IV. SKAZAÑCY I SAMOBÓJCY
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POCHÓWKI SKAZAÑCÓW I SAMOBÓJCÓW NA WROC£AWSKICH
CMENTARZACH OD XVI DO XVIII WIEKU
Problematykê pochówków ofiar wymiaru sprawiedliwoci nale¿y wi¹zaæ cile z funkcjonuj¹cym
przy danym orodku miejscem straceñ, wraz z kamienn¹ lub drewnian¹ szubienic¹, rzadziej kamiennym podwy¿szeniem (szafotem), okrelanym
w ród³ach najczêciej jako Rabenstein1. Kiedy
jednak rezygnowano z prewencyjnych zamierzeñ
co do cia³ straconych skazañców i samobójców mog³y one spocz¹æ na jedynym z miejskich cmentarzy. Koció³ generalnie nie zabrania³ pochówków
osób straconych w powiêconej ziemi. Zgadzano
siê na nie wychodz¹c z za³o¿enia, ¿e Bóg nie karze dwukrotnie za tê sam¹ zbrodniê. Pogl¹d ten pozostawa³ jedynie w sferze teorii, poniewa¿ ludzie
w wiekach rednich i w czasach nowo¿ytnych,
w wiêkszoci przypadków nie godzili siê, aby wraz
ze mierci¹ wstrzymaæ bieg sprawiedliwoci (Aries
1989, s. 56).
We Wroc³awiu, jak i na l¹sku, droga skazanego na karê mierci na miejsce kani rozpoczyna³a
siê ju¿ w chwili zapadniêcia wyroku. Wówczas
przenoszono go do celi zwanej Arme Sünder Stube, w której by³ przetrzymywany do czasu wykonania wyroku. Od tej chwili wobec skazañca pos³ugiwano siê terminem der Arme Sünder, znanym
1

Wroc³awski Rabenstein sta³ przed Bram¹ widnick¹ i s³u¿y³ egzekwowaniu na jego platformie kary miecza. Urz¹dzenie tego typu by³o murowan¹ konstrukcj¹ o rzucie cylindrycznym lub wielobocznym o kilkumetrowej rednicy i wysokoci 23 metrów. Do wnêtrza tego typu obiektów prowadzi³ najczêciej otwór drzwiowy, którym kat
wraz ze skazañcem dostawa³ siê do wnêtrza Rabensteinu,
a potem, po drewnianych lub kamiennych schodach na
platformê tego urz¹dzenia penitencjarnego. Dziêki kilkumetrowej wysokoci, egzekucja na Rabensteinie by³a doskonale widoczna dla zgromadzonej gawiedzi.

i stosowanym na ca³ym niemieckim obszarze jêzykowym. W trakcie osadzenia w celi mia³ on prawo
do duchowej pos³ugi kap³anów. Przys³ugiwa³a ona
wszystkim oczekuj¹cym na mieræ. Nie mia³a jednak wp³ywu na póniejsze, po wykonaniu orzeczonej kary w myl zas¹dzonego wyroku, postêpowanie z cia³em straconego. By³o ono wed³ug jego sentencji oddawane najbli¿szym b¹d zagrzebane przez
kata lub jego pomocników na miejscu kani, b¹d
pozostawiane na nim, a¿ do rozk³adu.
Z punktu widzenia symboliki prawnej nie by³o
obojêtne, czy cia³o bêdzie pochowane w obrêbie
murów miejskich, czy poza nimi. Wobec osób
posiadaj¹cych obywatelstwo miejskie (którym przys³ugiwa³ pochówek w granicach danego orodka)
grzebanie na cmentarzach pozamiejskich (podmiejskich) traktowano jako formê zabiegu dehonestacyjnego. Miasto zapewnia³o bowiem swoim mieszkañcom konkretn¹ ochronê za ¿ycia, a tak¿e po
mierci (Kizik 1998, s. 45).
Analiza wroc³awskich róde³ pisanych pozwala na podzielenie problematyki pochówku ofiar
wymiaru sprawiedliwoci na dwie zasadnicze kategorie. Pierwsza z nich to pochówki niegodne,
powszechnie okrelane w ród³ach jako sepultura
asina, Eselbegräbnis (Lindemann 1983, s. 130). Do
unehrlich nale¿eli g³ównie skazañcy, którym z wyroku s¹dowego odmawiano chrzecijañskiego pogrzebu, a tak¿e samobójcy2. Do drugiej kategorii
nale¿y zaliczyæ pochówki honorowe (ehrlich Begräbnis), za które uznawano pogrzebanie nie przez
kata, lecz grabarza na jednym z wroc³awskich
cmentarzy przykocielnych. Dopuszczano równie¿
2

