford : Clarendon, 1986. 192 s. 
ISBN 0-19-821973-3; HERCHERT, Gaby. Recht und Geltung. Zur bildungsgeschichtlichen Deutung des 
Begriffs der Geltung im Mittelalter. Würzburg : Verlag Könighausen & Neumann GmbH, 2003. 179 s. ISBN 3-
8260-2580-6; SCHULZE, André. Mittelalterliche Kampfesweisen. Das Lange Schwert. Talhoffers Fechtbuch 
Anno Domini 1467. Mainz am Rein : Verlag Philipp von Zabern, 2006. 196 s. ISBN-10: 3-8053-3652-7. 
9 DINZELBACHER, Peter. Das fremde Mittelalter: Gottesurteil und Tierprozesss. Essen : Magnus Verlag, 
2006. s. 27. ISBN 978-3-88400-504-0; HERCHERT, Gaby. Recht und Geltung. Zur bildungsgeschichtlichen 
Deutung des Begriffs der Geltung im Mittelalter. Würzburg : Verlag Könighausen & Neumann GmbH, 2003. s. 
111. ISBN 3-8260-2580-6; LE GOFF, Jacques. Kultura sředověké Evropy. Praha : Vyšehrad, 2005. s. 427. ISBN 
80-7021-808-8. Ordál prenikol do obsahu mnohých literárnych pamiatok, ako napríklad v Piesni o Rolandovi 
a pod. Ďalšie literárne pamiatky predstavuje uvedená literatúra. 
10 O zriaďovaní súbojov medzi rozvadenými kmeňmi podáva svedectvo Tacitus, ktoré vyniesli svedectvo 
o bitke. Ordále sa stali súčasťou takmer každého ranostredovekého práva, pričom je viditeľná rôznorodosť 
v preferovaných druhoch ordálov. Najčastejšie preferujú súboj tieto zbierky: Lex Gundobaldi, Lex Salica, Lex 
Alamannorum, Lex Bajuvariorum, Lex Burgundionum a Edictum Liutprandi. Zdroj DINZELBACHER, Peter. 
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jediným prameňom informujúcim o normatívnych úpravách ordálov, či už jednotlivca alebo 

skupiny. Právne zakotvenie ordálu a jeho procesného popisu spôsobilo, že vstúpil do právnej 

praxe ranostredovekých a vrcholnostredovekých štátov a stal sa rešpektovaným právnym 

majetkom jednotlivcov, ktorí ho mohli využiť, pokiaľ by si to situácia vyžadovala. Skúška 

ohňom, či súdny súboj, sa stali formou hľadania pravdy, na ktorú mohol vzniesť nárok každý 

jedinec, keď pozemské formy zlyhávali a pravda mala byť vyjavená pôsobením 

nadprirodzených síl.  

 Možnosť požiadavky podstúpenia ordálu sa stali plnohodnotným obsahom právnych 

zbierok rodiacich sa v germánskom prostredí, ktoré rešpektovali právo ako duchovné 

vlastníctvo. Majetok takejto formy je nerozlučne spätý s jedincom, ktorému bolo užívanie 

týchto normatív prisúdené, resp. povolené. Právne zvyklosti, teraz už takmer ustálenej 

a niekedy spísomnenej formy, sa stali plne integrovanou súčasťou spoločnosti, ktorej 

poskytovali právnu identitu, mnohokrát prezentovanú aj pri migrácii do krajov užívajúcich 

odlišnú právnu prax - podobne ako o tom informujú prenesené a miestne modifikované 

právne zvyklosti nemeckých hostí v Uhorskom kráľovstve. Azda je možné tvrdiť, že 

špecifický obraz tohto vývoja a premien poskytuje právny vývin spišských Nemcov. Otázka, 

do akej miery je právna prax spišských Nemcov kompatibilná s tradičnými normami 

nemeckej proveniencie, nie je predmetom tejto práce, ale jednako normatívna úprava 

analyzovanej oblasti bude predsa len v niečom podávať odpoveď.  

 Aby sa mohlo prejsť k problematike súdneho súboja reflektovaného v právnej zbierke 

spišských Nemcov, je potrebné v krátkosti načrtnúť vývoj pojmu - súdny súboj. Už ako bolo 

uvedené, súdny súboj je možné bezpečne zaradiť medzi najstaršie formy božieho súdu, čo 

dosvedčuje jeho početné zaradenie v zákonníkoch ranostredovekých germánskych štátov.11 

Lež v germánskej mentalite mal charakter prostriedku hľadania rozsudku prostredníctvom 

veštby12, ktorá mal usvedčiť zločinca. Preto od pohanskej viery prepojenia výsledku ordálu 

s nadprirodzenými silami už nebolo ďaleko, aby s postupnou kristianizáciou miesto 

sprostredkovateľa prebralo kresťanské duchovenstvo. P. Dienzelbacher v tomto vývoji vidí 

predovšetkým materiálny aspekt, ktorý priviedol božie súdy od pohanského zvyku ku 

                                                                                                                                                         
Das fremde Mittelalter: Gottesurteil und Tierprozesss. Essen : Magnus Verlag, 2006. s. 31. ISBN 978-3-88400-
504-0. Autor pritom cituje NOTTARP, H. Gottesurteilstudien. München, 1956. s. 50. 
11 Pozri poznámky č. 3 a 10. 
12 Veštby, ktorá nebola zameraná na budúcnosť, ale na minulosť. DINZELBACHER, Peter. Das fremde 
Mittelalter: Gottesurteil und Tierprozesss. Essen : Magnus Verlag, 2006. s. 64. ISBN 978-3-88400-504-0. Autor 
cituje GOLTHER, W. Handbuch der germanischen Mythologie. Leipzig : 1895. s. 548.  
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kompetencii cirkevnej moci.13 Pravdou je, že požehnanie, posvätenie a ďalšie náboženské 

úkony (napr. modlitby potrebné pri ordále) znamenali pre cirkevných hodnostárov a klerikov 

zdroj príjmov, prehĺbený udelením práva organizovať takéto formy právneho pokonania 

cirkevným metropolitným centrám. Veď kto predsa bojuje posvätenou zbraňou je prepojený 

na magickú silu alebo sakrálnu sféru.14  

 Kým vlastníctvo posväteného kusu kovu určeného pre skúšky rozpáleným železom 

alebo držba vodnej plochy pre skúšku vodou znamenali príjmy a privilegovanosť cirkvi v 

ordáloch, tak predsa len disponovanie zbraňou, určenou pre súdny súboj, bola vec 

predovšetkým laických veriacich. Daná skutočnosť začala predstavovať odlišnosť a vnášala 

do úkonu profánnosť. Obe znepriatelené stránky nepotrebovali pre výkon bezprostredný 

predmet, ich požiadavky obsahovali už len žiadosť o posvätenie zbrane. Uvedený vývoj, 

spolu s dôrazom na kresťanskú náuku obmedzenia zbytočného krviprelievania, poznamenali 

skutočnosť, že súdny súboj bol jednou z prvých foriem, ktoré sa stali terčom kritiky 

a cirkevných zákazov.15 Významný medzník predstavovala prvá štvrtina 13. storočia, keď sa 

začínajú množiť hlasy po vytlačení božích súdov zo života spoločnosti. Prelomom v tejto 

snahe bol nepochybne IV. lateránsky koncil, ktorý sa zišiel v novembri roku 1215. 

