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Inscenirane usmrtitve kot dogodek

V novem veku, torej v času od 16. do 18. stoletja, so bile inscenirane 
javne usmrtitve oziroma od oblasti organizirani spektakli groze dogodek, 
prava senzacija, ki je ljudi vrgla iz tira vsakodnevnega življenja in hkrati 
zadovoljila  slo po kolektivnem izživetju  voajerizma ob zadnji  skrivnosti 
življenja in smrti.

Potem, ko je bil  dokaz podan, ko se je pravosodje s pomočjo torture 
dokopalo do priznanja in je bila sodba javno izrečena, je telo obsojenih 
vnovič  postalo  "odločilna  sestavina"  –  tokrat  v  ceremonialu  javnega 
kaznovanja. Njihovo telo so razkazovali, vodili, izpostavljali ter strahovito 
mučili.  Nazadnje so truplo javno razstavili.  Teža zločina je narekovala 
pretehtano  stopnjevanje  trpljenja.  Javna  usmrtitev  naj  bi  s  svojim 
zastraševanjem  služila  za  vzgled  in  ljudstvo  odvračala  od  storitve 
zločina.  Kaznovalna  tehnologija  je  zaradi  okrutnosti  zločina  skrbno 
podaljševala muke obsojenca.

Trpljenje in umiranje je bilo predstavljeno ljudstvu, ki je drlo na morišče, 
da bi lahko do zadnjega vzdihljaja spremljalo njegov tuzemski konec. Na 
kup so drli tako bogati kot revni, moški in ženske, odrasli in otroci, da bi 
prisostvovali teatru groze – ceremoniji, ki je bila prirejena za njih in ne 
nazadnje so k njeni uspešni organizaciji mnogo prispevali tudi sami. Kot 
gledalci so opazovali in hkrati ocenjevali ter presojali trpljenje nesrečnika, 
ki je počasi in postopoma umiral pred njihovimi očmi. 

Kazenske muke so morale žrtev zaznamovati.  Za učinek predstave je 
bilo pomembno, da je tudi rabelj s svojim hlapcem dobro opravil svoje 
delo.  Javne  usmrtitve  so  bile  slovesne  in  premišljeno  organizirane. 
Vsakega obsojenca so mučili  na določen način, mučilna kazen je bila 
preračunana  po  natančnih  pravilih.  Neznosne  muke  so  morale  biti 
blesteče, čudovito in mojstrsko izvedene. Vsi so jih morali videti. Morale 
so biti zmagoslavje pravosodja. Skrajno nasilje je bilo sredstvo njegove 
slave. Kazenske muke so bile vnaprej prirejen obred z različnimi prijemi 
in oblikami trpljenja. Bile so ritual, ki je javno zaznamoval rabljevo žrtev, 
jo kaznoval in prikazal oblast. 

V  predmoderni  novoveški  družbi  je  mučenje  in  kaznovanje  telesa  za 
oblast  pomenilo  popolnoma  prepričljiv  spektakel  moči.  Na  prizoriščih 
groze  se  je  vedno  kar  trlo  ljudi.  Mučenje  s  ponavljajočimi  akti 
razkazovanja  in  ustvarjanja  fantastičnih  iluzij  moči  je  predstavljalo 
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“grotesken primerek nekakšnega nadomestnega gledališča”. Kaznovalni 
spektakel je bil sijajen obred, kjer je bilo mučeno, razkosano, pohabljeno 
ali  stigmatizirano telo,  v  živem ali  mrtvem stanju,  izročeno pogledom. 
Javna izvedba kazni  je  bila  torej  predstava,  ki  si  v  očeh današnjega 
človeka zasluži vzdevek gnusni teater. V gledališču groze je bila prisotna 
umetnost neznosnih bolečin, na sporedu so bili večkrat dolgotrajni kričeči 
procesi,  kjer  se  je  smrt  včasih  zavlačevala  z  dobro  premišljenimi 
prekinitvami. Mučeno telo in kri sta zagotavljala blišč atrakcije, ki je vabila 
gledalce  k  ogledu.  Javni  kaznovalni  spektakel  kot  posebna  zvrst 
gledališča je imel zlasti vzgojni namen. Pravosodje je namreč računalo 
na  zastraševalni  učinek  in  splošno  prevencijo  kriminala.  Javnost 
usmrtitve  je  reprezentirala  svarilno  moč,  prirejena  je  bila  v  poduk 
ljudstvu.  Za poseben vzgojni  učinek kaznovalnega spektakla je  oblast 
poskrbela zlasti ob veleizdaji vladarja in uporih zoper gosposko. 