Szerzej na temat niegodnych pochówków na l¹sku, zob.:
Wojtucki 2006, s. 319336; Wojtucki 2009, s. 164211.
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pochówek przez dozorcê wiêziennego lub Schwertdienera3, których uwa¿ano za honorowych. Tak
post¹piono w roku 1637, kiedy nadzorca miejskiego wiêzienia owin¹³ cia³o straconego w czarne sukno i z³o¿y³ do trumny (Frauenstädt 1903, s. 278).
Sami skazañcy lub ich rodziny jeszcze przed wykonaniem wyroku zabiegali, aby cia³o ich familianta
po mierci pochowaæ wed³ug chrzecijañskiego
obrz¹dku. Gdy 5 maja 1678 r. stracono z powodu
morderstwa Hansa Kämpe, jego rodzice prosili, aby
cia³o ich syna zosta³o pogrzebane przez grabarza
w trumnie z udzia³em dwóch kap³anów i uczniów.
Probê sw¹ motywowali faktem, ¿e w tragicznych
okolicznociach stracili czworo dzieci, z których
dwoje zastrzeli³o siê, jedno zabi³ koñ, a ostatni zosta³ ciêty (Abegg 1864, s. 100). Zmar³ego i jego
rodzinê mo¿na by³o znies³awiæ i napiêtnowaæ poprzez odmowê urz¹dzenia normalnego, ceremonialnego pogrzebu, typowego dla danego miejsca i czasu. Tego rodzaju pochówek by³ nazywany niekompletnym (Kizik 1998, s. 45).
Godny pochówek i wydanie cia³a rodzinie gwarantowa³o prawie zawsze wykonanie egzekucji na
wroc³awskim Rynku. Wówczas zw³oki straconego
przekazywano bliskim, którzy w miarê mo¿liwoci
i zaleceñ organizowali cichy lub normalny pogrzeb. Zdarza³y siê jednak odstêpstwa od tej regu³y. W lipcu 1628 r. stracono ko³o prêgierza morderców wroc³awskiego kata. Cia³a po egzekucji z³o¿ono do trumien i przewieziono do wroc³awskiego
Rabensteinu przed Bram¹ widnick¹, gdzie zosta³y
pogrzebane obok drzwi prowadz¹cych do jego wnêtrza (APWr., ZK, sygn. 58, Auszüge, s. 117). W tym
konkretnym przypadku nale¿y doszukiwaæ siê aspektu symbolicznego. Sprawcy mierci wroc³awskiego
kata, podczas nieudanej egzekucji w 1626 r., próbowali wywa¿yæ drzwi Rabensteinu, zapewne z tej
przyczyny, na miejsce ich wiecznego spoczynku
wyznaczono plac przed wejciem do tego urz¹dzenia penitencjarnego (APWr., ZK, sygn. 58, Auszüge,
s. 115).
Aby dok³adniej przybli¿yæ okolicznoci, które
decydowa³y o miejscu póniejszego pochówku nale¿y przyjrzeæ siê równie¿ rodzajom przestêpstw,
jakich dopuszczali siê skazañcy. Najczêciej by³y
to zabójstwa, dokonywane podczas upojenia alko3

Schwertdiener oprócz kata i dozorcy wiêziennego by³ funkcjonariuszem dawnego wymiaru sprawiedliwoci, który bra³
poredni udzia³ w kani przestêpcy. We Wroc³awiu zatrudniano a¿ 21 Schwertdienerów, miêdzy którymi by³o dwóch
tzw. Eltesten, (APWr., AmW, Ksiêgi, sygn. 592 (E 27), Kretschmer, s. 340).
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holowego lub w wyniku sprzeczki4. Pozbawienie
¿ycia drugiego cz³owieka w takim stanie by³o czynem, za który skazywano najczêciej na karê miecza, traktuj¹c je jako niezamierzony wybryk sprawcy, wrêcz przypadkowy, w przeciwieñstwie do zaplanowanych rozbojów, po³¹czonych z morderstwami, podobnie jak wielokrotnych zabójstw, kradzie¿y, wystêpków przeciwko naturze lub Bogu, itp. Za
te przestêpstwa orzeczone wyroki wykonywano
przy miejskiej szubienicy stoj¹cej przy drodze do
Strzelina. Wówczas w zasadzie skazañcy nie mogli liczyæ na normalny pochówek wed³ug chrzecijañskich tradycji. Rrodzaj pope³nionego przestêpstwa rzutowa³ na póniejsz¹ karê i sposób jej wyegzekwowania, a co za tym idzie wp³ywa³ na miejsce jej wykonania. Niejednokrotnie grzebano we
wspólnym grobie zabójców wraz ze swoimi ofiarami. Do takich pochówków dosz³o we Wroc³awiu
np. w marcu 1586 r. i w kwietniu 1606 r. i marcu
1627 r. W dwóch ostatnich przypadkach pogrzeb
zabójców, jak i ich ofiar odby³ siê na cmentarzu
przyleg³ym do ewangelickiego koció³ka p.w. Zbawiciela (OR., sygn. R. 875, s. 441; Pol 1819, t. 4,
s. 127128; Pol 1824, t. 5, s. 29).
Wp³yw na ceremoniê pogrzebow¹ i jej przebieg
mia³ status spo³eczny straconego. Skazañców pochodz¹cych z ni¿szych warstw spo³ecznych chowano
najczêciej zaraz po egzekucji, z udzia³em jednego
lub dwóch kap³anów i grupki m³odzie¿y szkolnej.
Natomiast pogrzeb straconego, którego za ¿ycia
funkcja lub pochodzenie klasyfikowa³y do wy¿szej
grupy spo³ecznej, mia³ bardziej uroczysty charakter.
Niew¹tpliwie na gest ten mia³a wp³yw zamo¿noæ
najbli¿szej rodziny, która organizowa³a i finansowa³a
pogrzeb.
W redniowiecznych i nowo¿ytnych miastach
wydzielano specjalne cmentarze dla straconych nazywane Armensünderkirchhof lub Malefikanterfriedhof (Kizik 1998, s. 191; Illi 1992, s. 63). We Wroc³awiu takie miejsce zosta³o wyznaczone ju¿ w XIV w.
Pocz¹tki tego placu mo¿emy wi¹zaæ z osob¹ biskupa wroc³awskiego Henryka z Wierzbnej, który
w kwietniu 1318 r. poleci³ rajcom i mieszkañcom za³o¿yæ cmentarz dla Fremde und Arme przed Bram¹
widnick¹ (Walter 1939, s. 70). Kaplica, która tam
powsta³a jest wymieniana w 1399 r. w ksiêdze ³awniczej jako capelle uf dem Swidniczen angir, di geweit ist yn sante Clementin und yn sante Girdrudin
4