V záveroch, vzťahujúcich sa na úpravu morálky klerikov, koncil upravoval vzťah 

duchovenstva k ordálom. Vyslovene klerikom zakázal obrad požehnávania a posvätenia pri 

skúške rozpáleným železom alebo studenou vodou, zároveň opakoval predchádzajúci zákaz 

súbojov.16 IV. lateránsky koncil teda vyslovene zakázal spoluúčasť duchovných na 

vykonávaní božích súdov, a to aj pri realizácii jeho súbojovej formy. Avšak ihneď po 

rímskom koncile nie je možné hovoriť o klesajúcej akceptácii súdnych súbojov v právnych 

zbierkach. Práve naopak, v mestskom práve sa od 12. do 14. storočia prejavuje sklon 

                                                 
13 DINZELBACHER, Peter. Das fremde Mittelalter: Gottesurteil und Tierprozesss. Essen : Magnus Verlag, 
2006. s. 64. ISBN 978-3-88400-504-0. 
14 Akceptovanie ordálov duchovenstvom bolo rozhodujúce pre ich dlhé trvanie a šírenie. Skutočnosť, že sa 
niektorým miestnym cirkvám podarilo dostať božie súdy, teda aj súdne súboje, pod svoju ochranu, len 
garantovalo prísun poplatkov za vykonané procedúry. Bojujúci predsa strávil noc pred bojom v kostole, 
zúčastňoval sa rannej omše, nechal si posvätiť zbrane, vykonal prísahu nad relikviami svätých atď. V uhorskom 
prostredí kráľ Koloman dekrétom  z roku 1100 prisúdil biskupstvám a konventom právo vykonávať ordále na 
ich pôde. Zdroj DINZELBACHER, Peter. Das fremde Mittelalter: Gottesurteil und Tierprozesss. Essen : 
Magnus Verlag, 2006. s. 59, 63 – 67. ISBN 978-3-88400-504-0; BARTLETT, Robert. Trial by Fire and Water. 
The Medieval Judicial Ordeal. Oxford : Clarendon, 1986. s. 92. ISBN 0-19-821973-3 
15 Z najstarších napr. vydanie zákazu súbojov cirkevným zhromaždením vo Valencii v roku 855. Zdroj 
DINZELBACHER, Peter. Das fremde Mittelalter: Gottesurteil und Tierprozesss. Essen : Magnus Verlag, 2006. 
s. 59. ISBN 978-3-88400-504-0. Autor cituje NOTTARP, H. Gottesurteilstudien. München, 1956. s. 318. 
16 O aký predchádzajúci zákaz súbojov sa konkrétne jedná nie je známe, avšak pred koncilom ich bolo 
vyhlásených niekoľko, aj zo strany panovníkov. Celé znenie záverov IV. lateránskeho koncilu je dostupné na 
http://www.ewtn.com/library/COUNCILS/LATERAN4.HTM 
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k rešpektovaniu súdnych duelov.17 Dvadsať rokov po IV. lateránskom koncile, Eicke von 

Repgow zhotovil zbierku práva Sachsenspiegel, ktorá sa stala pre mnohé mesta vzorom 

právnych zvyklostí. Popri mnoho iných noriem, obsahoval Sachsenspiegel aj normatívny 

predpis upravujúci možnosť právneho pokonania formou súdneho súboja. Pri analýze obsahu 

kapitoly, pojednávajúcej o možnosti, keď poškodený požaduje nápravu škody 

prostredníctvom súdneho duelu, je však možné postrehnúť plné rešpektovanie výnosu IV. 

lateránskeho koncilu, keď o prítomnosti duchovenstva nie je ani zmienka (pravdaže prvky 

poukazujúce na religiozitu sú badateľné, napr. prísaha). K tomu sa pridáva fakt, že táto 

kapitola neobsahuje žiadne prvky, ktoré by vyjadrovali previazanie výsledku boja na božiu 

vôľu, resp. boží rozsudok, skôr protichodne kladie dôraz na profánnejšiu skutkovú podstatu 

veci.18 Pokračovanie tohto modifikovaného obsahu súdnych súbojov prezentuje aj prameň 

odlišného charakteru z obdobia neskorého stredoveku. Vzostup šermiarskeho umenia (pre 

zvládnutie súdneho súboja  nevyhnutného) priniesol aj zvláštnu formu knižných pamiatok, 

tzv. Fechtbuchov, vytvorených z pohnútok šermiarskych majstrov, ktorým sa autorstvo 

pripisuje. Skutočnosť, že k poznaniu neskorostredovekých šermiarskych majstrov patrila aj 

znalosť vtedajšieho súdnictva19, poznamenala obsah učebníc o šerme, do ktorých boli 

implikované stručné právne poučky a návod na vystupovanie počas priebehu súdneho súboja. 

Pri analýze týchto poučiek v učebnici majstra Hansa Talhoffera, ktorý v danej oblasti patrí 

