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Obiekty, miejsca i wydarzenia związane z prawem  
jako atrakcje turystyczne

Abstract

Facilities, Places and Events Related to Law as Tourist Attractions
In each country or region one might find places or events related to law, which may be of in-
terest to tourists. They can be counted as tourist attractions, and are law-related both to law 
making and law enforcement. The purpose of the articles is to identify and describe the ob-
jects qualified for the above-mentioned groups of attractions. The article describes selected 
objects and places related to  the  law enforcement process, such as  court buildings, places 
of execution – pillars, shame cages, famous prisons and events related to the commemoration 
of known acts (constitutional holidays, freedom days).
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1. Pojęcie i klasyfikacja atrakcji turystycznych

Atrakcje turystyczne jako motywacja do  podjęcia podróży odgrywają ogromną rolę 
w kształtowaniu geografii ruchu turystycznego, umożliwiają identyfikację miejscowości 
i regionów, określają ich tożsamość, kształtują wizerunek1. Termin  „atrakcje turystyczne” 

1 G. Richards, Tourist Attractions System. Exploring Cultural Behavior,  „Annales of Tourism Research” 
2002, vol. 4 (29), s. 1050.
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wprowadził do literatury fachowej Erik Cohen2. Od tego czasu powstało wiele definicji 
tego fenomenu. Początkowo określano atrakcje turystyczne jako   „ cokolwiek, co zacie-
kawia turystów”3 albo jako  „miejsce charakterystyczne, często unikalne, np. naturalne 
środowisko, zabytek historyczny, takie wydarzenia, jak festiwale i imprezy sportowe”4. 
W podobny sposób określa atrakcje turystyczne Alan Lew, który przyjmuje, że  „atrak-
cje turystyczne obejmują wszystkie elementy, które skłaniają turystów do opuszczenia 
domu”5, włączając w to zarówno krajobraz, interesujące formy transportu (np. statki), 
miejsca zakwaterowania (kurorty), restauracje, warunki do uprawiania różnych form 
aktywności, jak i związane z nimi przeżycia.

Pojęcie  „atrakcje turystyczne” jest zatem bardzo szerokie, obejmuje nie tylko ele-
menty przyrody i kultury, ale np. poziom cen, postawy ludności miejscowej wobec tury-
stów i turystyki, urządzenia turystyczne wraz z całą infrastrukturą techniczną6. Według 
Roba Davidsona  „każdy walor (obiekt) przyrodniczy, dzieło człowieka, urządzenie lub 
impreza, które przyciągają gości w określone miejsce, może być atrakcją turystyczną”7. 
Również Philip L. Pearce8, a także John Urry9 sugerują, że atrakcjami mogą być miejsca 
i osoby, które są przedmiotem uwagi turystów.

Wiele nowego wnosi do dyskusji nad istotą atrakcji turystycznych systemowa defi-
nicja Deana McCannella10, sformułowana na marginesie jego koncepcji doświadczenia 
turystycznego. Atrakcja turystyczna jest według tego badacza empiryczną relacją po-
między turystą, miejscem a znaczeniem – informacją dotyczącą miejsca.

W literaturze anglojęzycznej atrakcje turystyczne często są nazywane  „visitor at-
tractions” – atrakcjami dla odwiedzających11, co sugeruje adresowanie atrakcji nie tyl-
ko do turystów, ale i do lokalnej społeczności. Atrakcje turystyczne odróżnić należy 
od „pułapek turystycznych” (tourist traps) – obiektów i działań pozbawionych wartości, 
mających tylko wyciągnąć od turystów pieniądze12.

Zaproponowana przez Johna Swarbrooke’a13 klasyfikacja atrakcji uwzględnia róż-
norodność dziedzictwa kulturowego będącego tworzywem do ich kreowania. Oprócz 
naturalnych atrakcji turystycznych związanych z fizycznymi elementami środowiska 

2 E. Cohen, Towards a Sociology of International Tourism,  „Social Research” 1972, vol. 39, s. 165.
3 D. Lundberg, The Tourist Business, New York 1985, s. 323.
4 B. Goodall, The Dynamics of Tourism Place Marketing [w:] Marketing Tourism Places, eds. G. Ashworth, 

B. Goodall, London 1990, s. 284.
5 A. Lew, A Framework of Tourist Attraction Research,  „Annals of Tourism Research” 1987, vol. 4 (14), s. 560.
6 J.R. Ritchie, M. Sins, Culture as Determinant of the Atractiveness,  „Annals of Tourism Research” 1978, 

vol. 4 (14), s. 1476.
7 R. Davidson, Turystyka, tłum. M. Nalazek, Warszawa 1996, s. 91.
8 P.L. Pearce, Marketing and Management Trends in Tourist Attractions,  „Asia Pacific Journal of Tourism 

Research” 1998, vol. 3, s. 2.
9 J. Urry, Spojrzenie turysty, tłum. A. Sułżycka, Warszawa 2007, s.17.
10 D. McCannell, Turysta. Nowa teoria klasy próżniaczej, tłum. E. Klekot, A. Wieczorkiewicz, Warszawa 

2002, s. 64.
11 J. Swarbrooke, The Development and Management of Visitor Attractions, Oxford 2002, s. 18; J.R. Edel-

heim, Tourist Attractions. From Object to Narrative, Bristol–Buffalo–Toronto 2015, s. 17.
12 Z. Kruczek, Atrakcje turystyczne. Fenomen, typologia, metody badań, Kraków 2011, s. 146.
13 J. Swarbrooke, The Development…, s. 6.
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naturalnego (np. plaże, góry, jaskinie, jeziora, rzeki, lasy) wyróżnia on jako drugą grupę, 
dzieła stworzone przez człowieka, ale w innym celu niż przyciąganie turystów, które 
z czasem stały się atrakcjami samymi w sobie, są to np. obiekty prehistoryczne, budyn-
ki związane ze znanymi ludźmi, zespoły pałacowo-ogrodowe, ośrodki przemysłowe, 
budowle sakralne. Atrakcje oparte na takim dziedzictwie są autentyczne, o dużej war-
tości i ładunku emocjonalnym. Trzecia grupa to miejsca zaprojektowane i zbudowane 
od podstaw jako atrakcje, np. parki rozrywki i tematyczne, kasyna, uzdrowiska, parki 
safari; czwartą tworzą imprezy kulturalne, sportowe, religijne czy festiwale.

Atrakcje turystyczne związane z prawem zaliczyć można do drugiej i czwartej grupy 
atrakcji w klasyfikacji J. Swarbrooke’a14. Będą nimi bowiem obiekty i miejsca związane 
ze stanowieniem prawa, m.in. budynki parlamentów, utrwalone w tradycji historycznej 
miejsca obrad i uchwalania ustaw, konstytucji i innych aktów prawych. Zaliczymy tutaj 
też obiekty związane z procesem egzekwowania prawa, a więc budynki sądów, miejsca 
wykonywania wyroków – pręgierze, klatki hańby, słynne więzienia. W czwartej grupie 
atrakcji znajdziemy z kolei wydarzenia związane z upamiętnieniem znanych aktów 
prawnych (święta konstytucji, dni wolności).

Tak zdefiniowanych atrakcji jest bardzo wiele, w każdym kraju czy regionie istnieją 
miejsca lub wydarzenia związane z prawem, które mogą być przedmiotem zaintereso-
wania turystów. Celem artykułu jest identyfikacja i opisanie obiektów zakwalifikowa-
nych do wyżej wyodrębnionych grup atrakcji. Opisano tu wybrane obiekty, które autor 
zwiedził w czasie swoich podróży po Polsce i świecie.

