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Miejsce straceń, zazwyczaj z murowaną szubienicą, 
stanowiło nieodłączny element krajobrazowy otoczenia ślą-
skich miast do początku XIX w. – rzadko dłużej. Zdarzało 
się, że trwałe urządzenia penitencjarne stawiano również 
na gruncie wiejskim. W tym przypadku szubienice pełniły 
rolę prewencyjną lub prestiżową, bo egzekucje na nich prze-
prowadzano sporadycznie. W większych ośrodkach w ciągu 
stuleci plac egzekucyjny zapełniał się grobami straconych 
skazańców i innych niegodnych, których ciał nie można 
było złożyć w ziemi poświęconej. Zaliczano do nich głównie 
samobójców. Rozmiary takiego „fałszywego” cmentarza1 
zależały od wielkości ośrodka i liczby wykonanych egze-
kucji. Dziś, na podstawie prowadzonych od kilku lat badań 
archeologicznych byłych miejsc straceń, możemy pokusić 
się o próbę zestawienia i omówienia odkrytych pochówków 
przestępców oraz wypowiedzieć się o specyfice tego typu 
cmentarzy. Należy jednak zaznaczyć, że w przypadku każ-
dego z badanych stanowisk obszar wykopalisk ograniczał 
się do pozostałości murowanej konstrukcji i jej ścisłego oto-
czenia, trudno zatem przedstawić faktyczny zasięg każdego 
z cmentarzysk. Można przypuszczać, że teren takiego placu 
mógł być rozległy i dodatkowo otoczony dołami rakarskimi 
(niem. Schindergrube), gdzie oprócz szczątków zwierzę-
cych składano również ludzkie zwłoki.

Eksploracje dawnych miejsc straceń są prowadzone 
od przeszło dekady. Wcześniej w polskim obiegu nauko-
wym nie pojawiały się informacje o wynikach podobnych 
badań. Współczesne prace wykopaliskowe miały przynieść 
odpowiedzi na kilka podstawowych pytań. Zastanawiano 
się więc, jak wyglądała praktyka funkcjonowania miejsca 
straceń i jak się miała do zachowanych źródeł oraz instruk-
cji. Kolejne pytanie dotyczyło podziałów wewnętrznych 
pola grzebalnego i ustalenia jego zasięgu. Ostatnią kwe-
stią był rozmiar i zasięg rakarni – nieodłącznego elementu 
miejsca straceń. Już na podstawie samych źródeł pisanych 

1 Ph. Ariès, Człowiek i śmierć, tłum. E. Bąkowska, Warsza-
wa 1989, s. 55-56.

spodziewano się, że groby znajdowane w pobliżu szubie-
nicy będą się znacznie różniły od pochówków spotykanych 
na zwykłych cmentarzyskach z podobnego okresu.

Na wstępie należy zaznaczyć, że w trakcie badań 
odnaleziono niewiele grobów zawierających szkielety 
w porządku anatomicznym. Liczne egzekucje znane ze 
źródeł pisanych, dostępnych dla niemalże każdego z bada-
nych stanowisk, zostały potwierdzone głównie przez nagro-
madzenie ludzkich kości i liczne ich fragmenty zalegające 
zarówno w humusie jak i nawarstwieniach we wnętrzach 
szubienic. Kości ludzkie na miejscu straceń występowały 
w podobnym natężeniu i podlegały zbliżonym procesom jak 
odpadki odkładające się w nawarstwieniach rejestrowanych 
podczas badań w miastach. 

Wspomniane szczątki przestępców znajdowały się 
przeważnie w atypowych pozycjach – na brzuchu, z rękami 
założonymi za plecy bądź na boku. Nie wiadomo, na ile trak-
towanie to było podyktowane strachem przed pośmiertną 
aktywnością zmarłego lub pohańbieniem, a na ile zwykłym 
zaniedbaniem, którego mógł się dopuszczać niekontrolo-
wany przez nikogo kat, wiedzący, że istnieje powszechne 
przyzwolenie na podobne formy obchodzenia się ze zwło-
kami przestępców. Tylko nieliczne z odnalezionych osób 
złożono do grobu zgodnie z praktyką przyjętą na chrześci-
jańskich cmentarzach. 

Do tej pory, nie licząc przedwojennych wykopalisk 
amatorskich, znaliśmy wyniki badań miejsc straceń prowa-
dzonych m. in. przez Marcina Paternogę i wcześniej Macieja 
Trzcińskiego w Kątach Wrocławskich, Lubaniu oraz Mił-
kowie. Rezultaty tych prac prezentowano w licznych publi-
kacjach2. Nowe badania ujawniły pochówki w układzie 

2 P. Nocuń, M. Paternoga, A. Tarasiński, Szubienica w Ką-
tach Wrocławskich w świetle badań w 1998 roku, „Śląskie Spra-
wozdania Archeologiczne”, t. 41, 1999, s. 521-526; M. Trzciński, 
Miecz katowski, pręgierz, szubienica. Zabytki jurysdykcji karnej 
na Dolnym Śląsku (XIII-XVIII w.), Wrocław 2001; K. Grenda, 
M. Paternoga, D. Wojtucki, Średniowieczna szubienica w Lu-
baniu w świetle badań archeologicznych w 2003 roku, „Śląskie 
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 anatomicznym lub szczątki pozbawione takiego układu na 
byłych miejscach straceń w Lubomierzu, Złotym Stoku, 
Jeleniej Górze (dwa miejsca straceń) i Kamiennej Górze. 
Jedno ze stanowisk było zlokalizowane na gruncie wiejskim 
i prawdopodobnie należało do miejscowości Modrzewie. 
Badania wykopaliskowe przeprowadzono także w pobliżu 
zachowanej szubienicy w Wojcieszowie. Nie dostarczyły 
one jednak szczątków ludzkich a jedynie nielicznych zabyt-
ków ruchomych funkcjonalnie związanych z szubienicą3.

