
Kat w dawnym mieście

W średniowiecznym i nowożytnym mieście kat był niezbędny. Mniejsze ośrodki często 
wypożyczały katów w zależności od potrzeb, natomiast w wielkich miastach władze 
utrzymywały takiego urzędnika na stałej pensji. Tak było również w przypadku Gdańska.

„Mistrz małodobry”, jak w staropolszczyźnie nazywano kata, był postacią niezwykle 
barwną. Z jednej strony człowiek nieczysty, otoczony społecznym tabu, którego nie-
czystość przenosiła się symbolicznie na każdego, kto dotknął samego kata bądź tylko 
jego rzeczy. Z drugiej – niezbędny trybik w machinie miejskiej sprawiedliwości. Z tego 
powodu istniały całe dynastie katowskie, synowie mistrzów bowiem często nie mieli 
wyboru, jak tylko przyuczyć się do zawodu wykonywanego przez swoich ojców. Nad 
Motławą do takich rodów należeli chociażby Schöpsowie. W miastach kaci musieli nosić 
specjalną odzież, która z daleka informowała mieszczan o ich profesji – w Gdańsku było 
to odzienie w kolorze niebieskim. 
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Kat wywoził nieczystości w okolice miejskiej szubienicy, która 

znajdowała się poza murami miasta, na szczycie Góry Szubie-

nicznej. Była to murowana konstrukcja, która przetrwała od daty 

jej wzniesienia w roku 1529 (na miejscu wcześniej istniejącej) aż 

do czasów napoleońskich. Została rozebrana w 1809 roku. Pod 

szubienicą grzebano również samobójców, którym odmawiano 

chrześcijańskiego pochówku. Zwłoki takiego nieszczęśnika (lub 

nieszczęśnicy) były dodatkowo zhańbione po śmierci – kat zawi-

jał ciało w worek, wyrzucał je przez okno, po czym wlókł na Górę 

Szubieniczną.

Na murze Wieży Więziennej zachowała się kamienna konsola 

pręgierza, który został zamontowany w tym miejscu w 1604 roku. 

Może nas dzisiaj dziwić, jak wysoko się znajduje, ale w przeszło-

ści pod pręgierzem stała jeszcze drewniana platforma, na którą 

skazaniec i kat wychodzili bezpośrednio z Wieży.

Quiz Czy wiesz, że...?

Owocnych poszukiwań życzą

1  Do obowiązków kata należały:

 a) praca w szpitalu

 b) wywożenie nieczystości

 c) pilnowanie więźniów

2  Gdański kat musiał chodzić w ubraniu w kolorze:

 a) czarnym

 b) niebieskim

 c) czerwonym

3  Przy której ulicy mieszkał kat?

 a) Lawendowej

 b) Lektykarskiej

 c) Czopowej

4  Jakie narzędzie służyło do wykonywania wyroków śmierci?

 a) topór

 b) miecz

 c) muszkiet



„[Złodzieja] Zatym uwikławszy w sidle zepchnie, i odbieży na onem 

dusidle. Szubienicą to zową, więc tak będzie wisiał, na wietrze 

i na deszczu będzie się kołysał. Bez pogrzebu i onej ostatniej 

posługi, będzie wiatrom bezecne igrzysko czas długi. Więc się 

tam wronka pasie koło dusiennice: a kruk ledwo skrzepłemu ma 

się do źrenice” – w ten sposób ostatnie chwile złoczyńcy, którego 

kat zaprowadził na szubienicę, odmalował w swoim poemacie 

Sebastian Fabian Klonowic. Utwór został wydany w 1600 roku 

w Krakowie pod znamiennym tytułem Worek Judaszów, to jest 

złe nabycie majętności.

Judasz Iskariota stał się w chrześcijańskim świecie symbolem 

zdrajcy, który sprzedał Chrystusa za trzydzieści srebrników. 

W średniowieczu wiarołomnemu apostołowi przypisywano wiele 

cech uznawanych wówczas za niekorzystne, między innymi le-

woręczność, rude włosy (stereotypowy atrybut Żydów – Judasz 

stał się negatywnym uosobieniem całej zbiorowości), odrażający, 

zwierzęcy wyraz twarzy oraz, w końcu, bycie skazanym na 

wieczne potępienie, co zostało przez niego przypieczętowane 

odebraniem sobie życia. Jednocześnie bez Judasza nie można 

w pełni opowiedzieć historii o męce i zmartwychwstaniu Jezusa. 

