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WSTĘP

W latach czterdziestych XIX wieku we francuskim dzienniku Journal des
débats ukazywały się odcinki powieści Eugeniusza Sue, zatytułowanej
Tajemnice Paryża. Dzieło, w którym główny bohater przemierza wszystkie
zakamarki Paryża i spotyka ludzi ze wszystkich warstw społecznych, odniosło
niebywały sukces. Wkrótce wielu innych pisarzy, chcąc powtórzyć wyczyn
Suego, napisało swoje wersje miejskich tajemnic, dając początek całemu
gatunkowi literackiemu: tłem opowieści były zarówno miasta europejskie
(Berlin, Amsterdam, Londyn), jak i amerykańskie (Boston, Nowy Jork, San
Francisco).
Na początku XX wieku w Czechach głośno było o Egonie Kischu. Ten
niemieckojęzyczny, żydowski prażanin konsekwentnie budował swoją
dziennikarską legendę, publikując kolejne artykuły w austro-węgierskich
gazetach.

Zbudował

wizerunek

dziennikarza-detektywa,

nieustannie

tropiącego kolejne afery i skandale. U fundamentów jego kariery leżały
właśnie reportaże poświęcone praskiemu półświatkowi, który zajmował
ciemne zaułki i uliczki starej Pragi - w takiej scenerii Kisch umieścił również
swoją jedyną powieść. Do legendy przeszło poszukiwanie przez Kischa
pozostałości praskiego Golema. Według tradycji, gliniane relikty mitycznego
obrońcy getta miały być przechowywane na strychu Synagogi Staronowej.
Kisch jedynie sobie znanymi sposobami dostał się na poddasze budynku i
stwierdził brak jakichkolwiek resztek kreacji Jehudy Löw ben Becalela.
Zastąpił jednak tą legendą nową - swoją własną.

Miasto i jego mieszkańcy fascynują nas od zawsze. Od najgłębszych
podziemi metra, kanałów czy katakumb aż po najwyższe iglice katedr i
szklanych wieżowców – miasto jest idealną scenerią do każdej opowieści,
pełną wyrazistych bohaterów.
Gdańsk jest fascynującym miejscem, pełnym takich historii i
fantastycznych protagonistów. Genius loci nadmotławskiego grodu powstała
przez kolejne wieki, i chociaż kataklizm drugiej wojny światowej i wymiana
ludności zmieniły oblicze miasta na zawsze, tożsamość miejsca wciąż jest nie
do podrobienia. Może nawet bardziej niż kiedyś? Koniec końców, większość
gdańszczan ma swoje korzenie gdzieś indziej, a zainteresowanie się miastem,
jego historią i teraźniejszością nie jest jakimś kulturowym spadkiem, a
świadomym wyborem.
W poniższym tekście zebrałem kilka opowieści związanych ze starym
Gdańskiem. Nie są to jednak – mam nadzieję – opowieści typowe. Ich
wspólnym mianownikiem jest odrobina makabry, grozy oraz niepokoju.
Znajduje się tutaj relacja z pierwszej publicznej sekcji zwłok w tej części
Europy; dużo można dowiedzieć się o epidemiach dżumy nawiedzającej
miasto i siejącej spustoszenie wśród mieszkańców. Zajrzymy do wnętrza
Wieży Więziennej i podejrzymy chirurgów, na których spoczywał obowiązek
badania zwłok; ze ściśniętym sercem przyjrzymy się spaleniu czarownicy i
ostatniej drodze złodzieja na Szubieniczną Górę.
Jest jeszcze jedna rzecz, łącząca wszystkie te opowiadania: są
prawdziwe. Wciąż możemy zobaczyć niektóre miejsca, która były tłem dla
wielu ponurych wydarzeń z przeszłości. Dzięki odrobinie wyobraźni możemy
wzbogacić dobrze znane nam miejsca o kolejne płaszczyzny. Mam nadzieję,
że lektura Gdańskich Makabresek przyniesie Państwu dużo przyjemności –
chociaż nie ukrywam, liczę też na jeden lub dwa dreszcze na plecach.