medzi najpopulárnejších a jeho právno-bojové ponaučenie sa začleňuje medzi 

najrozsiahlejšie, je možné badať, že obsahovo chápu súdny súboj ako súdny akt.20  

                                                 
17 Takýto trend je napríklad možné vidieť v Augsburskom mestskom práve koncipovanom v roku 1276, v 
Mníchovskom mestskom práve (1347), podobne ešte aj v Schwabenspiegel. Zdroj SCHULZE, André. 
Mittelalterliche Kampfesweisen. Das Lange Schwert. Talhoffers Fechtbuch Anno Domini 1467. Mainz am Rein : 
Verlag Philipp von Zabern, 2006. s. 13 - 16. ISBN-10: 3-8053-3652-7. 
18 Právne zachytenie súdneho súboja v Sachsenspiegel si zasluhuje vlastnú analýzu, ktorá však nie je predmetom 
tejto práce. Pre lepšiu názornosť je však vhodné uviesť, že popisovaná príčina boja je tzv. porušenie „pokoja“, 
pričom „pokoj“ je v archaickom zmysle slova chápaný ako poriadok a právo. Je to stav nepoškodzovania 
majetku a neporušenosti právneho poriadku. Žalobca sa za takéto poškodenie chcel odplatiť prostredníctvom 
súdneho súboja. Viac o pojme „prerušenie pokoja“ v HERCHERT, Gaby. Recht und Geltung. Zur 
bildungsgeschichtlichen Deutung des Begriffs der Geltung im Mittelalter. Würzburg : Verlag Könighausen & 
Neumann GmbH, 2003. s. 82. ISBN 3-8260-2580-6.   
19 HILS, Peter – Hans. Meisters Johann Liechtenauers Kunst des langen Schwetes. Frankfurt am Main – Bern – 
New York : PETER LANG, 1985. s. 208. ISBN 3-8204-8129-X. 
20 Už v úvode pasáže venovanej súdnemu duelu Hans Talhoffer tvrdí, že tento zvyk (bojovať s niekým v súboji) 
„pochádza od cisárov a kráľov, od kniežat a pánov, ktorí ho nechali ustanoviť a bojovať“ -  „So hat doch die 
gewonhait herbracht von kaisern und künigen fürsten und hern noch gestatten und kempfen laussen ...“. 
V popise ďalšieho postupu vyslovene chýba myšlienka , že Boh spôsobí porážku vinníka, tak charakteristická 
pre ordále, avšak tentokrát už sám žalobca, resp. obžalovaný, si osvojuje túto úlohu a svoju spravodlivosť chce 
preukázať v boji. Ako príklad: „Item der da kempflich angesprochen wirt uff den dryen gerichten und er ainost 
zuo der antwort kumpt und legnet Darum man in an gesprochen hat und sprich er sy des also unschuldig und der 
sag uff in daz nit war sy und daz wöll er widerumb mit kempfen beherte ... .“ København, Kongelige Bibliotek, 
Thott 290 2º, 8r – 9r. Rukopis dostupný na http://www.kb.dk/da/nb/materialer/haandskrifter/HA/e-
mss/thalhofer/thalhofer.html  
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 Z uvedených skutočností vyplýva, že súboj vedený v legálnej forme pred zástupcami 

svetskej moci, sa pod vplyvom vonkajších faktorov transformuje a mení svoju východiskovú 

situáciu. Kým v ranom stredoveku je to forma, prostredníctvom ktorej v sporoch Boh 

vyjavuje pravdu, tak vo vrcholnom stredoveku sa pretvára do formy súdneho pokonania – 

druhu odplaty, kde udelené rany sú obmenou trestu.    

 Už bolo spomenuté, že genézu tohto vývoja je možné najlepšie postrehnúť v normách 

právnych zbierok. Pre analýzu miestnych pomerov je zaujímavejšie, do akej miery sa 

spomínaný vývoj odráža v stredovekej právnej praxi na území Slovenska. Už ranoarpádovske 

zákonníky obsahujú ustanovenia o božích súdoch určených predovšetkým laikom. Nariaďujú, 

aby sa ordále odohrávali pred vyššími orgánmi cirkevnej organizácie – teda v biskupstvách 

a prepošstvách. Okrem toho povoľujú ich výkon aj počas pôstneho obdobia a stanovujú 

spôsob konania formou rozpáleného železa.21 Implikovanie ordálov do súdnej praxe dokazuje 

aj ich zapisovanie do registrov, akým je napr. Varadínsky register. Register obsahuje zápisy 

o 306 prípadoch realizácie božieho súdu, koľko z nich však tvorí forma súdneho súboja je 

otázne. Doposiaľ známe prípady boli podrobené jedine skúške rozpáleným železom (napokon 

ako to aj prikazujú ranoarpádovske zákonníky).22 Ako je badateľné, tieto pramene právnej 

praxe doposiaľ neupravujú variant súdneho súboja, ktorý je pre tento moment prioritný. Pre 

to, aby bolo možné získať obraz o problematike súdnych súbojov v prostredí stredovekého 

Slovenska je potrebné siahnuť po právnych prameňoch vrcholne a neskorostredovekého 

obdobia. Týchto prameňov právnej povahy z územia Slovenska je niekoľko. K súbojom sa 

vyjadrujú privilégia panovníkov, ako napr. Trnavské privilégiu, mestské knihy alebo 

Tavernikálne právo. V tento moment však bude predstavený variant už vyššie spomínaného 

Spišského práva.23   

 Pokiaľ Zipser Willkühr predstavuje produkt prenesených právnych zvykov nemeckých 

hostí, čiastočne modifikovaných miestnymi pomermi24, tak konkrétnu normu je nutné 

považovať za import z nemeckého prostredia. Vývoj Spišského práva predstavuje pomerne 

                                                 
21 MÚCSKA, Vincent. Uhorsko a cirkevné reformy 10. a 11. storočia. Bratislava : Stimul, 2004. s. 71 – 72. 
ISBN 80-8892-84-7. Autor podľa nejakých indícii, ktoré ďalej nešpecifikuje, tvrdí, že božie súdy sa dostali do 
uhorského právneho systému vďaka vplyvu slovanských právnych obyčajov. Takéto tvrdenia je diskutabilné. 
22 KARÁCSONY, Joannis – BOROVSZKY, Samuelis. Regestrum Varadinense. Examinum ferri candentis. 
Ordine chronologico Digestum, descripta Effigie editionis A. 1550 Illustratum. Budapest : Academiae 
scientiarum Hungaricae, 1903. 377 s.  
23 Úpravu súdneho súboja je možné ďalej nájsť aj v Žilinskej mestskej knihe, v Tavernikálnom práve, 
v mestských privilégiách, ako napr. privilégium pre Trnavu, Banskú Bystricu atď. Uvedené zmienky budú 
predmetom ďalšieho výskumu, ktorý by mohol priniesť komplexnejší pohľad na vývoj súdnych súbojov 
v prostredí stredovekého Slovenska. 
24 MERTANOVÁ, Štefánia. Vznik a vývoj Spišského práva. In Spišské mestá v stredoveku. Zost. Richard 
Marsina. Košice : Východoslovenské vydavateľstvo, 1974. s. 93. 
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rozsiahlu tému a ešte doposiaľ nie sú uspokojivo zodpovedané mnohé otázky. Problematický 

naďalej zostáva pôvod jednotlivých noriem, ich miestna modifikácia atď. V duchu týchto 

otázok je momentálne možné zodpovedať len tú, ktorá sa priamo dotýka súdneho súboja 

a získať čo najširšie spektrum informácii.           