E. Lindgen (1939, s. 30) zaznacza, ¿e zabójcom (w domyle przypadkowym), po wymierzeniu kary miecza we Wroc³awiu zapewniano immer ein ehrliches Begräbnis unter Begleitung von zwei Priestern und den Chorknaben zuteil.
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Ryc. 1. Wroc³aw  fragment panoramy miasta. Na pierwszym planie Rabenstein i wi¹tynia pw. Zbawiciela.
Miejsce egzekucji i miejsce pochówków wroc³awskich skazañców. Akwaforta kolorowana Johna Bowlesa,
Londyn, po³. XVIII wieku. Ze zbiorów Biblioteki Uniwersyteckiej we Wroc³awiu, sygn. 9138

ere (Schultz 1871, s. 279). W 1512 r. kaplica p.w.
w. Gertrudy zosta³a wzmiankowana tak¿e przez
Bart³omieja Steina, który zaznaczy³, ¿e by³o to miejsce pochówku dla straconych. W podobnym tonie
wypowiedzia³ siê S. B. Klose (1847, s. 249), okrelaj¹c to miejsce jako plac wohin die Enthaupteten
begraben werden. W pobli¿u kaplicy w. Gertrudy
znajdowa³o siê Sühnestätte miasta Wroc³awia, czyli plac, na którym sta³ kamienny Rabenstein (Walter 1939, s. 82).
Do najbardziej u¿ytkowanego miejsca, na którym
grzebano we Wroc³awiu zw³oki straconych, jak równie¿ i samobójców nale¿a³ cmentarz przyleg³y do kocio³a w. Barbary (patronki dobrej mierci). Czêsto równie¿ sami skazañcy przed mierci¹ wykupywali sobie kwaterê na cmentarzu le¿¹cym przy tej¿e wi¹tyni (Frauenstädt 1903, s. 277). Dnia 26
kwietnia 1548 r. ciêto na Rynku Georga Liebeskinda, który zamordowa³ karczmarza na ulicy Miko³ajskiej, a nastêpnie pochowano go przy kociele w.
Barbary (Abegg 1858, s. 425). Sebastian von Loß
spocz¹³ w kwietniu 1618 r. na tym¿e cmentarzu, we
wczeniej wykupionym miejscu, w grobie zlokalizowanym zwischen dem Pulverthurm und des Todtengräbers Wohnung (APWr., ZK, sygn. 58,
Auszüge, s. 150).
Drug¹ nekropol¹, na której równie czêsto grzebano cia³a ciêtych, by³o za³o¿one w latach czterdziestych XVI w. tzw. neue Begräbnis rozci¹gaj¹ce

siê wokó³ wi¹tyni p.w. Zbawiciela na Wygonie widnickim. Znajdowali tam swój ostateczny spoczynek g³ównie ci, których stracono na znajduj¹cym siê
w pobli¿u Rabensteinie. Urz¹dzenie to okrelane w
ród³ach równie¿ jako Köpfhübel lub Köphäusel sta³o przed Bram¹ widnick¹ i by³o, po szubienicy stoj¹cej przy drodze do Strzelina, drugim miejscem straceñ miasta Wroc³awia. Na tym placu kani egzekwowano g³ównie karê miecza, a ciêcie na Rabensteinie by³o uwa¿ane za honorowe (Wojtucki 2008, Breslauer..., s. 364366). Potwierdza to zapis z 1676 r.,
kiedy przed rajcami stawili siê rodzice skazanego na
dekapitacjê mieczem. Prosili oni m.in., aby ich syn
zosta³ nicht auf dem Hochgericht am Galgen, sondern auf dem Rabenstein enthauptet (Frauenstädt
1903, s. 275). Równie¿ w maju 1700 r., kiedy na
probê ojca skazanej za dzieciobójstwo kobiety,
magistrat zezwoli³ na pochówek straconej na cmentarzu przez grabarza, aby dies ihrem ehrlichen Namen nicht zum Nachteil gereichen solle (Frauenstädt
1903, s. 276). Wzglêdem, jakim siê kierowano móg³
byæ fakt, i¿ cia³o skazañca po wykonaniu egzekucji
na Rabensteinie w wiêkszoci przypadków by³o oddawane bliskim i chowane przez nich na jednym
z przykocielnych cmentarzy. Natomiast w przypadku Hochgerichtu5, wykonanie kary mierci nie koñ5