1.
DOKTOR OELHAF ORAZ JEGO
SEKCJA POTWORNEGO PŁODU
Oczy wszystkich zebranych skupione były na centralnym miejscu
wypełnionej blaskiem świec sali. Tam, na stole sekcyjnym, leżało
zdeformowane ciało noworodka. Już za chwilę w gdańskim auditorium
anatomicum miał rozpocząć się makabryczny spektakl dwóch aktorów, w
którym główna rola przypadła doktorowi Oelhafowi.

REWOLUCJA ARTYSTÓW I LEKARZY
Mieszczanie zebrani w amfiteatralnej Sali uważnie śledzili każdy
ruch dłoni doktora. Joachim Oelhaf musiał przejść długą drogę do tej
chwili

-

zaczynając

od

najważniejszego

uniwersytetu

świata

protestanckiego, czyli saskiej Wittenbergi, kończąc na francuskim
Montpellier, które opuścił już z tytułami doktora filozofii i medycyny.
Kluczowe

w

procesie

kształtowania

umysłów

prawdziwie

nowoczesnych lekarzy i anatomów były jednak inne ośrodki. Miejsce
pielgrzymek wszystkich aspirujących medyków stanowiły włoskie
metropolie - słynąca ze swoich botaników Piza, Padwa i matka
europejskich uniwersytetów - Bolonia. Nie inaczej było z Oelhafem,
który spędził na Półwyspie Apenińskim kilka lat.
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Zaczynając od schyłku XIV wieku, w

wielowiekowej tradycji

nauczania w duchu rzymskiego lekarza Galena, którego autorytet nie był
podważany przez całe scholastyczne średniowiecze, pojawiły się
wyłomy.
Renesansowym umysłom nie wystarczało już wertowanie starych
ksiąg, czytanie przestarzałych opisów i zawierzanie starym autorytetom pojawiła się potrzeba poznania żywych i martwych ludzkich tkanek
poprzez praktykę doświadczenie, a nie teorię i analogię do organizmów
zwierzęcych.
Impuls do zmian dali lekarze i artyści Odrodzenia. Sekcje zwłok,
niegdyś będące owiane religijnym tabu, stawały się teraz narzędziem do
lepszego poznania ludzkiego ciała - co było niezbędne zarówno na
uniwersytecie, jak i w pracowni malarza czy rzeźbiarza. Rewolucją była
działalność wielkiego Wesaliusza, który przeprowadzał sekcje na
ludzkich zwłokach i opublikował monumentalne dzieło De humani
corporis fabrica, które wraz ze swoimi licznymi rycinami stało się na długo
podstawowym materiałem traktującym o ludzkiej anatomii. Wesaliusz w
swojej księdze użył również określenia theatrum anatomicum - teatr
anatomiczny - na miejsce, w którym miały odbywać się sekcje zwłok
otwarte dla publiczności. Już chirurg Alessandro Benedetti w 1497 roku
postulował potrzebę nauczania kolejnych pokoleń studentów poprzez
praktykę i prezentowanie poszczególnych organów podczas pokazów w
specjalnie przygotowanym na wzór antycznych teatrów miejscu, jednak
musiało minąć wiele lat, zanim jego wskazówki zaczęły być
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wprowadzane na szeroką skalę wewnątrz murów europejskich
akademii.