Rozmieszczenie grobów i podział cmentarzyska
Cmentarzysko zlokalizowane na miejscu straceń dzie-

liło się na dwie wyraźne strefy o odmiennym przeznacze-
niu funkcjonalnym, czyli na wnętrze murowanej szubienicy 
oraz przyległy plac. Fragmenty ciał skazańców spadały 
do cembrowiny wypełniając tzw. „jamę zmarłych”, to jest 
rodzaj sztucznej niecki, jaką odkryto w pozostałościach 
szubienicy np. w Lubaniu i Jeleniej Górze. Nie wiemy jed-
nak, czy praktyka kopania takich specjalnych dołów była 
powszechna. We wnętrzu deponowano również szczątki 
zwierzęce i ludzkie pochodzące ze sprzątania przyległego 
placu. Porządki takie odbywały się np. przed remontem 
szubienicy lub na wyraźne polecenie władz, i mogły być 
związane z wizytą jakiejś znamienitej osoby. Nie była to 
w każdym razie czynność często powtarzana i możemy 
przypuszczać, że na dawnym miejscu straceń panował 
permanentny bałagan. Duża średnica szubienicznej cem-
browiny (najczęściej do 6 m) stwarzała możliwość kopania 
w jej wnętrzu także jam grobowych. Teren przyległy do 
szubienicy był przestrzenią, w obrębie której odbywały się 
egzekucje i gdzie zakopywano szczątki ludzi oraz zwierząt. 
Każde z badanych stanowisk wykazywało dużą różnorod-
ność w sposobie traktowania ciał przestępców. Wynikało 
to zarówno z ukształtowania terenu, na którym została 
wystawiona szubienica, jak również pewnych lokalnych 
„tradycji”. Nie można również ignorować roli samego kata, 
który często sprawując swój zawód od pokoleń, wyznawał 
określone przekonania i zachowania dotyczące sposobu 

Sprawozdania Archeologiczne”, t. 46, 2004, s. 181-199; K. Gren-
da, M. Paternoga, H. Rutka, D. Wojtucki, Szubienica w Miłko-
wie w świetle badań przeprowadzonych w 2007 roku, „Rocznik 
Jeleniogórski”, t. 39, 2007, s. 267-282; K. Grenda, M. Paternoga, 
H. Rutka, D. Wojtucki, Średniowieczne i nowożytne miejsce stra-
ceń w Lubaniu, stan. 59, „Śląskie Sprawozdania Archeologiczne”, 
t. 48, 2007, s. 337-350. Ogólnie o stanowiskach – D. Wojtucki, 
Publiczne miejsca straceń na Dolnym Śląsku od XV do połowy 
XIX wieku, Katowice 2009, s. 164-204; P. Duma, Grób aliena-
ta. Pochówki dzieci nieochrzczonych, samobójców i skazańców 
w późnym średniowieczu i dobie wczesnonowożytnej, Kraków 
2010, s. 84-116. Szerzej o badaniach archiwalnych – D. Wojtucki, 
Pochówki skazańców na Śląsku i Łużycach w świetle nowożyt-
nych źródeł historycznych, „Śląskie Sprawozdania Archeologicz-
ne”, t. 48, 2007, s. 319-336.

3 P. Duma, K. Grenda, H. Rutka, D. Wojtucki, Wyniki ba-
dań archeologicznych szubienicy w Wojcieszowie w 2009 r., „Po-
mniki Dawnego Prawa”, z. 8, 2010, s. 4-21.

traktowania zwłok. Pamiętać jednak musimy, że prace na 
wymienionych stanowiskach nie były prowadzone szero-
kopłaszczyznowo i można przypuszczać, że wykopaliska 
objęły maksymalnie 20% pierwotnej powierzchni dawnego 
miejsca straceń i to bez dołów rakarskich, których wielkości 
mogłyby dodatkowo pomniejszyć nasze szacunki.

Na podstawie podjętych badań wyłania się nam nastę-
pujący obraz przygotowywania grobów: jamy kopane dla 
ciał są przeważnie krótkie i płytkie, przypominają raczej 
doły przeznaczone na padlinę4. Zdarza się, że występują 
w nich również kości zwierząt, niekiedy w układach anato-
micznych. Na tej podstawie możemy wnioskować, że groby 
pełniły doraźnie funkcję dołów rakarskich, a tym samym, 
że na niektórych miejscach straceń nie istniało rozgranicze-
nie pomiędzy placem grzebalnym, a rakarnią.

Mimo istnienia odpowiednich rozporządzeń, co do trak-
towania zwłok przestępców, można zauważyć, że praktyka 
przeczy nakazom zawartym w instrukcjach. Na sytuację 
tę wpływał brak kontroli i negatywny stosunek do ciała 
przestępcy. Z prowadzonych badań wynika, że większość 
odkrytych grobów była niezwykle płytka, tak że zwłoki 
były narażone na działalność dzikich zwierząt. Również 
z tego powodu dotrwały one do dzisiaj w bardzo złym sta-
nie, często jedynie fragmentarycznie. 

Wśród stanowisk przebadanych w ostatnim czasie na 
uwagę zasługuje to położone w Jeleniej Górze5. Pierwsze 
miejsce straceń w tym mieście było zlokalizowane na obec-
nym Wzgórzu Kościuszki. Murowana szubienica padła ofiarą 
przystosowania wzgórza do celów militarnych w 1778 r., 
kiedy to urządzenie rozebrano, a miejsce straceń z rakarnią 
przeniesiono w pobliże obecnej ul. Sudeckiej. Dostępne źró-
dła wymieniają około 50 egzekucji przeprowadzonych na 
omawianym stanowisku. W 2012 r. w trakcie prac ratowni-
czych udało się natrafić na pozostałości murowanego urzą-
dzenia (ryc. 1). We wnętrzu szubienicy znajdowała się czy-
telna warstwa ludzkich kości, która odłożyła się w trakcie 
jej użytkowania (ryc. 2). Kości były zniszczone, połamane 
i nosiły ślady długotrwałej ekspozycji na warunki atmos-
feryczne. Szubienica została wybudowana na nieregularnie 
ukształtowanej skale, dlatego szczątki tworzyły wyraźne 
skupiska, kumulując się w miejscach, w których skała 
posiadała zagłębienia – największe w części północnej. 