Hochgericht  tak okrelano czêsto w ród³ach historycznych wroc³awsk¹ szubienicê.
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czy³o aktu egzekucji. Zw³oki skazañca, niejednokrotnie w myl sentencji wyroku by³y wplatane w ko³o
egzekucyjne lub w ostatecznoci grzebane przy szubienicy. Dlatego z obawy o pomiertny los cia³a straconego, rodzina lub przyjaciele zabiegali, aby w drodze ³aski orzeczony wyrok wykonano na Rabensteinie, a nie przy szubienicy.
W obrêbie zwyk³ych cmentarzy parafialnych by³y
wyszczególniane podzia³y na kwatery dla specjalnych kategorii zmar³ych (samobójców, straconych
skazañców, po³o¿nic, dzieci, które nie zosta³y
ochrzczone). Na cmentarzu przyleg³ym do koció³ka Zbawiciela mog³o istnieæ, przynajmniej przez
jaki czas, osobne miejsce, na którym grzebano
wszystkich tych, których z wyroku miejskiego s¹du
ciêto mieczem na stoj¹cym w pobli¿u Rabensteinie. Potwierdza to zapis, najpewniej z pocz¹tku
XVIII w., w którym wzmiankowane jest loco, wo
Malefiz Person begraben worden (APWr., AmW,
Ksiêgi sygn. 571 (E 2.6), s. 621). Byæ mo¿e wród
szkieletów, odkrytych podczas prowadzonych badañ
archeologicznych w sezonie 2006/2007 w miejscu
dawnego koció³ka i cmentarza, zidentyfikowane zostan¹ pochówki straconych mieczem skazañców6.
Szczególnie, ¿e uwagê badaczy zwróci³y trzy groby
(nr 832, 1046, 1117). W dwóch z nich czaszki le¿a³y w pobli¿u koci nóg (ryc. 26). Potwierdz¹ to,
b¹d wyklucz¹, dalsze specjalistyczne badania antropologiczne.
Przypuszczalnie na tym cmentarzu wyznaczono
miejsce, gdzie grzebano równie¿ samobójców. Nie
mo¿na wykluczyæ jednak, ¿e dla ich pochówku
w powiêconej ziemi wskazano inne, niezale¿ne
miejsce w odleglejszej czêci cmentarza. Szczególnie, ¿e w listopadzie 1743 r. odnotowano, ¿e samobójcê in einen Winckel verscharrt, wo mehrere Selbst
Mörder liegen (OR, sygn. IV F. 124a, Steinberger
s. 141). Podkrelono jednak, ¿e jego zw³oki nie oddano w rêce kata tylko dlatego, i¿ by³ on ein Wittwer, sonst frommer Fleißiger Mannen (OR, sygn.
IV F. 124a, Steinberger, s. 141). Oprócz miejsca dla
specjalnej kategorii zmar³ych znajdowa³o siê w obrêbie wi¹tyni p.w. Zbawiciela drugie miejsce po zewnêtrznej stronie cmentarnego muru. Wskazuj¹ na
to zapisy we wroc³awskich kronikach. Po egzekucji
w marcu 1636 r. cia³a siedmiu straconych przewieziono na Wygon widnicki i pogrzebano neben das
neue Begräbnüß (OR. sygn. 865, s. 980). W grudniu
6