 Koncipovanie právnej autonómie spišských Sasov je dlhotrvajúci vývin. Počiatky sú 

viditeľné v privilégiách uhorských panovníkov (Belo IV., Štefan V., Karol Róbert), ktoré 

napokon priviedli právno-autonómne snahy spišských Sasov ku konštituovaniu takmer 

uniformnej zbierky právnych noriem. Právne obyčaje spišských Nemcov sa uviedli do 

písomnej podoby v roku 1370.25 Pôvodné písomné zachytenie sa však nezachovalo 

a skoncipované právo pretrvalo v odpisoch. Pre priblíženie problematiky súdneho súboja 

v Spišskom práve boli vybrané tieto rukopisy Zipser Willkühr: levočský rukopis z roku 1552, 

označený ako rukopis č. 7, levočský rukopis z 18. storočia ako rukopis č. 14 a kežmarský 

rukopis z roku 1770 ako rukopis č. 15. Všetky pramene boli edične publikované prof. Ilpo 

Tapani Piirainenom, spolu  so sprievodným textom.26  

 Napriek skutočnosti, že sa popis súdneho súboja zachoval iba v ranonovovekých 

odpisoch, je možné predpokladať jeho starobylosť, prameniacu z niektorých pravidiel vedenia 

súboja. Aj keď Spišské právo nazerá na súdny súboj vo všeobecnosti komplexne, už v úvode 

chýba skutková podstata súboja. Úplne absentuje priame vyjadrenie príčiny, ktorá by mala 

priviesť sporné stránky na bojisko. Vysvetlenie okolností podáva iba presný preklad frázy: „... 

czwen mit einander kempfhen solden wie beyde geschickt sollen sein.“27, ktorá pri doslovnom 

preklade udáva, že bojujúci sa „medzi sebou bojom odplácajú“. Teda skutočnosť, ktorá 

vyvolala súboj bola dôsledkom predchádzajúcich udalostí. Je preto pochopiteľné, že príčina 

súboja musela byť závažná a pravdepodobne spôsobujúca zdravotnú a majetkovú ujmu. 

                                                 
25 Koncipovanie Spišského práva sa udialo na základe dovtedy nespísomnených právnych zvykov. Základným 
ustanovením právnej knihy je zabezpečenie osobnej slobody, z ktorej vychádza aj verejnoprávne postavenie 
spišských Nemcov. Právo predstavovalo uzavretý systém ustanovení v trestných i občianskych záležitostiach. 
Právne normy upravujú súkromné a verejné vzťahy, a to v oblastiach rodinného, dedičského, majetkového 
a osobného práva, verejnú správu, organizáciu súdnictva a obchodné zákony. Viac o Spišskom práve v  
MERTANOVÁ, Štefánia. Vznik a vývoj Spišského práva. In Spišské mestá v stredoveku. Zost. Richard Marsina. 
Košice : Východoslovenské vydavateľstvo, 1974. s. 91 - 99. 
26 PIIRAINEN, Ilpo Tapani. Das Rechtsbuch der XI Zipser Städte. Levoča : Spišský dejepisný spolok v Levoči, 
2003. 277 s. ISBN 80-88704-57-X; PIIRAINEN, Ilpo Tapani. Nachträge zum Zipser Recht. Levoča : Spišský 
dejepisný spolok v Levoči, 2001. 159 s. ISBN 80-88704-38-3. Autor v bibliografii udáva ďalšiu literatúru 
k problematike Spišského práva.  
27 PIIRAINEN, Ilpo Tapani. Das Rechtsbuch der XI Zipser Städte. Levoča : Spišský dejepisný spolok v Levoči, 
2003. s. 78. ISBN 80-88704-57-X. Z citovaného je ešte možné získať pohľad na vzťah súdneho súboja a ženy. 
Ako je viditeľné, jej prítomnosť absentuje. Jej právnu zodpovednosť prebral najbližšie spríbuznený muž 
(manžel, otec, brat). Neznamená to však, že by sa súdne súboje žien netýkali. V súbojoch sa nechávali 
zastupovať svojim šampiónmi, alebo ich za zmenených podmienok vybojovali samé. K tomu napr. aj 
SCHULZE, André. Mittelalterliche Kampfesweisen. Das Lange Schwert. Talhoffers Fechtbuch Anno Domini 
1467. Mainz am Rein : Verlag Philipp von Zabern, 2006. s. 14 - 15. ISBN-10: 3-8053-3652-7.   
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V takejto chvíli sa boj mal stať spôsobom odplaty za spáchanú krivdu. Krv, ktorá mala byť 

preliata, sa stala formou splatenia a zraneniami si vinník odpykal svoju vinu. Je možné 

očakávať, že východiskom pre spor sa malo stať porušenie prirodzeného poriadku a práv 

žalobcu, pre ktorého užitie fyzickej sily sa stalo alternatívou možnosti splatenia škôd. Keď sa 

teda osobné práva porušili, tak museli byť ako ostatný majetok chránené násilím.28 

Požadovaná „platba“ sa môže uskutočniť v dvoch rovinách. Spišské právo popri smrti 

protivníka akceptuje možnosť, že boj povedie k zraneniu protivníka, ktoré prezradí jeho 

porážku.29 Do akej miery ide o prejav humanity je vec polemiky. Pokiaľ by však došlo k smrti 

jedného z bojujúcich, tá mala mať platnosť riadnej exekúcie.30  

 Absolútnou podmienkou pre výkon každého súboja je jeho vybojovanie zbraňami. Pre 

priebeh súdneho duelu sú tieto prostriedky nutné, inak by neexistoval spôsob ako odplatiť 

spôsobenú škodu. Nariadenie o predpísaných zbraniach sa stalo natoľko vážnym článkom, že 

nemôže chýbať v žiadnom právnom nariadení vzťahujúcom sa na súdny súboj. Výber zbraní 

totiž nebol uniformný. V súboji užitá zbraň musela korešpondovať s vrstvou spoločnosti, 

z ktorej bojujúci pochádzal. Zipser Willkühr takto bojujúcim predpisuje štít a kyj – zbrane, 

ktoré by laik so súdnym súbojom priveľmi nespájal, avšak v ordáloch majú tieto zbrane dlhú 

tradíciu. Kyj a štít boli v božom súde prioritne určené neslobodnému obyvateľstvu, mešťanom 

alebo bojovníkom bojujúcim v ordále za odmenu.31 Naproti tomu ich prítomnosť v právnej 

norme obyvateľstva, užívajúceho vlastnú právnu autonómiu, je nezvyčajná. Pri zohľadnení 

niektorých prípadov, podľa ktorých bolo mestskému obyvateľstvu dovolené pri podobnom 

právnom postupe užiť meč a štít, sa javí aplikovanie kyju a štítu v prípade spišských Sasov 

nevšedné. Nemeckí hostia predsa užívajú vo veľkej miere identickú právnu slobodu ako 

obyvateľstvo miest. Odôvodnenie výberu zbraní je preto správne hľadať v iných súvislostiach 

a pri interpretácii príčiny nenazerať na právny status spišských Sasov, ale skôr na ich právnu 

tradíciu, ktorá predchádzala koncipovaniu Zipser Willkühr. Dávna tradícia užívania kyju 

a štítu v prostredí západnej Európy poukazuje na orientáciu týmto smerom. Nariadenie 