4 M. Genesis, Bestattung in ungeweihter Erde – Opfer des 
mittelalterlichen Strafvollzug: Eine archäologisch-historische 
Betrachtung, [w:] Glaube – Aberglaube – Tod. Vom Umgang mit 
dem Tod von der Frühgeschichte bis zur Neuzeit, „Ethnogra-
phisch-Archäologische Zeitschrift“, t. 50, 2009, z. 1-2, s. 329.

5 P. Duma, H. Rutka, D. Wojtucki, Odkrycie pozostało-
ści szubienicy w Jeleniej Górze, „Rocznik Jeleniogórski”, t. 44, 
2012, s. 49-66. Drugie miejsce straceń w Jeleniej Górze zosta-
ło rozpoznane w wyniku badań sondażowych w marcu 2014 r. 
Znajdowało się przy ul. Sudeckiej. W trakcie prac natrafiono na 
pozostałości murowanego urządzenia funkcjonującego według 
źródeł w latach 1779-1836. W trakcie prac odnaleziono liczne ko-
ści zwierzęce i kilka fragmentów kości ludzkich. Wyniki badań 
w przygotowaniu.
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Ryc. 1. Jelenia Góra, pow. grodzki. Fundamenty szubienicy w trakcie eksploracji. Stan po zdjęciu warstwy rozbiórkowej. 
Widoczny pierwotny poziom użytkowy tego miejsca straceń. Fot. P. Duma.

Ryc. 2. Jelenia Góra, pow. grodzki. Widok ludzkich kości we wnętrzu szubienicy wraz ze skoblem egzekucyjnym in situ. Fot. P. Duma.
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Miąższość skupiska kości wahała się od 35 do 45 cm. 
Szczątki były przemieszane z ciemną próchnicą, nie two-
rząc czytelnych warstw. Z samego wnętrza szubienicy 
pozyskano 985 kości i ich fragmentów, w tym także kości 
zwierzęcych należących do drobnych ssaków (110 sztuk 
i fragmentów). Wśród fragmentów szkieletów zalegały 
ciekawe zabytki ruchome, rzadko spotykane w podobnym 

kontekście (ryc. 3). Należały do nich skoble, którymi przy-
puszczalnie przybijano stryczki do drewnianych belek, 
ogniwo łańcucha egzekucyjnego i grot bełtu użyty wtór-
nie jako gwóźdź (!). Warstwa musiała narastać od połowy 
XVI w., kiedy prawdopodobnie wybudowano szubienicę 
(o czym pośrednio informował saski fenig z 1541 r odnale-
ziony w fundamencie) do czasu poprzedzającego rozbiórkę 
w 1778 r. Pod warstwą kości widoczne były nieregularne 
placki zaprawy wapiennej, która spadła na grunt w trak-
cie budowy. Przed odnalezionym fundamentem natrafiono 
również na dwa prostokątne dołki posłupowe mogące 
 należeć do wcześniejszej – drewnianej – szubienicy. 

Pozyskane kości ludzkie były masywne lub średnio 
masywne i należały wyłącznie do mężczyzn. Większość 
zabitych musiała odznaczać się dobrze rozwiniętymi par-
tiami mięśniowymi, a co najmniej trzech posiadało atle-
tyczną budowę ciała6. Co ciekawe, na 13 zidentyfikowanych 
osób (co daje liczbę 26 rąk) odnaleziono kości zaledwie 
jednego pełnego nadgarstka i 4 kompletów śródręcza. Być 
może brak ten można tłumaczyć zapotrzebowaniem na dło-
nie skazańców, które według szeroko rozpowszechnionych 
wierzeń miały posiadać magiczne właściwości7. Odnale-
zione kości nie nosiły śladów cięcia, a na drugich kręgach 
szyjnych nie stwierdzono złamania zęba kręgu, co świadczy 
o tym, że w żadnym z przypadków śmierć nie nastąpiła przez 
skręcenie karku, a była raczej wynikiem uduszenia. Jak 
wiadomo, skręcenie karku umożliwiała odpowiednia pętla 
i upadek z wysokości. Takie metody wprowadzono dopiero 
w XIX w., wcześniej śmierć mogła przeciągać się godzinami.

Podobna, lecz posiadająca znacznie większą miąższość, 
warstwa wystąpiła podczas wcześniejszych badań szubie-
nicy w Lubaniu8. Z kolei w Lubomierzu, mimo zbliżonej 
ilości źródłowo potwierdzonych egzekucji, we wnętrzu szu-
bienicy nie odłożyła się czytelna warstwa szczątków (ryc. 4). 
Na tym stanowisku odnalezione kości były przemieszane 
z gruzem rozbiórkowym o miąższości od 10 do 25 cm, a ich 
pierwotny kontekst mógł ulec zatarciu podczas demontażu 
szubienicy w 1824 r. Po zdjęciu warstwy rozbiórkowej uka-
zały się zarysy dwóch jam grobowych – jedna z nich niefor-
tunnie znajdowała się pod pniem lipy uniemożliwiającym 
jej przebadanie, druga, granicząca z nią, zawierała niezwy-
kle ciekawy podwójny pochówek (ryc. 6). Grób ten w rzu-
cie poziomym rysował się jako prostokąt o zaokrąglonych 
narożach, o wymiarach 1,56×0,74 m, z dłuższym bokiem 
na linii NW-SE (ryc. 7). Ciała były wkopane płytko, zale-
dwie 20-30 cm od pierwotnej powierzchni gruntu (ryc. 5). 
Analiza antropologiczna wykazała, że szczątki należały do 

6 Analizy antropologiczne we wszystkich z omawianych 
przypadków przeprowadziła dr Honorata Rutka.

7 A. Wuttke, Der deutsche Volksaberglaube der Gegenwart, 
Hamburg 1860, s. 105; C. Meyer, Der Aberglaube des Mittelalters 
und der nächstfolgenden Jahrhunderte, Paderborn b.r., s. 80.