Za udostêpnienie niepublikowanych informacji z tych badañ,
chcia³bym w tym miejscu podziêkowaæ dr Magdalenie Wojcieszak.
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1669 r. odby³ siê pochówek przed Bram¹ widnick¹,
poza cmentarzem, przy jego murze w miejscu gdzie
grzebano straconych mieczem skazañców (OR. sygn.
862, s. 56). Natomiast w styczniu 1643 r. samobójcê pogrzebano hinter dem Kirchhof vor dem Schweidnitzer Thor (OR., sygn. 875, s. 1003). Warto
nadmieniæ, i¿ cmentarz otaczaj¹cy wi¹tyniê p.w.
Zbawiciela by³ równie¿ miejsce spoczynku wroc³awskich katów. Tutaj 11 czerwca 1688 r. pogrzebano
mistrza Christopha Schmiedta, a w maju 1716 r. z³o¿ono do grobu cia³o d³ugoletniego wroc³awskiego
kata Georga Heinricha Thienela (OR., sygn. 862, s.
92 i 166).
Podobny charakter mia³ obszar wyodrêbniony na
cmentarzu przyleg³ym do kocio³a w. Barbary.
W styczniu 1743 r., kiedy Christian Friedrich Wirna zastrzeli³ siê we w³asnym domu, zosta³ w porze
wieczorowej pogrzebany na cmentarzu koció³ka w.
Barbary in den Winckel beÿm Thore des Burgfeldts,
wo mehr dergl. Leute liegen (OR, sygn. IV F. 124a,
Steinberger, s. 133v). W tym konkretnym przypadku samobójca spocz¹³ w powiêconej ziemi, prawdopodobnie dlatego, ¿e, jak to okrelono w ródle,
by³ on guter Jurist, a czyn ten uznano za wybryk
spowodowany desperacj¹ i melancholi¹. Pomimo to
nie omieszkano podkreliæ, ¿e mê¿czyzna ten, bêd¹cy wymienitym i zas³u¿onym prawnikiem by³
jednak böser Christ (OR, sygn. IV F. 124a, Steinberger, s. 133v). Kilkanacie dni póniej odnotowano
identyczny przypadek, kiedy powiesi³ siê pewien
mê¿czyzna. Jego cia³o zosta³o zabrane przez grabarzy i zagrzebane wy¿ej wymienionym miejscu,
w tym przypadku okrelonym jako Winckel der
Selbstmörder (OR, sygn. IV F. 124a, Steinberger, s.
133v). Nale¿y tutaj rozró¿niæ s³owo begraben od
verscharren; pierwsze, odpowiadaj¹ce polskim s³owom pogrzebaæ lub pochowaæ, nosi³o charakter honorowy. Natomiast w przypadku pozbawienia tradycyjnej formy i odpowiedniego ceremonia³u pogrzebu u¿ywano s³owa zagrzebaæ, co odpowiada ród³owemu niemieckiemu s³owu verscharren (Kizik 1998,
s. 301, przyp. 111).
Oprócz omówionych wi¹tyñ w. Barbary i Zbawiciela miejscem pochówku straconych i samobójców by³y jeszcze inne nekropole otaczaj¹ce wroc³awskie kocio³y. Do takich nale¿a³ koció³ w. El¿biety, chocia¿ w tym przypadku dopuszczano pogrzeb osób, które zmar³y mierci¹ gwa³town¹, ale
nale¿¹cych do wy¿szych warstw spo³ecznych, wzglêdnie osób zas³u¿onych dla stolicy Dolnego l¹ska.
Pogrzeby malefikantów odbywa³y siê równie¿
w innych miejscach np. przy katedrze, przy koció³-
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ku Jedenastu Tysiêcy Dziewic, b¹d wi¹tyni p.w.
w. Krzysztofa. W lipcu 1593 r., kiedy na biskupim
miejscu straceñ na Zatumiu ciêto przy stoj¹cym tam
prêgierzu pewnego mê¿czyznê, jego zw³oki pogrzebano na nale¿¹cym do katedry cmentarzu (OR, sygn.
R. 2740, Der Breßlauischen s. 1042). W lutym
1646 r. z udzia³em 4 kap³anów pochowano przy kociele w. Krzysztofa innego straconego. (OR, sygn.
2974 II, Chronik, s. 53). W kwietniu 1642 r. pogrzebano przy kociele Jedenastu Tysiêcy Dziewic pewnego zabójcê (OR, sygn. 2974 II, Chronik, s. 51).
Podobnie jak w 1662 r. na cmentarzu przed Bram¹
Miko³ajsk¹ nale¿¹cym do wi¹tyni p.w. w. Miko³aja (OR, sygn. 2974 II, Chronik, s. 63). W styczniu
1653 r., kiedy powiesi³ siê George Pfützer jego cia³o pogrzebano na cmentarzu przyleg³ym do kocio³a p.w. w. Jerzego (w okresie póniejszym zmieniono wezwanie na w. Agnieszki) w miejscu, gdzie
grzebano ciêtych (OR., sygn. 862, s. 12). Natomiast
w kwietniu 1725 r. stracon¹ mieczem kobietê pochowano na cmentarzu przyleg³ym do wi¹tyni p.w. w.
Maurycego (OR., sygn. 862, s. 215).
Pogrzebanie bezporednio przy cmentarnym
murze, b¹d w jego rogach, nie by³o uwa¿ane za zbyt
godne. Dlatego te¿ miejsca te rezerwowano dla
wszystkich tych, którzy mieli spocz¹æ w powiêconej ziemi, jednak nie zawsze ich zejcie z doczesnego
wiata nosi³o charakter naturalny. W 1645 r. pochowano wed³ug powy¿szej lokalizacji (an die Mauer)
na neue Begräbnis ciêt¹ na Rabensteinie kobietê
(OR, sygn. IV F. 124a, Zur Geschichte, s. 99v). Równie czêsto przy cmentarnym murze, z przyczyn praktycznych (z racji rzadszego u¿ytkowania), lokalizowano zbiorowe mogi³y. Tak post¹piono w padzierniku 1593 r., kiedy wykopano viele toten Leichen und
Knochen przy wi¹tyni p.w. Zbawiciela i z³o¿ono
w zbiorowym grobie przy cmentarnym murze (OR,
sygn. R. 2740, Der Breßlauischen, s. 10701071).
W wielu przypadkach, gdy miejski kat wykona³
ju¿ swoj¹ powinnoæ, zabraniano mu jakiegokolwiek
dalszego kontaktu ze straconym. Nawet przed wyegzekwowaniem wyroku, egzekutor otrzymywa³
polecenia, aby z jego strony nie dosz³o do ¿adnego
fizycznego kontaktu ze skazanym. W przypadku
kani Sebastiana von Loßa w kwietniu 1618 r., mistrz
Georg Hillebrandt sambt seinem Gesinde, keine
Handt an Ihn geleget (APWr., ZK, sygn. 58, Auszüge, s. 149). Jeli mia³o dojæ do honorowego, tradycyjnego pochówku, cia³em straconego, ju¿ na
miejscu kani, zajmowali siê obecni tam grabarze
b¹d s³udzy. Wpierw owijano je w p³ótno, czêsto w
to, na którym skazaniec klêcza³ podczas wykonania