2. Miejsca i obiekty związane z wykonywaniem prawa jako atrakcje turystyczne

W  przestrzeni turystycznej spotkamy wiele miejsc związanych z  wykonywaniem 
wyroków. Najbardziej spektakularne i działające na wyobraźnię są słynne więzienia, 
miejsca egzekucji, zaliczane do atrakcji dedykowanych mrocznej turystyce zwanej też 
dark tourism. Poniżej opisano słynne w Polsce szkoły katów, osobliwą klatkę hańby 
w Lewoczy, budynki sądów pokazywane jako zabytki, a także najsłynniejsze więzienia 
na świecie, poczynając od kalifornijskiego Alcatraz, a kończąc na więzieniu w Łęczycy.

2.1. Katowskie tradycje

2.1.1. Biecka szkoła katów

Na rynku Biecza (miasteczko w powiecie gorlickim, woj. małopolskie), zwanego daw-
niej z  racji wielu zabytków  „małym Krakowem”, znajduje się ratusz z wieżą. Trady-
cja wiąże wspomnianą basztę z  legendą o  szkole katów. Słownik Geograficzny Kró-
lestwa Polskiego informuje, że   „w okolicznych górach ukrywało się tylu opryszków, 

14 J. Swarbrooke, The Development…, s. 6
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że w 1614 roku stracono ich 120. To zrodziło potrzebę powoływania ludzi do wykony-
wania wyroków i stąd Biecz stał się głośny na całą Polskę swoją szkołą katów”15.

Pojmanych zbójników zwanych beskidnikami po osądzeniu skazywano na karę 
śmierci. Miasto Biecz obok Krakowa i Nowego Sącza było siedzibą sądów i posiadało 
prawo miecza. Zatrudniało również katów, zachowały się nawet zapiski w księgach 
miejskich o wypożyczaniu kata innymi miastom. W średniowieczu kat był osobą po-
ważaną, a sprawowanie tego zawodu przynosiło duże profity. Do obowiązków kata nale-
żało także przesłuchiwanie świadków i wymuszanie torturami zeznań. W podziemiach 
wieży zlokalizowane jest średniowieczne więzienie (tzw. turma), miejsce wymuszania 
zeznań (tzw. konfesat) i przetrzymywania więźniów do czasu egzekucji.

Z tradycją zbójnicką wiąże się również inny zabytek usytuowany w zachodniej 
części rynku – kamienica nazywana Domem Zbója Becza, legendarnego założyciela 
miasta. O zabytkowych walorach kamienicy świadczy gotycki wątek murów, piwnice 
z tego samego okresu oraz liczne renesansowe portale. Wytyczono też trasę turystyczną 
prowadzącą przez najważniejsze lokalizacje związane z legendą.

Legendarna szkoła katów w Bieczu została wymyślona przez XIX-wiecznego dzien-
nikarza,  „a jej siedziba miała znajdować się w Baszcie Radzieckiej (zwanej też Katow-
ską), usytuowanej w systemie dawnych murów obronnych miasta”16.

2.1.2. Wojcieszowska szkoła katów17

Do katowskich tradycji nawiązuje też Wojcieszów na Dolnym Śląsku. W regionie tym 
toczyły się zacięte walki w  czasie wojny 30-letniej, które doprowadziły do  wynisz-
czenia miast i wsi, zubożenia mieszkańców oraz upowszechnienia rozbojów. Dla ich 
poskromienia w Wojcieszowie wzniesiono kamienną szubienicę, na której wieszano 
pojmanych zbójników. Obiekt ten zamieniono później na wartownię, której ruiny za-
chowały się w stosunkowo dobrym stanie do dzisiaj.  „O tym, że w Wojcieszowie była 
szkoła katów, można natomiast dowiedzieć się z kronik jeleniogórskich”18.

2.1.3. Klatka hańby w Lewoczy19

Interesującym obiektem związanym z wymierzaniem kary jest zachowana w Lewoczy 
na  słowackim Spiszu klatka hańby. Jest ona  żelaznym punktem programu każdego 
szanującego się fotografa obyczajowego i turysty. Pokaźnych rozmiarów klatka pocho-
dzi z XVI w.  „Używana była do publicznego upokarzania. Niewierne żony zamykano 

15 Słownik Geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich, Kasa im. J. Mianowskiego, War-
szawa 1902.

16 T. Ślawski, Biecz. Zarys historyczno-krajoznawczy, Biecz 1996.
17 Kolegium katowskie, http://katostwo-nyskie.pl/index.php?menu=sk&page=szkoly/wojcieszow (dostęp: 

14.11.2016).
18 Kolegium katowskie…
19 Klatka hańby z Lewoczy (Levoča) udostępniona publiczności, http://slovakia.travel/pl/klatka-hanby-z-

-lewoczy-levoca-udostepniona-publicznosci (dostęp: 14.11.2016).
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ponoć na  trzy dni, a  najgorszą karą było nie tyle wystawienie na  widok publiczny, 
co  opluwanie przez przechodniów. Klatka należała do  bogatej rodziny Probstnerów, 
którzy w 1933 r. podarowali ją miastu”20.

2.1.4. Nóż nad wejściem do Sukiennic w Krakowie

W środkowym przejściu Sukiennic, w tzw. krzyżu, wisi na łańcuchu żelazny nóż, z któ-
rym związana jest legenda o braciach, budowniczych kościoła Mariackiego. Mówi ona, 
że  „z zawiści, aby żaden z braci nie wybudował piękniejszej i wyższej wieży – jeden 
brat zabił drugiego, ale i sam popełnił samobójstwo”21. Nóż ten jako świadectwo brato-
bójczego mordu powieszono w Sukiennicach. Trzeba dodać, że w Średniowieczu taki 
nóż wieszany na ogół w miejscu publicznym był symbolem surowych praw miejskich 
i  ostrzeżeniem dla rzezimieszków oraz złodziejaszków. Kraków rządził się prawem 
magdeburskim, według którego karą za  kradzież było obcięcie uszu właśnie owym 
nożem22. Zdaniem innych badaczy mogła to być też zwykła szpachla służąca do wy-
równywania w urzędowej miarce towarów sypkich (kaszy, mąki itp.).

Wiszący obecnie w Sukiennicach nóż nie jest autentyczny,  „w czasie wojny został 
on zagrabiony przez hitlerowców jako pragermańska broń. Po wyzwoleniu Krakowa 
nóż był odkuwany aż kilkanaście razy, ponieważ kradli go nawet turyści – kolekcjone-
rzy dziwnych przedmiotów”23.

Nóż na Sukiennicach zawieszono jako przestrogę dla złodziei, miał przypominać, 
że zgodnie z prawem magdeburskim za kradzież czeka ich obcięcie uszu24. Okaleczano 
nim złodziei – recydywistów (oszelmowywano – obcinano uszy). Stręczycieli przy-
kładowo od razu okaleczano, a przy recydywie skracano o głowę. Istnieją także inne 
przypuszczenia odnośnie do historii noża.

2.2. Budynki sądów jako atrakcje turystyczne

2.2.1. Sąd Najwyższy w Kuala Lumpur

W stolicy Malezji – Kuala Lumpur – ważną atrakcją turystyczną jest gmach byłego 
sądu zlokalizowany przy ul. Dataran Merdeka. Zaprojektował go w stylu eklektycznym 
(z  dominacją cech mauretańskich) architekt i  podróżnik A.C.  Norman. Pierwotnie 
miał on służyć brytyjskiej administracji kolonialnej, ale z czasem został w nim usy-
tuowany Sąd Najwyższy. Dopiero w 2007 r. został on przeniesiony do innego gmachu, 
a budynek ten oddano we władanie Ministerstwu Komunikacji i Kultury.