8 K. Grenda, M. Paternoga, H. Rutka, D. Wojtucki, op.cit.; 
K. Grenda, M. Paternoga, D. Wojtucki, op.cit.

Ryc. 3. Jelenia Góra, pow. grodzki. Wybór zabytków pozyskanych 
podczas badań: a, b – skoble egzekucyjne; c – grot bełtu; 

d – gwóźdź. Rys. P. Duma.

Ryc. 4. Lubomierz, pow. lwówecki. Plan stanowiska: 1 – ciemna 
próchnica; 2 – próchnica z zawartością węgli drzewnych; 3 – gruz; 
4 – pozostałości lipy (teren niebadany); 5 – gruz z domieszką 

próchnicy; 6 – kamienie. Rys. P. Duma.
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Ryc. 5. Lubomierz, pow. lwówecki. Widok ogólny odkrytych reliktów szubienicy z podwójnym grobem skazańców wewnątrz i pniem lipy 
zasadzonej podczas rozbiórki w 1824 r. Fot. P. Duma.

Ryc. 6. Lubomierz, pow. lwówecki. Widok grobu, w którym 
złożono ciała dwóch mężczyzn. Fot. P. Duma.

Ryc. 7. Lubomierz, pow. lwówecki. Widok podwójnego grobu od-
nalezionego we wnętrzu szubienicy. Rys. P. Duma.
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dwóch mężczyzn: jednego w wieku około 18-25 lat oraz 
drugiego – w wieku 35-54 lat9. Układ kości w grobie świad-
czył o tym, że mężczyznom przed śmiercią ręce założono 
za plecy i związano. Przypuszczalnie mieli również skrę-
powane stopy, choć tego nie da się stanowczo stwierdzić. 
Kości znajdujące się w grobie zachowały się w dobrym sta-
nie. U jednego z osobników nie udało się odnaleźć pozo-
stałości dłoni, co może wskazywać, że był ich pozbawiony 
już podczas pochówku. Szczątki mogły należeć do prze-
stępców, których powieszono na szubienicy i których ciała 
były następnie eksponowane przez bliżej nieokreślony 
czas. Być może wtedy młodszy mężczyzna stracił dłonie. 
Wiemy, że aż do XIX w. dłonie skazańca na całym obszarze 
Europy uchodziły za talizman o dużej mocy i wielu zastoso-
waniach, a źródła donoszą o kradzieżach dłoni skazańców 
wprost z szubienicy10. Nie jest jasne, dlaczego ciała zostały 
zdjęte ze stryczków i pochowane. Jak wiadomo, powszech-
nie praktykowano zwyczaj pozostawiania zwłok aż do 

9 P. Duma, H. Rutka, D. Wojtucki, Wyniki badań archeolo-
gicznych na dawnym miejscu straceń w Lubomierzu w 2010 roku, 
„Pomniki Dawnego Prawa”, z. 10, 2010, s. 6-7.

10 D. Wojtucki, Publiczne miejsca..., s. 180; J. G. Berge-
mann, Beschreibung und Geschichte der Stadt Friedeberg am 
Queis, Hirschberg 1829, s. 273; A. Wuttke, op. cit., s. 105.

pełnego rozkładu ścięgien i samoczynnego upadku do wnę-
trza szubienicy. Proces ten trwał nawet do dwóch lat. Być 
może oba ciała znalazły się w grobie na krótko przed pla-
nowanym remontem szubienicy. Jak wiemy, nakazywano 

Ryc. 8. Złoty Stok, pow. ząbkowicki. Widok ogólny pozostałości szubienicy podczas eksploracji i odnalezionych grobów skazańców. 
Fot. D. Wojtucki.

Ryc. 9. Złoty Stok, pow. ząbkowicki. Plan stanowiska: 1 – zaprawa; 
2 – ciemnopopielata próchnica; 3 – kamienie. Rys. P. Duma.
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wtedy katu dokładne wysprzątanie miejsca straceń, w tym 
ściągnięcie i zakopanie wiszących trucheł. Ciała zostały 
pochowane w małej jamie, niedostosowanej do wzrostu 
zmarłych, dodatkowo złożono je twarzą do ziemi. W tym 
działaniu możemy dopatrywać się dodatkowych zabiegów 
hańbiących zmarłych, oraz – w dalszej kolejności, środ-
ków mających utrudnić im pośmiertną aktywność. Istnieje 
również przekonanie, iż osoby, które dopuściły się grzechu 
śmiertelnego, w ramach pokuty składano do jamy na brzu-
chu11. Ponieważ zmarli byli niemal całkowicie pozbawieni 
wyposażenia, na podstawie nielicznych fragmentów cera-
miki pochodzących z zasypiska, pochówek można datować 
szeroko na XVI-XVIII w. Mimo, że do badanego stanowi-
ska posiadamy wiele zachowanych źródeł, nie znajdujemy 
tam informacji na temat podwójnej egzekucji. Egzekucje na 
opisywanym miejscu straceń poświadczone są już od 1421 r. 
Dla lat 1421-1676 potwierdzonych jest ich 26, w tym jedna 
poczwórna (1421 r.) i jedna wykonana jednocześnie na sied-
miu osobach (1609 r.)12. W opozycji do tych informacji stoją 

11 A.K. Cherryson, Normal, deviant and atypical: burial va-
riation in late Saxon Wessex, c. AD 700-1100, [w:] Deviant Burial 
in the Archaeological Record, red. E.M. Murphy, „Studies in Fu-
nerary Archaeology”, t. 2, Oxford 2008, s. 115-130.

12 D. Wojtucki, Publiczne miejsca..., s. 349-352.

wyniki badań archeologicznych. W pobliżu fundamentów, 
prócz nielicznych i płytkich obiektów nieruchomych, nie 
odnaleziono żadnych innych pochówków (ryc. 4). Fakt ten 
powinien zastanawiać, ponieważ na przykładzie innych sta-
nowisk wiemy, że groby lokalizowano zazwyczaj w bezpo-
średnim sąsiedztwie szubienicy. Ilość straconych tutaj osób 
była wysoka, a do ich liczby dodać musimy także pochówki 
samobójców odnotowane źródłowo. Możliwe, że groby były 
kopane tak płytko, że uległy całkowitej destrukcji na skutek 
orki, wykonywanej na terenie stanowiska aż do dzisiaj. 