Inscenirane  usmrtitve  so  bile  vselej  dobro  obiskane.  Prisotnost  kar 
največjega  števila  gledalcev  na  teh  prireditvah  seveda  ni  bila  samo 
zaželena,  temveč  nekako  tudi  nujno  potrebna,  saj  se  je  tu  dogajala 
določena  oblika  komunikacije  med  oblastjo  in  prebivalstvom.  Na  eni 
strani  so  ljudstvo  po  opravljenem  tajnem  kazenskem postopku  javno 
seznanili  z  izrečeno  sodbo.  Na  drugi  strani  pa  je  bila  izvršitev  kazni 
“trenutek, v katerem se je oblastvena justica predstavila kot posrednica 
božje  pravičnosti  in  si  s  tem prizadevala stabilizirati  oziroma ponovno 
vzpostaviti družbeno ravnotežje. In to je lahko uspelo samo takrat, ko je 
bilo navzočih kar največ gledalcev, ki so lahko opazovali spektakel.” 

Pri  tem  množica  ni  presojala  oblasti,  ki  je  kaznovala,  temveč  si  je 
ustvarjala mnenje o samem Bogu kot viru vse pravičnosti: “Bog je odkril 
delikt in razkril storilca ali storilko, Bog je izrekel pravično kazen in Bog 
lahko končno odpusti kot tudi daje milost in dušni blagor. /…/ Posvetna 
justica je operirala le kot z božjo odredbo pooblaščena namestnica, ki je 
morala  izvršiti  voljo  ‘višjega-sodnika’  in  preprečiti,  da  bi  se  srd  Boga 
zgrnil  nad  celotno  ljudstvo.”  Telo  obsojenca  ali  obsojenke  je  javno 
razodevalo triumf pravosodja, ki so ga morali vsi zaznati. Ubogi grešnik 
ali grešnica s svojim telesom nista samo sporočala mero krivde. Telo je 
bilo  tudi  znamenje  božje  pravičnosti,  ki  je  sicer  zahtevala  davek  in 
kesanje za zemeljske prestopke, potem pa dajala tudi dušni blagor.

Strašilni  pouk  na  prireditvah  groze  naj  bi  bil  kar  se  da  nazoren.  V 
hudodelcih  in  hudodelkah  naj  bi  se  “zrcalila”  množica  gledalcev  in 
gledalk, ki naj bi jih ne odvračali samo od podobnih deliktov, temveč naj 
bi  spoznali  tudi  lastne  grešne  prestopke,  se  očistili  in  poboljšali. 
“Ceremonialno, nasilno uničenje nekega delinkventa naj bi potemtakem 
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prispevalo  k  individualnemu  in  kolektivnemu  očiščenju  družbene 
stabilnosti.”  Cilj  grozljive  “gledališke  predstave”  na  morišču  je  bila 
katarza.  Javna  usmrtitev  je  bila  podobna  antični  grški  tragediji.  Ob 
trpljenju,  s  katerim  se  glavni  junak  ali  junakinja  (ubogi  grešnik  ali 
grešnica) odkupita krivde, se duhovno in nravno očistijo tudi gledalci. 

Na morišču se je prav tako kot na gledališkem odru dogajala predstava, 
nekaj, kar je vredno prikazati. Kot vsaka predstava je bila seveda tudi 
javna  usmrtitev  uprizorjena  za  nekoga  in  po  svoji  naravi  namenjena 
gledanju.  Podobno  kot  gledališčniki  si  je  tudi  oblast  prizadevala,  da 
pritegne kar največ gledalcev. V času eksekucij je bilo morišče zbirališče 
občinstva,  ki  mu niso predstavili  samo najgrozovitejše grehe in  častili 
krepost,  temveč so mu nazorno prikazali  sliko strašnih kazni,  podobo 
peklenskih muk, ki uboge grešnike in grešnice čakajo v onstranstvu. 

Oblast  se je  torej  potrudila,  da je  za predstavo vzbudila  kar  največje 
zanimanje.  Prizadevala  si  je,  da  je  na  gledalce  s  svojim  strašilnim 
poukom naredila globok vtis, da je prevzela njihova srca. Uporabljala je 
posebne efekte,  brez kakršnihkoli  zadržkov se je  zatekala k različnim 
oblikam mučenja. Za cilj si je postavila maksimalno podobo realnosti in 
verodostojnosti  nasilja  nad  telesom,  ki  se  je  odvijalo  ob  vodenju  na 
morišče  in  na  morišču  samem.  Šlo  je  za  atrakcijo  brez  moralnih  ali 
estetskih  pomislekov.  Bog,  ki  vse vidi,  se  ob organiziranih  prireditvah 
groze ni obrnil proč, temveč je oblasti za “odstranjevanje” kriminalcev dal 
celo licenco za ubijanje.