Teatr anatomiczny na uniwersytecie w Lejdzie, rycina autorstwa Willema
van Swanenburgha z około 1610 r. źródło: Wikimedia Commons

ŚMIERĆ, NAGOŚĆ I WNĘTRZNOŚCI.NAUKA I
WIDOWISKO
W

Gdańsku

podobne

miejsce

pojawiło

się

w

słynnym

protestanckim Gimnazjum Akademickim, które mieściło się w byłym
klasztorze franciszkanów na Starym Przedmieściu. Znajdowało się we
wschodnim skrzydle Gimnazjum i nosiło nazwę auditorium anatomicum
– audytorium anatomicznego, ponieważ poza sekcjami odbywały się tam
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również wykłady i dyskusje. Prostokątna sala, upchnięta między
biblioteką a prezbiterium kościoła św. Trójcy, była wyposażona we
wznoszące się wokół stołu sekcyjnego rzędy siedzeń.
Gdańskie auditorium anatomicum nie było jednak klasycznym
teatrem anatomicznym, które zaczęły pojawiać się od koniec XVI wieku.
Najstarsze i najsłynniejsze powstały w Lejdzie (1579) i Padwie (1594 r.).
Owalne konstrukcje, budowane na wzór amfiteatrów, przyciągały rzesze
zainteresowanych

strukturą

ludzkiego

ciała.

Sekcje,

dotychczas

przeprowadzane na cmentarzach, w aptekach lub w prywatnych
kwaterach, teraz zyskały prawdziwie teatralną oprawę, symbolicznie
stanowiąc początek pewnej nowej epoki.
Publiczne prezentacje anatomiczne, chociaż zmonopolizowane
przez uniwersytety, zaczęły przyciągać nie tylko lekarzy i studentów.
Zwykli obywatele chcieli wziąć udział w tym ponurym spektaklu, w
którym lekarze i anatomowie grali główne role, prezentując zebranym
trupie wnętrzności, poszczególne organy i wszystko, co mogło kryć się
pod cienką warstwą ludzkiej skóry.
Dopełnieniem widowiska był wygłaszany jednocześnie wykład,
ponieważ, koniec końców, wszystko miało służyć przede wszystkim
poszerzaniu wiedzy. Całość budziła w uczestnikach silne emocje, które w
swoim wierszu wyraził Hieronim Morsztyn, przebywający w Padwie na
początku XVII wieku i będący świadkiem spektaklów anatomicznych:
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O Boże, jakie ścia i tajemnice,
Jakie przegrody, ścieżki i granice
Natura w brzuchu niewieścim zawarła! (...)
Jakie w żywocie macierzyńskim fochy,
Jakie do nerek ulice i lochy (…)
W niektórych teatrach anatomicznych nie brakowało również
dekoracji. Oczywistymi rekwizytami były szkielety - zarówno ludzkie, jak
i zwierzęce - ustawione w wymyślnych pozach, a także gabloty z
narzędziami chirurgicznymi i freski przedstawiające wielkich uczonych z
Hipokratesem na czele. Niekiedy wielodniowe pokazy uatrakcyjniały
występy grup muzycznych, dodatkowo nadające całości teatralnego
charakteru. Skąd jednak pozyskiwano ciała, które miały zostać poddane
tym wszystkim zabiegom? Mimo wszystko, wystawienie ludzkiego ciała
na widok publiczny i otwarcie go było wciąż czymś szczególnym.
Żeby pośmiertnie uchronić zwłoki pobożnych i szacownych
obywateli, szybko powstały więc odpowiednie prawa regulujące ten
aspekt przedstawień. I tak najczęściej na stole sekcyjnym pojawiali się
zmarli przestępcy - na obrazie Rembrandta Lekcja anatomii doktora
Deijmana tytułowy uczony dokonuje sekcji mózgu powieszonego za
rozboje krawca Jorisa Fonteijna. Sekcjom poddawano jednak również
innych

zmarłych,

za

życia

znajdujących

się

poza

nawiasem

społeczeństwa - żebraków, włóczęgów czy bezimiennych podopiecznych
przytułków i szpitali.
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Nie zawsze jednak zgromadzona publiczność wykazywała się
wymaganym szacunkiem. Publiczne sekcje, z całą swoją teatralną
atrakcyjnością, dla wielu były jedynie rozrywką, a nie źródłem wiedzy.
W owalnym przestrzeniach zdarzały się ekscesy -jak chociażby wulgarne
żarty wobec nagich zwłok kobiecych. Człowiek epoki baroku - gdzie
śmierć wciąż była codziennym gościem i wiernym towarzyszem licznych
wojen - wykształcił w sobie pewne zamiłowanie do brzydoty i groteski,
dlatego theatrum anatomicum z czasem tracił znaczenie akademickiego
narzędzia, a stawał się widowiskiem dla mas.