Częściowo potwierdzeniem wymienionych praktyk są 
badania prowadzone na byłym miejscu straceń w Złotym 
Stoku. W ich trakcie udało się odnaleźć mur szubienicy oraz 
częściowo zachowane groby (ryc. 8). Omawiane miejsce 
straceń otrzymało murowany obiekt niedługo po 1558 r., zaś 
jego rozbiórka przypadła na 1831 r., lub niedługo potem13. 
Po wschodniej stronie fundamentów szubienicy natrafiono 
na fragmentarycznie zachowane groby, zaś w jej wnętrzu 
odkryto jamę odpadową, w której złożono ludzkie kości 
bez porządku anatomicznego (ryc. 10). Jama o wymiarach 
1,8×1,35 m była zagłębiona w podłoże na 46 cm. Jej krawę-
dzie były dosyć nieregularne i postrzępione. W wypełnisku 

13 Ibidem, s. 516.

Ryc. 10. Złoty Stok, pow. ząbkowicki. Widok obiektu odnalezionego wewnątrz szubienicznej cembrowiny. Widoczne skupisko ludzkich 
kości przemieszanych z fragmentami cegieł i kamieniami. Fot. P. Duma.
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znajdowało się blisko 80 całych i zachowanych fragmen-
tarycznie kości ludzkich. Były one przemieszane z kamie-
niami i cegłami, zarówno fragmentami, jak i całymi. 
Co ciekawe, wśród bezładnie zalegających szczątków dwa 
odcinki kręgosłupa (każdy zawierający po pięć kręgów) 
leżały w układzie anatomicznym. Pośrednio może to suge-
rować, że w momencie znalezienia się w dole kości mogły 
być połączone tkanką miękką. Egzekucja pochowanych 
przestępców musiała się zatem odbyć kilka lat (dwa-trzy?) 
przed sporządzeniem odnalezionego dołu i wrzuceniem do 
niego odkrytych szczątków. W samej próchnicy wystąpiły 
liczne grudki węgli drzewnych. Dodatkową wizytówką 
kata, który – jak wiemy – był również hyclem, stanowił 
kompletny szkielet kota znajdujący się w jamie. Analiza 
antropologiczna wykazała, że zalegające w dole kości ludz-
kie należały co najmniej do dwóch osobników płci męskiej. 
O chronologii obiektu informuje ceramika zalegająca wśród 
kości ludzkich, datowana na XVII-XVIII w.

Dwa pochówki odnalezione na zewnątrz szubienicy 
musiały być pierwotnie tak płytkie, że ciała niemalże wysta-
wały z ziemi. Zarysy jam grobowych były niemal nieczy-
telne, ponieważ kości zalegały na pograniczu humusu i calca 
– zaledwie 30 cm pod powierzchnią gruntu. Spąg grobu 1 
znajdował się 30 cm od pierwotnej warstwy użytkowej, 
natomiast w przypadku grobu 2 było to 35 cm. Z tego 
powodu kości dotrwały do naszych czasów w złym stanie 
– były uszkodzone, zerodowane i bardzo kruche. Mimo 
przesunięć niektórych elementów szkieletu, rekonstrukcja 
ułożenia ciał była jednak możliwa. Grób 1 został wykopany 
w odległości około 2,5 m w kierunku południowo-wschod-
nim od szubienicy (ryc. 9). W jamie położonej na osi NE-SW 
złożono ciało osoby dorosłej zmarłej w wieku około 35 lat. 
Kości były słabo zachowane, a szkielet został mocno naru-
szony przez orkę. Wykopana jama, prócz tego, że była zbyt 
płytka, okazała się także za mała w stosunku do przyży-
ciowego wzrostu pochowanego. Być może dlatego szkielet 

był ułożony na lewym boku i miał podkurczone kończyny 
dolne (ryc. 11). Nieco inaczej przedstawiał się układ szcząt-
ków w grobie 2. Szkielet ten był zachowany tak fragmenta-
rycznie, że nie mamy pewności, czy do jamy złożono całe 
ciało, które uległo zniszczeniu w późniejszym czasie, czy 
był to może sam korpus, który odpadł ze stryczka i został 
uprzątnięty przez kata. Grób wykopano w odległości około 
1 m w kierunku wschodnim od szubienicy. Znajdowała się 
w nim górna partia tułowia bez czaszki (ryc. 12). Znaleziono 
jednak jej fragmenty oraz żuchwę. Pochowano tutaj męż-
czyznę w wieku około 45 lat. Wśród zachowanych szcząt-
ków in situ znajdowały się fragmenty szczęki i żuchwy, 
prawy i lewy obojczyk, fragment lewej łopatki, prawa i lewa 
kość ramienna, fragment trzonu kości piszczelowej, 19 frag-
mentów żeber oraz 5 kręgów piersiowych.

W warstwie humusu odnaleziono także inne fragmenty 
kości ludzkich oraz zwierzęcych. Można podejrzewać, 
że część z nich pochodziła z naruszonych grobów. Wśród 
szczątków rozpoznano fragment czaszki należący do osoby 
dorosłej (adultus), pierwszy kręg szyjny, fragment żuchwy, 
fragmenty trzonu kości ramiennej, kości promieniowej, 
piszczelowej, głowę oraz dalszą część kości udowej, drobne 
fragmenty żeber i kręgów, 4 fragmenty miednicy oraz 
7 paliczków ręki i 1 paliczek stopy.