Przed budynkiem w czasach kolonialnych  „mieściło się pole krykietowe dla bry-
tyjskich władz, a cały okoliczny teren był zarezerwowany dla osób z rządu. To dlatego 

20 Klatka hańby…
21 J. Adamczewski, Kraków od A do Z, Kraków 1980, s. 67
22 A. Jelicz, W średniowiecznym Krakowie, Warszawa 1966, s. 27.
23 A. Wasilewski, Dryndą po Krakowie, Kraków 1976.
24 S. Salmonowicz, J. Szwaja, S. Waltoś, Pitaval krakowski, Kraków 1974.
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właśnie przed gmachem co roku odbywają się huczne uroczystości związane z dniem 
uzyskania przez Malezję niepodległości. Choć obecnie budynku byłego sądu nie moż-
na zwiedzać od wewnątrz, to cieszy się on dużą popularnością wśród turystów – jest 
to jeden z najchętniej fotografowanych obiektów w Kuala Lumpur. Wrażenie robi szcze-
gólnie jego miedziana kopuła, a także wysoka na około 130 metrów wieża zegarowa”25.

2.2.2. Independence Hall i Trasa Konstytucji w Filadelfii

W budynku tym podpisana została słynna Deklaracja niepodległości oraz Konstytucja 
Stanów Zjednoczonych Ameryki. Tutaj właściwie znajduje się kolebka amerykańskie-
go narodu. Filadelfia była pierwszą stolicą USA, aż do założenia Waszyngtonu. Dla tu-
rystów przygotowana jest 75-minutowa wycieczka, obejmująca 20 miejsc związanych 
z  Historycznym Parkiem Narodowym Niepodległości (bo taki status ma to  miejsce, 
wpisane do amerykańskiego systemu parków narodowych). Obok Independence Hall 
można zobaczyć m.in. Dzwon Wolności (Liberty Bell). Obiekt ten został wpisany na li-
stę UNESCO w 1979 r. W pobliżu znajduje się dawny gmach sądu Filadelfii – Congress 
Hall. Ważnym zabytkiem jest również Eastern State Penitentiary, XIX-wieczne więzienie, 
które jako pierwsze wprowadziło system resocjalizacji więźniów. Odbywali tutaj kary 
znani amerykańscy przestępcy m.in. włamywacz  „Slick Willie” Sutton i  Al Capone26.

2.2.3. Budynek parlamentu w Victoria BC, Kanada

Budynek jest miejscem Zgromadzenia Legislacyjnego Kolumbii Brytyjskiej. Gmach 
łączy w sobie neobarokowy i neoromański styl, jego projekt został wyłoniony w kon-
kursie architektonicznym, który wygrał Francis Rattenbury, angielski imigrant. Zgro-
madzenie Legislacyjne Kolumbii Brytyjskiej oficjalnie rozpoczęło swoją działal-
ność w  nowym budynku w  1898  roku. Zwiedzanie wnętrz jest możliwe w  grupach 
do 10 osób. W czasie 45-minutowej wycieczki można podziwiać wspaniałą architektu-
rę wnętrza i poznać historię legislacji Kolumbii Brytyjskiej (fot. 1).

2.2.4. Kapitol Stanów Zjednoczonych

Jedną z najczęściej odwiedzanych atrakcji turystycznych Waszyngtonu jest siedziba 
amerykańskiego parlamentu (Kongresu Stanów) zwana Kapitolem, zlokalizowana 
na Wzgórzu Kapitolińskim. Jest on symbolem demokracji i jednym z bardziej rozpo-
znawalnych budynków w Stanach Zjednoczonych i na świecie. Na budowli tej wzoro-
wało się wielu twórców siedzib rządowych w poszczególnych amerykańskich stanach.

Ciekawostką historyczną jest fakt, że kamień węgielny pod budowę Kapitolu położył 
sam Jerzy Waszyngton. Pierwszy etap budowy tego ogromnego neoklasycystycznego 
budynku obejmuje lata 1793–1800. Po pożarze w 1814 r. dobudowano dwa dodatkowe 

25 http://www.holidaycheck.pl/pi/b432a50a-8f56-3d2e-9449-9df9cce7cc56 (dostęp: 14.11.2016).
26 https://www.nps.gov/inde/planyourvisit/independencehall.htm (dostęp: 14.11.2016).
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skrzydła oraz okazałą kopułę. Reprezentacyjną częścią Kapitolu jest rotunda i zdobią-
ca ją słynna Apoteoza Waszyngtona, gigantyczny fresk stworzony przez Constantino 
Brumidi’ego. Wewnątrz Kapitolu znajdujemy wiele malowideł przedstawiających naj-
ważniejsze momenty i postaci w historii kraju. Możemy tu podziwiać między innymi 
wizerunki Krzysztofa Kolumba, Benjamina Franklina, Johna Fitcha, George’a Washing-
tona i braci Wright.

2.2.5. Sąd Najwyższy w Warszawie

Portal Holiday Check typuje budynek Sądu Najwyższego w Warszawie jako atrakcję 
turystyczną. Zbudowany w latach 1996–1999 gmach znajduje się przy placu Krasiń-
skich. Portal Holiday Check opisuje go, zwracając uwagę na symbole związane z pra-
wem:  „Gmach Sądu Najwyższego składa się z  trzech kariatyd, które oznaczają trzy 
cnoty boskie: wiarę, nadzieję i miłość. Nad głównym wejściem do budynku Sądu Naj-
wyższego można zaobserwować figurę orła białego. Podpory architektoniczne Sądu zo-
stały ulokowane w tylnej części budynku, przy zjeździe do garaży. Występują one w for-
mie kobiecej, o twarzach żony i dwóch córek architekta budynku, Marka Budzyńskiego. 
Sąd Najwyższy posiada 67 kolumn. Na ich samej górze można zauważyć motyw wagi, 
która jest przymiotem Temidy  – bogini sprawiedliwości. Pozostałe filary posiadają 
symbol Polski Walczącej. Cechą charakterystyczną kolumn podtrzymujących gmach 
Sądu Najwyższego są wyryte na nich prawnicze paremie, napisane w języku łacińskim 

Fot. 1. Budynek parlamentu w Victoria, BC, Kanada (autor: Z. Kruczek)
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i polskim. Sam budynek posiada symboliczny kształt bramy. W tym miejscu w okresie 
II wojny światowej znajdowała się jedna z bram prowadzących do getta żydowskiego”27.

2.2.6. Budynki obecnego Sądu Okręgowego w Legnicy

Za  nieznane, a  warte zobaczenia atrakcje turystyczne uważane są budynki Sądu 
Okręgowego w Legnicy. Obiekty te powstały w latach 1870–1873 z przeznaczeniem 
dla  niemieckich sądów.  „Pierwotnie w  obiekcie mieścił się niemiecki Sąd Krajowy 
i Okręgowy – Land- und Amts Gericht. Po II wojnie światowej od 1945 r. gmach zajęła 
radziecka Komendantura Wojskowa. Po opuszczeniu miasta przez wojska radzieckie 
w 1993 r. budowla została przekazana władzom polskim.

Do zespołu budynków Sądu Okręgowego wchodzi okazały trzykondygnacyjny 
gmach zbudowany z czerwonej cegły, w kształcie litery T, z głównym wejściem znaj-
dującym się od ulicy Złotoryjskiej oraz budynek postawiony w latach 30. XX wieku 
stojący przy ulicy Gwarnej”28.

