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Wstęp
Słowo od Autorek

Kiedyś, przy sposobności badań krypty na św. Krzyżu, padły zna-
mienne słowa:

„Z legendą się nie walczy, legendę się opowiada”.
A ja dodam jeszcze – każdą legendę opowiada się po swojemu.
Toteż przez wieki zwykła opowieść z morałem (a czasem i bez 

morału) dostaje nową wersję, nową otoczkę obyczajową, ba! Nie-
rzadko całkiem nową treść i znaczenie.

I tak też było z naszymi legendami.
Wszyscy znają opowieści spisane przez Panów Andrzeja Ja-

nuszajtisa czy Jerzego Sampa. Zaczytujemy się w tych spisanych 
przez księdza Stanisława Bogdanowicza. Ale znamy je także z opo-
wieści dziadków czy rodziców. A w innej wersji czytaliśmy je także 
w dzieciństwie.

Często tworzymy, na kanwie już istniejących, swoje wersje 
znanych historii i szukamy w nich tego przysłowiowego ziarn-
ka prawdy.
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 Na tym właśnie polega bogactwo legend. A także bogactwo 
miejsca. Bo trzeba pamiętać, że miasto, wieś czy obiekt bez legend 
są miejscami pustymi, bez duszy.

Zapraszamy zatem do lektury legend spisanych przez nas: 
Dominikę Ikonnikow i Katarzynę Czaykowską-Stój.

 A potem – podczas spaceru śladami legend gdańskich – od-
najdźmy piękno miejsc opisanych. I poszukajmy echa prawdzi-
wych historii.
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Czarne Morze
Dominika Ikonnikow 

 

 U podnóża Biskupiej Góry, wzniesienia górującego nad gdańskim 
grodem, znajdowało się niegdyś niewielkie bajorko. Nie pływały 
w nim ryby, ptaki nie piły z niego wody, a okoliczni mieszkańcy 
przesądnie trzy razy spluwali za lewe ramię, by złe licho odgonić. 
W bajorku lub kałuży, jak nieraz to miejsce pogardliwie nazywano, 
woda była mętna, zawiesista i błotnista. Po zmierzchu nikt w po-
bliże zbliżyć się nie ośmielił, woląc nadrobić drogi przez pobliską 
Piaskownię, a czarny staw ominąć. W mieście wszyscy wiedzieli, 
że miejsce jest przeklęte, a winnym miał być Purtek, demon złych 
wiatrów, smrodu i kłótni. 

Często kupcy, którzy zjeżdżali się do miasta, aby sprzedać 
swe towary podczas licznych kościelnych odpustów, wieczorami 
w karczmie pytali z ciekawości, czemu w Gdańsku staw ma tak 
złą sławę. Zazwyczaj dosiadał się wtedy do stolika bówka, uliczny 
łobuziak, i za postawienie mu kilku kieliszków Stobbes Machan-
dla, czyli słynnej gdańskiej jałowcówki, chętnie opowiadał o cza- 
rnym stawie. 
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 Pod koniec XIII w. pieczę nad Pomorzem objęło biskupstwo 
włocławskie. Pomorski książę Świętopełk ofiarował biskupom te-
ren Biskupią Górą zwany wraz z przyległymi łąkami i rzekami. By 
dbać o pobożność gdańszczan, biskupi włocławscy wybudowali 
na szczycie Biskupiej Góry dwór. Jego źródłem utrzymania był 
podatek płacony przez okoliczne gospody. W dworze gościł na-
wet hrabia Derby, późniejszy król Anglii – Henryk IV. Z pobytu 
na Biskupiej Górze był tak zadowolony, że ofiarował kościołowi 
św. Ducha na Głównym Mieście sporą sumę pieniędzy. Wszystko 
to obserwował Purtek, kaszubski czort, i bardzo mu się to nie 
podobało. Zgodnie ze swoją diabelską naturą koniecznie chciał 
wywinąć biskupom psikusa, a i samych gdańszczan ukarać za ich 
pobożność. Purtek bardzo bystry nie był, to i jego psoty często mu 
nie wychodziły. Wiele dni obmyślał, co biskupom i gdańszczanom 
zepsuć. Przypomniał sobie o wielkim głazie, który blisko Żarnowca 
zostawił. Chciał wtedy klasztor żarnowiecki głazem zburzyć, ale 
opadł z sił, na miejsce nie doleciał i kamień porzucił. Postanowił 
swój dawny plan zrealizować, ale tym razem celem miał być dwór 
biskupów na Biskupiej Górze. Gdy go zniszczy, łatwiej mu też 
będzie gdańszczan na pokuszenie wodzić. Wysypiał się solidnie 
przez kilka dni, zbierał siły i w końcu po głaz poleciał. Jednak im 
bliżej Gdańska, tym mocniej głaz ciążył mu w łapach. Ze łzami 
w oczach doleciał nad wieś Chełm. Do Biskupiej Góry został mu 
zaledwie kawałek, ale czarcie palce już ledwie głaz trzymały i Pur-
tek dostał zadyszki. Ostatnimi siłami dotarł nad dwór. Nie miał już 
sił, aby głaz unieść i dokładnie wycelować. Słabnąc, wypuścił go 
z łap. Głaz z ogromną prędkością pędził po stoku i ominął polanę 
z dworem. Następnie podskoczył na zwalonym pniu i z impetem 
uderzył w ziemię. Uderzenie było tak silne, że głaz zniknął głęboko 
w ziemi. Purtek zawył z wściekłości i rozpętał potężny sztorm, 
którego nie pamiętali najstarsi gdańszczanie. Wiało, błyskało, po-
ciemniało, choć to środek dnia był. Drzewa kołysały się tak gwał-
townie, że kto przytomny był, szybko w domowych piwniczkach 
się chował. W okolicznych karczmach z impetem otworzyły się 
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okiennice, a podmuch wiatru zwiał wszystkim bówkom piankę 
z piwa. Zawstydzony i zły Purtek umknął do swej dziupli w kaszub-
skiej wierzbie. Gdy następnego dnia sztorm ustał, mieszkańcy po-
szli zobaczyć miejsce, gdzie głaz u podnóża Biskupiej Góry uderzył. 
W zapadlinie zebrała się woda deszczowa. Czorci głaz tkwił gdzieś 
głęboko pod wodą, która przybrała ciemny kolor. Na pamiątkę 
czarciego psikusa nazwano bajoro Czarnym Morzem. Żartowa-
no, że ze szczytu Biskupiej Góry można zobaczyć najpiękniejszą 
panoramę miasta, ale przede wszystkim widać dwa morza: Morze 
Czarne i Morze Bałtyckie. Z czasem zasypano staw, ale wciąż moż-
na go odnaleźć na starych mapach. 
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Gdański bruk  
i gdańskie brukowce 

Katarzyna Czaykowska–Stój

Spacerując po gdańskim Prawym Mieście, niejednokrotnie 
narzekamy, że bruk taki nierówny. Narzekają zwłaszcza panie cho-
dzące na wysokich obcasach. Ale narzekają też rodzice pchający 
wózki z pociechami. Także chodzący o lasce czy jeżdżący na wóz-
kach miewają problemy z przejściem lub przejazdem choćby uli-
cą Mariacką.

A tymczasem bruk gdański ma swoją legendę.
A było tak…
Dawno, dawno temu, kiedy zakonnicy Świętego Dominika 

po raz kolejny organizowali jarmark ku czci patrona, ulice Prawego 
Miasta tonęły w błocie i brudzie. Zwłaszcza po deszczu przemiesz-
czanie się po mieście stawało się bardzo trudne.

Goście zjeżdżający na jarmark dosłownie po kostki brodzili 
w nieczystościach.

Piesi często zatrudniali specjalnych pachołków, którzy ko-
łacząc kołatkami albo donośnym okrzykiem „Idzie się!”, oznaj-
miali pojawianie się przechodnia. Dzięki temu ów mógł uniknąć 
„zbombardowania” zawartością nocnika wylewaną przez okno. 
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Ale już tego, po czym musiał ów pieszy chodzić, niestety nie dało 
się uniknąć. Starano się sobie jakoś radzić. Do dzisiaj archeolodzy 
znajdują podczas wykopalisk patynki, czyli średniowieczne drew-
niane „chodaki” mające na celu ochronę obuwia przed zabrudze-
niem i zamoczeniem.

Szlachetna rada miasta postanowiła zatem, by całe Prawe Mia-
sto zostało wybrukowane. Kamienie brukowe miały być ułożone 
ściśle obok siebie i nie całkiem wbite w podłoże, tak by wystawały 
ponad wszechobecne, zwłaszcza po deszczach, błocko.

Zatrudniono do tego robotników z okolicznych wsi. Mieli 
ułożyć bruk do następnego jarmarku Dominika.

Można zapytać, dlaczego ludzi do pracy ściągano aż z pod- 
gdańskich wsi. Zupełnie jakby brakowało pracowników na miejscu. 
Ano brakowało. Nikt nie chciał łupać kamieni na ulicach, a po-
tem układać równo, jeden przy drugim. A do tego najpierw trzeba 
było kamienie wyładować ze statków, które przywoziły kamień 
aż z północy. Rozładunek do łatwych nie należał, bo kamień ów 
przypływał jako balast na statkach i trzeba go było ręcznie wynosić 
w specjalnych koszach albo naprędce skleconych taczkach. To nie 
był ten szlachetny kamień na kolumny czy cokoły kolumn, który 
był ostrożnie wyładowywany przez słynny gdański Żuraw.

Toteż nie dziwota, że w mieście nie było chętnych do tej cięż-
kiej pracy, na dodatek płatnej bardzo nędznie. Jednak wiejscy ko-
mornicy (czyli bezrolni, mający za mieszkanie wyłącznie komorę) 
chętnie najmowali się do ciężkich prac w mieście. Nawet najcięższa 
praca bowiem była lepsza od biedy w domu.

Zatem słychać było na ulicach miasta stukot młotków o ka-
mień, a ubogo ubrani ludzie uwijali się przy pracy. Dziś nazwali-
byśmy to pracą na akord.

Zakonnicy Świętego Dominika często karmili kamieniarzy 
(czy właściwie brukarzy) resztkami z zakonnej kuchni. Toteż ci, 
w podzięce, najpiękniej i najrówniej układali bruk właśnie w oko-
licach ich klasztoru i kościoła św. Mikołaja. 

I pewnie przynajmniej część ulic prawomiejskich zostałaby 
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wybrukowana, gdyby nie zaraza, jaka nawiedziła miasto. Umarło 
sporo mieszkańców miasta, a ci, którzy przeżyli, cierpieli głód.

Także u braciszków w klasztorze dominikanów nie obyło się 
bez ofiar. Brat kucharz często też borykał się z brakiem podstawo-
wych składników do przygotowania posiłków. Ale mimo wszystko 
zawsze starał się podzielić z brukarzami choćby chudą zupką.