POTWORNY PŁÓD Z PRUSZCZA
Sekcja, którą doktor Oelhaf przeprowadził w lutym 1613 roku, nie
była przeprowadzona na zwłokach złodzieja, mordercy czy innego
wyrzutka, tylko na niemowlęciu.
Anna Krop całe swoje życie spędziła w Pruszczu -w tej wsi
grabarzem był jej ojciec Szymon Benneken i tutaj swój fach wykonywał
jej mąż Bartłomiej. Anna zaczęła rodzić 27 lutego 1613 roku, zaledwie
kilka miesięcy po ślubie. Była godzina szósta, w całej wsi było ciemno i
cicho, jedynie w domu szewca musiało panować poruszenie.
Najpierw na świat przyszły dwie żywe, niewielkie dziewczynki,
odznaczające się jednak prawidłową budową anatomiczną. Zaraz po
nich Anna wydała na świat dziecko, którego płeć trudno było określić, a
które Oelhaf nazwał foetus monstrosus, czyli monstrualnym płodem.
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Płód monstrualny, gdy ujrzał światło , trochę się poruszał, jednak
niebawem przestał się poruszać i zmarł.
U matki ten widok musiał spowodować szok. W pośpiechu
ochrzczono dwie pozostały córeczki, które jednak wkrótce podzieliły los
ostatniego z rodzeństwa - obie zmarły w ciągu kolejnych dni. Niestety,
inny scenariusz był prawie niemożliwy. Ciąża mnoga w przypadku
trojaczków w 90 procentach przypadków kończy się przedwczesnym
porodem, wyższe również jest ryzyko śmierci. Zimą 1613 roku, w dodatku
na wsi, trojaczki nie miały żadnej szansy na przeżycie.
O dalszych losach Anny i Bartłomieja Krop nie wiemy nic. Już 28
lutego zwłoki zdeformowanego dziecka pojawiły się w gmachu
Gimnazjum Akademickiego, gdzie doktor Joachim Oelhaf miał
przeprowadzić ich publiczną sekcję. Profesor anatomii musiał czuć
zarówno ekscytację jak i zdenerwowanie, chociaż w przeszłości
przeprowadził już kilka autopsji. Na jego stole sekcyjnym pojawiło się
dziecko z wadami śledziony, ciało zmarłego gdańskiego profesora
Bartłomieja Keckermanna i głowa bliżej nieznanego mężczyzny.
Ten przypadek był jednak wyjątkowy. Anatomowi towarzyszyła
publiczność, złożona z uczniów Gimnazjum i miejskich dostojników, a
również samo ciało poddawane precyzyjnym cięciom musiało wzbudzić
wiele emocji. Anatomiczny spektakl przeprowadzony w auditorium
anatomicum pozostawił po sobie ślad w postaci najsłynniejszego dzieła
napisanego przez Joachima Oelhafa.
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Foetus monstrosus...wydane przez gdańską oficynę Andrzeja
Hünefelda, jest zaledwie kilkustronicowym dokumentem. Raport
zawiera relację z sekcji (podzieloną na opis cech zewnętrzny i organów),
publiczny list do szwajcarskiego uczonego Gasparda Bauhina oraz rycinę
przedstawiającą tytułowy płód. Lektura broszury, którą Bauhin
przedrukował później w swoim popularnym dziele, daje nam
wyobrażenie jak silne emocje musiał wywołać w widzach Oelhaf,
otwierając leżące przed nimi zwłoki.
Głowa dziecka, w porównaniu do reszty ciała, była nienaturalnie
duża. Górna warga była rozszczepiona; w lewym oczodole brakowało
gałki. Większość czaszki była ciasno opatulona czymś podobnym do
błony wypełnionej żółtawym płynem. Przez cienką warstwę skóry na
brzuchu widać było czerwone organy, wśród nich serce, pojedyncze
płuco i wątrobę.
Jedynie prawa noga wydawała się po części wykształcona, ale była
zdeformowana oraz zaopatrzona jedynie w trzy palce. Już ten widok
musiał wzbudzić lawinę szeptów, komentarzy i innych dźwięków, wśród
których mogły znaleźć się westchnienia pełne obrzydzenia. Wszyscy
jednak napierali do przodu, stając na palcach, nie chcąc stracić ani chwili
ze spektaklu, na które mieli szczęście się dostać - zaraz profesor miał
przecież użyć narzędzi z bogatego arsenału anatoma.
Mózg okazał się spory i zwiotczały. Serce również nie miało
zwyczajnego kształtu. Organy wewnętrzne były miękkie i wypełnione
białym i żółtawym płynem, który wypływał z każdego naciętego miejsca
na blat stołu. Oelhaf nie stwierdził obecności pęcherza i organów
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płciowych, ale jako pozostałe z trojaczków urodzonych przez Annę Krop
były dziewczynkami, założył że również i ten płód był żeński - teoria ta
miała dodatkowy argument w postaci położenia kości ogonowej.
Gdyby współczesny lekarz spojrzał na noworodka z Pruszcza, nie
zobaczyłby potwornego płodu, tylko dziecko dotknięte rzadkim zespołem
wad wrodzonych - najprawdopodobniej zespołem braku pępowiny.
Nawet dysponując całą dzisiejszą wiedzą i najnowocześniejszą aparaturą
medyczną niemożliwe byłoby utrzymanie takiego dziecka przy życiu.

