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ČAROVNIŠTVO PO 
SVETU 



OBDOBJE  ČAROVNIŠTVA V EVROPI
• ZAČETEK - v sodnih spisih se čarovništvo pojavlja v poznem srednjem 

veku (14. stoletje);                 

• VRHUNEC se je v Evropi odvijal v obdobju renesanse v 15. in 16. stoletju;

• KONEC preganjanj je v obdobju razsvetljenstva v 18. stoletju. 



KAJ JE VPLIVALO NA POJAV ČAROVNIŠTVA ?
OBSTAJA VEČ TEORIJ

Čarovništvo izvira iz zakoreninjene želje v človeški naravi – imeti 
oblast nad neznanimi silami, ki bi jih uporabljali v svojo korist.

Čarovništvo je sredstvo za discipliniranje ljudi s strani države.

S čarovništvom se je Cerkev borila proti krivovercem.

Želja po omejevanju žensk pri nekaterih dejavnostih…

Razlog za obtožbe je bil pogosto maščevalne narave.

Čarovništvo je predvsem posledica praznoverja in strahu 
pred hudičem.



ČESA SO LJUDI OBTOŽEVALI?

• Da so hodili na čarovniške shode,

• da so povezani s hudičem,

• da so povzročili točo, neurje…

• da so krivi za slabo letino,

• da so s čarovnijo zdravili ljudi in živali,

• da so ponoči letali z metlami…



Hkrati je bilo obtoženih več ljudi.

 Procese so vodili krvni sodniki (priročnik za sodnike -
Čarovniško kladivo).

 Sojenje je potekalo za zaprtimi vrati.

 Obtožena oseba ni imela možnost obrambe.

 Zaradi mučenja so obtoženi ne glede na to ali so krivi ali ne 
priznali, da so naredili vse česar so obtoženi.

POTEK ČAROVNIŠKIH PROCESOV



Preiskovalni sodnik je moral osumljenke vprašati 35 reči. Eno izmed vprašanj se je
glasilo: »Veruješ v čarovnice?« Če zaslišanka odgovori, da lahko veruje, je to lahko dokaz,
da je izvajala čarovnije. Če je odgovorila, da ne, jo je lahko obsodi, da je zagrešila
krivoverstvo. Če je poskuša v kasnejšem zasliševanju še kaj tajiti, je bila deležna mučilnice,
kot priče pa so priklicali druge čarovnice, zlasti takšne, ki so bile z osumljenko sprte. Če je
bilo še kaj dvomov o krivdi, so se lahko sklicevali na božjo sodbo: obdolženki so zvezali roke
in noge in jo vrgli v vodo. Če se je potopila, je bila čarovnica, če je ostala na površini, pa so
to lahko jemali kot dokaz, da voda zavrača krst.

Kladivo čarovnic:

• knjiga, ki sta jo na pobudo papeža 
Inocenca III. zapisala dva nemška 
inkvizitorja.

• V knjigi je zbrano vse, kar so do tedaj 
vedeli o metodah prepoznavanja 
čarovnic in sodnega dokazovanja njihove 
krivde.



OSNOVA ZA PREGANJANJE ČAROVNIC V VEČJEM DELU EVROPE

KAZENSKI ZAKONIK KARLA II. IZ LETA 1574.

V VELJAVI DO 1740, KO GA JE UKINILA MARIJA TEREZIJA.



OBTOŽBA IN OBSODBA JE TEMELJILA NA PRIZANJU

ČAROVNIŠTVO SO UGOTALJALI S POSKUSI:

Mučilne tehnike:
bičanje, stiskanje palcev, raztegovanje, sedenje na čarovniškem stolu, na 
katerem so bili ostri in zašiljeni robovi, žganje podplatov z razbeljenimi 
ploščami…

• zvezanega osumljenca so vrgli v vodo, in če je plaval, se jim je potrdilo, 
da je čarovnik, 

• v telesna znamenja so zapičili iglo, in če ni pritekla kri, je bil to 
dokaz za krivdo.

PRIZNANJE SO IZSILILI Z MUČENJEM



INKVIZICIJA
 Je bilo posebno sodišče, s katerim je 

rimskokatoliška Cerkev preganjala 

krivoverce.

 Imeli so nenavadno oblast - niso razsojali le 

o dejanjih, ampak tudi o namerah.