Brukarze także nie mieli łatwego życia. Wprawdzie wszyscy 
przeżyli zarazę, ale teraz już coraz częściej dosłownie prawie 
przymierali głodem. U nich na wsi życie również nie było lekkie. 
Po zarazie przyszła powódź i zniszczyła zasiewy. Toteż komornicy, 
nieposiadający nawet skrawka ziemi, nie mieli co liczyć na łaska-
wość bogatszych, jak oni borykających się z nagłym widmem głodu. 
Mimo wszystko, kiedy wrócili do miasta po kilku dniach pobytu 
„u siebie”, przywieźli mnichom lebiodę i pokrzywę pozbieraną 
na niezalanych łąkach przywałowych.

– Chociaż tyle wam możemy się odwdzięczyć za waszą dobroć 
– powiedział najstarszy z brukarzy, wręczając furtianowi pełen 
kosz chwastów.

Dni upływały robotnikom na tłuczeniu kamienia i kładzeniu 
bruku, zaś mieszkańcom na powolnym powrocie do normalności 
po zarazie i głodzie.

Pewnego dnia nagle, na jeszcze niewybrukowanej ulicy Szero-
kiej, pojawił się człowiek w białym habicie dominikańskim. Szedł od 
strony portu, od Bramy Chlebnickiej. Szedł wolno, kulejąc i z tru- 
dem dźwigając worek na plecach. Podpierał się kosturem. Był bar-
dzo stary. I na pewno nie był żadnym z zakonników z gdańskiego 
klasztoru przy kościele św. Mikołaja. Brukarze przerwali pracę.

– Dokąd idziesz, ojcze? – zapytali.
– Przybyłem do braci dominikanów, z daleka. Mam tutaj spę-

dzić resztę życia – odparł starzec, z ulgą zrzucając wór z ramienia 
na ziemię. – Daleko do klasztoru? – zapytał zebranych wokół sie-
bie brukarzy.

– Daleko – odparli zgodnie. 
– Nie dasz rady – dodał najmłodszy, spoglądając na staruszka, 
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jak usiłuje zarzucić wór z powrotem na plecy. – Pomożemy ci 
– zaproponował.

Dwóch najsilniejszych brukarzy splotło krzesełko z rąk, zaś 
pozostali pomogli staruszkowi nań usiąść. Chwycili też cięż-
ki worek.

– Co ty tam niesiesz takiego ciężkiego, nasze brukowce? – 
zażartował jeden z nich.

– Ano niosę brukowce, ale inne niż wasze – odparł zakonnik.
Brukarze puścili tę odpowiedź mimo uszu, nie takie bowiem 

opowieści słyszeli, brukując ulice miasta.
Donieśli tak starego zakonnika, jak i jego wór do fur-

ty klasztornej.
– Jesteś na miejscu ojcze. Niech ci się tu dobrze żyje – skłonili 

mu się i już chcieli wracać do swoich zajęć, gdy ten nagle uśmiech-
nął się szeroko i zatrzymał ich gestem dłoni.

– Poczekajcie, mam dla was nagrodę za wasze dobre serca 
– powiedział.

– Ale my nie dla nagrody ci pomogliśmy – odparli zgodnie.
– Toteż z tym większą chęcią wam się odwdzięczę. Weźcie 

mój worek z całą zawartością. Spowoduje ona, że nigdy już nie bę-
dziecie cierpieć głodu. Ale otwórzcie go dopiero wieczorem. I ten 
spośród was, który pozna, co jest w środku, porzuci brukarstwo.

Postawił na ziemi swój wór.
– Bądźcie zdrowi – powiedział. 
A kiedy podnieśli ciężki wór i już, już chcieli zapytać, co ozna-

czają jego zagadkowe słowa, zorientowali się, że zakonnik zniknął. 
Tak po prostu, zniknął.

Odczekali do wieczora, jak nakazał staruszek. A kiedy zapadł 
zmierzch, najstarszy z brukarzy ostrożnie zajrzał do worka. 

Zmarszczył brwi.
– On naprawdę niósł brukowce – zdumiał się, kiedy wyciągnął 

ze środka kamień. Ale dziwny jakiś, bo nagle z zimnego, kamienne-
go zmienił się w miękki, połyskliwy i pachnący. Młodszy z brukarzy 
wziął go do ręki i powąchał.



21

– Pachnie jak piernik mistrza Gerharda – powiedział. I ostroż-
nie spróbował ugryźć ów dziwny kamyk. 

– I co? – zapytali pozostali. – Co to jest?
Młodszy przymknął oczy w zachwycie: 
– Toż to piernik. Najlepszy pod słońcem. Znam recepturę 

na takie pierniki, alem nigdy ich nie miał gdzie robić. Odkąd umar-
ła moja babcia, receptura popadła w zapomnienie.

Najstarszy z brukarzy zaśmiał się głośno:
– Już wiem, co oznaczały słowa staruszka. Ty będziesz takie 

brukowce piekł. – Klepnął młodszego po plecach.  

Oczywiście wieść o wybornych brukowcach z worka rozniosła 
się szybko po mieście. Młodszy z brukarzy niedługo dostał pracę 
w jednej z piekarni. A że miał talent do pieczenia znakomitych 
pierników, wkrótce zgromadził potrzebne fundusze na egzamin 
mistrzowski, a także na ucztę po wyzwoleniu na mistrza.

Zawsze też pamiętał o braciach z gdańskiego klasztoru przy 
murach miejskich, a także o swoich towarzyszach brukarzach. 
Toteż ani w klasztorze, ani wśród brukarzy nikt już wkrótce nie 
pamiętał o głodzie.
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Do dzisiaj gdańskie brukowce są niezwykle popularne, nie 
tylko wśród mieszkańców miasta. Także odwiedzający Jarmark 
Dominika chętnie kupują pierniki o nieregularnym kształcie kostki 
brukowej, pakowane w woreczki.
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Kaczy Dwór
Dominika Ikonnikow

Dawno, dawno temu, gdy Oliwa była jeszcze malutką wsią, położo-
ną kilka kilometrów od Gdańska, powstał w niej prawdziwie czaro-
dziejski ogród. Początkowo nazwano go ogrodem pałacowym, gdyż 
obok znajdował się pałac opatów cysterskich. Park zaprojektowano 
w stylu rokokowym, a za projekt odpowiadał ogrodnik Hentschl. 
Ogród zachwycał każdego, był bowiem rozległy, znajdowało się 
w nim wiele gatunków drzew i roślin, a w części południowo- 
wschodniej, zwanej francuską, po przejściu aleją Lipową, nieocze-
kiwanie wyłaniał się widok na Zatokę Gdańską. Ogród posiadał 
również część angielsko-chińską, gdzie znajdowały się pagórki, 
mostki, jeziorka, kręte ścieżki, chińskie pawilony, a nawet kaskada 
wodna. W części francuskiej dodatkowo zaprojektowano rozległy, 
podłużny staw, a ogród między lipami nazywano Rajem. 



26

W parku można było również spotkać wiele zwierząt, ptaków, 
które swobodnie przechadzały się między chińskimi drzewkami, 
lipami, górskimi roślinami, grotami szeptów czy palmiarnią. Naj-
liczniej park zamieszkiwały kaczki krzyżówki, dlatego utarło się 
nazywać oliwski ogród Kaczym Dworem. Kaczki nie protestowały, 
czuły się przez to lepsze od pozostałych ptaków w parku. Całymi 
dniami kwakały do siebie, opowiadając plotki z okolicy. Zawsze 
doskonale wiedziały, jaki film będzie wyświetlany w pobliskim ki-
nie Delfin, które działało w kamienicy o numerze 11. Znały również 
aktualną liczbę gości w Hotelu Assmus, oddalonym od kina o dwa 
budynki. Były również doskonale poinformowane, kto i z kim spo-
tykał się w pobliskiej Cafe Oskar. Jednak najlepsze informacje 
z oliwskiej okolicy przynosił kaczkom krogulec. Każdego dnia, 
zawsze w południe, oblatywał okolicę, aż do Dworu VII, i bacznie 
obserwował wszystko i wszystkich. Nic nie umknęło jego bystrym 
ptasim oczom. 

Dni w Kaczym Dworze mijały spokojnie. Liczne stawy za-
pewniały wodną rozrywkę, różne gatunki drzew i krzewów dawały 
schronienie sikorkom, kowalikom. Łabędzie szczególnie upodobały 
sobie staw bliżej pałacu, który nazywano odtąd Stawem Łabędzim. 
Bardzo często w odwiedziny przylatywały mewy śmieszki i mewy 
siwe, wszak morze było bardzo blisko i świetnie widoczne z alei 
Lipowej. Nic nie zakłócało doskonałej i spokojnej parkowej atmos-
fery. Jednak początek wakacji przyniósł nieoczekiwaną zmianę.

Dzień zaczął się dziwnie czerwonym wschodem słońca. Jesz-
cze przed świtem zaniepokojony rudzik wyśpiewywał swe obawy. 
Jednak w parku wszyscy nadal spali. Dopiero gdy słoneczne pro-
mienie dotarły do parkowej bramy, mieszkańcy Kaczego Dworu 
udali się do swych codziennych spraw. Pierwsze podniosły alarm 
łabędzie. Były tak przestraszone, że umknęły z Łabędziego Stawu 
w stronę kaskady wodnej, by poczuć się bezpieczniej. Następ-
nie stan gotowości w parku ogłosiły dzięcioły, stukając dzioba-
mi w pnie drzew w rytmie bojowym. Nie pozostały im dłużne 
sikorki, które podniosły wrzawę, aż było je słychać we wschodnim 
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zwierzyńcu oraz w palmiarni. Usłyszał to wszystko krogulec, który 
tej nocy spał pod krokwią oliwskiego ratusza. I wtedy zareagowały 
kaczki, przerywając poranną toaletę i wyczesywanie piór. Jedna 
za drugą, głośno kwacząc, zlatywały się na kamienny murek, oka-
lający Staw Łabędzi. Patrzyły na taflę stawu i przecierały oczy ze 
zdumienia. Na wszelki wypadek poprosiły krogulca, aby osłaniał 
je z powietrza. W tym czasie doleciały znad morza mewy siwe, 
które zaalarmował o świcie rudzik. W zasadzie nie wiedziały, co 
mają myśleć, a robić absolutnie nic nie zamierzały. W końcu to 
Kaczy Dwór i do kaczek należy decyzja. Kaczki spoglądały na sie-
bie, próbując wzajemnie pchnąć się do działania. Jednak żadna nie 
wydawała się chętna, by popłynąć na środek stawu. Zapadło nie-
zręczne milczenie. Nikt nie chciał odezwać się pierwszy. Sytuację 
uratował karp pomarańczowy. Nie rozumiejąc zamieszania nad 
powierzchnią wody, podpłynął do brzegu i wychyliwszy się, zapytał 
o przyczynę ptasiego zebrania. Odpowiedziały mu liczne skrzeki, 
kwakanie, gwizdy i ćwierkanie, wskazując na środek stawu. Karp 
obejrzał się i zobaczył coś, czego jeszcze nigdy nie widział. Było 
trochę pomarańczowe jak on, ale i trochę białe jak mewy. Miało 
także zielony odcień jak kaczki krzyżówki i trochę plamek jak kro-
gulec. Na głowie miało czub z zielonych, fioletowych, brązowych 
i szarych piór. Na piersi połyskiwał kolor fioletowy, a ogon był 
w kolorze brązu. Karp oniemiał z zachwytu. Wreszcie szturchnęła 
go złota orfa, przyglądająca się sytuacji. Karp ze strachu zabul-
gotał przez chwilę i zapytał stworzenie, kim jest. Spojrzało ono 
na karpia, otworzyło czerwony dziób i wydało z siebie tak piskliwy 
dźwięk, że wszyscy wokoło zatkali uszy. Nikt nic nie zrozumiał. 
Uradzono naprędce, aby sprowadzić sowę. Sowa mieszkała w dziu-
pli przy wzgórzu zwanym Pachołkiem, gdzie można było z wie-
ży widokowej zobaczyć całą zatokę. Wszyscy wiedzieli, że sowa 
ukończyła Wyższą Szkołę Techniczną w Gdańsku, gdzie uzyskała 
dyplom na Wydziale Architektury i Nauk Ogólnych. Minęło tro-
chę czasu, zanim sowa przyleciała do parku, bo za dnia odsypia 
nocne dyżury w stoczni królewskiej. Natychmiast po przylocie 
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rozpoznała, kim jest stworzenie, i powitała je takim samym pi-
skliwym dźwiękiem, jaki słyszano poprzednio. Kaczki otworzyły 
zdziwione dzioby, bo nie wiedziały, że sowa zna języki obce. Do 
wieczora wszystko się wyjaśniło. Na zorganizowanym naprędce 
pikniku wokół czterech cisów sowa przedstawiła wszystkim kaczkę 