2.3. Więzienia

Najsłynniejszym więzieniem w Ameryce był Federalny Zakład Penitencjarny Alcatraz, 
działający nieprzerwanie od 1934 do 1953 r. Obecnie służy jako jedna z ważniejszych 
atrakcji turystycznych San Francisco, będąc nie tylko miejscem oprowadzania zorga-
nizowanych wycieczek, ale i planem filmowym.

Główny budynek więzienny powstał w latach 1910–1912 jako więzienie wojskowe Ar-
mii Stanów Zjednoczonych. Wyspa Alcatraz była wojskową cytadelą od lat 60. XIX wie-
ku.  „Przetrzymywano tu m.in. pacyfistów, odmawiających walki, w tym Philipa Grossera. 
Amerykański anarchista opisał swoje doświadczenia z pobytu w więzieniu w książce 
Uncle’s Sam Devil’s Island («Diabelska wyspa Wuja Sama»)”29.

W 1933 roku wyspa stała się własnością Departamentu Sprawiedliwości, zaś rok póź-
niej po poprawieniu zabezpieczeń budynku więziennego objęty został kuratelą Federal-
nego Biura Więziennictwa. Wierzono, że z racji wysokiego poziomu zabezpieczeń oraz 
lokalizacji wyspy na zimnych wodach pełnych silnych prądów Zatoki San Francisco nie-
możliwa będzie ucieczka z niego. Alcatraz zaprojektowano jako obiekt, w którym prze-
trzymywano więźniów sprawiających problemy w innych zakładach penitencjarnych.

W czasie swego funkcjonowania  „gościło” w jego murach 1576 kryminalistów, między 
innymi takie sławy jak Al Capone, rozpoznawalna na całym świecie persona z ery ame-
rykańskiej prohibicji alkoholowej, Robert Franklin Stroud, George  „Machine Gun” Kel-
ly, Bumpy Johnson, Rafael Cancel Miranda, Alvin  „Creepy” Karpis czy Arthur R.  „Doc” 
Barker.

27 http://www.holidaycheck.pl/pi/80709cb8-037d-3a51-bf17-395221826de6 (dostęp: 14.11.2016).
28 http://www.polskaniezwykla.pl/web/place/28509,legnica-budynki-sadu-okregowego.html  (dostęp: 14.11.2016).
29 https://www.deon.pl/po-godzinach/michalki/art,97,50-lat-temu-zamknieto-slynne-wiezienie- 

-alcatraz.htm (dostęp: 14.11.2016).
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11 sierpnia 1934 roku na wyspie pojawił się w eskorcie 60 agentów FBI pierwszy trans-
port 137 kryminalistów, który przekazany został w ręce ponad 150 strażników. Nad-
mienić należy, że wyspa zapewniała miejsce zamieszkania nie tylko obsłudze zakładu, 
ale również jej rodzinom. Więzienie funkcjonowało następnie przez 29 lat pod dyrek-
cją czterech kolejnych dyrektorów, a w jego historii zanotować można 14 prób ucieczki 
dokonanych przez 36 więźniów. Do ważniejszych zdarzeń zaliczyć można sławną  „Bi-
twę o Altcatraz”, jaka wydarzyła się 2 maja 1946 roku. Nieudana próba ucieczki dopro-
wadziła do buntu pensjonariuszy, który udało się stłumić dopiero po wprowadzeniu 
oddziałów amerykańskich marines. Miejsce to  jak magnes przyciągało filmowców, 
umożliwiając powstanie takich filmów jak Ucieczka z Alcatraz, The Rock, Experiment 
Alcatraz, Murder in the First czy Brutalna siła.

Podróżując po USA, spotkamy wiele podobnych atrakcji. W wymarłych miasta ta-
kich jak Bodie czy Sonora w Kalifornii, opuszczonych, kiedy skończyła się gorączka zło-
ta, znajdziemy budynki sądów, więzienia, miejsca samosądów nad opryszkami czy zło-
dziejami udostępnione obecnie dla turystów w formie historycznego parku stanowego.

Robben Island (afrikaans: Robbeneiland) znajduje się w Zatoce Stołowej u zachod-
niego wybrzeża Kapsztadu w RPA. Już od XVII wieku funkcjonowała jako miejsce 
odizolowania, głównie dla więźniów politycznych, często przywódców różnych ho-
lenderskich kolonii. Zsyłano tam również trędowatych i chorych psychicznie. W roku 
1960 utworzone zostało oficjalne więzienie, stając się najcięższym zakładem peniten-
cjarnym do dyspozycji sił Apartheidu. Nelson Mandela, późniejszy laureat Nagrody 
Nobla i prezydent RPA, został skazany na dożywocie i osadzony na Robben Island. 
W murach więzienia doczekał upadku Apartheidu. Trzech z dawnych więźniów tego 

Fot. 2. Alcatraz – dawne więzienie – obecnie popularna atrakcja turystyczna (autor: Z. Kruczek)
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Fot. 3. Sąd w Sonora (autor: Z. Kruczek)
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zakładu zostało wybranych na prezydentów RPA: Nelson Mandela, Khalema Motlanthe 
i obecnie rządzący Jacob Zuma.

Dzisiaj zorganizowane wycieczki wyruszające z Kapsztadu mają okazję zwiedzać teren 
wyspy, która ustanowiona została Miejscem Narodowego Dziedzictwa Południowej Afry-
ki, rezerwatem przyrody zamieszkujących ją ptaków, a także wpisana na listę światowego 
dziedzictwa kultury UNESCO w 1999 r.

Jednym z najokrutniejszych więzień w historii było urządzone przez reżim Czerwo-
nych Khmerów więzienie Tuol Sleng, zlokalizowane w stolicy Kambodży Phnom Penh, 
w byłej szkole średniej. Wstrząsające wrażenie robią narzędzia tortur i zdjęcia osadzo-
nych. W budynkach (w stanie, w jakim zostały porzucone przez oprawców) mieści się 
dziś Muzeum Ludobójstwa. Więzienie działało od 1975 do 1979 r.

Londyńska Tower została założona w 1066 roku w czasach normańskiego podboju 
Anglii. Uznana za znienawidzony symbol opresji z rąk uprzywilejowanych elit służyła 
jako więzienie, a często i miejsce egzekucji od 1100 roku do 1952 roku, choć w założeniu 
nie była to przewidziana dla tego miejsca rola. Trudno ocenić, ile osób odsiadywało wy-
roki (lub postradało życie) w jej murach, lecz lista ta ciągnie się, zawierając brytyjskich 
monarchów, ich rodziny i pretendentów do tronu, współmałżonków, aktywistów, czy na-
wet Rudolfa Hessa, prawą rękę Hitlera. W swej historii była również fortecą, pałacem 
oraz zoo (królewską menażerią), a w obecnie wystawiane są w niej regalia brytyjskich 
władców i królewska korona. Jest ona również miejscem wielu legend o duchach krążą-
cych po fortecznych murach.

Château d’If, forteca znajdująca się na najmniejszej z wysp archipelagu Frioul, pod 
względem wyboru lokalizacji w dużej mierze przypomina wyspę Alcatraz. Używana jako 
miejsce zsyłki dla politycznych i religijnych więźniów, sławę zyskała z racji pojawienia się 
w powieści Hrabia Monte Christo. Podobnie jak i inne, sławne dawniej więzienia, obecnie 
funkcjonuje jako obiekt turystyczny otwarty dla zwiedzających.

Zamek d’If został wzniesiony w latach 1524–1531 na polecenie Franciszka I i był 
przeznaczony tylko do celów wojskowych, choć już od XVI wieku zaczęto wykorzy-
stywać go jako więzienie. Prawdopodobnie najsłynniejszym skazanym, który zawitał 
do zamku d’If, był markiz de Sade.