ANATOMIA PO GDAŃSKU
Działalność Oelhafa przetarła szlaki kolejnym pokoleniom lekarzy i
anatomów

gdańskich.

Następni

profesorowie

Gimnazjum

Akademickiego, wśród których największą sławę zdobyli i Laurentius
Eichstadt i Johann Adam Kulmus, przeprowadzali publiczne sekcje oraz
autopsje zwłok dla swoich studentów, porzucając w ten sposób
staroświeckie już sztywne trzymanie się samej teorii. Na lekcje te
uczęszczali też członkowie cechu chirurgów i balwierzy, dzięki czemu
Gdańsk posiadał wykwalifikowaną kadrę tych medyków.
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Narzędzia anatomiczne – rycina z De humani corporis fabrica
Wesaliusza, Padwa 1543. źródło: www.e-rara.ch

Samo pomieszczenie mieszczące auditorium anatomicum podczas
kolejnych dekad kilkukrotnie było odnawiane. Zmianę przyniósł
dopiero rok 1741, w którym Rada Miejska zdecydowała o zmianie miejsca
przeprowadzania sekcji - według anegdoty jednym z powodów tej
zmiany były narzekania Samuela Willenberga, ówczesnego profesora
prawa, który nie mógł znieść fetoru towarzyszącego sekcjom. Nowe
theatrum anatomicum umieszczono w Bramie Szerokiej.
Kariera samego Oelhafa nie zakończyła się jedynie na piastowaniu
godności profesora w Gimnazjum. Przez pewien okres przebywał na
dworze Zygmunta III Wazy gdzie został mianowany lekarzem
królewskim. W rodzinnym Gdańsku spłynął na niego jeszcze jeden
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zaszczyt - Rada powierzyła mu funkcję fizyka miejskiego, który
sprawował nadzór nad kwestiami higieny, opiekował się placówkami, w
których leczono chorych i aptekami, starał się przeciwstawić epidemiom
i ich śmiercionośnym żniwom. Korzystając ze swojej pozycji, zainicjował
stworzenie małego ogrodu botanicznego na wałach miejskich, gdzie
uprawiał liczne rośliny i zioła lecznicze.
W 1626 opublikował De seminario pestilenti zadedykowane królowi
polskiemu, które było owocem badań Oelhafa nad zarazą. Cztery lata po
wydaniu