 Cerkev ni mogla sama kaznovati heretikov, 

saj ji je to prepovedoval njen nauk. 

Inkvizicija je le sodila in izobčila krivoverce, 

kaznovale so jih civilne oblasti.



POGOSTO SO BILI OSUMLJENI ČAROVNIŠTVA:

• Razni potepuhi,

• ljudje rdečih las,

• brezzobi ljudje upadlih lic,

• preveč suhi ali preveč debeli,

• ženske, ki so koga zavrnile in jih je ta obtožil čarovništva,

• tisti, ki so komu kaj zagrozili in se je grožnja uresničila,

• za nenavadne bolezni so bili krivi sosedje, ki so imeli zvezo z 
hudičem… 



KAKO SO PREPOZNALI ČAROVNICE ?

 Prava čarovnica vedno nosi rokavice,

 ima tanke zakrivljene kremplje namesto nohtov,

 je plešasta, zato nosi lasuljo,

 ima večje nosnice, da lahko v temi zavoha otroke,

 črna pika v očesu spreminja barvo, v središču                         
barvite zenice ji plešeta ogenj in led,

 je demon v človeški obliki,

 nima nohtov na nogah,

 njena slina je modre barve.



Krvna sodišča so morala imeti:

mučilnico, 

mučilne pripomočke,

ječo.

Te so bile v kleteh starih stolpov 

(temačne, mrzle in vlažne luknje, 

polne nesnage in podgan).



CENIK STORITEV
• Svoj cenik storitev so imeli rablji, pa seveda tudi sodniki:

- za odstranjevanje dlak po vsem telesu 1 goldinar

- za iskanje hudičevega goldinarja 1 goldinar

- za odsekanje glave ali roke 15 krajcarjev

- za pribijanje odsekane glave na vislice 15 krajcarjev

- za davljenje                                                                                           15 krajcarjev

- za ščipanje z žarečimi kleščami 15 krajcarjev

- za odrezani nos ali ušesa 30 krajcarjev

- za sežiganje pri živem telesu 5 goldinarjev

- če je bilo treba obsojenca s silo spraviti na grmado                 10 goldinarjev in 30 krajcarjev

- za sodbo je krvni sodnik dobil                                                         9 goldinarjev

- za sodno kosilo na dan usmrtitve 10 goldinarjev



ŠTEVILO ŽRTEV  ČAROVNIŠKIH PROCESOV

Po neki oceni iz leta 1817 naj bi bilo

skozi 11 stoletij v čarovniških procesih

usmrčenih okoli 9.500.000 ljudi -

850.000 v posameznem stoletju.

Točnega števila vseh žrtev čarovniških

procesov ni mogoče ugotoviti.

VELIKA VEČINA OBSOJENIH JE BILA ŽENSK.



MUČENJE

 Prva stopnja mučenja je bila stiskanje palcev, bičanje, tesno 
vezanje rok na hrbtu…

Druga stopnja je bilo zavezovanje čez razrezano kožo, privijanje 
nog z španskim škornjem…

Tretja stopnja je bila raztegovanje.              



OSTALE MUČILNE METODE

Sežiganje na grmadi Stol z bodicami na sedalu



 natezalnica  železna kletka



 čarovniški škorenj  maska z odprtinama za nos in jezik



KAZNI
• Za zastrupljevalce sta kazenska reda 

predpisovala za moške smrt na posebnem kolesu.

• Za ženske utopitev. Kazen so poostrili s tem, da je rabelj na poti na 
morišče obsojenca ščipal z žarečimi kleščami.

• Sežig na grmadi…



ŠTEVILO ŽRTEV, KI SO BILE ZAŽGANE NA GRMADI

 Po številu žrtev je : 1. osrednja Evropa (25 000)

2. Poljska (10 000)

3. Francija (4000)

4. Skandinavija (2000)

5. Škotska (1000)

6. Anglija (500)

7. Islandija (110-moških, 10-žensk)



KONEC PREGANJANJA ČAROVNIŠTVA

 Ljudje so počasi nehali verjeti v čarovnice v 19.stoletju ;

 v Angliji šele v 20.stoletju ;

 v Sloveniji je to končala Marija Terezija

 čarovništvo pa se še sedaj preganja v manj razvitih državah.



KONEC