Nieco inaczej prezentuje się dawne miejsce straceń zlo-
kalizowane w Kamiennej Górze, badane w 2013 r. Tamtejsza 
szubienica została wybudowana na wyraźnym wyniesieniu 
górującym nad miastem, a po częściowej rozbiórce w 1820 
r. przerobiono ją na szafot14. Obniżono wtedy mur szubie-
nicy i nakryto go drewnianą platformą. Przypuszczalnie 
w trakcie tych prac dokonano bliżej nieokreślonej ingerencji 
w nawarstwienia znajdujące się wewnątrz szubienicy. Pod-
czas badań archeologicznych stwierdzono, że zachowane 

14 Ibidem, s. 316-317.

Ryc. 11. Złoty Stok, pow. ząbkowicki. Pozostałości szkieletu w gro-
bie 1. Rys. P. Duma.

Ryc. 12. Złoty Stok, pow. ząbkowicki. Pozostałości szkieletu w gro-
bie 2. Rys. P. Duma.
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nawarstwienia zawierające kości (w tym ludzkie, choć przy 
znacznym odsetku szczątków zwierzęcych) były mocno 
przemieszane, na co wskazywała nowożytna ceramika 
(XVIII/XIX w.) zalegająca w spągu. 

W warstwach wewnętrznych rozpoznano pojedyn-
cze kości ludzkie należące prawdopodobnie do osobnika 
dorosłego: część nasady bliższej z niewielkim fragmen-
tem trzonu kości promieniowej, pięć paliczków ręki, kość 
księżycowatą nadgarstka oraz niewielki fragment żebra. 
Na poziomie od 70 do 90 cm kolejnej warstwy (użytkowej 
– nr 3) pośród kości wydzielono masywny paluch stopy, 
trzy paliczki stopy, jedną kość stępu, mały fragment kości 
krzyżowej, kręg piersiowy oraz fragment kolejnego kręgu 
piersiowego. Biorąc pod uwagę miejsce zdeponowania kości 
z obu warstw – rozbiórkowej i użytkowej – mogły one nale-
żeć do jednego dorosłego osobnika. 

Na kości zwierzęce natrafiono zarówno w nawar-
stwieniach wewnątrz szubienicznego cylindra, jak również 
w humusie na zewnątrz i w znajdującej się poniżej glebie. 
Wiele z ich fragmentów było przepalonych. Tak liczne 
szczątki zwierzęce potwierdzają istnienie w tym miejscu 
rakarni, wymienianej z resztą w źródłach. Grubość warstwy 
na zewnątrz pozostałości szubienicy wahała się od 10 do 
20 cm. Jej część stropowa była zniszczona i przemieszana 
wskutek orki. W odległości 2,3 m w kierunku południowo-
-zachodnim od fundamentów szubienicy odnaleziono 

skupisko przemieszanych kości ludzkich i zwierzęcych 
(ryc. 13). Pośród nich rozpoznano pojedyncze kości ludz-
kie: prawą rzepkę, kość śródręcza, kość śródstopia, paliczek 
stopy oraz fragment trzonu z nasadą bliższą prawej kości 
promieniowej osobnika dorosłego, fragment trzonu z nasadą 
dalszą prawej kości łokciowej, trzon z uszkodzoną nasadą 
bliższą prawej kości strzałkowej oraz pasującą do niego ana-
tomicznie i morfologicznie prawą kość piszczelową. Oprócz 
tego w opisywanej warstwie, głównie w części wschodniej 
i południowej wykopu, natrafiono na inne kości ludzkie 
– łącznie 19 ułamków. Rozpoznano jedną kość śródręcza, 
cztery paliczki ręki, fragment głowy kości ramiennej, część 
nasady bliższej z niewielką częścią trzonu kości promienio-
wej, trzon z uszkodzoną nasadą bliższą i dalszą prawej kości 
ramiennej, fragment trzonu kości strzałkowej i lewego oboj-
czyka, trzy ułamki żeber, jeden kręg szyjny, trzon kręgu 
piersiowego, dwa elementy sklepienia czaszki oraz mały 
fragment łuku żuchwy. Odnaleziona żuchwa mogła należeć 
do osobnika dorosłego, którego wiek oszacowano w przy-
bliżeniu na ok. 60-70 lat. Wyeksplorowane szczątki ludzkie 
mogły należeć do co najmniej dwóch osobników dorosłych, 
w tym jednego w wieku senilis.

Pod opisywanymi warstwami natrafiono na dwa obiekty 
nieruchome. Znajdowały się one w części południowej bada-
nego terenu. Wymiary obiektu oznaczonego numerem 1 
wynosiły 263×110 cm. W jego stropie wystąpiły luźne kości, 

Ryc. 13. Kamienna Góra, pow. kamiennogórski. Widok ogólny stanowiska z fundamentem szubienicy z grupą ludzkich i zwierzęcych kości 
przed częściowo zachowanym wejściem. Fot. P. Duma.
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zarówno ludzkie jak i zwierzęce, oraz kamienie. Obiekt ozna-
czony numerem 2 ukazał się w części południowej wykopu 
i został odsłonięty jedynie fragmentarycznie. Wymiary prze-
badanej części wynosiły 252×182 cm. W stropie obiektu rów-
nież odnaleziono kości, tutaj jednak wystąpiły one w więk-
szej ilości, a wiele fragmentów szkieletów zwierzęcych 
zachował układ anatomiczny, tylko częściowo naruszony 
przez orkę. Oba obiekty z przyczyn czasowych nie były 
w pełni eksplorowane. Badania zakończono na dokumentacji 
części stropowych. Duża ilość kości zwierzęcych sugeruje, 
że obiekty mogą stanowić relikty dołów rakarskich. Więcej 
wiadomości przyniosą dalsze badania stanowiska.