Jedno jest pewne – kat był postacią organicznie związaną 

z tkanką miejską. Na stałe zadomowił się w naszym krajobrazie 

w momencie, kiedy w Polsce zaczęto lokować miasta na prawie 

niemieckim (prawo magdeburskie), z całą jego surowością 

i ceremoniałem wymierzania sprawiedliwości. 

Chociaż kat ze swoimi tradycyjnymi obowiązkami zniknął 

z Gdańska już w XVIII wieku, w przestrzeni miejskiej możemy 

znaleźć wiele miejsc związanych z jego działalnością. 

Ulica Pachołów, która dziś jest niewielką wstęgą kostki bruko-

wej, upchniętą między większymi ulicami: Tobiasza i Groblą IV, 

w przeszłości ciągnęła się dalej wzdłuż średniowiecznego muru 

(tam, gdzie dzisiaj znajduje się przedszkole) i zakręcała, stając 

się przedłużeniem Słomianej. 

Odcinek ulicy, który biegł prostopadle do Grobli, nazywany 

był Kleine Tobiasgasse, czyli Małą Tobiasza. Fragment, który 

krzyżował się ze Straganiarską, pojawia się z kolei w 1484 

roku jako Achter dem raker (Za rakarzem) oraz Neue Büttelei 
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(Nowa Pachołów), tutaj bowiem, w pobliżu murów miejskich, 

przeniesiono siedzibę kata oraz jego pomocników, ulokowaną 

wcześniej przy ulicy Lektykarskiej. Dopiero w połowie XIX wieku 

nazwa Büttelgasse objęła całą uliczkę. 

Trzeba przyznać, że dobór nazwy ulicy po 1945 roku jest całkiem 

trafny. W wydanym przez Michała Arcta w 1914 roku Słowniku 

Staropolskim, opracowanym przez Antoniego Krasnowolskiego 

oraz Władysława Niedźwiedzkiego, występuje hasło „butel, butyr 

(niem.), oprawca, hycel; pomocnik kata, sługa miejski”. 

W pobliżu Pachołów znajduje się inna ulica o ciekawej nazwie 

– Lawendowa. W dawnym Gdańsku obowiązkiem kata i jego 

pomocników było także utrzymywanie w mieście czystości, 

w tym wywóz wszelkich zanieczyszczeń i odchodów. W pewnym 

sensie o tej mniej przyjemnej stronie życia w mieście przypomina 

właśnie nazwa ulicy Lawendowej. 

Wbrew pozorom to nie był najlepszy gdański adres. Na styku 

z Placem Dominikańskim wznosiła się niegdyś średniowieczna 

Baszta Klasztorna. Budowla została rozebrana w połowie XIX 

wieku, ale wciąż możemy zobaczyć w bruku jej zachowany obrys. 

Oprócz funkcji obronnej Baszta spełniała także inną – była toaletą 

dla mnichów zamieszkujących klasztor. Zaraz obok znajdowały 

się również ścieki. 

Odręczny rysunek Petera Mundy’ego przedstawiający kata i jego pachoł-
ków, w tle miejska szubienica. Źródło: The Travels of Peter Mundy, in 
Europe and Asia, 1608–1667



Pierwszy raz w swojej współczesnej formie Lawendowa po-

jawia się w 1717 roku jako Lawendel Gaß, natomiast w latach 

1763–1945 obowiązującą nazwą była Lawendelgasse. Uliczka 

zyskała swoje kwieciste miano z powodu panującego tam smro-

du nieczystości i ścieków, bliskiego sąsiedztwa kata i murów 

miejskich. Nazwa była przejawem ironii mieszczan.

Zanim kat przeniósł się na ulicę Pachołów, do 1484 roku mieszkał 

bliżej serca miasta – przy ulicy Lektykarskiej (nazwa pierwszy 

raz odnotowana w XVIII wieku), która w średniowieczu nosiła 

miano Platea bedellina, a później Büttelgasse, czyli tak jak ulica 

Pachołów. Niewielki zaułek, przy którym dzisiaj znajduje się pu-

bliczna toaleta, określano jako Büttelhof, czyli Katowski Dwór. Co 

ciekawe, jeszcze w pierwszych latach po drugiej wojnie światowej 

ten fragment miasta miał swoją nazwę – ulica Małodobra – która 

jednak zniknęła ze współczesnych planów i map. 

Jak już się dowiedzieliśmy, zetknięcie z katem mogło źle wpłynąć 

na honor mieszczanina. Jednak wielu najbiedniejszych miesz-

kańców miasta nie przejmowało się tym, gdyż do kata można 

się było udać po pomoc medyczną. 

Wśród licznych obowiązków kata znajdowało się także wyko-

nywanie tortur – a żeby móc je skutecznie przeprowadzać, kat 

musiał posiadać podstawową wiedzę z zakresu anatomii. 