Zamek Elmina znany jest jako jedno z najciaśniejszych więzień świata –  „w jednej 
celi przebywało dwustu osadzonych, często nie mieli oni nawet miejsca, by się poło-
żyć. Zbudowane w 1486 r. przez Portugalczyków jest najstarszą europejską budowlą 
na południe od Sahary. Od XVII w. znajdowało się w rękach Holendrów, którzy na jego 
terenie organizowali handel niewolnikami. Tylko w ciągu stu lat przez tutejsze lochy 
przewinęło się ponad 30 tys. rdzennych mieszkańców Afryki, wywożonych następ-
nie do Ameryki Północnej i Południowej. Po odzyskaniu przez Ghanę niepodległości 
w 1957 r. obiekt stał się miejscem pamięci narodowej. Dziś jest tu muzeum wpisane 
na listę światowego dziedzictwa UNESCO”30.

30 http://www.national-geographic.pl/traveler/kierunki/przymknij-sie-10-najbardziej-niezwyklych-
-wiezien?page=2 (dostęp: 12.02.2018).
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Położona 3,5 km od stałego lądu i centrum Dakaru Wyspa Gorée wpisana została 
na listę UNESCO już w 1978 r. razem z Krakowem, Wieliczką czy parkiem Naro-
dowym Yellowstone. Wyspa znana jest ze znajdującego się na jej terenie Domu Nie-
wolników (franc. Maison des esclaves), zbudowanego przez afro-francuską rodzinę 
Metis w latach 1780–1784. Obecnie jest to jeden z najstarszych budynków na terenie 
wyspy, udostępniony dla ruchu turystycznego celem uświadomienia zwiedzającym 
przerażających warunków, jakie towarzyszyły handlowi ludźmi przez Atlantyk. W bu-
dynku znajdują się słynne  „Drzwi Bez Powrotu”, o których mówiło się, że są ostatnim 
miejscem, w którym wywożeni niewolnicy mieli ostatnią w życiu okazję dotknąć afry-
kańskiej ziemi. Współcześnie wykazuje się, że niewiele jest jednak dowodów na to, 
by lokacja ta służyła rzeczywiście jako duże centrum handlu niewolnikami. Wiele 
wskazuje na to, że niewolnicy obecni na wyspie byli raczej wykorzystywani lokalnie 
niż eksportowani za ocean. Niemniej miejsce to stało się celem pielgrzymek wielu 
osób, które chciały w ten sposób uczcić okrutny los wyrwanych z afrykańskich korzeni 
ludzi określanych mianem  „afrykańskiej diaspory”. Wśród znanych osobistości, które 
pojawiły się w ramach refleksji nad historią niewolnictwa, należy wymienić papieża 
Jana Pawła II, Nelsona Mandelę oraz trzech prezydentów Stanów Zjednoczonych – 
Billa Clintona, George’a W. Busha i Baracka Obamę. Sama wyspa oferuje mieszankę 
architektury różnych narodowości, odzwierciedlając wpływy Portugalczyków, Holen-
drów, Brytyjczyków i Francuzów, którzy doceniali ją nie tylko jako dochodowe źródło 
afrykańskich niewolników, ale i za strategiczne położenie w pobliżu ważniejszych 
szlaków handlowych.

Fort James Island (nazywany również Wyspą Kunta Kinteh) w Gambii znajduje 
się około 30 km w górę rzeki Gambia. Znajdziemy tu podobnie jak w senegalskim 
Gorée budynki, które kiedyś należały  do Wielkiej Brytanii. To był ostatni kawałek 
afrykańskiej ziemi, który wielu niewolników widziało przed transportem do Ameryki. 
Wyspa przechodziła z rąk do rąk i należała kolejno do Francuzów, Kurlandczyków 
i Brytyjczyków, aż stała się miejscem przetrzymywania niewolników wysyłanych za At-
lantyk do Ameryki. Po zniesieniu niewolnictwa w 1857 r. Brytyjczycy opuścili Fort 
James, a do zwalczania niewolnictwa wybrali forty Bandżul i Barra. W 1830 r. wyspa 
została opuszczona. Dziś, wizytując wyspę, wpisaną w 2003 r. na Listę światowego 
dziedzictwa UNESCO, znajdziemy jeszcze ślady kolonializmu i niewolnictwa. Istnieje 
jeszcze więzienie, w którym przetrzymywano niewolników przed wysłaniem do kolonii 
amerykańskich.

Nową atrakcją turystyczną na Litwie jest więzienie KGB, w którym można doświad-
czyć brutalnego przesłuchania. Na portralu onet.pl31 znajdziemy ciekawy opis tego no-
wego produktu związanego z turystyką do mrocznych miejsc (tzw. tanaturystyka):

Ludzie w  poszukiwaniu mocnych wrażeń skłonni są zapłacić za  bardzo dziwne rzeczy, nawet 
za te niezbyt przyjemne. Jest nią np. możliwość doświadczenia na własnej skórze metod stosowa-