wyroku. Nastêpnie wk³adano do trumny i przenoszono
w miejsce maj¹cego odbyæ siê pochówku, b¹d do
miejsca zamieszkania nieboszczyka lub jego najbli¿szych. Od tego czasu w gestii krewnych straconego
le¿a³o dalsze postêpowanie z cia³em, wraz z przygotowaniem do maj¹cego siê odbyæ pochówku.
Pogrzeb osoby straconej z wyroku s¹dowego nale¿y uznaæ za skromny, w porównaniu z innymi uroczystociami tego typu odbywaj¹cymi siê we Wroc³awiu. Na podstawie przeanalizowanych przyk³adów
z lat 1613, 1614, 1627, 1664, 1665 i 1668 wiemy, ¿e
w pochówkach na neue Begräbnis uczestniczy³o 2 kap³anów, nios¹cych dwie wiece i nieznana liczba m³odzie¿y szkolnej. Straconymi byli proci rzemielnicy. W przypadku z 1613 r. ciêto pomocnika krawca,
a z maja 1614 r. murarza (APWr., ZK, sygn. 58,
Auszüge, s. 36, 38, 114; AmW, Ksiêgi, sygn. 571
(E 2.6), s. 618, 620621). Dla porównania nale¿y podkreliæ, ¿e we Wroc³awiu w okresie baroku, cech kunierzy mia³ prawo do organizowania pogrzebów
maksymalnie z omioma wiecami, a wiêc przy asycie omiu duchownych, za koció³ cechowy w.
Krzysztofa przez pewien czas mia³ prawo do pogrzebów z czterema wiecami (Matwijowski 1969, s. 160).
Wielkoæ i jakoæ konduktu odprowadzaj¹cego
straconego do miejsca pochówku uzale¿niona by³a
od przynale¿noci do okrelonej warstwy spo³ecznej lub grupy zawodowej. Oprócz najbli¿szych,
w orszaku udzia³ mog³a braæ równie¿ przynajmniej
czêæ gawiedzi zgromadzona na miejscu straceñ
podczas wczeniejszej kani. Natomiast, jeli chodzi³o o osobê pochodzenia szlacheckiego, liczba bior¹cych udzia³ w pogrzebie, jak i jego oprawa by³a
znaczniejsza. Dnia 17 stycznia 1585 r. ciêto przed
ratuszem Carla Poleya. Po wykonaniu wyroku s³u¿¹cy i grabarz owinêli cia³o w czarne sukno, z³o¿yli
do trumny i zanieli do domu jego siostry. Nastêpnego dnia z erlicher Procession, z udzia³em uczniów
(ganzen Schule), z biciem dzwonów odby³ siê pogrzeb na cmentarzu przy kociele w. El¿biety (Pol
1819, t. 4, s. 121). Dodatkowo na cianie tej wi¹tyni umieszczono epitafium upamiêtniaj¹ce straconego (OR, sygn. R. 2740, Der Breßlauischen s. 965
966). W 1618 r. ciêto na wroc³awskim Rynku Sebastiana von Loß. W jego pogrzebie bra³o udzia³
omiu kap³anów, po³owa szko³y i dzwonnicy. Cia³o
by³o niesione w przyozdobionej trumnie przez omiu
cz³onków chóru, za którymi pod¹¿a³ orszak z³o¿ony z najbli¿szych krewnych i andere Nobiles
(APWr., ZK, sygn. 58, Auszüge, s. 150).
W przypadku pospolitego przestêpcy pochówek
odbywa³ siê zaraz po wykonaniu wyroku. Wówczas
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Ryc. 2. Wroc³aw, plac Czysty, szkielet w grobie nr 832, fot. J. Wojcieszak

odpowiednio wczeniej zadbano, aby na miejscu
kani znajdowa³a siê trumna, do której wk³adano
zw³oki straconego. Pos³ugê religijn¹ zapewniali skazañcowi najczêciej duchowni, którzy towarzyszyli
mu ju¿ od murów wiêzienia. Podobnie jak m³odzie¿
szkolna, której piew odprowadza³ przestêpcê na
miejsce maj¹cej odbyæ siê egzekucji. Naturalnie
zdarza³y siê odstêpstwa od tej praktyki. W 1662 r.,
kiedy ciêto mieczem auf dem grünen Rasen przed
Bram¹ widnick¹ Annê Barbarê Kertelin, jej cia³o
nie zosta³o pogrzebane zaraz po egzekucji (Prittwitz
1876, s. 214215). Nieco odmiennie przedstawia siê
sytuacja, kiedy stracon¹ by³a osoba o wy¿szym statusie spo³ecznym. Wówczas zw³oki grzebano w dniu
nastêpnym lub kilka dób po kani. Czas ten wykorzystywano na przygotowanie cia³a zmar³ego do
pochówku, jak i ca³ej oprawy pogrzebowej.
Udzia³ m³odzie¿y szkolnej w samej egzekucji, jak
i w póniejszych czynnociach pogrzebowych nale¿a³ do tradycji, szczególnie jeli chodzi³o o egzekucje, po których skazañcowi przys³ugiwa³ pochówek honorowy. Liczba bior¹cych w tych uroczystociach uczniów rzadko wzmiankowana jest we
wroc³awskich ród³ach. Kronikarze ograniczaj¹ siê
do podania ogólnikowej liczby sumarycznej, tak jak
w przypadku z 1596 r., kiedy w pochówku straconego bra³o udzia³ wenig Schüllern (OR, sygn. R.
2740, Der Breßlauischen s. 11381139) lub w styczniu 1585 r. ganzen Schule (OR, sygn. R. 2740, Der
Breßlauischen s. 965966), czy w 1618 r. halben

252

Schull (APWr., ZK, sygn. 58, Auszüge, s. 150) lub
po prostu Chorjungen (Chorschüllern) np. w latach
1613, 1614, 1627 (APWr., ZK, sygn. 58, Auszüge,
s. 36, 38, 114). Najczêciej ograniczano siê jedynie
do zaznaczenia, ¿e takowa m³odzie¿ bra³a udzia³ w
pogrzebie. Zachowane ród³a z innych miast bardzo
skrupulatnie podaj¹ liczbê dzieci bior¹cych udzia³ w
pochówku. Dla przyk³adu w XVII-wiecznym Stade
k. Hamburga cia³o biedaka lub osoby ¿yj¹cej w przytu³ku mog³o odprowadzaæ 20 par uczniów i dwóch
nauczycieli. S³u¿bie i pracownikom dniówkowym towarzyszy³o 30 par uczniów z trzema nauczycielami.
Patrycjusze, doktorzy i inni uczeni byli odprowadzani po mierci na cmentarz przez 50 lub 60 par
uczniów (Kizik 1998, s. 144). Przypuszczalnie liczby te s¹ zbli¿one do iloci m³odzie¿y, która mog³a
braæ udzia³ w pochówkach we Wroc³awiu. Wspomnieæ jeszcze nale¿y o pogrzebach, w czasie których
pieni religijne by³y piewane po polsku. Dnia 26
kwietnia 1732 r. pochowano ciêtego we Wroc³awiu
Georga Schmidta. Na pogrzebie okolicznociowe
pieni piewa³ kantor ze zboru w. Krzysztofa wraz
z m³odzie¿¹ z polskiej szko³y (Matwijowski 1969,
s. 160).
Niewiele wiadomo równie¿ o trumnach, w których grzebano straconych. Zapewne czynnikiem
kszta³tuj¹cym ich wygl¹d by³a finansowa zasobnoæ
bliskich, którzy urz¹dzali pogrzeb. Nie bêd¹cych
obywatelami miejskimi, a których w stolicy Dolnego l¹ska dosiêg³o ramiê sprawiedliwoci, chowa-
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Ryc. 3. Wroc³aw, plac Czysty, po³o¿enie czaszki w grobie nr 832, fot. J. Wojcieszak