Szubienice usytuowane w Złotym Stoku, Lubomie-
rzu i Jeleniej Górze były obiektami miejskimi. Nic dziw-
nego zatem, że ich konstrukcje cechowały się solidnością 
i trwałością. W toku prac archeologicznych udało się jednak 
rozpoznać murowaną szubienicę zlokalizowaną na gruncie 
wiejskim, w okolicach wsi Modrzewie koło Wlenia. Mimo, 
że urządzenie służyło niewielkiej miejscowości, pod wzglę-
dem rozmiarów i konstrukcji z powodzeniem mogłoby 
konkurować z niejedną szubienicą miejską. Badania tego 
miejsca straceń miały charakter ratowniczy, ponieważ sta-
nowisko znajduje się na krawędzi nieczynnego co prawda, 
ale sukcesywnie osuwającego się zbocza wybierzyska 
żwiru. Sam obiekt jest dosyć zagadkowy, ponieważ na jego 
temat źródła milczą, a lokalizację pozostałości szubienicy 
udało się rozpoznać jedynie dzięki kwerendzie map topogra-
ficznych i prospekcji terenowej15. W trakcie prac wykopali-
skowych odnaleziono fragmentarycznie zachowany funda-
ment spojony mocną zaprawą wapienną oraz jego negatyw, 
pozwalający zrekonstruować średnicę zewnętrzną szubie-
nicy na 6,3 m (ryc. 14). Świadczy to pośrednio o względach 
prestiżowych, którymi kierował się fundator, a jednocze-
śnie właściciel prawa wyższego sądownictwa, dającego mu 
możliwość wystawienia murowanego urządzenia i karania 
swoich chłopów na gardle. W toku prac odsłonięto war-
stwę rozbiórkową, zachowaną fragmentarycznie i mocno 
przemieszaną z ciemną próchnicą. Bezpośrednio w obrę-
bie byłego cylindra szubienicznej cembrowiny, w humusie, 
natrafiono na fragment ludzkiego żebra. Poniżej humusu 
w części wschodniej, w stropie warstwy gruzu wypełnia-
jącego negatyw fundamentu szubienicy, znajdowało się 
skupisko połamanych kości ludzkich (ryc. 15). Składały 
się one na niekompletną kończynę górną osoby dorosłej. 
Kości te mogły znaleźć się w tym miejscu wskutek znisz-
czenia grobu znajdującego się we wnętrzu szubienicy lub, 
odpadłszy od ciała wiszącego na szubienicznej belce, zale-
gły przy krawędzi fundamentu, a następnie, podczas prac 

15 Miejsce dokładnej lokalizacji szubienicy wytypował Le-
szek Różański, członek Stowarzyszenia Ochrony i Badań Zabyt-
ków Prawa. W miejscu przypuszczalnej lokalizacji odnaleziono 
grudki zaprawy i kamienie pokryte zaprawą wapienną znajdujące 
się na krawędzi wybierzyska. Jak się okazało, na skutek procesów 
erozyjnych około 15% szubienicy uległo osunięciu.

rozbiórkowych, wpadły do dołu powstałego po odzyskaniu 
kamieni. Na tym odcinku pozostałości szubienicy zostały 
tak dokładnie rozebrane, że o przebiegu muru informował 
nas już tylko wspomniany negatyw wypełniony gruzem. 
Nie odnaleziono innych szczątków. Jest zatem możliwe, 
że odbyła się tutaj tylko jedna egzekucja.

 W wykopach zlokalizowanych w pobliżu reliktów 
konstrukcji nie odnaleziono żadnych pochówków, niewiele 
było również materiału zabytkowego – natrafiono jedy-
nie na pojedyncze fragmenty ceramiki datowanej od XV 
do XIX w., które dostały się do ziemi głównie z nawozem 
przywożonym na pola. O tym, że teren był intensywnie 
uprawiany w przeszłości świadczyły ślady orki uchwycone 
w wykopach.

Opisane stanowiska wykazują sporą różnorodność, 
zarówno w odniesieniu do konstrukcji samej szubienicy 
i jakości wykonania jej fundamentów, jak i rozplanowa-
nia cmentarzyska dla skazańców i ilości zdeponowanych 
szczątków. Dodatkowo, śląskie miejsca straceń wyróż-
niają się nieznacznie na tle podobnych stanowisk badanych 
w zachodniej Europie16. Odmienności wynikają głów-
nie z mniejszej liczby pochówków zlokalizowanych przy 
pozostałościach murowanych urządzeń znajdujących się 
w Polsce. Nawet w stosunkowo dużych miastach śląskich 
groby skazańców znajdują się w dużym rozproszeniu. Zde-
cydowana większość szczątków była zdeponowana bez 
porządku anatomicznego we wnętrzu urządzenia. Być może 
po części wynikało to z samej konstrukcji szubienic. Nie-
które z zachowanych do dzisiaj obiektów austriackich miało 
formę wolnostojących filarów i w takich przypadkach kości 
ulegały rozproszeniu. Inne informacje, jak również wyniki 
wykopalisk na tle porównawczym były zbiorczo publiko-
wane w trzech tomach poświęconych poruszanej tematyce 
wydanych w ostatnich latach17. 

Dokonywanie podobnych porównań wymaga wzię-
cia pod uwagę rangi i wielkości ośrodka, któremu słu-
żyło dane miejsce straceń, stopnia dokładności analizy 

16 J. Auler, Die Gräber der Richstätte Amtsmandshaven bei 
Næstved auf Seeland (Dänemark), „Archäologische Informatio-
nen”, t. 24, 2001, nr 2, s. 271-277; R. Busch, Der Galgenberg bei 
Salzhausen, „Hammaburg” N.F., t. 13, 2002, s. 127-136; U. Hau-
er, Der Galgenberg – ein Bestattungsplatz bei Hundisburg, Kr. 
Haldensleben, „Ausgrabungen und Funde“, t. 36, 1991, z. 4, 
s. 169-179; Richtstätte und Wasenplatz in Emmenbrücke (16.-19. 
Jahrhundert). Archäologische und historische Untersuchungen 
zur Geschichte von Strafrechtspflege und Tierhaltung in Luzern, 
red. J. Manser, t. 1-2, Basel 1992; H. Stahlhofen, Archäologische 
Untersuchung des Galgenberges in der Gemarkung Hundisburg, 
Kreis Haldensleben, „Jahresschrift des Kreismuseums Halden-
sleben”, t. 24, 1983, s. 16-20; S. Urlich-Bochsler, Der Galgen von 
Matten bei Interlanken, „Archäologie der Schweiz”, t. 16, 1993, 
nr 2, s. 103-104.