mandarynkę. Okazało się, że mandarynka przybyła dzień wcześniej 
na jednym ze statków handlowych prosto z Chin. Jako wieczor-
ną atrakcję polecono jej w porcie gdańskim właśnie Kaczy Dwór. 
Nim mandarynka zdążyła poznać wszystkie atrakcje parku, zapadła 
noc i zdecydowała, że zanocuje właśnie w Stawie Łabędzim. Roz-
mowom i opowieściom nie było końca. Mandarynka opowiadała 
o Chinach, o swoich podróżach, a sowa wszystko cierpliwie tłuma-
czyła. W kolejnych tygodniach kaczka mandarynka zwiedziła całą 
wieś, poznała zakamarki Gdańska, a także plażowała z mewami 
w Jelitkowie. Często z krogulcem zachodziła do sklepu kolonial-
nego przy ulicy Słonecznej 1, gdzie kupowała przede wszystkim 
krachai, czyli chiński imbir, oraz dżem sezamowy, który uwielbiała. 
Tak mijały dni. Kończyły się wakacje i zbliżał się dzień powrotu 
mandarynki do Chin. Ostatniego wieczoru wszyscy mieszkańcy 
Kaczego Dworu przygotowali pożegnalne przyjęcie w palmiarni. 
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Zaproszono na nie nawet lwy z gdańskiego herbu i konie morskie 
z fontanny Neptuna. Zabawom, rozmowom i tańcom nie było koń-
ca. Nazajutrz kaczka mandarynka odpłynęła do domu. W parku 
oliwskim powoli wszyscy szykowali się do jesieni, ale często wspo-
minano niezapomnianego gościa. Tylko coraz rzadziej nazywano 
park Kaczym Dworem, bo cóż to za dwór, gdzie nie znają języków 
i trzeba naprędce sowę-tłumaczkę sprowadzać, aby wstydu Oliwie 
za granicą nie przynieść.
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Gospoda pod  
Białym Łabędziem

Dominika Ikonnikow

Ponad 300 lat temu, aby dostać się do Gdańska od strony zachod-
niej, podróżni musieli przejechać przez okolicę zwaną Winnikami. 
Tak nazywano dzisiejszą część Siedlec w okolicy ulic Zakopiańskiej 
i Winnickiej. Zdarzało się często, że podróżni nie zdążyli dostać 
się do miasta przed zamknięciem bram miejskich, nocowali wów-
czas w gospodzie pod Białym Łabędziem u zbiegu dzisiejszych 
ulic Kartuskiej i Zakopiańskiej. Okolica była bardzo malownicza, 
a na nasłonecznionych stokach uprawiano winorośle, stąd nazwa 
Winniki. Wielu gdańszczan budowało tam letnie domki z ogroda-
mi, by uciec od miejskiego zaduchu i spiekoty. 
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Wspomnianą gospodę pod Białym Łabędziem prowadził 
karczmarz Albert. Był on znany i lubiany w mieście, a jego wino 
było najlepsze w całym Gdańsku. Żadna gospoda, nawet te przy 
Starych Szkotach, nie mogła pochwalić się lepszym trunkiem. 
Minęła połowa października. Zbliżała się zima. Kończące się wi-
nobranie było w tym roku wyjątkowo udane. Karczmarz Albert 
ze spokojem patrzył na pełne półki w piwnicy. Oznaczały godny 
zarobek w zimowych miesiącach, gdy zziębnięci podróżni będą 
chcieli rozgrzać się dobrym trunkiem. Tego wieczoru wyjątkowo 
nie było w gospodzie gości. Było już dość późno, gdy w pewnym 
momencie Albert usłyszał dudnienie do drzwi. W drzwiach, po-
śród strug ulewnego deszczu, stał mężczyzna w wytwornym stroju 
i drżącym głosem zapytał, czy może wejść. Natychmiast popro-
sił o coś ciepłego do picia i usiadł przy kominku. Był to kupiec, 
który chciał dokonać w mieście zakupu dużej ilości bursztynu. 
Podróżował wiele dni, lecz tuż przed Gdańskiem pomylił drogę, 
a na domiar złego zerwała się burza i błąkał się w ciemnościach 
wiele godzin. Obawiał się także rabunku, gdyż słyszał o bandzie 
rzezimieszków, napadających na podróżnych w okolicach Kartuz. 
Gdyby tak się stało, mógł stracić nie tylko pokaźną sumę pienię-
dzy, które miał w sakiewce, ale i życie. Zadowolony, że dotarł do 
miasta, zaproponował karczmarzowi bacherek wina na swój koszt 
i od razu zapłacił złotą monetą. Wielu podróżnych przewinęło się 
przez gospodę Alberta, ale rzadko kto płacił złotymi monetami. 
Rozmowa toczyła się wartko, kupiec opowiadał wieści, które posły-
szał na szlaku handlowym. Wkrótce karczmarz przestał liczyć, ile 
bacherków wypili, szczególnie że stosik złotych monet na stole się 
powiększał. Kupiec był wyraźnie w dobrym nastroju, a i poprosił 
o coś do jedzenia, bo zgłodniał. Albert poszedł do kuchni, aby od-
grzać potrawkę z zająca. Gdy odkrajał porcję spojrzał na błyszczą-
cą, przezroczystą buteleczkę i się zawahał. Dziwna myśl przyszła 
mu do głowy. Jeśli kupiec z taką lekkością płaci złotymi monetami 
za wino, to ile musi ich jeszcze mieć w sakwie? Przecież sam wspo-
minał o planowanym zakupie dużej ilości bursztynu. Zanim zdążył 
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to przemyśleć, sięgnął odruchowo po truciznę i dosypał kupcowi 
do potrawki. Gdy ten padł martwy, przerażony Albert zrozumiał, co 
zrobił. Jednak było już za późno. Przestraszony wizją szubienicy, 
karczmarz zaczął zacierać ślady. Gdy pierwsze promienie słońca 
wpadły przez okno, nie było w karczmie ani śladu po nocnym 
gościu. Karczmarz był tak zmęczony, że bez wyrzutów sumienia 
zasnął szybko. Następne dni nie przyniosły nic niepokojącego. 
Minął listopad, zbliżały się święta. Nastała tak ostra zima, że za-
marzła Zatoka i z Gdańska można było dojść po lodzie do samego 
Helu. Do Gdańska przyjeżdżało wielu kupców i podróżnych, by 
podczas świątecznego jarmarku sprzedać lub kupić różne towary. 
Pewnego wieczoru o nocleg poprosiła młoda kobieta. Karczmarz 
zdziwił się, gdyż kobiety rzadko podróżowały samotnie. Następ-
nego dnia dziewczyna udała się do miasta i wróciła pod wieczór. 
Sytuacja powtarzała się przez kilka dni, a każdego kolejnego wie-
czoru kobieta wracała coraz bardziej smutna. Zaintrygowany Al-
bert zagadnął ją w końcu, nim udała się na spoczynek. Nazywała 
się Orana, przybyła do Gdańska, aby odszukać swego ojca, który 
był kupcem. Jeszcze jesienią wyruszył do nadmorskiego grodu 
w celu zakupu bursztynu. Dostał zamówienie z królewskiego dwo-
ru na zastawę stołową, wykonaną w całości z jantaru. Miał ze sobą 
zaliczkę na zakup, otrzymaną z dworu, w postaci sakwy złotych 
monet. Od tamtego czasu Orana nie miała od ojca żadnych wieści. 
Postanowiła przybyć do Gdańska tą samą drogą, co ojciec, ma-
jąc nadzieję go odnaleźć. Na próżno. Pytała już w mieście niemal 
wszystkich handlarzy bursztynem i nikt o jej ojcu nie słyszał. Al-
bert nie mógł zebrać myśli. Targały nim sprzeczne emocje. W głębi 
serca nie był złym człowiekiem, ale tamtej deszczowej nocy nie 
był sobą. Nie wiedział, czy to przez wypite wino, czy przez widok 
złota, a może opętał go diabeł, chcąc zdobyć jego duszę. Całą noc 
karczmarz miotał się w oberży, na przemian chcąc się przyznać, 
by za chwilę obiecywać sobie, że tego nie zrobi. Widział już wie-
lu powieszonych za mniejsze przestępstwa i doskonale wiedział, 
że jeśli nie trafi na szubienicę, to na pewno miejski kat odrąbie 
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mu głowę. Nazajutrz Orana nie zeszła na śniadanie. Zaniepoko-
jony zapukał do drzwi. Dziewczyna leżała bez siły, trawiona silną 
gorączką. Wezwany natychmiast medyk stwierdził, że przyczyną 
nie jest choroba, ale rozpacz. Silne emocje, przywiązanie do ojca 
i jego zaginięcie złamały duszę i serce Orany. Jeśli nie uzyska o nim 
wieści, umrze niebawem. 