                                                 
28 HERCHERT, Gaby. Recht und Geltung. Zur bildungsgeschichtlichen Deutung des Begriffs der Geltung im 
Mittelalter. Würzburg : Verlag Könighausen & Neumann GmbH, 2003. s. 83 - 89. ISBN 3-8260-2580-6.   
29 „ ... vmb eyn toten ader vmb ein kampfher wund,“  Slovenský ekvivalent sa hľadá pomerne ťažko a spojenie 
„na bojové zranenie“ neoznačuje nič iné, ako iba poranenie protivníka. Otázne zostáva do akej miery sa malo 
poranenie protivníka viesť. Či sa mal boj ukončiť po prvej preliatej krvi, alebo až po neschopnosti protivníka 
pokračovať. Zdroj PIIRAINEN, Ilpo Tapani. Das Rechtsbuch der XI Zipser Städte. Levoča : Spišský dejepisný 
spolok v Levoči, 2003. s. 78. ISBN 80-88704-57-X 
30 V období „rozkvetu“ božích súdov by takto porazenému hrozilo večné zatratenie. Zdroj DINZELBACHER, 
Peter. Das fremde Mittelalter: Gottesurteil und Tierprozesss. Essen : Magnus Verlag, 2006. s. 31. ISBN 978-3-
88400-504-0. 
31 DINZELBACHER, Peter. Das fremde Mittelalter: Gottesurteil und Tierprozesss. Essen : Magnus Verlag, 
2006. s. 33, 67. ISBN 978-3-88400-504-0. Autor cituje PFEFFER, M. Die Formalitäten des gottesgerichtlichen 
Zweikampfs in der altfranzösischen Epik. In Zs. f. romanische Philologie 9. 1885. s 68. 
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o výbere týchto zbraní pre obyvateľstvo nešľachtického pôvodu sa odráža napríklad vo 

franskej tradícii, zrejme bežnej už v karolínskej dobe.32 Z tohto dôvodu by na právne 

zakotvenie užívania kyja a štítu bolo vhodnejšie nazerať ako na dôsledok prenesenia právnej 

tradície spišských Nemcov, ktorá sa ďalej so ziskom privilégií nemodifikovala. Rozhodne 

vhodnejšie je nazerať na dané nariadenie ako na odkaz starodávnosti právnej tradície, nie ako 

na obraz jednoduchosti Spišského práva.  

 Pre zisk úplnej predstavy o prostriedkoch súboja by bolo vhodné pokúsiť sa o ich 

stručný popis. Bezpochyby, nie je správne si predstavovať pod pojmom „schildt“ heraldický 

štít, charakteristický pre rytiersky spôsob boja. Avšak ako problém vstupuje úplná absencia 

obrazových prameňov z prostredia Spiša, ktoré by zobrazovali súdny súboj. Vzniknuté 

medzery môžu vyplniť pramene nemeckého okruhu. Už skôr spomínaný fenomén tvorby 

„Fechtbuchov“ si vyžiadal početné ilustrácie, ktoré okrem šermiarskych techník sú 

prameňom pre poznanie militárií. Medzi početnými učebnicami šermu, ktoré obsahujú 

zobrazenie súboja kyjmi a štítmi, obrazovo vynikajú fechtbuchy Hansa Talhoffera a Paula 

Kala.33 Je badateľné, že štít a kyj majú vlastný charakteristický tvar. Hans Talhoffer nie len, 

že ich nechal spodobniť pri výjave súboja, ale venoval im vlastné ilustráciu,34 ku ktorej 

doplnil totožné pomenovanie zbrane ako v Zipser Willkühr – „kolben“ a „schilt“. Kyj sa pri 

konci výrazne rozširuje, pričom jeho prierez je kosoštvorcového tvaru a v závere je zahrotený. 

Štít z pochopiteľných príčin nemá podobu heraldického (jazdeckého) štítu, ale je oválneho 

tvaru a stredom jeho dĺžky prechádza tenká žrď určená pre uchop. K tomu je potrebné dodať, 

že stredová žrď málo presahuje dĺžku štítu. Plochu štítu vypĺňa votívna maľba červeného 

kríža s kyjakovito ukončenými ramenami. (Obr. 1 – 4)35  

                                                 
32 Ľudovít Pobožný skrz svoj expressis verbis upravil súbojový ordál takto: „Z nich dvaja majú byť vybraní, to 
znamená – z každej strany jeden, ktorí budú bojovať s kyjmi a štítmi, aby sa ukázalo, ktorá strana je v práve 
a ktorá nie. A tomu, kto bude premožený, tomu majú kvôli krivej prísahe odseknúť pravú ruku.“ Zdroj 
DINZELBACHER, Peter. Das fremde Mittelalter: Gottesurteil und Tierprozesss. Essen : Magnus Verlag, 2006. 
s. 33. ISBN 978-3-88400-504-0. Autor cituje podľa NOTTARP, H. Gottesurteilstudien. München, 1956. s. 40. 
33 Učebnica Hansa Talhoffera z roku 1459: København, Kongelige Bibliotek, Thott 290 2º, 8r – 9r. Rukopis 
dostupný na http://www.kb.dk/da/nb/materialer/haandskrifter/HA/e-mss/thalhofer/thalhofer.html; rovnaký autor, 
rok 1467: Bayerische Staatbibliothek – Hss, Thalhofer, Hans: Fechtbuch von 1467 - BSB Cod.icon. 394 a. 
Rukopis dostupný na http://mdz10.bib-bvb.de/~db/0002/bsb00020451/images/; Učebnica Paula Kala z druhej 
polovice 15. storočia: Bayerische Staatbibliothek – Hss, Kal, Paulus: Fechtbuch, gewidmet dem Pfalzgrafen 
Ludwig - BSB Cgm 1507. Rukopis dostupný na http://daten.digitale-sammlungen.de/~db/bsb00001840/images/. 
34 København, Kongelige Bibliotek, Thott 290 2º, 104v – 106r. K tomu spodobenie súboja štítom a kyjom na 
fóliách 111r – 116v. Výjavy analogické s ilustráciami aj v učebnici z roku 1467 a Paula Kala. Rukopis dostupný 
na http://www.kb.dk/da/nb/materialer/haandskrifter/HA/e-mss/thalhofer/thalhofer.html. 
35 København, Kongelige Bibliotek, Thott 290 2º, 107r. Rukopis dostupný na 
http://www.kb.dk/da/nb/materialer/haandskrifter/HA/e-mss/thalhofer/thalhofer.html;    København, Kongelige 
Bibliotek, Thott 290 2º, 111r. Rukopis dostupný na http://www.kb.dk/da/nb/materialer/haandskrifter/HA/e-
mss/thalhofer/thalhofer.html; Bayerische Staatbibliothek – Hss, Thalhofer, Hans: Fechtbuch von 1467 - BSB 
Cod.icon. 394 a., 54r. Rukopis dostupný na http://mdz10.bib-bvb.de/~db/0002/bsb00020451/images/; 
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 Do akej miery je možné očakávať užívanie totožných zbraní v spišskom prostredí, je 

zatiaľ iba vecou polemík. Stále je žiaduce preveriť v akom rozsahu k súdnym súbojom na 

Spiši dochádzalo, či teda analyzovaná právna norma bola aj reálne využitá. Rovnako môže 

poskytnúť odpoveď stredoveká ikonografia spišských sakrálnych pamiatok. Prostredie 

stredovekých chrámov sa neraz stalo miestom, kde dochádzalo k zobrazeniu podobných 

súbojov. Je adekvátne očakávať aj ich miestnu modifikáciu. Nateraz je to však len vecou 

budúceho pátrania a analógia k spodobeným súbojom vo fechtbuchoch je len jednou z 

možností. 