Nauka ta była w Gdańsku na całkiem wysokim poziomie (to 

tutaj odbyła się na przykład pierwsza publiczna sekcja zwłok 

w Rzeczpospolitej, przeprowadzona przez doktora Oelhafa). 

Jednak to nie od lekarzy można się było nauczyć o ludzkim ciele 

najwięcej. Medycy, wykształceni na uniwersytetach w Montpellier, 

Lejdzie i w innych europejskich ośrodkach akademickich, uwiel-

biali swoje księgi, ryciny i rozważania teoretyczne, ale stronili 

zazwyczaj od kontaktu z ludzkim organizmem i jego wydzielinami. 

Ich praktyka lekarska przeznaczona była dla najzamożniejszych. 

Pojawia się więc pytanie: Gdzie iść z bolącym zębem, złamaną 

ręką lub raną odniesioną przy wyładunku ciężkich skrzyń, kiedy 

pieniędzy starcza ledwo na piwo i trochę jedzenia? Odpowiedzią 

była profesja zawieszona pomiędzy rzemiosłem a medycyną, 

wykonywana przez chirurgów i balwierzy. Byli oni postrzegani 

jako rzemieślnicy, skupieni w swoim cechu, którzy zajmowali się 

brudną medyczną robotą: puszczali krew i podawali pacjentom 

pijawki, stawiali bańki, leczyli proste choroby, nastawiali kości, 

opatrywali wszelkie rodzaje zranień i owrzodzeń. 

Ale co zrobić w sytuacji, gdy pieniędzy nie ma prawie w ogóle 

lub, co gorsza, trzeba za wszelką cenę uniknąć rozgłosu, ponie-

waż do zranienia czy zwichnięcia doszło w wyniku nie do końca 

legalnych przedsięwzięć? W takim wypadku ludzie funkcjonujący 

na marginesie życia społecznego udawali się do kata, który za 

drobną opłatą mógł wykorzystać swoje umiejętności w innym 

niż zazwyczaj celu. Oczywiście, na tego typu praktyki patrzono 

niezbyt przychylnie i próbowano zakazywać katom świadczenia 

takich usług, nierzadko bez rezultatu. 

Kat mógł czerpać wiedzę anatomiczną także z częstego kontaktu 

ze... zwłokami. Do końca XVI wieku na gdańskich egzekuto-

rach ciążył obowiązek oględzin zwłok znalezionych na terenie 

miasta. Sytuacja zmieniła się, kiedy Rada Miejska nałożyła ten 

nieprzyjemny obowiązek na chirurgów, którzy jednak gremialnie 

zaprotestowali, jako że powinność ta do tej pory była wypełniana 

przez kata, a więc należała do świata nieczystości. Spróbowano 

więc wypracować kompromis i od 1597 roku ciała zmarłych 

były badane przez specjalnego urzędnika sądowego, któremu 
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Ulica Pachołów na tzw. planie Gersdorffa z 1822 r. Źródło: Polona.pl

Ulica Lektykarska na tzw. planie Gersdorffa z 1822 r. Źródło: Polona.pl



asystował wyznaczony przez własny cech chirurg, noszący tytuł 

urzędowego oglądacza zwłok. Z czasem wykształcił się zwyczaj, 

że tę ponurą funkcję spełniali zawsze starsi cechu chirurgów. 

Był jeszcze jeden pokątny związek kata z medycyną. W epoce 

nowożytnej niektóre fragmenty ludzkiego ciała mogły być wyko-

rzystywane jako składnik lekarstw i innych wyrobów farmako-

logicznych. Miejski egzekutor, jako osoba mająca częsty kontakt 

ze zwłokami, był dobrym źródłem makabrycznych składników. 

W medycynie używano krwi i wszelkich innych wydzielin, spro-

szkowanych kości, w tym czaszek, a także zębów, organów 

wewnętrznych, a nawet ludzkiego tłuszczu. Jednym słowem, 

niemalże cały trup mógł zostać wykorzystany w laboratoriach 

medyków i alchemików. Zazwyczaj te szczątki pochodziły od 

zmarłych przestępców, dlatego ich głównym dystrybutorem stał 

się właśnie kat (ale bywali nimi również grabarze, pachołkowie 

lub zwyczajni rabusie grobów). Ludzkiemu ciału przypisywano 

magiczne wręcz właściwości i dlatego po egzekucjach niektórzy 

chcieli dosłownie wyrwać dla siebie kawałek skazańca, aby 

służył im jako amulet. 