Tego dnia Albert nie otworzył gospody. Wiedział, że jeśli nie 
wyzna prawdy, będzie miał na sumieniu kolejną śmierć. Jeśli zaś się 
przyzna, sam umrze. Nie chciał, by niewinna dziewczyna umarła 
przez jego ohydną zbrodnię. Bał się jednak publicznej egzekucji, 
wstydu oraz bólu i nie umiał znaleźć rozwiązania. Kilka godzin 
później udał się do miasta, gdzie w Urzędzie Nadstrażnika zostawił 
list. Pod wieczór do gospody przybyli strażnicy. Jednak poza Ora-
ną nie było w niej nikogo. Rozpoczęto poszukiwania karczmarza. 
Przeszukano pomieszczenia gospody, piwnicę, obejście, ale nic to 
nie dało. Postanowiono przeszukać okolicę, ale ze względu na za-
padający zmrok odłożono to do rana. O świcie jeden ze strażników 
zaalarmował pozostałych. Na zalesionym wzniesieniu, na północ 
od gospody, znalazł ciało Alberta. Karczmarz powiesił się na jed-
nym z drzew. Silny mróz zachował rysy twarzy, wykrzywionej 
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w grymasie bólu. Oczy były otwarte i zastygłe w przerażeniu. W li-
ście zostawionym poprzedniego dnia przyznawał się do zabójstwa 
ojca Orany, opisał wszystkie szczegóły, a także wskazał miejsce 
ukrycia złotych monet. W aktach sądowych zanotowano, że Orana 
wróciła do zdrowia pod opieką jednego z miejskich patrycjuszy. 
Opuszczona gospoda popadała stopniowo w ruinę, gdyż nikt nie 
chciał przejąć oberży, w której popełniono tak okrutną zbrodnię. 
Na szczycie Winnej Góry, gdzie znaleziono ciało karczmarza, jest 
dziś punkt widokowy. Ktokolwiek tam trafi, niechaj spojrzy na pa-
noramę miasta i spróbuje poszukać miejsca, gdzie niegdyś stała 
gospoda pod Białym Łabędziem. 
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Miłość na zawsze, 
czyli Jakub i Anna

Katarzyna Czaykowska-Stój

W barokowym portalu Szpitala św. Ducha znajdują się figury męż-
czyzny i kobiety. Oboje są skromnie ubrani, co w Gdańsku może 
dziwić. Wszak było to miasto bogate, a patrycjusze chętnie nosili 
się po szlachecku.

Jednak para, o której mowa, nie wywodziła się z żadnego zna-
nego rodu gdańskiego. Oboje byli żebrakami.

Według starej tradycji on nazywał się Jakub, a ona Anna.
Poznali się jako dzieci, mieszkając po sąsiedzku. Ojciec Jaku-

ba był szewcem. Powodziło mu się nie najgorzej i stać go było na 
posłanie syna do szkoły. Szewcem był również ojciec Anny. Obaj 
należeli zresztą do tego samego cechu. I często przy kuflu jopej-
skiego snuli plany na przyszłość. A widzieli ją spokojną i w miarę 
dostatnią. Dzieci – tak Jakub, jak i Anna – byli jedynakami, bez 
matek. Te bowiem oboje stracili we wczesnym dzieciństwie, kiedy 
mieli po parę lat. Ojcowie byli zaprzyjaźnieni, pomagali więc sobie, 
jak mogli, wspierali się w wychowaniu dzieci i snuli plany mariażu 
pociech i połączenia obu warsztatów.
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 A dzieci?
Chłopiec i dziewczynka razem chodzili do Szkoły Mariackiej, 

przy farze Głównego Miasta, razem z niej wracali, razem biegali 
oglądać statki aż na Długi Most, który to właśnie zyskiwał nowy 
wygląd. Razem odrabiali zadane lekcje. Toteż szybko narodziła 
się przyjaźń.

Jakub nie za bardzo przykładał się do nauki i często nie umiał 
odpowiedzieć na pytania bakałarza. Zdolniejsza od niego Anna 
często ratowała chłopaka, podpowiadając mu, a czasem wręcz od-
rabiając za niego zadania domowe.

Lata płynęły, dzieci dorastały, przyjaźń przerodziła się w mi-
łość. Wiedzieli o planach ojców i byli szczęśliwi, że ich uczucie 
jest akceptowane.

Niestety nadeszła zaraza i świat Jakuba i Anny zawalił się 
w ciągu paru dni. W obu warsztatach szewskich drzwi oznaczono 
znakami moru. Młodzi stracili ojców.

Zmagali się z żałobą, ale też i komornikiem. Warsztaty po-
szły pod młotek. Niestety obaj szewcy nie byli ani zamożnymi, 
ani znamienitymi postaciami miasta, a ich oszczędności (z braku 
wpływów) rozeszły się na opłaty czynszów i na podatki, które 
miasto podnosiło bezlitośnie, mimo zarazy i zastoju w rzemiośle.

Bardzo szybko oba warsztaty zostały wykupione przez jakie-
goś bogacza. Do pogrążonych w żałobie młodych przysłał swoich 
pachołków, z nakazem opuszczenia obu domów.

 I tak Jakub i Anna wylądowali na ulicy. Ich dawny nauczyciel 
ze szkoły dał im zamieszkanie na jakiś czas. Potem jednak musieli 
radzić sobie sami.

Chcieli się pobrać, ale nie było ich teraz stać na ślub.
Jakub postanowił, że wyruszy w świat, by szukać fortuny, 

a gdy ją zdobędzie, wróci do Gdańska i poślubi ukochaną.
Zaciągnął się na statek i wyruszył...
Anna, zatrudniwszy się jako pomoc domowa u pewnej rodziny 

na Starym Przedmieściu, nieopodal Gimnazjum Akademickiego, 
wiernie czekała na powrót ukochanego. Co wieczór po ciężkiej 
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pracy szła nad Motławę, do portu, sprawdzić, czy statek, na który 
zaciągnął się Jakub, wrócił.

 I tak minął rok, drugi… dziesiąty… aż spostrzegła, że mło-
dość minęła. Rodzina, u której pracowała, wyrzuciła ją, bo nikt nie 
potrzebował starej służącej. Stara kobieta, bez rodziny, nie miała 
żadnych źródeł utrzymania.

Pozostało jej już tylko jedno: jałmużna. Anna zaczęła wraz 
z innymi nędzarzami przychodzić pod kościół Świętego Jana, by 
użebrać coś od bogaczy wychodzących z nabożeństwa. 

Pewnego razu, gdy tak stała i wyciągała dłoń, spostrzegła 
zmierzającego ku niej starego, steranego życiem człowieka. Na 
pokrytej łatami kurtce miał naszytą plakietę żebraczą. Zła, że jakiś 
obcy zechce zająć jej miejsce, naburmuszyła się. Ale coś kaza-
ło spojrzeć jej raz jeszcze na przybysza. Skoro miał plakietę, to 
musiał być miejscowy. Obcym miejskich plakiet żebraczych nie 
wydawano. Przyjrzała się mężczyźnie dokładnie i nagle poznała – 
to przecież jej Jakub. 

Nie znalazł w świecie fortuny, a niedawno los przywiódł go 
z powrotem do miasta, z którego przed laty wyjechał. Miłość prze-
trwała wszystkie lata rozłąki. Odtąd Anna i Jakub byli już zawsze 
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razem. Ich domem stał się przytułek przy kościele św. Ducha, a ich 
zajęciem – wyczekiwanie jałmużny.

Trzeba jednak wiedzieć, że uprawianie żebractwa w dawnym 
Gdańsku było ściśle uregulowane odpowiednimi ustawami. Żebra-
cy musieli posiadać specjalne plakiety uprawniające do żebrania. 
Musieli też wiedzieć, przed którym kościołem wolno im było że-
brać, przed którym nie. Jedynym bogactwem były żetony żebracze, 
jakie czasem udało im się zdobyć podczas pogrzebu kogoś zna-
mienitego. Podlegali też „wójtowi żebraczemu”, który miał prawo 
przeprowadzać egzaminy ze znajomości modlitw, prawd wiary, 
a także z podstawowych wiadomości o mieście (żeby wyelimino-
wać obcych). W razie nieudzielenia jakiejś odpowiedzi zabierano 
plakietę żebraczą i taki delikwent musiał ponownie zdawać eg-
zamin, już z trudniejszymi pytaniami. W razie oblania i drugiego 
terminu – był wyganiany z miasta.

 I znowu, jak przed laty, Anna musiała podpowiadać Jakubo-
wi… Na szczęście każdy egzamin udawało im się zdać. Wkrótce 
stali się znani w mieście, jako przykład wiernej miłości. I często 
zatrudniani byli a to do sprzątania czyjegoś przedproża, a to do 
rozniesienia świątecznych marcepanów, czasem zaś do pilnowania 
wozów stojących w kolejce przed Żurawiem, od strony miasta.

Czy w końcu wzięli wymarzony ślub? Nie wiem. Trzeba ich 
samych o to zapytać. Pamiętajcie – spotkacie ich na portalu daw-
nego szpitala św. Ducha.
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O strażniku 
Bramy Wyżynnej

Katarzyna Czaykowska-Stój

Otóż działo się to dawno temu, a może wcale nie… A może wyda-

Dość na tym, że pewnej mroźnej zimy, w noc sylwestrową, 
straż przed Bramą Wyżynną pełnił niejaki Kuba Dorsz.

Czas mu się dłużył, dokuczał mróz, a przenikliwy wiatr prze-
ciskał się przez, zdawałoby się, grube ubranie. Dodatkową torturą 
były odgłosy bawiącego się miasta, z wesołymi okrzykami i muzyką. 
I wyobraźnia podsuwająca co rusz obrazy jadła i napitków.

Kuba czekał na zmianę warty niemal jak na zbawienie, przytu-
pując i rozcierając zgrabiałe dłonie. Marzył mu się napitek gorący 
i mocny.

Przytupując z zimna, przeczytał jedną z sentencji wykutych 
na zachodniej fasadzie bramy pod triadą herbową. IUSTITIA ET 
PIETAS DUO SUNT REGNORUM OMNIUM FUNDAMENTA – co 
znaczy: „Sprawiedliwość i pobożność to dwie podstawy wszyst-
kich królestw”.
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Rzeźbiarz jednak, chcąc zmieścić tekst, „zawinął” go na całym 
gzymsie i oczom patrzącego prosto ukazuje się nie cała fraza, ale 

przedmiotem kpin i dowcipów w mieście.
Teraz jednak Kubie nie było do śmiechu, na wspomnienie 

ognistego smaku rumu aż mu się ślinka zbierała, przywodząc 
gorzkie myśli. No bo jak tu być radosnym w taki wieczór, kiedy 
w domu zimno, siennik już dawno nie widział świeżego wsadu, 
a sakiewka z żołdem stale pokazywała dno. Jak tu myśleć o jakim-
kolwiek ustatkowaniu się, o rodzinie, o pomocy starym rodzicom 
na żuławskiej wsi pod Gdańskiem. Marzył o przygodach mary-
narskich na dalekich morzach, o godnym zarobku, bo miał patent 
sternika. A tymczasem po paru rejsach wylądował jako strażnik 
przed bramą…

Ech, westchnął Kuba i poirytowany swoim losem zaklął siar-

Nagle obok niego snop iskier wzbił się w powietrze, zapach-
niało siarką i oto stanął przed nim niewielki człowieczek w obszer-

-
kami i pludry wiązane purpurowymi troczkami. Mimo iż płaszcz 
był naprawdę obszerny i bardzo długi, człowieczkowi wystawało 
spod niego kopytko zamiast jednej nogi. Zaś kapelusz, jaki miał 
ów przybysz na głowie, mimo że nasunięty niemal na uszy, ledwo 
zakrywał rogi.

Diabeł to był niewątpliwie. Diabeł jak malowany. Skłonił się 
Kubie bardzo dworsko i powiedział. „Oto jestem, gotów do służby”.

Znamy to z ballady o Pani Twardowskiej Mickiewicza: Nos 
jak haczyk, kurzą stopę i krogulcze miał paznokcie. (…) Skłonił się 
gościom układnie, zdjął kapelusz i dał susa…

 W przypadku gdańskich diabłów to zawsze było kopytko, 
nigdy kurza stopa.
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Strażnik wcale się nie przestraszył, bo po przeżyciu paru 
rejsów i wartowaniu przed bramą miejską nic go nie było w sta-
nie przerazić.