 Dôležitý úlohu pri súdnych súbojoch zastávala persóna pridelená každej strane, ktorá 

mala dohliadať na regulárnosť príprav a priebehu súboja (teda mimo orgánu spravodlivosti), 

prípadne sa snažila dojednať ukončenie sporu pokojnou cestou. (Obr. 5)36 Zmienku 

o podobnej osobe, ktorej presné pomenovanie absentuje, je možné nájsť aj v Spišskom práve. 

Označenie tejto osoby nie je presné a pri transponovaní normy spôsobovalo problémy. 

Pomocou komparácie s inými právnymi normami, v ktorých daná  postava disponuje palicou 

určenou na prerušenie súboja pri nečestnom boji37, je možné pod spojením „vnnd dem andern 

teylen wyr eynen baum der szoll alszo lang ... „38 rozumieť zakotvenie osoby rovnakého 

povolania. Napriek skutočnosti, že úplné určenie funkcie chýba, užívaná palica je pomerne 

presne popísaná. Zmienený predmet má mať dĺžku podľa výšky postavy, ktorá má s ňou 

disponovať a zváža sa do hrotu maximálne širokého „eynes pfhenniges breyth“.39  

Každé právne zakotvenie súdneho súboja musí presne definovať stav, ktorý preukáže 

víťaznú alebo porazenú stranu. Výsledok súboja musí byť jasne stanovený, nakoľko je súdny 

duel považovaný za právoplatný súdny výkon. Už v úvode Zipser Willkühr je predpísané, že 

súboj môže byť ukončený dvoma spôsobmi: buď smrťou alebo zranením. Avšak záruka 

spravodlivosti si vyžiadala ďalšie limity. Živelnosť boja a snaha garantovať právnu 

legitímnosť dodržaním rovnakých podmienok, podmienili ďalšie direktíva, ktoré boli 

definované nie len medzi bojujúcimi, ale aj vo vzťahu verejnosti k bojujúcim. Boj by takto 

                                                                                                                                                         
Bayerische Staatbibliothek – Hss, Kal, Paulus: Fechtbuch, gewidmet dem Pfalzgrafen Ludwig - BSB Cgm 1507. 
Bildnr. 95. Rukopis dostupný na http://daten.digitale-sammlungen.de/~db/bsb00001840/images/. 
36 Bayerische Staatbibliothek – Hss, Kal, Paulus: Fechtbuch, gewidmet dem Pfalzgrafen Ludwig - BSB Cgm 
1507. Bildnr. 93. Rukopis dostupný na http://daten.digitale-sammlungen.de/~db/bsb00001840/images/ 
37 Popis v Sachsenspiegel: Sudca má obom bojujúcim prideliť dvoch zástupcov, aby sa vyzbrojili podľa 
právnych zvyklostí. Na zvolenom bojisku majú byť vybavení palicou, ktorá sa má strčiť medzi nich pokiaľ by 
jeden z bojujúcich spadol, resp. z nejakého dôvodu nebol schopný pokračovať v dueli. Wolfenbüttel, Herzog 
August Bibliothek, Cod. Guelf. 3.1 Aug 2° (Sachsenspiegel, 14. Jh.),  25v. Drážďanský Sachsnspiegel dostupný 
na http://www.hab.de/bibliothek/wdb/mssdigital.htm 
38 PIIRAINEN, Ilpo Tapani. Nachträge zum Zipser Recht. Levoča : Spišský dejepisný spolok v Levoči, 2001. s. 
103. ISBN 80-88704-38-3.  
39 PIIRAINEN, Ilpo Tapani. Das Rechtsbuch der XI Zipser Städte. Levoča : Spišský dejepisný spolok v Levoči, 
2003. s. 78. ISBN 80-88704-57-X. 
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nemusel nutne skončiť krviprelievaním. Vo chvíli, keď by jeden z dvojice vyšiel z bojiska, 

tak by bol následne označený za porazeného – „Syglos“.40 Ak by sa však daná vec prihodila 

obom, tak sa obaja majú opäť za rovnakých podmienok stretnúť v boji. Obsah uvedených 

úryvkov ešte informuje o ďalšej skutočnosti. Súboj sa má odohrať na presne vymedzenom 

a ohraničenom mieste. Pre rekonštrukciu vzhľadu takéhoto miesta sú opäť nápomocné 

zobrazenia vo fechtbuchoch.41 Takéto bojisko je v nich ohraničené dreveným kolovým 

plotom. Za predpokladu, že miesta, na ktorých sa vykonávali súdne súboje niesli niekedy 

analogické pomenovanie42, by bolo vhodné podrobiť miestopis Spiša významovej analýze. 

Veľkú vážnosť právne normy prisudzujú rovnosti síl (nemysliac na fyzické dispozície 

bojovníkov). Žiadnemu účastníkovi súboja nie je dovolené počas súboja svoju zbraň nejakým 

spôsobom pozmeniť, inak stráca možnosť hájiť svoje záujmy v súboji a stáva sa porazeným. 

Avšak omnoho prísnejší charakter má nariadenie o udržaní dištancu verejnosti od bojujúcich. 

Prípadné zainteresovanie tretej osoby, s cieľom pomôcť jednému z bojujúcich, je prísne 

trestané stratou hlavy, kým bojovník príde „len“ o možnosť hájiť sa v súboji – čo sa fakticky 

rovná prehre. Prezentovaný predpis musel požívať veľkú vážnosť. S jeho zdôrazňovaním je 

možné sa stretnúť aj v iných prameňoch tykajúcich sa súdnych súbojov. Už niekoľkokrát 

zmienený Hans Talhoffer dáva dôraz na to, že pod hrozbou straty majetku a hlavy nesmie 

nikto vstúpiť do prebiehajúceho duelu.43 Z uvedeného teda vyplýva veľká vážnosť 

analyzovanej normy a pri jej prípadom porušení sa muselo rátať aj s trestom najvyšším. 

 Z obsahu normy je viditeľné, že súdny súboj má mať charakter výkonu spravodlivosti. 

Ak sa teda má vykonať proces hľadania pravdy, musí byť spravodlivosť nejakým subjektom 

zastúpená. Daná podmienka je nutnosťou, inak by účasť v živelnom súboji mohla byť 

potrestaná a nezískala by charakter trvalého významu. Škála zástupcov súdnej moci je bohatá, 

ale vychádza zo spoločnej tradície prítomnosti súdnej autority svetského charakteru. 