31 http://podroze.onet.pl/ciekawe/wiezienie-kgb-i-brutalne-przesluchania-nowa-atrakcja-turystyczna-
-na-litwie/b817r (dostęp: 12.02.2018).
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nych wobec niepokornych obywateli przez KGB – owianą ponurą sławą służbę bezpieczeństwa 
i  wywiadu Związku Radzieckiego. Na  Litwie  – niegdyś jednej z  republik radzieckich  – każdy 
chętny, za jedyne 84 lity (ok. 100 zł) może wcielić się w postać dysydenta (lub przypadkowej ofia-
ry reżimu) prześladowanego przez radziecką bezpiekę. Scenariusz, zatytułowany  „1984. Dramat 
przetrwania”, rozgrywa się w lasach 25 km od Wilna. Delikwent(ka), po uprzednim podpisaniu 
oświadczenia, że  „w przypadku nieposłuszeństwa zostanie ukarany psychiczne lub fizyczne”, zo-
staje aresztowany przez czerwonoarmistów i dostarczony pod eskortą do bunkra, w którym czas 
zatrzymał się przed 1989 r. Tam zostaje  „powitany” przez strażników z psami. Odebrane zostają 
mu wszystkie rzeczy osobiste, a w zamian dostaje gustowną watowaną kufajkę, niegdyś (i praw-
dopodobnie obecnie) obowiązkowy element garderoby więźnia łagru. Wtedy do  akcji wkra-
czają śledczy i zaczynają się brutalne przesłuchania, poniżanie, a nawet symulowane egzekucje. 
Wszystko to ma skłonić aresztanta do przyznania się do winy. Trzeba dodać, że niektórzy aktorzy 
faktycznie mają za sobą służbę w KGB w czasach ZSRR i znają się na tej  „robocie”. Podobno zda-
rzały się już przypadki zasłabnięcia niektórych śmiałków podczas przesłuchań, a kilku aktorów 
straciło pracę, bo za bardzo  „wczuwali się w rolę”. Na szczęście, w przeciwieństwie do spotkania 
z prawdziwym KGB, to musi się skończyć happy endem – ofiary i oprawcy przy wspólnym stole 
raczą się wódką, blinami i  słoniną, śpiewając radzieckie piosenki o pokoju i przyjaźni między 
narodami.
Częścią špilberskiej twierdzy w Brnie na Morawach było także forteczne więzienie. Bezpośrednio 
po klęsce powstania stanowego w 1620 r. latami więziono na Špilberku głównych morawskich 
uczestników antyhabsburskiej  „rebelii”. Od ostatniego ćwierćwiecza XVII do początku lat osiem-
dziesiątych XVIII w., oprócz dziesiątek  „zwyczajnych” więźniów skazanych na pracę w twierdzy, 
przetrzymywano tutaj także sporą liczbę wysokich rangą wojskowych, np. głównych dowódców 
austriackich, generałów Bonnevala i Wallisa, czy słynnego pułkownika pandurów Franza Trencka, 
który zmarł na Špilberku w 1749 r. W 1783 r. cesarz Józef II Habsburg podjął decyzję o zmianie 
charakteru fortecznego więzienia na  Špilberku na  więzienie cywilne, przeznaczone dla najgor-
szych przestępców. Na cele więzienne przeznaczono przede wszystkim (po uprzedniej przebudo-
wie) rzadko wykorzystywaną wcześniej część ówczesnego systemu obronnego – kazamaty. W ce-
lach zbiorowych można było pomieścić ponad 200  skazanych, wykorzystywanych do  ciężkich 
prac w  twierdzy i  poza nią. Od  połowy lat dziewięćdziesiątych XVIII  w. zaczynają się jednak 
w  nadziemnych częściach špilberskiej twierdzy pojawiać więźniowie, których określić można 
jako politycznych. Prócz kilku ważniejszych rewolucjonistów francuskich wziętych do  niewo-
li podczas wojen koalicyjnych przeciwko Francji, z których najbardziej znanym był były pocz-
mistrz Jean B. Drouet, więziono tu przede wszystkim piętnastoosobową grupę tzw. węgierskich 
jakobinów na czele z pisarzem Ferencem Kazinczym. Ponad ćwierć wieku później (od 1822 r.) 
nowo wybudowane cele dla  „więźniów stanu” w północnym skrzydle teraz już byłej fortecy za-
pełniły się włoskimi patriotami walczącymi o zjednoczenie, wolność i niepodległość swojej oj-
czyzny. Poeta Silvio Pellico, który wbrew własnej woli spędził tutaj całych osiem lat, rozsławił 
špilberskie więzienie w swojej książce  „Moje więzienia” na całą Europę. Tak oto Špilberk przestał 
być ważną twierdzą wojskową i z rozkazu cesarza stał się tylko wielkim więzieniem cywilnym. 
Do wspomnianej zmiany przyczyniła się przede wszystkim armia francuska cesarza Napoleona, 
która opuszczając okupowane Brno jesienią 1809 r., zniszczyła część ważnych špilberskich umoc-
nień. Ostatnią większą  „narodową” grupę więźniów Špilberka stanowiło prawie dwustu polskich 
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rewolucjonistów, głównie uczestników tzw. powstania krakowskiego z 1846 r. W 1855 r. cesarz 
Franciszek Józef I  zlikwidował špilberskie więzienie, które trzy lata po  zwolnieniu ostatnich 
więźniów znów stało się koszarami wojskowymi, zachowując tę funkcję przez kolejnych sto lat. 
Obecnie wystawy muzealne wraz z kazamatami na Spilbergu każdego roku odwiedza ponad sto 
tysięcy gości32.

Twierdza i więzienie doczekało się również repliki w turystycznym chorwackim 
mieście Slavonski Brod.

Więzienie San Pedro w La Paz jest największym obiektem tego typu w kraju. Zna-
cząco różni się od innych ośrodków penitencjarnych – skazani wykonują prace w ra-
mach więziennej społeczności, muszą opłacać swój czynsz, jedzenie, ubrania, a często 
żyją z całymi rodzinami. Handel narkotykami (kokaina), które sprzedają odwiedza-
jącym, stanowi znaczący przychód dla odsiadujących. Dla  „turystów” przewidziany 
jest nawet więzienny hotel. Przywódcy społeczności utrzymują swoje prawo głównie 
za pomocą morderstw przez zadźganie. Los odsiadujących uległ znaczącej poprawie 
po roku 2003, kiedy to Rusty Young opublikował książkę Marching Powder, w której 
opisał doświadczenia brytyjskiego więźnia Thomasa McFaddena, oferującego opro-
wadzanie turystów po obiekcie więziennym. Choć do dziś turystyka więzienna w San 
Pedro jest nielegalna, jednak, jak to bywa w krajach Ameryki Łacińskiej, wiele może 
zdziałać dodatkowa gratyfikacja finansowa. Oko na ten proceder przymyka się również 
ze względów humanitarnych. Odwiedzający zostawiają pieniądze, które umożliwiają 
poprawę warunków życia ponad półtora tysiąca osadzonych, nie licząc nawet dzieci 
i kobiet, które żyją wraz z nimi.

W Polsce nie brakuje więzień, które dawniej kojarzyły się z okrytymi złą sława 
zakładami karnymi, a obecnie zostały zamienione na muzea i stanowią atrakcje dla 
turystów. Najbardziej znany jest Pawiak, który, założony co prawda w 1830 r. za czasów 
carskich, zapamiętany jest jako miejsce kaźni około 40 tys. Polaków w czasie II woj-
ny światowej. Obecnie funkcjonuje tu Muzeum – Więzienie Pawiak.

Jedno z najcięższych więzień w Polsce jakim był zakład w Łęczycy, zostało zamie-
nione w 2006 r. w muzeum i stało się tym samym atrakcją turystyczną. Portal turystyka.
wp.pl tak opisuje historię tego obiektu i postacie słynnych więźniów: 

Budynek wybudowano w XIII w. przez zakon dominikanów, następnie pod koniec XVIII w., dostał 
się w ręce Prusaków, którzy przekształcili go w więzienie. Na obszarze 8  tys. m2 skazańcy odsia-
dywali wyroki przez ponad 200 lat, aż do końca 2006 r. Pod koniec XIX w. znalazł się tam mąż 
Marii Konopnickiej z powodu długów karcianych. W latach 80. XX w., a przede wszystkim w czasie 
stanu wojennego, przebywali tam działacze opozycji demokratycznej – wśród nich był Władysław 
Frasyniuk. Obiekt był przewidziany dla 450 osadzonych, jednak w tamtym czasie niekiedy przeby-
wało w nim ok. 1200 osób. Nikt nigdy z niego nie uciekł. Więzienie było też inspiracją i scenerią dla 
twórców. Zostały tam nakręcone sceny do takich filmów jak Vabank czy Papusza. W jego wnętrzu 

32 http://www.spilberk.cz/pl/ (dostęp: 12.02.2018).
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tworzyli też malarze, których dzieła wciąż zdobią więzienne wnętrza. Odbywał się tam również 
Festiwal Piosenki Artystycznej czy festiwal organizowany przez Filharmonię Łódzką33.