Diabeł? A niechby nawet, grunt, że uwolni go od uciążliwej 

Diabeł tymczasem wyjął zza pazuchy tubę, a z niej dobrze 
zaostrzone gęsie pióro i rulon pergaminu. Rozwinął go z namasz-
czeniem i spojrzał na Kubę.

– Wiesz, co to jest? – zapytał.
– No pewnie – odparł Kuba. – Każdy wie, że to cyrograf. Prze-

cież spotkanie z diabłem zawsze kończy się cyrografem.
– No właśnie – mruknął diabeł. - Podpisz mi tu i na 7 lat mo-

żesz sobie iść, gdzie zechcesz – to mówiąc, podsunął pergamin 
pod nos wartownika.

Ten jednak powstrzymał biesa gestem dłoni.
– Chwila, muszę przeczytać, czego chcą ode mnie piekielne 

czeluści w zamian za moją wolność.
– To ty umiesz czytać? – zdumiał się diabeł.
– No pewnie, że umiem – Kuba aż się obruszył. – Byłem pil-

nym uczniem w mojej szkole parafialnej (na dźwięk słowa „para-
fialna” diabeł skurczył się i skrzywił).

– Wracajmy do rzeczy – powiedział szybko. – Nie masz co 
czytać, podpisz, my zawsze chcemy tego samego: duszy. – Diabeł 
mimowolnie zatarł dłonie.

– No dobrze… – Kuba mamrotał, czytając wnikliwie cyrograf. 
– Niech będzie – potwierdził, po czym szybko skaleczył się no-
żem. Nóż nosił przy sobie, odkąd przy Bramie Nizinnej pobiło go 
paru obcych i nielegalnych żebraków, których osobiście wyganiał 
z miasta parę dni wcześniej.

Kiedy z rany popłynęła krew, Kuba zażądał od diabła pióra, 
przyłożył je do rany i zanim złożył podpis na pergaminie, dopi-
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„Ja Kuba Dorsz zgadzam się na warunki piekielne. Za sie-
dem lat wrócę, by oddać duszę. Przez te siedem lat Diabeł będzie 
za mnie pełnił służbę przy Bramie Wyżynnej na Prawym Mieście. 

do tego prawa. Nawet sam władca piekieł. Tylko ja. I tylko je-
śli osobiście przeczytam z tego pergaminu słowa – zwalniam cię 
ze służby. Pergamin muszę trzymać w moich dłoniach. Inaczej – 
wszystko nieważne”.

– Uff – odetchnął zmęczony. Bo czytać i pisać umiał, ale wcale 
nie był w tym kunszcie biegły. Na koniec zamaszyście się podpisał.

Diabeł poczekał, aż podpis wyschnie, i nawet nie spojrzaw-
szy na dopisek, zwinął pergamin na powrót w rulon i schował go 
ostrożnie do tuby, a tę – za pazuchę.

Wyprostował się i rzekł do Kuby: 
– No, to idź i ciesz się wolnością, bo siedem lat minie jak 

z bicza trzasnął.
Młodzieniec nawet nie czekał, aż diabeł dokończy zdanie. Po-

biegł, jak tylko mógł najszybciej, w stronę Żurawia. Nie czuł zimna 
ani przenikliwego wiatru. Na szczęście statek, który widział tu 
wczoraj, wracając po służbie, stał jeszcze zacumowany przy na-
brzeżu. Odnalazł marynarza, z którym był zaprzyjaźniony jeszcze 
z czasów swojego pływania… I tak zaczęła się długa, paroletnia 
przygoda Kuby Dorsza na morzu.

Legenda mówi, że dorobił się na rejsach niezłego majątku. 
A że z legendą się nie walczy – pozostaje nam w to uwierzyć.

Wrócił nasz śmiałek po siedmiu latach, mężniejszy, bogat-
-

znajomym powietrzem. Tu jednak oddycha się najlepiej, pomyślał. 
Dobrze mieć pieniądze i plany na przyszłość…

 I już wiedział, że nie wróci do wartowania przed Bramą. 
Przed jakąkolwiek bramą. Zanim jednak ruszył „zluzować” swo-
jego niecodziennego zastępcę, na wszelki wypadek zawiesił sobie 
na szyi wisior z nieszlifowanego bursztynu. Kupił go przed chwilą 
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w warsztacie znajomego bursztynnika. Według tradycji bowiem 
bursztyn miał chronić od złych mocy. 

 W końcu stanął przed diabłem, wciąż pełniącym straż przy 
zachodnim wjeździe do miasta.

– No jesteś – ucieszył się bies. – Nudno tu, a i ludziska gapią 
się na mnie stale i palcami wytykają. Czas najwyższy, byś mnie 
zluzował. Zapraszam do… – dokończył, puszczając do niego szel-
mowskie oko. I nagle się skurczył. – Fuuuuuj, co ty masz na szyi! 
– wskazał na bursztynowy amulet. – Proszę cię, schowaj to, ranisz 
moje oczy.

Kuba stanął w bezpiecznej odległości od diabła i powiedział:
– Amulet pozostanie na swoim miejscu. Możesz zamknąć 

oczy. A ja chętnie cię zwolnię z posterunku. Ale musisz mi dać 
cyrograf do ręki.

– Ale po co ci cyrograf? – zdumiał się diabeł. – On należy do 
mnie i wara ci od niego!

– Nie denerwuj się – uśmiechnął się Kuba. – Przeczytaj 
mój dopisek.

Diabeł wyszarpnął pergamin zza pazuchy, rozwinął go i prze-
czytał na głos. 
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– No jest, że siedem lat… O co ci chodzi, człowieku?
– Przeczytaj cały dopisek – odparł spokojnie Kuba.
Diabeł przeczytał i podniósł pytający wzrok na młodzieńca. 

A ten odparł:
– Tylko ja mogę cię zwolnić, i to dopiero, jak przeczytam 

słowa, jakie napisałem na twoim pergaminie.
– Coś kombinujesz? – w głosie diabła wyczuć można 

było niepokój.
– Ano, nic takiego. Ot, mówię, że muszę przeczytać słowa, 

jakie napisałem w dopisku – odparł spokojnie nasz bohater. – Więc 
jeśli chcesz, żebym cię zwolnił, musisz dać mi do ręki cyrograf. 
Bo nie pamiętam słów.

– Ale nie wolno nam oddawać cyrografu nikomu z wyjątkiem 
pana piekieł. Raz podpisany, należy do nas! – zagrzmiał rogaty 
wartownik, aż ziemia zadudniła.

– Nie oddajesz, tylko pożyczasz na czas odczytania, a jeśli 
nie, to będziesz tu stał następne siedem lat – uśmiechnął się Kuba.

Zapadła cisza, w literaturze zwana ciężką.
Diabeł drapał się po głowie, sapał, tupał nogą uzbrojoną w ko-

pytko. Marszczył brwi – widać było, że toczy wewnętrzną walkę.
Kuba wzruszył ramionami:
– Nie, to nie. Ja tam nie muszę cię wcale teraz zwalniać,  

bo wobec diabła nie muszę być uczciwy… Najwyżej sczeźniesz tu 
przy bramie. Decyduj. Masz wybór. Albo mi podasz mój cyrograf, 
albo zostaniesz tu na kolejne siedem lat.

Diabeł ze złości aż tupnął nogą. Tą z kopytkiem. Kuba pozostał 
niewzruszony. W końcu po kolejnym ataku furii wysłannik piekieł 
podał cyrograf swojej niedoszłej ofierze.

– Masz i szybko czytaj, i zaraz mi oddaj pergamin! – mruknął, 
starając się nie patrzeć na bursztynowy amulet.

Młodzieniec kiwnął głową z uśmiechem. Wziął podany perga-
min i nagle, przy użyciu swojego nieodłącznego noża, pociął cyro-
graf na drobne paseczki, po czym wrzucił je do kosza z rozpalonym 
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ogniem. Takie kosze stawiano na ulicach miasta, by mieszkańcy 
mogli choć trochę ogrzać ręce w przenikliwym mrozie.

Diabeł obserwował to z niedowierzaniem.
 W końcu krzyknął: 
– Coś ty zrobił, człowieku?
Kuba poczekał, aż wszystko się dokładnie spali, i spojrzał 

na diabła.
– Ano, nie mam zamiaru wracać przed bramę – powiedział. - 

Ani przed tę, ani przed żadną inną. Bogaty jestem, wolny też. I taki 
pozostanę. A ty możesz pilnować miasta. Bo zdaje się, dobrze 
to dotychczas robiłeś… I czekaj na ofiarę, której zaproponujesz 
cyrograf. 

Kuba Dorsz skłonił się diabłu uprzejmie i oddalił się w głąb 
miasta, z postanowieniem rozpoczęcia nowego życia.

 Na darmo diabeł złościł się i wykrzykiwał przekleństwa. Cy-
rografu nie było, świadków także… Został biedak przed bramą nie 
tylko na następne siedem lat, ale i na wieki…

Tak kończy się legenda o sprytnym Kubie Dorszu i nierozgar-
niętym diable spod Bramy Wyżynnej.

wieje przenikliwie zimny wiatr, można w okolicach Bramy ujrzeć 
lekko skuloną figurę przestępującą z nogi na nogę. Czy to ów dia-
beł, który połakomił się na duszę gdańszczanina, czy też to ktoś 
próżno czekający na umówione spotkanie?

Nie wiem, samemu trzeba sprawdzić.
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Wizyta Stolema  
 w Gdańsku

Katarzyna Czaykowska-Stój

Dawno, dawno temu, na ziemi pomorskiej między Kaszubami, Ko-
ciewiem a Żuławami, żył liczny ród Stolemów. Byli oni naprawdę 
duzi, tak ze sto razy więksi od ludzi. Ale powszechnie wiadomo 
było, że byli ludziom życzliwi i bardzo często im nawet pomagali. 
Pomagali z chęcią i nieproszeni, jak choćby przy wznoszeniu wa-
łów przeciwpowodziowych, jak ten w Świbnie. W Gdańsku pięknie 
„zawinęli” Motławę, żeby płynęła przez samo miasto. Na Kaszu-
bach wyżłobili kciukami parę jezior – żeby ludzie mieli ryby.

 A więc, jako się rzekło – z ludźmi żyli w zgodzie.
 Z czasem jednak ludzi przybywało coraz więcej, powstawało 

więcej miast i wsi. Przez to Stolemom, którzy ze względu na swoją 
wielkość potrzebowali dużo miejsca, zaczęło brakować przestrzeni 
do życia.
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Przenieśli się więc do dalekiej Skandynawii, gdzieś tam, gdzie 
dziś jest Park Narodowy Stabbursdalen (w Norwegii). Przez jakiś 
czas żyli tam spokojnie, choć skarżyli się na przenikliwe zimno 
i tęsknotę za swoją ziemią. Postanowili więc rozejść się po świecie, 
w poszukiwaniu odpowiedniego miejsca do zamieszkania. Jeden 
z Stolemów jednak nie chciał odejść. Stwierdził, że z północy do 
ukochanej ziemi pomorskiej ma blisko i że zostaje. I jak powie-
dział, tak zrobił. Został więc na północy sam. 