Skutočnosť, že pri výkone súboja dochádza k násiliu, postupne zapríčinila rezervovanosť 

duchovenstva od tohto spôsobu hľadania pravdy44 a neskôr už definitívne nie je možné 

                                                 
40 PIIRAINEN, Ilpo Tapani. Das Rechtsbuch der XI Zipser Städte. Levoča : Spišský dejepisný spolok v Levoči, 
2003. s. 78. ISBN 80-88704-57-X. 
41 Pozri poznámku č. 33. 
42 Ako príklad belli locus v DINZELBACHER, Peter. Das fremde Mittelalter: Gottesurteil und Tierprozesss. 
Essen : Magnus Verlag, 2006. s. 55. ISBN 978-3-88400-504-0. Autor podľa BACHRACH, B. Warfare and 
Military Organization in Pre-Crusade Europe. Aldershot : 2002. s. 66.  
43 København, Kongelige Bibliotek, Thott 290 2º, 9v. Rukopis dostupný na 
http://www.kb.dk/da/nb/materialer/haandskrifter/HA/e-mss/thalhofer/thalhofer.html. 
44 Silný impulz v tomto smere bol IV. lateránsky koncil (1215), kým dovtedy duchovní užívané zbrane 
posväcovali, požehnávali bojujúcich atď., čo im zabezpečovalo príjem. Zdroj DINZELBACHER, Peter. Das 
fremde Mittelalter: Gottesurteil und Tierprozesss. Essen : Magnus Verlag, 2006. s. 67. ISBN 978-3-88400-504-
0. Závery IV. lateránskeho koncilu dostupné na http://www.ewtn.com/library/COUNCILS/LATERAN4.HTM. 
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pozorovať prítomnosť kléru pri súbojoch. Absentovanie duchovných v Zipser Willkühr je 

toho príkladom. Nikde sa nenachádza zmienka o tom, aby zástupca duchovného stavu musel 

byť prítomný pri výkone daného aktu.45 Práve naopak. Celá záležitosť je zverená do rúk 

svetských predstaviteľov reprezentujúcich súdnu moc. Súboju sa má prizerať gróf spišských 

Sasov s dvoma richtármi provinčných miest. Na ich zainteresovanie a zvlášť grófa spišských 

Sasov, je však potrebné hľadieť ako na celoprocesné. Už povaha oznámenia výsledku – „... 

vnd offenbarlich den lewthen sagen,“46 –  dosvedčuje, že spor musel mať verejný charakter, 

a teda rovnako mu muselo predchádzať verejné oznámenie o jeho začatí. Ohlásenie sporu má 

povahu právneho a verejného aktu a bezpodmienečne predchádza každému riešeniu sporu.47 

Z uvedeného je teda možné predpokladať, že gróf spišských Sasov musel dohliadať na úvod, 

prípravy a za asistencie dvoch richtárov aj na priebeh súboja. Jeho funkcia v súdnom súboji je 

vcelku jasne definovaná. Jeho povinnosťou je zabezpečiť rovnosť síl a dohliadať na to, aby 

žiadna tretia osoba nevstúpila na bojisko za účelom pomoci jednému z bojujúcich. Položenie 

celej súdno-právnej kompetencie na grófa spišských Sasov v tak závažnej veci je trochu 

udivujúce. Okrem skutočnosti, že podáva ďalší dôkaz o právnej autonómii spišských Sasov, je 

ďalším impulzom k pochopeniu súdneho súboja (myslí sa v období vrcholného a neskorého 

stredoveku), ako právneho procesu profánneho charakteru, a nie ako pretrvávajúcu súčasť 

božích súdov.  

 Špecifikom analyzovanej normy je chýbajúci aspekt prísahy, v iných prameňoch 

podobného charakteru tak vážneho článku. Už oddávna bol ordál spojený s prísahou. Prísaha 

obsahovala dôsledný rituál, ktorý ju prepájal s magickými silami.48 Obe sporné strany sa ňou 

zaväzovali v prípade neúspechu zodpovedať sa najvyššej súdnej inštancii akú stredoveký svet 

poznal. Prísaha neobsahovala iba votívny aspekt božej pomoci, ale zaväzovala obe strany, že 

nimi vykonané výpovede sú pravdivé. Práve popretie a odmietnutie prísahy protivníka bol 

                                                 
45 Nebolo by však správne popierať prítomnosť religiozity pri súdnom súboji. Je správne predpokladať, že každá 
sporná strana pred vstupom na bojisko a po súboji vykonávala náboženské úkony. Ich presný popis však nie je 
známy. V komparácii so známymi postupmi v prostredí západnej Európy je možné minimálne očakávať prijatie 
sviatostí zmierenia a eucharistie, a účasť na svätej omši. Viac v DINZELBACHER, Peter. Das fremde 
Mittelalter: Gottesurteil und Tierprozesss. Essen : Magnus Verlag, 2006. s. 53 – 73. ISBN 978-3-88400-504-0; 
København, Kongelige Bibliotek, Thott 290 2º, 10r – 10v. Rukopis dostupný na 
http://www.kb.dk/da/nb/materialer/haandskrifter/HA/e-mss/thalhofer/thalhofer.html.   
46 PIIRAINEN, Ilpo Tapani. Das Rechtsbuch der XI Zipser Städte. Levoča : Spišský dejepisný spolok v Levoči, 
2003. s. 78. ISBN 80-88704-57-X. 
47 HERCHERT, Gaby. Recht und Geltung. Zur bildungsgeschichtlichen Deutung des Begriffs der Geltung im 
Mittelalter. Würzburg : Verlag Könighausen & Neumann GmbH, 2003. s. 83. ISBN 3-8260-2580-6.   
48 HERCHERT, Gaby. Recht und Geltung. Zur bildungsgeschichtlichen Deutung des Begriffs der Geltung im 
Mittelalter. Würzburg : Verlag Könighausen & Neumann GmbH, 2003. s. 66. ISBN 3-8260-2580-6.   
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bezprostredný motív, ktorý priviedol obe strany na bojisko.49 Avšak prísaha v sebe ukrývala 

aj možnosť, ako ukončiť spor nenásilnou cestou. Bolo postačujúce, keď obvinený našiel 

dostačujúci počet svedkov (zväčša spolu s ním to bolo sedem ľudí), ktorí boli ochotní 

vykonať prísahu v rovnakom znení. Aj takéto stanovisko v Spišskom práve chýba, totiž 

prísaha je neprítomná v celom znení normy.     

 Pravidiel, ktoré by bolo možné očakávať je viac. Veľmi dôležitý faktor, ktorý chýba je 

právna úprava odevu bojujúcich. Kým užívané zbrane sú definované, tak o odeve nie je ani 

zmienka. Vychádzajúc zo sociálneho postavenia spišských Nemcov, je však možné vylúčiť 

predpoklad kovovej výzbroje. Zbroj v súbojoch je výsadou šľachty.50 Stručný charakter 

obsahu normy nezahrnul ani definície, ako majú právne náležitosti súdneho súboja prebehnúť. 