17 Richtstättenarchäologie, red. J. Auler, t. 1-3, Dormagen 
2010-2012; w jednym z tomów artykuł o omawianych stanowi-
skach – P. Duma, D. Wojtucki, Neu entdeckte Galgenreste bei 
Liebenthal (Lubomierz) und Reichenstein (Złoty Stok), [w:] ibi-
dem, t. 3, Dormagen 2012, s. 46-56.
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Ryc. 14. Modrzewie, pow. lwówecki. Ujęcie fundamentu i negatywu w trakcie eksploracji. Fot. P. Duma.

Ryc. 15. Modrzewie, pow. lwówecki. Widok kości in situ znajdujących się w stropie gruzu wypełniającego negatyw fundamentu szubienicy. 
Fot. P. Duma.



PAWEŁ DUMA

236

antropologicznej pozyskanych szczątków oraz ilości dostęp-
nych źródeł historycznych. Tylko wtedy podobne zabiegi 
będą uzasadnione. Przeszkodą przy kompleksowej analizie 
jest również stopień rozpoznania powierzchni placu, który 
służył za miejsce straceń. Mimo tego, że w południowo-
-zachodniej Polsce stanowisk archeologicznych z prze-
badaną szubienicą jest już sporo, to dalej niewiele wiemy 
o jej otoczeniu, a także zasięgu cmentarza przeznaczonego 
dla skazańców i istotnych różnicach w wykorzystaniu 
jego poszczególnych części. Wspominaliśmy, ale wypada 
powtórzyć, że wiele zależało od położenia miejsca straceń 
i podłoża, które występowało pod humusem. Dzięki pra-
com wykopaliskowym udało się potwierdzić, że ciała prze-
stępców były eksponowane do całkowitego rozkładu ścię-
gien, a kości ludzkie traktowano na równi ze zwierzęcymi. 
Miejsce straceń było również rakarnią, a stopień obecności 
szczątków zwierzęcych, nawet w warstwach wewnątrz szu-
bienicy, jest bardzo wysoki. Prace porządkowe przeprowa-
dzano sporadycznie. Nie bez przyczyny konstrukcje szu-
bienic były murowane, a otwory wejściowe zaopatrywano 
w drzwi z solidnymi zamkami. Pośrednio wysoka szubie-
niczna cembrowina miała zapobiegać wykradaniu ciał prze-
stępców oraz ubrań jakie posiadali. Należy się zastanowić 

nad brakiem kości dłoni, ujawnionym w toku badań antro-
pologicznych, jednak z poważniejszymi wnioskami musimy 
się wstrzymać przed kompleksowym rozpoznaniem chociaż 
jednego miejsca straceń – najlepiej służącego większemu 
miastu. Nie wiadomo również nic na temat dawnych miejsc 
straceń w innych regionach Polski. Do tej pory nikt nie pod-
jął się badań podobnych stanowisk poza Śląskiem lub bada-
nia takie zakończyły się fiaskiem. Częściowo problem może 
leżeć w braku pozostałości murowanych szubienic, błędnym 
rozpoznawaniu omawianych zjawisk w przeszłości, a ogól-
nie rzecz ujmując w braku zapotrzebowania i zainteresowa-
nia podobnymi stanowiskami wśród specjalistów. Wydaje 
się, że miejsc wymagających weryfikacji jest sporo. Przed 
laty o jednym z nich wspominała na marginesie swoich roz-
ważań Elżbieta Kowalczyk18. W pobliżu Kuczborka, pow. 
żuromiński, na wyniesieniu o nazwie Szubienica odnale-
ziono cmentarzysko, które zdaniem autorki znajdowało się 
w miejscu wykonywania wyroków ławy miejskiej. Przez 
wcześniejszych badaczy zostało zaklasyfikowane jako 
wczesnośredniowieczne. Nikt później nie podjął jednak 
tematu, a podobnych przypadków może być więcej. Oprócz 
kontynuacji badań terenowych pożyteczna okazać mogłaby 
się również wizyta w archiwum.

18 E. Kowalczyk, Chrześcijańskie miłosierdzie. Rzecz o po-
chówkach dzieci nie ochrzczonych (na przykładzie północnego 
Mazowsza), [w:] Dusza maluczka a strata ogromna, red. W. Dzie-
duszycki, J. Wrzesiński, „Funeralia Lednickie”, t. 6, Poznań 
2004, s. 104, przyp. 1.

Summary

The graves of criminals in Silesia in the light of recent archaeological research

The present text focuses on analysis of execution sites 
and graves of criminals explored in south-west Poland, 
mainly in the area of Lower Silesia. The author describes 
results of his own research during archaeological excava-
tions, where remains of masonry gallows and graves of 
criminals have been found. The remains of gallows and 
executions sites have been discovered in Lubomierz, Jele-
nia Góra, Złoty Stok, Kamienna Góra and Modrzewie. 
All gallows were built on a circular plan with diameter up 
to 6 meters. Historical sources confirm numerous execu-
tions on the mentioned sites. With time they have been sur-
rounded by extensive cemeteries for criminals split in two 
parts – gallows internal area (where many human bones 
in non-anatomical form were found) and the external area 
(where graves containing anatomical structure of bones 
dominated). Nevertheless most of human remains found 
during excavations were lying in atypical positions. In the 
middle of gallows in Lubomierz, a double burial containing 
bodies of two men with arms crossed behind their back and 
laying with face to the ground has been discovered. Inside 
the gallows in Jelenia Góra, there was a 35-45 cm layer of 

human bones, while inside the gallows in Złoty Stok, there 
was a pit that contained bones of at least two men, litter and 
a complete skeleton of cat. Close to this gallows there were 
also two others, partially destroyed burials. One of them 
contained body laying on its side and another on its back 
(only a part of trunk without head and arms was saved). 
In Kamienna Góra, a smaller amount of human remains 
was discovered. They were clearly affected by later pro-
cesses and mixed up with animal remains. The gallows in 
Modrzewie deserves more attention. In comparison to the 
other objects, this gallows was sporadically used. Only three 
humans bones were found on this site. All described gallows 
were explored in the last 10 years.
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