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Z wizytą w tortorni

Córka śmieciarza – zwana niekiedy bocianem. Żelazny pas obejmujący szy-
ję podejrzanego, biegnący następnie wzdłuż pasa aż do jego kostek. Pas ten był 
na tyle krótki, że zmuszał torturowanego do przybierania pozycji niemal em-
brionalnej. Dodatkowo krępowano ręce podejrzanego tak, że w krótkim cza-
sie następowały skurcze niemal wszystkich mięśni.

Gruszka – niewielki przyrząd przypominający kształtem gruszkę, podobny 
do współczesnych grzechotek. Wkładano ją podejrzanemu gwałtownie w usta, 
pochwę lub odbyt, a następnie powoli rozszerzano. Zadawało to nieodwracal-
ne rany, tym bardziej że w wielu wypadkach gruszka dodatkowo była wypo-
sażona w kolce.

Hiszpańskie buty – tworzyły je dwie żelazne płyty posiadające od wewnątrz 
kolce. W niektórych przypadkach płyty przypominały swoim wyglądem bu-
ty. Płyty po włożeniu na goleń lub łydkę powoli skręcano przy pomocy żela-
znych śrub. Prowadziło to do wbijania się kolców w nogę, krwawienia czy ła-
mania kości.

Hiszpański płaszcz – była to niewielka beczka, w której umieszczano tor-
turowanego. Musiał w niej klęczeć, a od góry beczka była tak zabezpieczona, 
iż wystawała jedynie głowa podejrzanego. Tortury te mogły trwać nawet kilka 
dni, przez co niejednokrotnie osoba taka musiała klęczeć we własnych nieczy-
stościach. Naturalnie przyciągało to różnego rodzaju robactwo, które żywiło 
się ciałem torturowanego. Najczęściej karmiono go i pojono tylko jeden raz 
dziennie, by jedynie spotęgować ból. Zdarzało się, że beczka z torturowanym 
zostawała wystawiona na intensywne słońce bądź mroźne wiatry.
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Garść dobrych rad

Usiądź wygodnie i rozkoszuj się lekturą!
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- I - 

Drze, łupi i dręczy ubogich ludzi 

ten, co prawa nie zna1

W dzisiejszych czasach wiele osób nie orientuje się, kto rządzi 
danym miastem ani gdzie się udać, żeby rozwiązać konkret-
ną sprawę. Nie inaczej było w przeszłości. Największe zainte-

resowanie władzami miejskimi przejawiali majętniejsi mieszczanie – pa-
trycjusze, do których należeli zarówno bogaci kupcy, jak i rzemieślnicy. 
Nie wynikało to bynajmniej z czystej ciekawości, ale było raczej następ-
stwem faktu, iż władze wybierano właśnie z tej grupy społecznej. Plebs, 
margines społeczny czy przestępcy kontaktów z rajcami raczej unikali. 
Prawdopodobnie dlatego, że mieli z nimi styczność głównie podczas roz-
praw sądowych. Można uznać to za błąd, gdyż poznanie władz miejskich, 
a tym bardziej swoich praw, mogło się okazać bardzo przydatne. Do ko-
góż bowiem mieliby się udać w średniowiecznym Krakowie, jeśliby im 
chmiel na granicy wyrósł i nie wiedzieliby, do kogo należy? Albo co mieli-
by zrobić, gdyby niesforna kura sąsiada zniszczyła im grządki? Albo gdy-
by chcieli wiedzieć, jak wysoka jest kara za rzucanie czarów?

Wiejski prawnik, obraz Pietera Bruegla młodszego, I poł. XVII wieku.
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