Mijały lata, wieki całe… Ludzie zapomnieli o tradycji przyjaźni 
ze Stolemami. Ba! Zapomnieli o Stolemach w ogóle.

Nadszedł wiek XVI. W gdańskim porcie na Motławie tętni-
ło życie żeglugowe. Kamienice bogatych mieszczan, usytuowane 
przy głównych ulicach, cieszyły oczy przyjezdnych. Widać było 
bogactwo miasta, bo od zakończonej wojny z zakonem krzyżac-
kim minęło wiele lat. Wreszcie zakończono budowę fary głów-
nomiejskiej i gdańszczanie cieszyli się swoją ogromną świątynią 
z wysoką wieżą od zachodu. Jej charakterystyczną sylwetkę było 
widać aż z redy portu.

Któregoś poranka gdańszczan obudziło głuche dudnienie. Bu-
rza? Wróg? Dudnienie nie było jednak podobne ani do burzy, ani 
do ostrzału armatniego. Za każdym razem, kiedy odzywał się ten 
dziwny głuchy dźwięk, ziemia drżała. I im bliżej był dźwięk, tym 
silniejsze drgania za sobą niósł.

Wszyscy rzucili się do okien. Ku swojemu zdziwieniu i prze-
rażeniu zobaczyli olbrzymią postać, kroczącą od strony zakrętu 
Motławy. Ludzie rzucili się do ucieczki. Na ulicach zapanowały 
chaos i panika.

 A tymczasem Stolem, bo to był on właśnie, stanął na Dłu-
gim Targu i rozglądał się ze zdumieniem. Zdumiało go dziwne 
zachowanie ludzi, ale też zdumiał go wygląd miasta. Pamiętał je 
z dzieciństwa jako dopiero powstającą osadę na szlaku handlu 
bursztynem.

Nagle wzrok Stolema padł na nową wieżę mariacką. Uśmiech-
nął się zadowolony.
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– Ładny stołek zbudowały te maleństwa. I to w dobrym 
miejscu. Usiądę sobie i popatrzę na miasto. Zmieniło się bardzo. 
Wypiękniało.

Trzeba wiedzieć, że wieża mariacka jest bardzo charaktery-
styczna, bo bez iglicy. Wygląda tak, jakby to był faktycznie sto-
łek dla Stolema. Powszechna plotka mówi, że miała być ta wieża 
wyższa, ale wtedy byłaby za ciężka, co przy niestabilnym gruncie 
w tej części miasta mogło skończyć się katastrofą budowlaną. Jesz-
cze przecież opowiadano sobie o katastrofie, jaka miała miejsce 
podczas budowy kościoła. Zresztą wspominają o niej wszystkie 
przewodniki i książki o historii świątyni mariackiej. 

Pozostawiono więc wieżę taką „niedokończoną”, co bardzo się 
mieszkańcom miasta spodobało. Szybko ustawili na samej górze 
platformę widokową. Zresztą, jak nie wierzycie, wejdźcie na górę 
– i sami zobaczcie.

Nasz Stolem położył na szczycie wieży swoją kurtkę i usiadł. 
Wieża zatrzeszczała, ale wytrzymała obciążenie.

Stolem siedział chwilę, po czym odezwał się głośniej, tak by 
go wszyscy usłyszeli:

– Hej ludzie! Jestem Stolemem. Wyjdźcie ze swoich kryjówek! 
Nie zrobię wam żadnej krzywdy. Przyszedłem w odwiedziny do 
krainy przodków.

Ośmieleni ludzie opuścili swoje kryjówki i zebrali się wokół 
Stolema, wciąż siedzącego na wieży mariackiej. Zaczęli też z nim 
rozmawiać, wypytując o jego losy i dawne czasy.

 W pewnym momencie olbrzym powiedział:
– Nie przyszedłem do was z pustymi rękoma. Zrobiłem dla 

waszych dzieci zabawki, takie małe drobiazgi, dla radości.
Ze swoich przepastnych kieszeni zaczął wyjmować kamienne 

rzeźby: ptaków, żółwi, ryb, przeróżnych zwierząt, figury rycerzy 
i świętych.

– Wielce szanowny Stolemie – w imieniu gdańszczan głos 
zabrał burmistrz. – Szczerze dziękujemy ci za tak wspaniałe dary. 
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Niestety nie tylko nasze dzieci, ale również my, dorośli, jeste-
śmy zbyt słabi i nie będziemy w stanie udźwignąć zabawek, które 
zrobiłeś. Ale ponieważ są przepiękne i doceniamy twoją pracę, 
chcielibyśmy, by z nami zostały. I chcielibyśmy, by po wsze czasy 
każdy, kto odwiedzi nasze miasto, widział twoje rękodzieło. Zatem 
prosimy cię, Stolemie, poustawiaj twoje piękne zabawki na naszych 
kamienicach i przedprożach.

Stolem spełnił prośbę burmistrza, a mieszkańcy wznosili 
okrzyki zachwytu na widok przepięknie ozdobionego miasta. 

 Po pracy Stolem oznajmił, że niestety musi wracać do siebie.
 Na pożegnanie gdańszczanie wiwatowali na jego cześć, za-

grały mu też carillony z wieży ratuszowej. I ten koncert bardzo 
się wszystkim podobał.

 Na odchodnym jednak olbrzym nie mógł się powstrzymać, by 
nie spłatać gdańszczanom psikusa. Zaczerpnął garść wody z Mo-
tławy i chlusnął nią z góry na zebranych mieszkańców.

 Na ulicach miasta zapanowało zamieszanie, bo wraz z wodą 
na ulicę poleciały ryby, a mieszczanie rzucili się, aby je zbierać. 
Gdy wszystkie wyzbierali, Stolema już nie było.

Podobno udał się na południe w kierunku Tatr, gdzie – jak 
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niektórzy mówią – zapadł w długi, bardzo długi sen. Dzisiaj o na-
szym Stolemie w Tatrach mówią, że to śpiący rycerz czy mnich… 
A tymczasem nasz ci on, leży sobie i śpi.

 Na pamiątkę tych niezwykłych odwiedzin gdańszczanie po-
stanowili pozostawić wieżę mariacką taką, jaka spodobała się nie-
zwykłemu gościowi.

Bo wieść niesie, że kiedyś olbrzym obudzi się ze swojego snu 
i znowu przybędzie do Gdańska, aby pomóc jego mieszkańcom 
przywrócić dawną świetność miasta.
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Żabi Kruk
Dominika Ikonnikow

Dawno temu, zanim jeszcze powstało ujęcie wody pitnej o nazwie 
Grodza Kamienna przy starym młynie, wydarzyła się niezwykła hi-
storia. Od wieków zawijały do gdańskiego portu statki, przywożąc 
świeże owoce, zboże, płótno, liny czy smołę. Dużo towarów przy-
pływało do miasta również na tratwach, prowadzonych przez flisa-
ków. Wiosną, gdy odmarzały rzeki, flisacy zbijali tratwy, ładowali 
towary i płynęli wzdłuż Wisły do Gdańska. Na czele flisaków stał 
retman. Po rozpoczęciu spławu flisacy rzadko schodzili na ląd. Nie 
dziwne było zatem, że gdy docierali do Gdańska, to chętnie opusz-
czali swój obóz na Przeróbce, zwanej niegdyś Przerabką. Jednym 
z flisaków, którzy przybyli tamtej wiosny do miasta, był Ludomir 
Kruk. Od niedawna pełnił funkcję retmana, był bardzo obowiąz-
kowy, sumienny, znał doskonale wszystkie rzeki, a mniej doświad-
czeni flisacy zawsze mogli liczyć na jego pomoc i sprawdzone rady. 
Wszyscy wołali na niego Kruk, gdyż po imieniu nie wypadało.  
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Pierwszego wieczoru, po przypłynięciu, Kruk dopilnował roz-
bicia obozu, budowy prowizorycznych domów na brzegu Martwej 
Wisły oraz rozpakowania tratw i przygotowania płótna do suszenia 
przywiezionego zboża. Nazajutrz wybrał się na spacer po Gdańsku, 
którego nie widział od ponad roku. Miasto zmieniało się na lepsze, 
powstawały nowe, zdobniejsze kamienice, a i wydawało się być 
tłumniej na gdańskich uliczkach. Przy Długim Targu w każdą so-
botę wystawiano kramy, z których sprzedawano mięso, a odcinek 
pomiędzy Fontanną Neptuna a Ratuszem Głównego Miasta nosił 
nazwę Targu Prosiąt. Kruk nie lubił przepychać się przez tłum, za-
tem wybrał spokojniejszą drogę przez ulicę Ogarną. Gdy zbliżył się 
do skrzyżowania z ulicą Zbytki, zobaczył niezwykły widok. Przed 
wystawą sklepu kolonialnego stała dama z rozłożoną parasolką, 
chroniącą jej delikatną, jasną skórę przed słońcem. Ubrana była 
w krynolinową suknię w odcieniu śliwkowym. Zdobne falbany do-
dawały strojności, a srebrne guziki elegancji. Spod sukni wystawały 
buciki, zbliżone kolorem do stroju. Oczarowany Kruk postanowił 
przedstawić się dziewczynie. Gdy zbierał się na odwagę, nagle nie-
bo pociemniało, coś grzmotnęło, huknęło potężnie, obłok dymu 
przysłonił wszystko dokoła, a w powietrzu uniósł się zapach siarki. 
Ze sklepu wybiegł mężczyzna i wołał głośno pomocy. Zbiegli się 
wszyscy i okazało się, że dama w śliwkowej sukni była jego córką. 
Od dawna zabiegał o jej względy pewien młodzian, którego nikt 
w mieście nie znał, lecz ojciec domyślał się, że to sam Rokita, 
przybrawszy ludzką postać, zaloty ponawia. I teraz potwierdziły 
się jego najgorsze obawy. Czort porwał jego ukochaną córkę. Kruk 
zrozumiał, że być może już nigdy nie ujrzy dziewczyny, dla której 
mocniej zabiło jego serce. Obiecał zrozpaczonemu ojcu, że zrobi 
wszystko i pójdzie nawet do siedziby diabelskiej, by dziewczy-
nę uwolnić. Długo naradzali się obaj, gdzie czort mógł Rachelę 
porwać. Udali się do sędziwej Kaszubki, mieszkającej w małym 
domku na rybackim Osieku, aby zapytać o radę. Kaszubka wskazała 
na rozlewiska po drugiej stronie miasta, zwane Świńskimi Łąkami. 
Czort Rokita lubi się ukrywać w miejscach mało uczęszczanych. 
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Kruk nie chciał dłużej czekać. Bał się o życie Racheli. Nie zwleka-
jąc zatem, ruszył w stronę Dolnego Miasta, jak nazywali ten teren 
gdańszczanie. Zgodnie ze wskazówkami Kaszubki udał się w stronę 
starego młyna przy Śluzie Kamiennej. Blisko Baszty pod Zrębem 
usłyszał głośne kumkanie. Setki małych żabek skakało jedna przez 
drugą, bezradnie spoglądając w dół okienka lochu przy ścianie 
baszty. Głęboko na dnie uwieziony był żabi król. Ściany lochu były 
zbyt śliskie i za wysokie, aby mógł się sam wydostać. Zrozpaczo-
ne żaby nie wiedziały, co robić. Kruk zaproponował rozwiązanie. 
Uplótł długi sznur z rzecznej trawy, jeden koniec trzymały dzielne 
żabki, a Kruk powoli opuścił się na dno lochu, uwalniając żabiego 