W Krakowie dawne  „więzienie Św. Michała”, które funkcjonowało przez 150 lat 
w kamienicy przy ul. Senackiej 3, zajmuje obecnie Muzeum Archeologiczne. Obiekt 
zmienił diametralnie swoje przeznaczenie. Przetrzymywano tutaj zarówno zwykłych 
przestępców kryminalnych, jak i więźniów politycznych. Ci ostatni:

przybywali do  św.  Michała falami odzwierciedlającymi historię zrywów wolnościowych i  walk 
o  sprawiedliwość społeczną. I  tak, kolejną falę więźniów politycznych stanowią uczestnicy po-
wstania styczniowego (1863 r.). Wtedy to w jednej celi z góralem z Chochołowa przebywał Michał 
Bałucki. Nie wszyscy wiedzą, że  efektem ich wspólnych przeżyć był wiersz Bałuckiego, znany 
dziś  „przebój” pt.  – Góralu, czy  ci nie żal?… Pod koniec XIX  w. bramy więzienia zamykają się 
za pierwszymi działaczami socjalistycznymi (m.in. Ludwik Waryński i jego towarzysze – tutaj właś-
nie w 1880 r. odbył się proces partii  „Proletariat” i jej przywódców). Do więzienia trafiają wówczas 
również organizatorzy i uczestnicy strajków i manifestacji robotniczych, a także działacze niepod-
ległościowi. W okresie międzywojennym więzienie św. Michała funkcjonowało jako zakład śledczy. 
W czasie okupacji niemieckiej przetrzymywano w nim aresztowanych za przestępstwa kryminalne 
i osoby schwytane podczas łapanek.
Od 1945 r. więzienie św. Michała służyło władzy ludowej do izolowania  „wrogów demokratyczne-
go ustroju państwa polskiego”. Przebywali tutaj (w trakcie śledztwa lub już z wyrokami) żołnierze 
Armii Krajowej i innych formacji wojskowych, a także działacze organizacji politycznych oraz zwy-
kli więźniowie kryminalni. W salach sądu przy ul. Senackiej odbywały się również procesy politycz-
ne i wówczas oskarżonych przetrzymywano  „u św. Michała”. Ciekawym wydarzeniem w powojen-
nej historii więzienia św. Michała (upamiętnionym specjalną tablicą wmurowaną w mur ogrodu 
muzealnego od strony ul. Poselskiej) było zorganizowanie w dniu 18 sierpnia 1946 r. przez grupy 
zbrojne ruchu oporu AK oraz Józefa Kurasia  „Ognia” akcji opanowania więzienia i w jej rezultacie 
uwolnienie kilkudziesięciu najbardziej zagrożonych więźniów – żołnierzy AK, WiN i NSZ34.

3. Miejsca stanowienia prawa jako atrakcje turystyczne

Jednym z  najczęściej odwiedzanych przez turystów miejsc związanych ze  stano-
wieniem i zarazem egzekwowaniem prawa jest Dolina Parlamentu zlokalizowana 
w Parku Narodowym Thingvellir, położonym niedaleko stolicy Islandii – Reykjavi-
ku. Już 930 r. odbyło się tu pierwsze zgromadzenie islandzkiego parlamentu Althin-
gu, uważanego za  najstarszy w  Europie parlament. To  miejsce wybrano również 

33 https://turystyka.wp.pl/leczyca-dawne-wiezienie-lokalna-atrakcja-turystyczna-6044415827485825a?ti
caid=1181be (dostęp: 12.02.2018).

34 http://www.artinfo.pl/pl/wizytowki/galerie/39881 (dostęp: 12.02.2018).



310 Zygmunt Kruczek

na ogłoszenie niepodległoiści Islandii w czerwcu 1944 r. Najważniejszym miejscem 
w Dolinie Parlamentu jest wąwóz Almanagjá.

W północnej części wąwozu znajduje się Lögberg (Skała Prawdy), czyli miejsce, gdzie urzędowali 
przewodniczący Althingu oraz tzw. głosiciel prawa, czyli osoba znająca na pamięć islandzkie prawo 
i potrafiąca z pamięci wyrecytować potrzebny paragraf. A że akustyka w tym miejscu jest wspaniała, 
to jego głos słyszało tysiące ludzi.35

 Obecnie Skała Prawdy oznaczona jest islandzką flagą (fot. 4), a Park Narodowy 
został wpisany na listę UNESCO. Tu zbierała się też Lógretta, coś w rodzaju konwentu 
seniorów, czyli szefowie poszczególnych gmin.

Tu prawo stanowiono, ale i sądzono. A niedaleko wykonywano wyroki. W Drekkingarhylur topio-
no skazane kobiety, a w Brennugjá zabijano czarownice. Mężczyzn czekała znacznie gorsza kara; 
wyjęcie spod prawa. Jeśli skazany natychmiast nie uciekł z wyspy (co było bardzo trudne), był za-
bijany w  taki sposób, na  jaki zabijający właśnie mieli fantazję. Ale w dolinie zajmowano się nie 
tylko poważnymi sprawami. Dwutygodniowe obrady Althingu były możliwością spotkania starych 
znajomych, a więc i okazją do zabawy36.

35 http://cudaswiata.pl/europa/thingvellir.html (dostęp: 02.02.2018).
36 Ibidem.

Foto 4. Lögberg (Skała Prawdy) na Islandii (autor: Z. Kruczek)
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Ze stanowieniem prawa związany jest również historyczny Szlak Jagielloński. Obec-
nie jest to podróż traktem Kraków – Lublin – Wilno, śladami naszych przodków: kró-
lów, kupców, dyplomatów, rycerzy i artystów. Po wielu wiekach jego panorama kulturo-
wa znacznie się zmieniła, ale nadal odnajdziemy na nim zamki królewskie w Krakowie 
i Wilnie, groby Jagiellonów w tamtejszych katedrach, pamiątki unii polsko-litewskiej 
w Lublinie, miasta w murach i ich przedmieścia, freski bizantyńsko-ruskie, naturalne 
gościńce, jarmarki itd.37

„Szlak Jagielloński odegrał ogromną rolę w procesie unikatowej integracji Króle-
stwa Polskiego i Wielkiego Księstwa Litewskiego. Pełnił również funkcję europejskiej 
drogi kulturowej, umożliwiając wymianę pomiędzy Zachodem (cywilizacją łacińską) 
a Wschodem (cywilizacją bizantyńską). Obecnie został reaktywowany przez Organi-
zację Turystyczną Szlak Jagielloński jako międzynarodowy szlak turystyczny”38. Podró-
żując z Krakowa do Wilna lub odwrotnie, król zabierał ze sobą swój dwór, urzędników 
i pieczęcie, wydawano przywileje, stanowiono prawo. Na szlaku tym jest wiele miejsc 
związanych z unią polsko-litewską, takich jak Lublin, Mielnik, Horodło.

Miastem kotwicznym na Szlaku Jagiellońskim jest Lublin, gdzie zachował się budy-
nek Trybunału Koronnego. Stoi on na środku lubelskiego rynku. 

Początkowo budynek pełnił funkcję ratusza, gdzie skupiała się cała władza sądownicza i admini-
stracyjna. Od 1578 r. mieścił się tam Trybunał Koronny, najwyższa instancja sądowa dla szlachty 
z Małopolski. Wtedy to sejmie walnym warszawskim utworzono nową instancję sądową Trybunał 
Koronny (Iudicium Ordinarium Generale Tribunalis Regni). Król Stefan Batory jako iudex supre-
mus, zrzekł się dotychczasowych uprawnień najwyższego sędziego na rzecz stanowego sądu szlache-
ckiego. Odtąd sądem najwyższym (apelacyjnym) dla szlachty był Trybunał Koronny. Konstytucja 
sejmu konwokacyjnego z 1764 r. dokonała podziału Trybunału Koronnego na dwa oddzielnie ist-
niejące i sądzące się równocześnie trybunały39:

Trybunał Koronny dla Mazowsza i Wielkopolski w Piotr kowie Trybunalskim oraz 
Trybunał Koronny dla Małopolski z siedzibą w Lublinie.

