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W Krakowie paserów,  
morderców i katów

Z apraszam Cię serdecznie, drogi Czytelniku, w fascynującą 
podróż po uliczkach i rynkach średniowiecznego i nowożyt-
nego Krakowa. Nie nastawiaj się jednak, że będzie to trasa 

lekka i przyjemna. Wypełni ją w większości smród, brud i ubóstwo 
(z niewielką domieszką humoru), czyli to, z czym na co dzień mieli 
do czynienia mieszkańcy dawnego Krakowa. Podczas naszej podróży 
dowiesz się, w jakie miejsca krakowski patrycjat wolał się nie zapusz-
czać albo chodził po kryjomu. Poznasz zwyczaje, wierzenia i organi-
zację członków świata przestępczego. Prześledzisz ówczesną „drogę 
kryminalną”, od motywów popychających krakowian do przestępstw, 
poprzez zbrodnie i występki, a na karach, które ich czekały, kończąc. 
Może odkryjesz znaczne różnice między przestępczym światkiem śre-
dniowiecza a jego dzisiejszym odpowiednikiem? A może odnajdziesz 
ponadczasowe zależności, motywy i zachowania?
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O złoczyńcach słów kilka

J eśli interesuje Cię dawny Kraków, ale znudziły Ci się historie 
o królach, księżniczkach i smokach, to ta książka jest dla Ciebie. 
Zobaczysz Kraków zupełnie inny niż ten, który poznaje się na 

lekcjach historii. Pełno w nim wszelkiej maści przestępców – złodziei, 
morderców, rozbójników, cudzołożników, oszustów... Jedni z nich 
działali okazjonalnie, inni zawodowo. Jedni z wyrachowania, inni 
z głupoty. Kraków, który ujrzysz na kartach tej książki, jest mroczny 
i krwawy. Trzeba jednak wkroczyć w ten świat, który był nieodłącz-
nym elementem dawnego miasta, by to miasto zrozumieć. Dzięki tej 
książce będziesz mógł poznać największych krakowskich mistrzów 
złodziejskiego rzemiosła i seryjnych morderców. Zobaczysz, kim byli 
i gdzie grasowali podkrakowscy rozbójnicy. Dowiesz się, że niekiedy 
najwięksi złoczyńcy nie działali wśród ciemnych uliczek miasta, ale 
pełnili zaszczytne funkcje w jego władzach. Spotkasz mężczyzn i ko-
biety, ludzi młodych i starców, nędzarzy i bogaczy. Wszyscy, tak odle-
gli w czasie, okażą się bardzo podobni do współczesnych ludzi. Będą 
szukali pieniędzy, uznania, rozrywki, przygody, zemsty…
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Porzuceni, odrzuceni i wyrzuceni,  
czyli o marginesie społecznym

N ie można w pełni poznać świata przestępczego, jeśli nie 
pozna się marginesu społecznego. Kraków, jak wszystkie 
dawne miasta, mógł się poszczycić bardzo wieloma grupa-

mi marginalnymi zamieszkującymi w jego murach. Oczywiście każdy 
przestępca wywodził się z marginesu społecznego, jak również nie 
każdy członek marginesu społecznego stawał się przestępcą. Wspo-
mniane środowiska przenikały się wzajemnie, a rozgraniczenie łą-
czących ich więzi jest niemal niemożliwe. Dlatego, jeśli jesteś ciekaw, 
Czytelniku, kim byli „luźni przychodnicy”, kto nosił zaszczytne mia-
no próżniaka i gdzie się zbierali krakowscy hultaje, koniecznie sięgnij 
po tę właśnie pozycję. Poznasz również życie dawnych żebraków, ich 
losy, troski, sposoby na przetrwanie. Będziesz mógł wyobrazić so-
bie, jak wyglądało ściganie i przesłuchiwanie krakowskich czarownic. 
Przyjrzysz się losom grup, które dawniej zaliczano w poczet margine-
su społecznego, a dziś są „zwykłymi” członkami społeczności miej-
skiej. Mowa tu oczywiście o wesołkach, kuglarzach i… żakach.
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Nie zapominajmy o strażnikach, 
prawnikach i katach

Ś wiat przestępczy przenikał się nie tylko z marginesem społecz-
nym. Równie istotne były jego powiązania z wymiarem spra-
wiedliwości. I nie chodzi tu tylko o fakt, że osoby, które wcho-

dziły w konflikt z prawem, musiały liczyć się z aresztowaniem. Dawni 
przestępcy często mieli licznych współpracowników pośród przed-
stawicieli krakowskich służb policyjno-porządkowych. Dlatego jeśli 
ciekawi Cię jak wyglądały ówczesne relacje przestępczo-policyjne, ko-
niecznie powinieneś zajrzeć na karty tej książki. Poznasz krakowski 
system sprawiedliwości, ludzi tworzących prawo i wykonawców tego 
prawa . Zobaczysz, jak wyglądało więzienie i miejska tortornia. Do-
wiesz się, jak szybko działały dawne sądy. A także czym, poza wiesza-
niem złoczyńców, parali się w wolnej chwili kat i jego żona. 
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Ostatnie chwile na ziemi

D ziś do najcięższych kar wymierzanych w Polsce przestęp-
com zalicza się przede wszystkim wieloletnie więzienie. 
Dawniej taka forma karania niemal nie funkcjonowała. 

Pochwyceni złoczyńcy musieli się liczyć z tym, że może ich czekać los 
znacznie gorszy niż dożywocie w czterech ścianach. Dzięki tej książce 
dowiesz się, Czytelniku, jakie kary czekały na ówczesnych przestęp-
ców. Poznasz różne sposoby ograbiania z honoru, czci i pozbawiania 
życia. Zobaczysz, jak palono, ćwiartowano czy wieszano. A na koniec 
odkryjesz, że dla niektórych kary niebieskie były gorsze od ziemskich 
i woleli cierpieć, niż trafić do średniowiecznego piekła.
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O autorze
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Aktualnie doktorant na Wydziale Historycznym 
UJ. Autor publikacji naukowych poświęconych kra-
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Tolkiena.



14

 
368 stron

tekstu

papier 
eccobook  

80 g

twarda 
oprawa obwoluta

każdy 
egzemplarz 
foliowany

ponad 
70 ilustracji

Historia w najlepszym wydaniu



15

Seria "Jak przetrwać..."

Jak przetrwać 

w średniowiecznym 

Krakowie

Jak przetrwać 

w zabobonnym 

Krakowie
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tel. 12 292 07 30

pn.–pt. 9.00–18.00

astrahistoria.pl
wydawnictwo-astra.pl
facebook.com/ 
WydawnictwoAstra

http://wydawnictwo-astra.pl/produkt/swiete-tygrysice-piastowny-zony-piastow-1138-1320-2/
http://wydawnictwo-astra.pl/produkt/templariusze-proces-1307-1314/
http://wydawnictwo-astra.pl/produkt/krzyzacy-ziemi-swietej-1190-1291/
http://wydawnictwo-astra.pl/produkt/pretorianie-rozkwit-i-upadek-rzymskiej-gwardii-cesarskiej/
http://wydawnictwo-astra.pl/produkt/imperium-osmanskie-1300-1650/

	_GoBack
	W Krakowie paserów, 
morderców i katów
	O złoczyńcach słów kilka
	Porzuceni, odrzuceni i wyrzuceni, 
czyli o marginesie społecznym
	Nie zapominajmy o strażnikach, prawnikach i katach
	Ostatnie chwile na ziemi
	O autorze