króla. Radości nie było końca, lecz zatroskany młodzieniec chciał 
ruszać w dalszą drogę. Zapytany o powód pośpiechu, opowiedział 
swoją historię. Żabi król, chcąc odwdzięczyć się za uratowanie mu 
życia, przekazał Krukowu niewielką fiolkę, w której połyskiwał 
zielony płyn. Był to eliksir mający mocno uśpić Rokitę. Krukowi zo-
stał również przyznany dożywotni tytuł żabiego szlachcica. Żabki 
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wskazały drogę do bastionu Gertrudy, przed którym rosła stara 
wierzba, będąca wejściem do podziemnych korytarzy – siedziby 
Rokity. Zapadał zmierzch, gdy Kruk dotarł na miejsce. Ogromny 
bastion wznosił się nad okolicą. Wokół panowała niepokojąca ci-
sza, a w starej fosie falowała brudna woda. Kruk odszukał wierzbę 
i wszedł do środka. Szedł długo ciemnymi korytarzami, aż usłyszał 
czarci śmiech i płacz Racheli. W ogromnej sali z małym okienkiem 
siedziała na kamiennej posadzce dziewczyna, przykuta łańcuchem 
do ściany. Gdy diabeł oddalił się, by przynieść kolejną beczkę gdań-
skiego piwa, Kruk zakradł się i szybko wlał eliksir do czarciego 

kufla. Czekał cierpliwie, ukryty za ceglanym wyłomem, aż usły-
szał donośne chrapanie. Zgodnie z żabią obietnicą Rokita zasnął 
kamiennym snem. Kruk uwolnił ukochaną i w pośpiechu opuścili 
bastion. O świcie dotarli do miasta. Ojciec Racheli nie posiadał 
się z radości. Zwołał gości, wydał wystawną ucztę i ogłosił to, co 
było dla wszystkich oczywiste – ślub Kruka i Racheli. Wieści te 
dotarły do czarta Rokity, który zawstydzony umknął z miasta, nie 
pozostawiając po sobie śladu. Kruk osiadł na stałe w Gdańsku i żył 



z Rachelą długo i szczęśliwie. Wdzięczni gdańszczanie na pamiątkę 
tej historii ulicę przy Baszcie pod Zrębem nazwali Żabim Krukiem.



62



63

Legenda o cegle  
 i kociej łapce w niej 

odciśniętej
Katarzyna Czaykowska-Stój, Dominika Ikonnikow

To było kiedyś… a może nigdy...
Osoby dramatu:
Strycharz, wyrabiający cegły do budowy fary Prawego Miasta. 

Może pracował w cegielni, na miejscu dzisiejszego forum. A może 
w tej założonej w okolicach Zaroślaka.

Ona – córka strycharza – codziennie przynosiła jedzenie ojcu 
do cegielni, gdzie pracował.

On, jego pomocnik. A właściwie jego prawa ręka i bardzo czę-
sto zastępca przy ladzie strycharskiej.

Młodzi zakochali się w sobie.
Taki początek…
Ojciec dziewczyny nie wyraził zgody na ich spotkania. I wła-

ściwie nie wiadomo dlaczego.
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Chłopak miał widoki na przyszłość i był przecież ulubionym 
pomocnikiem strycharza. Cegły, które wychodziły spod jego ręki, 
były ładne, równe i niemal gładkie. I dokładnie takie, jak powinny 
być, czyli odpowiadały obowiązującym wymiarom. Na dodatek 
chłopak, mimo młodego wieku, potrafił wyrobić nawet do 500, 
a czasem nawet 600 cegieł dziennie!

Jako się rzekło, ojciec dziewczyny zabronił młodym spotkań 
i zagroził córce, że jeśli nie posłucha, to odda ją do klasztoru. 
Niestety działo się to ponad 600 lat przed wywalczeniem praw 
przez kobiety, więc dziewczyna nie zdecydowała się na ogłoszenie 
jawnego buntu, tupnięcie nogą i postąpienie po swojemu.

Musiał w niej jednak drzemać duch buntowniczki, bo mimo 
wszystko nie poddała się woli ojca. Postanowiła skorzystać z rady 
i pomocy wiedźmy z bagien, która miała swoją chatę pod starą 
wierzbą na rozstajach. Dziś w tym miejscu znajduje się całkiem 
ruchliwe skrzyżowanie, nie ma ani wierzby, ani chaty. Ale za to 
dzielnica nosi nazwę Rozstaje.

Wiedźma podarowała dziewczynie napój. Miał pomóc młodym 
w ucieczce. Nie wiem dokładnie, jakie miało być jego działanie. 
Ale z tego, co mi podpowiada moje wieloletnie doświadczenie 
w słuchaniu legend – napój miał chyba dodać młodym skrzydeł, 
i to dosłownie. Czyli miał zamienić ich w ptaki czy może motyle. 
Ale tylko na czas ucieczki właśnie, by potem przywrócić im ich 
dawne ludzkie postaci. 

Niestety nie mam pojęcia, co poszło nie tak. Czy wymówili 
złe zaklęcie, czy wypili złą dawkę… Dość na tym, że nagle ona 
zamieniła się w cegłę, a on w kota!

Ojciec dziewczyny wrócił po całodziennej pracy do domu, 
zmęczony, jak przysłowiowy wół, który transportował wypalone 
już cegły na plac budowy.

Córki nigdzie nie było. Wzruszył ramionami, widocznie poszła 
na wieczorne nabożeństwo. Ale dobra z niej dziewczyna, bo na sto-
le zostawiła ojcu szklanicę z winem. Bez namysłu wypił napój. 
I w tym momencie zamienił się w… psa.
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 A przecież wiedźma mówiła, żeby pić małymi łykami i przy 
tym koniecznie pomyśleć życzenie powrotu do swojej postaci…

Oczywiście żadne z naszej trójki tego nie zrobiło. Tamci – 
chyba z pośpiechu, ten – z niewiedzy.

 I tak trwają: on jako kot, dziś błąkający się po ulicy Mariackiej 
– nieopodal fary, wciąż czekający na ukochaną i mający nadzieję, 
że ją w końcu spotka.

Ona jako cegła, naznaczona kocią łapką dla szybszej iden-
tyfikacji, w razie gdyby kiedyś czar został z nich zdjęty. Problem 
w tym, że wiele cegieł nosi odciski kociej łapki. Bo przecież za-
mieniony w kota pomocnik strycharza nie był jedynym kotem 
w okolicy…

 A jak wiemy, po suszących się, miękkich jeszcze cegłach bie-
gały różne zwierzęta, a to psy, a to koty, a to kury czy świnki, 
zostawiając ślady swoich łap, pazurków i raciczek. 

 A co z ojcem?
Biedak, zamieniony w psa, pozostawił mnóstwo śladów na su-

szących się cegłach, biegając tam i z powrotem w poszukiwaniu 
córki i swojej ludzkiej postaci…
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 O mistrzu Eggercie 
i gdańskich lwach

Dominika Ikonnikow

 W 1766 roku, w domu gdańskiego kupca przy ulicy św. Ducha 81, 
urodziła się Joanna Henrietta Schopenhauer, która w przyszło-
ści zostanie bardzo znaną pisarką. W tym samym roku ceniony 
i zdolny gdański rzeźbiarz Daniel Eggert rozpoczął realizację za-
mówienia złożonego przez gdańską Radę Miejską. 

Daniel Eggert, nim został cenionym rzeźbiarzem, był uczniem 
kamieniarza i budowniczego Krzysztofa Strzyckiego. Strzycki był 
szeroko znany w Gdańsku i poza jego granicami. Otrzymywał 
wiele zleceń, a dłuto kamieniarskie nie miało dla niego tajemnic. 

Danielowi. Gdy ten zdobył wreszcie upragniony tytuł czeladni-
ka, zgodnie z ówczesnym zwyczajem rozpoczął podróże po Rosji, 
Anglii, Szwecji i wielu innych krajach. W każdym z odwiedzanych 
miejsc starał się zanotować charakterystyczne szczegóły lub cie-
kawostki. Jedną z tak szczególnie interesujących rzeczy był ogród 
zoologiczny w Wiedniu, pierwszy taki w ówczesnej Europie. Nic 
zatem dziwnego, że budził duże zainteresowanie, a i mistrz Eggert 
spędził w nim wiele godzin, szkicując znajdujące się tam zwierzęta. 
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Szczególnie zachwycił młodego rzeźbiarza lew angolski o imieniu 
Akashinga, co znaczyło ,,odważny’’. Wyróżniał się dostojnością, 
a także jasną, niemal złotą sierścią. Jego grzywa była długa i gęsta, 
kroki pewne, a ciało sprężyste. Mistrz obiecał sobie, że kiedyś 
wykuje jego wizerunek w kamieniu. 

Tymczasem czas podróży dobiegał końca. Eggert wrócił do 
Gdańska, gdzie otworzył własną pracownię przy ulicy Szafarnia. 
Otrzymywał różne zlecenia, a że wyróżniał się kunsztem w swym 
fachu, szybko zdobył uznanie gdańszczan, a jego imię poważano 
również w innych miastach. Nie było zatem dziwne, że niebawem 
Rada Miejska zwróciła się do rzeźbiarza ze zleceniem wykonania 
zdobnego i przede wszystkim okazałego przedproża wraz z porta-
lem do jednej z najważniejszych budowli ówczesnego Gdańska – 
ratusza Głównego Miasta. Osobą nadzorującą bezpośrednio postę-
py prac miał być burmistrz Carl Groddeck. Słynął on z mądrości, 
opanowania, a przede wszystkim z odwagi. Będąc jeszcze rajcą, 
skutecznie bronił przywilejów miasta, a także wniósł duży wkład 
w ufortyfikowanie i uzbrojenie Gdańska. 

 Na wykonanie zamówienia mistrz Daniel dostał trzy lata. Zda-
wał sobie sprawę, że to dzieło jego życia i przez wieki świadczyć 
będzie o jego talencie i kunszcie. Nie mogło być zatem za skromne, 
ale i też zbyt ozdobne. Powinno zawierać symbolikę, którą zro-
zumieją wszyscy. Mimo ogromnego doświadczenia mistrz Eggert 
nie miał łatwego zadania. Wiele dni spędził na rozmyślaniach nad 
kształtem ratuszowego przedproża. Obmyślił dwubiegunowe scho-
dy, prowadzące dumnie do wnętrz budynku. Sen z powiek spędzał 
mu jednak kształt portalu. Oczywiste było, że powinien znajdować 
się w nim herb miasta, ale to wydawało się za mało. Oprawa herbu 
musiała być wyjątkowa, alegoryczna, aby przemawiać do wyobraźni 
wszystkich, którzy go zobaczą. 