Lublin dzięki Trybunałowi stał się centrum prawniczym Rzeczypospolitej szlacheckiej. Wraz 
z upadkiem ośrodków uniwersyteckich kształcących prawników, to sala trybunalska stała się dla 
wielu palestrantów uniwersytetem, tutaj właśnie stawiali swoje pierwsze kroki i nabywali praktyki. 
Lublin przyciągał kandydatów do nauki prawa nie tylko z terenu Rzeczypospolitej, ale także cudzo-
ziemców. Należy także pokreślić rolę Trybunału w życiu miasta. To dzięki niemu Lublin nie tylko 
przekształcił się w stolicę sądową, ale także w szybkim tempie rozwijał się. Niemalże natychmiast 
po jego utworzeniu w Lublinie zaczęły wzrastać pałace magnatów i dworki szlacheckie. Na czas sesji 

37 J. Kopaczek, Zarys dziejów królewskiego traktu Kraków – Lublin – Wilno i jego przywrócenie jako  „Via 
Jagiellonica” [w:] Związki Lublina i Wilna. Studia i materiały, t. 1, red. T. Rodziewicz, Lublin 2011.

38 http://zachod-wschod.pl/szlakjagiellonski/ (dostęp: 02.02.2018).
39 http://teatrnn.pl/leksykon/artykuly/trybunal-koronny-budynek-dawnego-ratusza-w-lublinie/ (dostęp: 

02.02.2018).
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trybunalskiej życie w Lublinie ożywiało się. Po utracie niepodległości Trybunał Koronny Lubelski 
podobnie, jak i inne sądy szlacheckie dawnych władz polskich, zostały zamknięte40.

Dziś w budynku dawnego Trybunału mieści się Pałac Ślubów, a w najniższej części 
Lubelska Trasa Podziemna.

Szlak Jagielloński prowadzi od Lublina dalej na północ w stronę Białorusi i Litwy. 
Warto zatrzymać się w Mielniku nad Bugiem, w którym znajdziemy resztki średnio-
wiecznego zamku. Tutaj w 1501 roku Aleksander Jagiellończyk podpisał unię polsko-

-litewską zwaną Unią Mielnicką i wydał przywileje dla szlachty41.

4. Wydarzenia

W wielu krajach świata obchodzi się uroczyście wydarzenia związane z uzyskaniem 
niepodległości czy ustanowieniem konstytucji. Daty wprowadzenia w życie tych aktów 
prawnych mają swoje dni w kalendarzu i traktowane są jako święto. Tak jest w Polsce 
ze świętem Konstytucji 3 maja czy Narodowym Świętem Niepodległości obchodzonym 
11 listopada. W Stanach Zjednoczonych Ameryki Dzień Niepodległości to najważniej-
sze i  najbardziej radosne święto. Tego dnia odbywają się parady, koncerty, imprezy 
sportowe oraz pokazy sztucznych ogni. Przyciągają one miliony osób, w tym turystów.

Amerykański Dzień Niepodległości jest obchodzony w rocznicę ogłoszenia niepodle-
głości przez trzynaście brytyjskich kolonii i utworzenia Stanów Zjednoczonych. Stało się 
to w Filadelfii w 1776 r. Głosowanie w sprawie oderwania od Wielkiej Brytanii odbyło 
się co prawda 2 lipca, ale sama Deklaracja niepodległości została przyjęta i opublikowa-
na dwa dni później. Ten dzień, 4 lipca, został uznany za powstanie państwa. Opracowany 
przez pięcioosobowy komitet pod kierunkiem Thomasa Jeffersona dokument był nie tyl-
ko wypowiedzeniem posłuszeństwa królowi Jerzemu III, ale zawierał także jednoznacz-
nie sformułowane zasady demokracji. Kongres uznał 4 lipca za oficjalne święto w 1870 r.

Dzień Niepodległości zaczyna się zazwyczaj od parady, organizowane są one w całym 
kraju. W pochodach maszerują orkiestry, zespoły taneczne i akrobatyczne, weterani, spor-
towcy, skauci. Jadą zabytkowe samochody i wozy strażackie, motocykliści na harleyach. 
Główna narodowa parada odbywa się w Waszyngtonie, a oglądają ją setki tysięcy osób. 
Imprezy z okazji Dnia Niepodległości kończą się wspólnym oglądaniem pokazów ogni 
sztucznych. Nowojorski pokaz takich ogni nad East River gromadzi 2 miliony widzów.

Atrakcją dla turystów może też być takie wydarzenie jak udział w obradach nocnego 
sądu. Wśród wielu atrakcji nowojorskiego Manhattanu wymienia się  „Night Court” 
(Sąd Nocny), ponieważ turyści mają możliwość uczestniczenia w nocnych rozprawach 

40 http://lublin.ap.gov.pl/nauka-popularyzacja-i-edukacja/galerie-online/15-najwazniejszych-wydarzen-
-z-historii-lubelszczyzny-w-dokumencie-archiwalnym/ustanowienie-trybunalu-koronnego-1578-r/ (dostęp: 

02.02.2018).
41 Z. Kruczek, Dziedzictwo kulturowe Jagiellonów na przykładzie szlaku Via Jagiellonica [w:] Mosty nadziei. 

Jagiellońskie inspiracje dialogu międzykulturowego, red. L. Korporowicz, P. Plichta, Kraków 2016, s. 149.
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i mogą obserwować pracę sądu. Instytucja ta, założona w 1907 r., aktualnie wymieniana 
jest jako atrakcja w przewodnikach  „Lonely Planet”, piszą o niej na blogach i innych 
mediach społecznościowych, polecając to niesamowite miejsce. Sąd obsługuje ponad 
100 000 aresztowań rocznie, średnio od 70 do 90 przypadków w trakcie sesji odbywa-
jących się miedzy godziną 17 a 1 w nocy.

Dla osób, które nigdy w sądzie nie były, interesujące jest obserwować pracę sę-
dziów przy ustalaniu kaucji, np. za kradzież sześciopaku piwa, wsłuchiwanie się w gwar 
sali uspokajany donośnym wołaniem  „proszę o ciszę”.  „To jest coś, niepowtarzalnego”, 
mówi Regis St. Louis, autor ostatniego wydania przewodnika  „Lonely Planet” po No-
wym Jorku42. Sąd Nocny jest tak popularny, że kilka osób wyspecjalizowało się w opro-
wadzaniu grup turystów krajowych i zagranicznych i interpretacji zwyczajów prawnych 
w Nowym Jorku.

5. Konkluzja

Jeżeli przyjmiemy założenie, że atrakcją może być cokolwiek, co przyciąga i zacieka-
wia43, to rzeczą naturalną jest, że atrakcjami będą obiekty czy wydarzenia subiektywnie 
wybierane ze względu na zainteresowania turystów. Zainteresowania te mogą być de-
terminowane wykonywanym zawodem czy też profilem wykształcenia. Takimi atrak-
cjami związanymi z prawem są opisane w artykule miejsca, obiekty, wydarzenia.

W wielu wypadach atrakcje związane z prawem są flagowymi atrakcjami, czyli ta-
kimi, które przyciągają znaczną liczbę turystów bez względu na zawodowe orientacje44. 
Będą one zatem adresowane do turystów indywidualnych czy też podróżujących w spo-
sób zorganizowany. Organizatorzy turystyki sięgają często do uznanych atrakcji, aby 
podnieść wartość oferowanych pakietów. Wśród tych atrakcji, adresowanych do sze-
rokiego kręgu odbiorców, są również atrakcje związane z prawem.

42 Regis St. Louis, Lonely Planet New York City, Edition: 10th Revised edition, Melbourne 2016.
43 D. Lundberg, The Tourist…, s. 323.
44 „Atrakcja flagowa” (ang. flagship) rozumiana jest jako  „najlepsza i najważniejsza”. Przypisuje się jej takie 

cechy, jak wyjątkowość miejsca, międzynarodowe znaczenie, duże rozmiary i znaczne rezultaty ekonomiczne.