no na koszt miasta. W tym przypadku trumna by³a
prosta. Potwierdza to zapis z lipca 1742 r., kiedy
ciêtego pogrzebano w prostej, oheblowanej trumnie
z czarnym krzy¿em  Sarg mit Schwartzen Kreutz
(OR, sygn. IV F. 124a, Steinberger s. 126126v).
Jeli chodzi³o o straconych z wy¿szych warstw spo³ecznych, forma jak i wystrój trumny by³ bogatszy.
ciêtego w 1618 r. Sebastiana von Loß z³o¿ono do
trumny, która by³a wy³o¿ona czarnym suknem
(APWr., ZK, sygn. 58, Auszüge, s. 149150). W okresie tej ostatniej egzekucji stosowano trzy rodzaje
trumien. Najokazalsze by³y smo³owane i pomalowane na czarno z bia³ym krzy¿em na wypuk³ym wieku. Skromniejsze, równie¿ z wypuk³ym wiekiem pomalowane by³y na bia³o z czarnym krzy¿em. Najubo¿sze mia³y kszta³t zbitych gwodziami skrzynek
(Harasimowicz 1990, s. 194, przyp. 48). ciêtego 15
lipca 1700 r., beim Rabenstein szlachetnie urodzonego Heinricha Siegmunda Baschke'go pogrzebano
w piêknej, czarnej trumnie, któr¹ do grobu na cmentarzu przy wi¹tyni p.w. w. Miko³aja przenios³o
wpierw szeciu ch³opców, po czym zmieniono ich
na omiu ros³ych studentów, poniewa¿ trumna ze
zw³okami straconego by³a zbyt ciê¿ka (OR., sygn.
Akc. 1949/303, s. 96).
Podobnie jak w przypadku trumien, ubiór straconego by³ uzale¿niony od jego pozycji spo³ecznej.
Pospolitych skazañców grzebano w rzeczach,
w których kroczyli na miejsce kani. Niejednokrotnie dopiero w wiêzieniu miejskim oskar¿ony otrzy-

mywa³ stosowny przyodziewek. Potwierdzaj¹ to zapiski w ró¿nych dolnol¹skich orodkach. W pobliskiej O³awie w 1680 r., na zakup 4 ³okci weiße Leinwand i dalszych 6 ³okci grobe rohe Leinwand,
które zu¿yto do wykonania ubrania dla uwiêzionego wydano 24 grosze (APWr., AmO, sygn. 452, Der
Stadt, brak paginacji). Natomiast o ubiór dla straconych z wy¿szych warstw spo³ecznych dbali najbli¿si. Interesuj¹cym przyk³adem jest tutaj wielokrotnie przywo³ywany przypadek Sebastiana von Loßa.
Jego cia³o zosta³o z polecenia wdowy umyte przez
grabarzy i nastêpnie nieboszczykowi za³o¿ono nowy
Sterbe Kiettel (APWr., ZK, sygn. 58, Auszüge, s.
150). Koszt zakupu takiego przyodziewku, co prawda dla pospolitego przestêpcy, odnotowano w rachunkach miejskich Lwówka l. W 1678 r., wydatek na p³ótno do wykonania Hosen und Strimpffen,
dla skazanego na mieræ Georga Glotscha wyniós³
ponad 12 groszy (APJelenia Góra, AmLw., sygn.
2087, Rechnung, s. 99). Dodatkowo ten¿e otrzyma³
tzw. Sterbe Küttel, co kosztowa³o miasto dalsze ponad 22 grosze (APJelenia Góra, AmLw., sygn. 2087,
Rechnung, s. 99).
Poza skazañcami, do drugiej kategorii zmar³ych
nienaturaln¹ mierci¹, których pogrzeb na powiêconej ziemi nale¿a³ do rzadkoci zaliczano samobójców. Zw³oki odbieraj¹cych sobie ¿ycie grzeba³ kat,
najczêciej na miejscu straceñ. Specjalne dekrety
cesarskie nakazywa³y egzekutorom lub ich pomocnikom w dni powszednie obwo¿enie zw³ok samo-
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Ryc. 4. Wroc³aw, plac Czysty, szkielet w grobie nr 1046, fot. M. Wójcik