Neprítomný je popis procesu žaloby, vyšpecifikovanie, kedy sa súdny súboj musí vykonať 

alebo postup bojujúcich v deň súboja a pod. Uvedené absentujúce pravidlá sú však pre súdny 

súboj natoľko dôležité, že by nebolo vhodné ich úplne vylúčiť. Vhodnejšia sa javí špekulácia, 

že predsa len boli zaužívané vo zvykovej forme, ktorá sa ale nedočkala písomného 

zachytenia. Do akej miery sú tieto domnienky reálne je len predpoklad vyplývajúci z vážnosti 

týchto pravidiel a stále necháva túto otázku otvorenú.  

 Uvedené absencie predpisov nemôžu znížiť váhu poznania, ktoré analyzovaná norma 

Spišského práva poskytuje. Jej obsah a jej začlenenie do Zipser Willkühr, jej dáva znak 

jedinečnosti. Formou neveľká právna úprava postačuje na to, aby z jej obsahu bolo možné 

vyčítať starobylosť. Implikované zvyklosti poukazujú na pôvod v právnej tradícii prostredia 

západnej Európy, ktorá bola následne prenesená na Spiš s príchodom nemeckých hostí, 

pričom neprebehla jej miestna modifikácia. Obsahové znaky poukazujú na platformu súdneho 

súboja, ešte plne integrovaného do fenoménu božích súdov. Charakter normy však už 

vylučuje prvky, ktoré by jej prisúdili pretrvávajúci charakter ordálu, ale naopak vedie 

k zmene, k profánnemu chápaniu súboja. Analyzované články dosvedčujú, že súdny súboj sa 

má vykonať ako právoplatný súdny akt a otvorene už neprejavuje prvky religiozity. Je 

potrebné dodať, že pre dokázanie tejto modifikácie súboja je Spišské právo len parciálnym 

prameňom a pri ďalšom vytváraní obrazu súboja v spoločnosti je potrebné pracovať s ďalšími 

prameňmi (nie len právneho charakteru). 

                                                 
49 Žalobca má odprisahať, že dôvod, pre ktorý vyzval protivníka je oprávnený a to chce dokázať v súboji. Bol to 
prostriedok, ktorý dal obom výpovediam právnu vážnosť. Voľne z København, Kongelige Bibliotek, Thott 290 
2º, 9r. Rukopis dostupný na http://www.kb.dk/da/nb/materialer/haandskrifter/HA/e-mss/thalhofer/thalhofer.html.   
50 DINZELBACHER, Peter. Das fremde Mittelalter: Gottesurteil und Tierprozesss. Essen : Magnus Verlag, 
2006. s. 33, 67. ISBN 978-3-88400-504-0. Autor cituje PFEFFER, M. Die Formalitäten des gottesgerichtlichen 
Zweikampfs in der altfranzösischen Epik. In Zs. f. romanische Philologie 9. 1885. s. 68. 
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 Spišské právo je aj dôkazom niektorých ďalších aspektov súdneho súboja. Informuje 

o tom, že právo na boj (teda aj vedenie konfliktu) nemuselo výhradne prislúchať vyššej 

sociálnej vrstve, ale preniklo aj medzi obyvateľstvo nešľachtického pôvodu.51 Rovnako ako je 

právo majetkom jednotlivca, tak aj možnosť súboja sa stali prostriedkom ako svoje nároky 

uplatniť. Zahrnutie súdneho súboja v Zipser Willkühr je svedectvom, ako pomaly postupovala 

snaha o likvidáciu súbojov, o to zvlášť medzi obyvateľstvom, u ktorého bol boj jednotlivca 

integrovaný do mentality. Boj cirkvi, či svetskej moci, v tomto smere nikdy nedosiahol 

uspokojivé výsledky a následne sa súboj transformoval do formy, ktorá sa ukrývala za masku 

cti. Do akej miery však naozaj bol súdny súboj na Spiši využitý je zatiaľ neznáme. Pre 

objasnenie tejto skutočnosti rozhodne by pomohol ďalší výskum písomných prameňov 

a rozbor topografického názvoslovia. Nie je vylúčené, že by analyzovaná norma nebola nikdy 

využitá a jej praktická stránka by spočívala len na zakotvení v Spišskom práve. 

 Fakt, že súdny súboj sa dostal do obsahu Zipser Willkühr, informuje o výnimočnosti 

právneho systému spišských Sasov. Je vhodné ho posudzovať iba ako jeden element pri 

vytváraní predstavy o integrácii súdneho súboja v spoločnosti, ktorá je poznačená 

presvedčením, že aj za cenu boja je správne preukázať pravdivosť svedectva. Napokon 

podobné normy sú cenným prameňom pri výskume dejín mentality.   
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Obr. 1 – Kolben z učebnice Hansa Talhoffera (1459). København, Kongelige Bibliotek, Thott 

290 2º, 107r. Rukopis dostupný na http://www.kb.dk/da/nb/materialer/haandskrifter/HA/e-

mss/thalhofer/thalhofer.html 
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Obr. 2 – Súdny súboj s kyjmi a štítmi vo fechtbuchu Hansa Talhoffera (1459). København, 

Kongelige Bibliotek, Thott 290 2º, 111r. Rukopis dostupný na 

http://www.kb.dk/da/nb/materialer/haandskrifter/HA/e-mss/thalhofer/thalhofer.html 
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Obr. 3 – Súdny súboj s kyjmi a štítmi vo fechtbuchu hansa Talhoffera (1467). 

Bayerische Staatbibliothek – Hss, Thalhofer, Hans: Fechtbuch von 1467 - BSB Cod.icon. 394 

a., 54r. Rukopis dostupný na http://mdz10.bib-bvb.de/~db/0002/bsb00020451/images/ 
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Obr. 4 – Súdny súboj s kyjmi a štítmi vo fechtbuchu Paula Kala (druhá polovica 15. storočia). 

Bayerische Staatbibliothek – Hss, Kal, Paulus: Fechtbuch, gewidmet dem Pfalzgrafen Ludwig 

- BSB Cgm 1507. Bildnr. 95. Rukopis dostupný na http://daten.digitale-

sammlungen.de/~db/bsb00001840/images/ 
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Obr. 5 – Zobrazenie persóny s palicou, ktorá mala zasiahnuť do boja pri nedodržaní pravidiel. 

fechtbuch Paula Kala (2. polovica 15. storočia). Bayerische Staatbibliothek – Hss, Kal, 

Paulus: Fechtbuch, gewidmet dem Pfalzgrafen Ludwig - BSB Cgm 1507. Bildnr. 93. Rukopis 

dostupný na http://daten.digitale-sammlungen.de/~db/bsb00001840/images/ 

 

 

 

 