Wiele godzin i dni spędził Daniel na rozmowach i spacerach 
z burmistrzem Groddeckiem. Ten doradzał rzeźbiarzowi, wska-
zywał ciekawe rozwiązania, a także inspirował do innowacyjnych 
pomysłów. Razem odwiedzili wiele miejsc, szukając natchnienia. 
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Wzdłuż Długiego Pobrzeża podziwiali gdańskie spichlerze, przy 
Bramie Wyżynnej odnajdywali sens łacińskich inskrypcji. Byli rów-
nież w cysterskiej wsi Brzeźno, gdzie obserwowali pracę rybaków. 
Przy Wielkim Młynie omawiali jego strategiczne znaczenie dla 
miasta, a z bastionu Kurkowego na Górze Gradowej burmistrz 
referował Danielowi zagadnienia obronności Gdańska. Oczywi-
ście wiele godzin spędzili na ulicy Długiej, obserwując tamtejsze 
kamienice i ich architekturę.

Mijały miesiące. Daniel zaprzyjaźnił się z burmistrzem Grod-
deckiem i często gościł w jego domu przy Długim Targu, a i przy 
każdej okazji zapraszał burmistrza do swej pracowni na Szafarni, 
skąd zaledwie dwa kroki były na wyspę Ołowiankę. Powoli zaczę-
ły powstawać pierwsze szkice ratuszowego przedproża. Dumnie 
i zdobnie prezentowały się balustrady, stopnie rozplanowane były 
z rozmachem, lecz Daniel wciąż nie miał pomysłu na portal ratu-
sza. Pewnego deszczowego wieczoru zrezygnowany Eggert sięgnął 
po notatniki, aby wspomnieć swe europejskie podróże. W pewnym 
momencie natrafił na dziennik ze szkicami z wiedeńskiego ogrodu 
zoologicznego. Kartkując go, poczuł nagłą falę gorąca. Akashin-
ga! Lew angolski, którego tak podziwiał! Tak wiele czasu spędził, 
głowiąc się i rozmyślając, a rozwiązanie czekało w jego własnym 
podróżnym kufrze!

Tej nocy Daniel już nie zasnął. Przy migoczącym świetle świec 
przez całą noc szkicował projekt ratuszowego portalu. Gdy o po-
ranku w pracowni rozśpiewały się kanarki, które umilały rzeź-
biarzowi czas w pracowite dni, Eggert skończył szkic projektu. 
Nie czekając długo, wysłał wiadomość do burmistrza, na której 
skreślił zaledwie kilka słów: „Nec temere, nec timide”, co zna-
czyło: „Ani pochopnie, ani nieśmiało”. Zaintrygowany burmistrz 
wkrótce posłał po rzeźbiarza. Długo naradzali się w zaciszu ga-

Dopiero późnym wieczorem opuścili Małą Salę Rady w ratuszu, 
gdzie odbywało się posiedzenie. Uścisnęli serdecznie swe dłonie, 
zadowoleni z podjętych decyzji. 
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Minęły lato i jesień, powoli dobiegała końca zima. Gdy je-
den z ostatnich lutowych sztormów targał wzburzonym morzem, 
uniemożliwiając statkom zawinięcie do portu gdańskiego, Daniel 
w swej pracowni z zadowoleniem i ulgą spojrzał na ukończone 
dzieło. Wkrótce, w porozumieniu z rajcami oraz burmistrzem, 
ustalona została data uroczystego odsłonięcia ratuszowego przed-
proża wraz z portalem. Wyznaczonego dnia przed ratuszem Głów-
nego Miasta zebrał się tłum mieszkańców, a także podróżnych 

godzinie tłum zgęstniał i po uroczystej przemowie zdjęto sukno 
przesłaniające dzieło Eggerta. Zapadła cisza, po czym słychać było 
liczne westchnienia, a następnie głośne wiwaty! Oczom zgroma-
dzonych ukazało się kamienne przedproże, wykonane z piaskowca, 

dwóch atlantów, czyli posągi muskularnych mężczyzn. Na kamien-
nych cokołach wzdłuż przedproża posadowiono cztery olejowe 
latarnie, podtrzymywane ślimacznicami, czyli elementami de-
koracyjnymi, oraz przystrojone żelaznymi liśćmi akantu. Jednak 
największy zachwyt wzbudził portal nad drzwiami ratusza. Herb 
Gdańska w tarczy trzymany był przez dwa lwy, bardzo przypomi-
nające Akashingę, o smukłych sylwetkach, długich, gęstych grzy-
wach oraz groźnym spojrzeniu. Oba patrzyły w stronę Bramy Wy-
sokiej, nazwanej później Bramą Wyżynną, która strzegła wjazdu 
do miasta. Na jej fasadzie, od zachodniej strony, skąd najczęściej 
atakowały Gdańsk wrogie wojska, znajdowały się dwa lwy również 
trzymające tarczę herbową. To właśnie ku nim patrzyły lwy z ratu-

nie zaprzeczał, że gdy wróg zbliżać się będzie do bram miasta, lwy 
z Bramy Wyżynnej zaalarmują lwy ratuszowe, a te czujnie, głośnym 
rykiem ostrzegą mieszkańców. 

Jeszcze wiele miesięcy po uroczystym odsłonięciu przed-
proża zjeżdżali się do miasta podróżni, by je podziwiać. Rów-
nież mieszkańcy często tędy spacerowali, zachwycając się jego 
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rozprawiano, czy lwy nie zawiodą i czy na czas ostrzegą mieszkań-
ców. Poważne zagrożenie dla miasta miało nastąpić już za kilka 
lat, ale tego jeszcze wtedy nie wiedziano. Mistrz Eggert nie dożył 
chwili, gdy jego lwy stanęły dzielnie na posterunku, gdyż dwa lata 
po swym sukcesie zmarł na suchoty. 

Dziś i my możemy obejrzeć piękne przedproże, jeśli udamy się 
na ulicę Długą do ratusza Głównego Miasta. Na pamiątkę spacerów 
mistrza Eggerta z burmistrzem Groddeckiem w wielu miejscach, 
gdzie bywali, stanęły lwy Heweliony. Spotkać je można chociażby 
na Ołowiance, przy Wielkim Młynie, na Długim Targu, przy Bramie 
Wyżynnej czy w Brzeźnie. Koniecznie trzeba też odwiedzić Hewe-
liona – burmistrza, który stoi u zbiegu ulic Rajskiej i Heweliusza. 
Warto odszukać je wszystkie i wędrując szlakiem Hewelionów, 
przypomnieć sobie opowieść o mistrzu Eggercie i jego lwach z ra-
tuszowego portalu.
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Dlaczego figury na 
gdańskim Prawym 
Mieście stoją w tak 
dziwnych pozach?

Katarzyna Czaykowska-Stój

Legenda spisana wiele lat temu na podstawie 

opowieści zasłyszanych w dzieciństwie.

Nie zwracamy uwagi na figury na Prawym Mieście (zwanym 
też Głównym).

Albo śpieszymy się gdzieś i wcale na nie nie patrzymy, albo 
po prostu uważamy, że tak miało być, bo tak zostały wyrzeźbione.

 A tymczasem prawda jest zupełnie inna…
Otóż raz na sto lat, na Gdańskim Prawym Mieście, pewnej 

nocy,  o północy robi się wielki ruch.
Ze szczytów pięknych kamienic mieszczańskich, z przedpro-

ży, z sieni schodzą i wychodzą w tanecznym korowodzie wszyst-
kie figury.

Lwy sprzed Dworu Artusa przeciągają się, ziewając, Neptun 
drapie się po głowie i z zadowoleniem rozgląda się dokoła, bowiem 
po stu latach spotka wreszcie swoich dobrych znajomych, a Mer-
kuremu wreszcie natrze uszu za bezczelną kradzież…
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Sto lat temu Merkury ukradł trójząb drugiemu Neptunowi 
– temu, który stoi na kamienicy przy Chlebnickiej, u wylotu Ku-
śnierskiej. Ukradł go bezczelnie podczas uczty, suto zakrapianej 
gdańską wódką. I teraz Neptun stoi bez atrybutu. Kiedy pokazuje 
się go – jako że to jeden z tych trzech widocznych z Długiego 
Targu, nikt nie chce wierzyć, że to Neptun... No bo jak to tak – 
Neptun bez trójzębu?

Smok z domu nr 20 przy Długim Targu przeciągnął się i roz-
prostował skrzydła, zaś Fortuna z Dworu Artusa wreszcie może 
zmienić pozycję, bo już jej trochę ścierpła ręka. 

Figury alegoryczne z Bramy Długoulicznej, dzisiaj zwanej Zło-
tą, także spieszą na ucztę, każda niosąc swój atrybut. Oto Wolność 
biegnie, wymachując kapeluszem, Zgoda zarzuciła sobie kołczan 

na plecy i przytrzymując szatę, przeskakuje kałuże nieopodal Bra-
my, a Sława, dźwigając trąbę, usiłuje przecisnąć się bliżej Bogactwa 
(Obfitości), żeby pomóc mu w niesieniu pełnego rogu obfitości. 

Ba, nawet bezgłowy komendant Katowni i Więzienia nadciąga, 
dzwoniąc kluczami.

 A kozak z zachodniej fasady Wielkiej Zbrojowni pędzi co sił 
w nogach, pod pachą trzymając ściętą głowę bojara. Halabardnicy 
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i strażnicy ze wschodnich szczytów Zbrojowni muszą pozostawić 
broń, wszak na balu nie będzie im potrzebna.

Caritas z Domu Speymanna, zwanego Złotą Kamienicą, cią-
gnie dzieciątka uczepione jej szaty, bo chce jednak choć na chwilę 
wziąć udział w zabawie.

 I tak wszyscy śpieszą z całego Prawego Miasta.
Nawet żółw od Trosienerów przy św. Ducha przyśpieszył! Ten 

dom jest słynny w całej Europie, bo urodziła się w nim przyszła 
mama filozofa Artura Schopenhauera.

Wkrótce w Dworze Artusa, gdzie odbywa się owa uczta, zabły-
sną światła, odezwie się muzyka wieków i wszystkie figury ruszą 
do tańca.

Ale uczta trwa tylko do pierwszego piania kura. Zapytacie, 
skąd kur w mieście? W centrum Gdańska? Otóż to ten z epitafium 
Ferberów w farze Prawego Miasta.

 I kiedy zapieje, należy się spieszyć, by zająć swoje miejsce 
z powrotem na szczycie kamienicy, fasadzie czy na przedprożu, 
bowiem kiedy kur zapieje po raz trzeci, figury skamienieją znowu 
– na następne sto lat. I kogo, gdzie i w jakiej pozie to trzecie pianie 
zastanie, tak biedak będzie tkwił przez następne sto lat.

Dlatego też figura Merkurego przed Dworem Artusa, na da-
chu Piwnicy Rajców, wygląda, jakby był w biegu. Bo tak jest. On 
właśnie uciekał przed srogim Neptunem, co to karę za kradzież 
mu miał wymierzyć. Nie zdążył uciec, został. Kto wie, może uda 
mu się za sto lat…

Warto dokładnie przyjrzeć się figurom w Gdańsku – czasem 
można zobaczyć, że faktycznie wyglądają, jakby zostały uchwycone 
w ruchu.

Doprawdy Gdańsk jest miastem magicznym.
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