Za učinkovito predstavo je moral rabelj seveda obvladati številne mučilne 
tehnike,  grozljiva  usmrtitev  je  morala  biti  brezhibna.  Njegova  vloga  v 
kaznovalnem  obredju  je  bila  izredno  pomembna.  Za  rablje  je  sploh 
veljalo, da je njihov posel delikaten in zahteva mirno roko, urne, hladne 
in  preračunljive  možgane ter  spretnost,  kar  vse najdemo na področju 
velikih umetnosti. Rabelj je bil služabnik države. Poleg krvnega sodnika 
je s svojimi spretnostmi opravljal funkcijo izpraševalca pri torturi, kasneje 
pa funkcijo izvrševalca kazni. Rabelj je nosil odgovornost za uspešnost 
predstave mučenja in usmrtitve v javnosti. Bil je “agent nasilja”, ki se je 
loteval nasilja zločina, da bi ga ukrotil. Gnusen in okruten zločin naj bi bil  
z njegovo umetnostjo potenciran s še bolj kruto kaznijo. 

V glavnem dejanju teatra groze je stopil v ospredje krvnik. On je bil pravi 
nasprotnik  ubogega  grešnika.  Pod  njegovim  vodstvom  se  je  boj  za 
resnico o zločinu, ki se je pred tem odvijal v tajnosti med sodnikom in 
obtožencem (tudi v prisotnosti rablja), nadaljeval do zmage nad zločinom 
in ponovno vzpostavitvijo reda. Predvsem od rabljevega nastopa je bil 
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odvisen izid uspešne in privlačne kot tudi zastrašujoče usmrtitve. Vsak 
njegov  gib,  vsako njegovo potezo,  so namreč spremljali  in  ocenjevali 
gledalci. Rabelj si ni smel privoščiti napake oziroma slabo opravljenega 
dela.

Na prireditvah groze, ki  so bile zavestno inscenirane ljudske veselice, 
nekakšno  ljudsko  praznovanje,  se  je  množica  radovednežev  gnetla 
predvsem zato, da bi videla strahotni prizor. Vest o usmrtitvi se je hitro 
razširila daleč naokrog, ljudje so se večinoma začeli zbirati že ure pred 
začetkom usmrtitvenega ceremoniala. V vrvežu je prevladovala surova 
objestnost, zbijali so grobe šale, razlegalo se je noro kričanje. Manjkal ni 
tudi  kralj  alkohol,  včasih  so  med  prerivanjem  tudi  koga  pomendrali. 
Množica,  ki  je  nastopala  kot  gledalec  in  kot  akter,  je  bila  večkrat 
nenavadno nasilna  in  že  ob  vodenju  obsojenca  na  morišče  ni  ostala 
ravnodušna.  Na njegovo zadnjo  pot  so ga pospremili  s  pljuvanjem in 
kletvicami, ga obmetavali s kamenjem ali drugo nesnago. 

Posamezniki so ob sijajno uprizorjenem kaznovalnem obredu neizmerno 
uživali.  Rabelj  je  požel  aplavz  in  odobravanje  množice,  kadar  je 
mojstrsko  opravil  svoje  delo.  Še  posebno  posrečeno  obglavljenje 
obsojenca  je  pospremilo  navdušeno  tuljenje.  Da  bi  usmrtitev  lahko 
dosegla kar najgloblji učinek in pridobila poučen ter očiščevalni značaj, je 
morala biti  na vsak način brezhibno izvedena.  Ponesrečeno izvedena 
eksekucija  je  namreč pomenila,  da se je kazenski  ceremonial  s svojo 
močno simboliko, ki naj bi signalizirala gospostvo in pokorščino, delikt in 
odpuščanje,  grehe,  pokoro  in  pravičnost,  lahko  sprevrgel  v  svoje 
nasprotje.  “Ponesrečena usmrtitev  je  zamajala  odnos med oblastjo  in 
ljudstvom, ki naj bi bil s kaznovalno ceremonijo pravzaprav stabiliziran.” 

Dodajmo še,  da pri  prireditvah groze,  prepredenih  z  izrazito  vzgojno-
moralno-religiozno mrežo, niso prišle do izraza samo krščanske poteze, 
temveč  je  šlo  pri  tem  “darovanju  žrtev  za  očiščenje  družbe”  tudi  za 
spajanje  z  vraževernimi  in  magičnimi  predstavami.  Med  preprostim 
ljudstvom sta se stapljala oba pogleda. Vsaka usmrtitev je imela poleg 
krščanskih značilnosti (pomembno je bilo, da je ubogi grešnik obžaloval 
svoje dejanje, da se je pokesal, izdihnil krščansko, “pogumno”, vdan v 
usodo in spravljen z Bogom) v očeh ljudstva tudi določeno povezavo z 
magičnimi silami. Mnogi so si od posmrtnih ostankov ubogih grešnikov in 
grešnic  kot  tudi  od  predmetov,  povezanih  z  usmrtitvijo  (nekakšna 
vraževerna različica kulta relikvij), obetali zdravje, srečo in zaščito. 
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