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Przedsłowie

Odwracamy karty historii a fala krwi, fala głuchych jęków i nieludz-
kich łkań wali się na nas.

Tyle cierpień!…
Opar krwi przysłania purpurową wstęgą nasze oczy. Straszne ma-

jaki cisną się do myśli. Tak dawno. Minęli oni. Nowe ideały, nowe 
słońca, nowe zbrodnie, nowe kary i odwety.

Przecież dźwignęliśmy się od tych epok minionych, a mimo to 
straszne dziedzictwo tej przeszłości, tych potwornych występków 
i tych kar nieludzkich, niewidzialną lecz silną łącznią osnowało nas.

Dziedzictwo przeszłości „starych dobrych czasów” stalową dłonią 
ciśnie!

A odwracając karty historii, fala krwi, fala głuchych jęków i nie-
ludzkich łkań wali się wciąż brzemieniem na nas.

1. Markiza de Brinvilliers

Małgorzata markiza de Brinvilliers, z domu d’Aubray, doszła w tru-
cicielstwie do takiej sławy i wirtuozostwa, iż do tej chwili, chcąc pod-
kreślić czyjeś zbrodnicze tego rodzaju zdolności, używa się wyraże-
nia: „donner un morceau à la Brinvilliers”.

Maria Małgorzata była niepospolitej piękności z rodzaju „beauté 
du diable”. Młodo została wydana za mąż, wedle zapatrywań epoki, 
z wyrachowania, z pominięciem wszelkich względów uczucia. Pełna 
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9. Kaźń czarownic warszawskich, 1526 r.

„W roku 1526 straszne męki zadawano dwiema białogłowom (pie-
karce z Krakowa i Kliszewskiej ziemiance), iakoby ony Janusza Xią-
że Mazowieckie zgładziły ze świata: wkopali słup pod Warszawą 
y dwa łańcuchy przy nim, któremi ie opak za ręce nago przywiązali, 
y drew koło nich stosami nakładłszy zapalili: piekły się przez cztery 
godziny, biegając około słupa, a gdy się z sobą zeszły, kąsały ciało na 
sobie wzajemnie, aż upieczone pomarły”.

Ten rodzaj powolnego pieczenia żywcem był hojnie stosowany, 
ile razy chodziło o zaostrzenie kary lub ubawienie widzów.

Dnia 3 września 1604 r. w Pradze czeskiej spalono w podobny 
sposób kobietę i mężczyznę za podpalenie.

Na zamku w Frankensteinie pieczono pewnego truciciela, Polaka, 
kilka godzin na wolnym ogniu.

Cesarz Otto III kazał piec wolnym ogniem swoją żonę Marię, któ-
ra przez kilka lat miała przy sobie pięknego młodzieńca, przebrane-
go za pokojową.

W Wrocławiu 23 września 1544 r. spalono na wolnym ogniu ko-
bietę, która jako mężczyzna dwa razy zawierała związki małżeńskie 
z kobietami.

10. Opętane przez szatana w Laudon (Loudon)

Słynnym morderstwem prawnym jest proces księdza Urbana Gran-
diera, rozgrywający się między 1633 a 1634 r.

Grandier był myślicielem, wykształconym księdzem, wybor-
nym mówcą, przy tym człowiekiem światłym i pięknym. Przymio-
ty te w epoce podłości i zepsucia jednały mu liczne zastępy wrogów 
i zawistnych.
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28. Anarchiści hiszpańscy, 1870 r.

Jeszcze w 1870 roku przekonanych o anarchizm w Hiszpanii kastro-
wano, by ich doktryna nie krzewiła się śród potomstwa.

29. Kara Selima Mirzy, Persja

Za panowania Sefiego II, szacha perskiego, pewien młodzieniec, Se-
lim, pozyskał względy pięknej Almy, odaliski z haremu szacha. Sto-
sunek ten występny odkryto a dla pary zakochanej szach obmyślił 
osobliwą torturę. Oto rozpięto kochanków na żelaznej kracie a ciała 
ich literalnie naszpikowano zawleczonymi pod skórę palnymi kno-
tami, które następnie zapalono i tak w setkach małych płomyczków 
powolnie spalono.

30. Bezimienna męczennica z 1850 r.

Około połowy ubiegłego wieku w kolonii podległej królowi Niderlan-
dów miało miejsce następujące zdarzenie, które, jakkolwiek nie na-
leży do osobliwości w owej epoce, jednak jako charakterystyczne dla 
wielu podobnych wypadków godzi się opisać. Młoda i piękna mulat-
ka Lydja była własnością starej kolonistki wdowy N. Niewolnica po 
wykonaniu robót domowych około jedenastej rano otrzymuje zlece-
nie właścicielki, by udała się „poszukać pracy” i koniecznie przynio-
sła 32 centy holenderskie, zarobione przez siebie.
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