tego

dzieła

w

Gdańsku

wybuchła

epidemia,

a

sześćdziesięcioletni Oelhaf ruszył z pomocą chorym. Niestety, tę ostatnią
walkę przegrał - zmarł w skutek zarażenia się od swoich pacjentów i
został pochowany w Bazylice Mariackiej.
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Ciemnym kolorem zaznaczone byłe Gimnazjum
Akademickie - obecnie
13
budynek Muzeum Narodowego w Gdańsku oraz kościół św. Trójcy.

2.
REPORTAŻ Z OBLĘŻONEGO MIASTA.
DŻUMA 1564

Gdańsk z dzieła Civitates Orbis Terrarum Brauna i Hogenberga, 1575. Tak
wyglądało miasto, które dziesięć la przed publikacją tomu nawiedziła
epidemia dżumy, opisana przez gdańskiego poetę. W prawym rogu
zabudowania gdańskiego Gimnazjum, z którym związany był Cureus.
Źródło: polona.pl

W 1564 r. Gdańsk został nawiedzony przez zarazę. Ludne portowe
miasto, przeżywające okres swojego największego rozkwitu, straciło
niemal połowę mieszkańców. Jak wyglądała sytuacja w mieście podczas
moru? Możemy się przekonać, czytając wyjątkowy liryczny reportaż,
spisany przez gdańskiego poetę.
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ACHACY CUREUS, POETA-MIESZCZANIN RENESANSU
Achacy Cureus urodził się w 1530 r. w Malborku, ale swoje życie
związał z Gdańskiem. Po studiach we Franfurcie i w Wittenberdze spędził
trochę czasu w swoim rodzinnym mieście, kierując tutejszą szkołą,
jednak wkrótce przybył nad Motławę, skuszony posadą w gdańskim
Gimnazjum. Niedawno król Zygmunt August ogłosił swój edykt
tolerancyjny, więc w mieście bez przeszkód rozwijał się renesansowy
duch zmian, które niosła ze sobą Reformacja.
Piszący w łacinie Cureus, tak samo jak wszyscy humaniści
Odrodzenia, garściami czerpał z form, mitologii i świata symboli antyku.
Reprezentował jednak inny nurt niż poeci w Krakowie, tworzący dla
króla i jego otoczenia. Cureus z kolei był poetą-mieszczaninem i na
patronat tej warstwy społecznej liczył: swoje wiersze dedykował
gdańskim patrycjuszom, czy komponował okolicznościowe wiersze z
okazji ślubów, narodzin lub pogrzebów.
Jedno z najlepszych dzieł Cureusa

było również najbardziej

ponure. W 1564 r. Gdańsk nawiedziła dżuma. - co nie było to niczym
nadzwyczajnym w tak wielkim i ruchliwym portowym mieście (nad
Motławą epidemie dżumy wybuchała również w 1529, 1538 i w 1549 r.).
Jednak mór z 1564 r. zebrał największe śmiertelne żniwo: niemal połowa
ówczesnej populacji miasta uległa chorobie. Poeta, na własnej skórze
poznając grozę epidemii, napisał liryczny reportaż opisujący zarazę, który
nazwał Trenodią, w której opłakuje się nieszczęście w czasie szerzącej się zarazy
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gdańskiej (Threnodia qua deplorantur miseriae tempore grassantis pestis
Dantisci).