bójców po miecie, a nastêpnie grzebanie ich na
miejscu straceñ, czyli na przeklêtym cmentarzu.
Wed³ug zarz¹dzenia wroc³awskich rajców z 16 lutego 1687 r. zw³oki samobójcy mia³y byæ wyrzucone przez okno i zawleczone na B³onia widnickie
przez kata, gdzie pozostawiano je porzucone lub by³y
zagrzebywane (Lindgen 1939, s. 118). W czerwcu
1658 r., kiedy odebra³ sobie ¿ycie Hans Schneider,
jego cia³o obwiniêto w krowi¹ skórê, zawleczono do
szubienicy i tam auf die Schinder Knochen porzucono, jak zaznaczono zum Abschau, gdzie przele¿a³o do wieczora, po czym pogrzebano (OR., sygn. R.
862, s. 26).
Pora pochówków samobójców by³a zapewne
uzale¿niona od decyzji w³adz danego orodka. Najczêciej jednak decydowano siê na przewiezienie
cia³a na miejsce pogrzebania w porze dziennej.
Wówczas transport zw³ok nieszczênika by³ widoczny dla mieszkañców danej miejscowoci, przez
co bardziej czytelnie ukazywa³ sposób traktowania
wszystkich tych, którzy skracaj¹ sobie czas ziemskiej egzystencji. Tylko w sporadycznych przypadkach decydowano siê na porê wieczorow¹ lub noc.
Wi¹za³o siê to ze specjalnymi edyktami, które obligowa³y katów do grzebania samobójców za dnia.
Takie zarz¹dzenie wydano np. w 1657 r. Wówczas
cesarz Leopold I okreli³, ¿e nicht heimlich oder
an Ehrliche Orte begraben, sondern offentlich
durch den Scharfrichter und seine Knechte beÿ lichtem tage auffgehoben, durch die Stadt an galgen
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geführet, und allda unter oder beÿ, auch von Ihme
begraben werden sollen (APLegnica, AmL II, sygn.
470, Criminalia, s. 132).
W gestii rady miejskiej lub s¹du czêsto le¿a³a
w³aciwa kwalifikacja przyczyny zgonu, od której
to uzale¿nione by³o dalsze postêpowanie z cia³em
tragicznie zmar³ego. Dlatego niejednokrotnie przedstawiciele w³adz danego orodka udawali siê w miejsce odnalezienia zw³ok, które poddawano szczegó³owym oglêdzinom, korzystaj¹c z opinii i pomocy
miejskiego chirurga. Szczególnie, jeli cia³o zosta³o odnalezione poza miastem i nale¿a³o dociec, czy
dosz³o do nieszczêliwego wypadku, nag³ego zgonu lub wiadomego odebrania sobie ¿ycia. Jednak
i w przypadku takiego pochówku, nie omieszkano
zastosowaæ przewidzianych ograniczeñ dla osób
zmar³ych mierci¹ gwa³town¹. Wed³ug wroc³awskiej
ewangelickiej ordynacji kocielnej z 1528 r. napominano grabarzy, aby podczas pochówku kobiet nieczystych wybierane by³o miejsce w odleg³ych kwaterach cmentarza lub place rzadziej u¿ytkowane: Es
sollen auch die Totengräber wo sie eine sechswocherin begraben wollen, ein fleißig aufmerken haben, damit sie nicht graben am Wege, do man pfleget zu gehen oder viel zu schafen hot, sonder indert
an einem winkel oder an der mauer, do man am wenigsten zu thun hot (Kizik 1998, s. 63). Przy kociele
w. El¿biety istnia³a specjalnie wyznaczona kwatera otoczona p³otem, gdzie grzebano zmar³e w po³ogu kobiety, uwa¿ane za nieczyste. Znajdowa³a siê
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Ryc. 5. Wroc³aw, plac Czysty, po³o¿enie czaszki w grobie nr 1046, fot. M. Wójcik

ona przy pó³nocnej cianie kocio³a i by³a pomalowana na kolor czerwony  rothes Gegitter (Harasimowicz 1990, s.203204).
Problem pochówku osób straconych i samobójców
stanowi p³aszczyznê splatania siê dwóch wymiarów
postêpowania prawnego, podlegaj¹cego sankcjom
wieckim i kocielnym. Pogrzeb malefikanta zwykle

odbiega³ od regu³ uznawanych w danej spo³ecznoci
za przyjête i obowi¹zuj¹ce. Jego wymiar by³ skromniejszy, co zosta³o uchwycone w przypadku osób
nale¿¹cych do ni¿szych warstw spo³ecznych, przez co
móg³ nosiæ pewne ograniczenia. Zakazywano bowiem
udzia³u w kondukcie pogrzebowym grupy osób tradycyjnie obs³uguj¹cych tego typu uroczystoci, b¹d

Ryc. 6. Wroc³aw, plac Czysty, szkielet w grobie nr 1117, fot. J. Wojcieszak
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cenzurowano ich liczbê, podobnie jak wymiar i rodzaj stosowanych zwyczajowo zabiegów pogrzebowych (Kizik 1998, s. 4647).
Dziêki prowadzonym inwestycjom na terenach
dzisiejszego Wroc³awia odkryto wiele dawnych wroc³awskich nekropolii, wraz z grobami osób, które na
nich spoczê³y. Byæ mo¿e w przysz³oci dziêki prowadzonym dalszym badaniom archeologicznym zostan¹ zidentyfikowane miejsca na wroc³awskich

cmentarzach, gdzie chowano straconych skazañców,
jak i samobójców, ludzi zaliczanych do specjalnej
kategorii zmar³ych. Dziêki temu bêdzie mo¿liwe
bli¿sze poznanie zastosowanego obrz¹dku pogrzebowego, jak równie¿ wyposa¿enia takich grobów,
dotychczas znanych jedynie ze l¹skich pisanych
róde³ historycznych.
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