Jeżeli przejdziemy teraz przez Złotą Bramę, znajdziemy się przed 

dwiema bardzo charakterystycznymi budowlami Gdańska: Wieżą 

Więzienną oraz Katownią. 

Złapanego i czekającego na osąd przestępcę zamykano w Wieży 

Więziennej. Jeżeli został on skazany na śmierć, to oczekiwał 

końca swojej ziemskiej wędrówki w jednej z trzech ciemnych, 

wilgotnych cel leżących blisko przejścia do Katowni. Miały one 

swoje nazwy: Lis, Zając oraz Kain i Abel (Fuchs, Hase, Kain und 

Abel). Ich położenie nie było dziełem przypadku – w budynku 

Katowni za pomocą tortur wymuszano zeznania, ponieważ 

przyznanie się do winy traktowano jako królową dowodów.

Chociaż kat w Katowni nie mieszkał, był tam, wraz ze swoimi 

pomocnikami, bardzo częstym gościem. We wnętrzu budynku 

mistrz małodobry torturami wydobywał z podejrzanych zezna-

nia. Nawet jeśli oskarżony się nie przyznał i został oczyszczony 

z zarzutów, zabiegi katowskie najczęściej doprowadzały go do 

nieodwracalnych urazów i kalectwa. Chociaż, prawdę mówiąc, 

niewiele osób wytrzymywało wizytę w izbie tortur bez przy-

znania się do winy...
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Jako że kat spędzał wolny czas w towarzystwie innych osób 

znajdujących się na marginesie społeczeństwa, informacje 

uzyskane w trakcie tortur nie zawsze były w stu procentach 

wiarygodne, gdyż kat sympatyzował z podejrzanym. Zresztą 

często sam kat miał za sobą przestępczą przeszłość, a objęcie 

przez niego nowej funkcji było dlań sposobem na uniknięcie 

kary śmierci. To samo dotyczyło jego małżonki, która pochodziła 

z innej katowskiej rodziny lub była zbrodniarką, która w zamian 

za darowanie kary wchodziła w związek małżeński z katem.

Na katowskich pachołkach spoczywała odpowiedzialność pilno-

wania skazańców przed wykonaniem wyroku, kiedy to znajdowali 

się oni w specjalnie przygotowanym pomieszczeniu nazywanym 

izbą żałobną. Kat musiał czyścić cele oraz wywozić nieczystości 

z więziennej latryny. 

Rejon ulicy Pachołów na tzw. planie sztokholmskim

Rejon ulicy Lektykarskiej na tzw. planie sztokholmskim



Niektóre źródła wskazują jednak, że mimo wszystko kat w daw-

nym Gdańsku nie miał najgorzej. Po pierwsze, zarabiał całkiem 

duże pieniądze. Po drugie, mieszczanie zdawali sobie sprawę 

z tego, jak ważną funkcję sprawuje. Angielski obieżyświat Peter 

Mundy, który w XVII wieku spędził kilka lat nad Motławą, opisał 

kata w swojej relacji:

„Kat różni się tutaj od podobnych ludzi swojego rodzaju w innych 

krajach [...]. Ten, który obecnie pełni swoją funkcję, jest przystoj-

nym mężczyzną, dobrze odzianym, zimą nosi płaszcz podbity 

sobolim futrem, przy boku ma miecz, niczym prawdziwy dżentel-

men. Jego zachowanie wydaje się akceptowalne, widywany jest 

bowiem w towarzystwie mieszczan w najlepszych gospodach 

[...]. Ma dobre zarobki, a jego dom jest umeblowany, wśród 

wielu instrumentów jego urzędu znajduje się kilka błyszczących 

mieczy [...]. Ludzie nie mogą zabijać swoich psów bez ponie-

sienia kary, jest to bowiem przywilej kata oraz jego pachołków, 

którzy otrzymują za to wynagrodzenie. Ci pachołkowie to ludzie 

potępieni, mówią bowiem, że jeżeli kat potrzebuje człowieka, 

to ma przywilej uratowania jednego, który został skazany na 

śmierć, a którego uważa za nadającego się do służby. Jego życie 

jest darowane katowi, ale ten ma również prawo zabrania go 

w każdej chwili, więc jeśli pachołek popełni jakiś niegodziwy czyn, 

kat może ściąć mu głowę bez żadnego procesu, gdyż został on 

już wcześniej skazany”.

Koniec działalności miejskiego kata – jego przywilejów oraz 

obowiązków – nastąpił w momencie, w którym Gdańsk stał się 

częścią monarchii Hohenzollernów. Przez długie wieki jednak 

funkcja ta była niezwykle istotnym i barwnym elementem gdań-

skiego społeczeństwa. 
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