ZATRUTE STRZAŁY APOLLA – UDERZENIE DŻUMY
Był czas, kiedy Febus wjechał swymi ognistymi końmi w znak lwa
drapieżnego, gdy rozszalała się w mieście naszym zaraza, prawdziwa
kara Boża. Na trzy miesiące wcześniej dała już znać o sobie. Załamany
całkiem
dni

rozpamiętywałem te różne ciosy bolesne, jakie mi przyniosły

ostatnie, bo i

ja bolałem, straciwszy tu i ówdzie krewnych,

których śmierć mi wyrwała. Łkałem po tych nieszczęściach.
Groźny Febus, od którego swoją relację zaczyna Cureus, to inny
przydomek greckiego boga Apolla. Chociaż ten kojarzy nam się głównie
ze słońcem, poezją czy wyrocznią w Delfach, ten syn Zeusa miał również
swoje drugie, mroczniejsze oblicze. Wierzono że groty jego strzał mogą
wywołać nagłą śmierć lub straszliwą zarazę – i takie właśnie strzały w
poetyckiej interpretacji Apollo wystrzelił w stronę Gdańska, podobnie jak
w Iliadzie zesłał mór na Achajów.
W godzinie zarazy śmierć była wszechobecna i nie było rodziny,
której nie dotknęłaby jakaś tragedia. Achacemu dżuma zabrała brata Jana
i siostrę Brygidę. Czas epidemii był momentem nadzwyczajnym, podczas
którego zwykłe ludzkie prawa i normy nie obowiązywały. Przerażenie i
pesymizm dominowały nad zbiorowym psyche.

W innym miejscu

znajdujemy zdanie: wszędzie, dokąd się zwrócimy, sam smutek; radość gdzieś
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pierzchła, wszystko żal ogarnął. Pod wpływem tych emocji poeta opuszcza
swój dom:
Głowę już miałem do niczego, serce na nic nieczułe, niespokojnego byłem
ducha. Myśl moja była niespokojna, brakło przyjaciela, który by słowem
pocieszył mnie w tym bólu. Każdy kąt w mym domu zdał się ciasny, nie
było gdzie krokiem stąpić. Pospieszyłem więc szybko na skrzyżowanie
ulic miasta.
Przemierza opustoszałe ulice, wychodząc poza mury miejskie, i
kontynuuje swoją relację:
Widok miasta przez te liczne pogrzeby był smutny. Znakiem ich były
białe płótna. Gdy doszedłem na pole, spodziewałem się czegoś
radośniejszego, ale
opuszczonego

jego wygląd był jeszcze smutniejszy od
miasta. Strwożone

bóstwa polne poświstywały

jakąś pieśń płaczliwą i smutnym dźwiękiem

dawały oznaki swego

żalu, bo zniszczone zboże podobne było całkiem do
nawozu, a ziemia leżała zbita mokrymi deszczami.
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zgniłego

Strona tytułowa Trenodii... Achacego Cureusa. Dzieło zostało wydane w
drukarni Jakuba Rhode, który publikował sporo na zamówienie
Gimnazjum i Rady Miejskiej. Źródło: www.pbc.gda.pl
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WOKÓŁ MIASTA – STRATOWANE DARY CERERY
Białe płótna służyły nie tylko do owijania trupów. Również białym
płótnem – lub białym krzyżem – oznaczano domostwa, które zostały

Der Hagels Berg, czyli Góra Gradowa, nazywana w starszej polszczyźnie
Jagiełową Górą (Jagieł/Hagel był w legendzie okrutnym władcą,
mającym swoją siedzibę na szczycie wzniesienia ), która w połowie XVI
wieku nie była jeszcze silnie ufortyfikowana. U stóp wzgórza znajdował
się cmentarz. Źródło: www.polona.pl

dotknięte chorobą.

Jak każde większe miasto, Gdańsk był otoczony nie tylko murami i
fosą, ale również wianuszkiem pól, ogrodów i małych osad. Miasto
potrzebowało swojego rolniczego zaplecza, dostarczającego żywności –
ale również te niewielkie społeczności nie uniknęły choroby.
Tu i ówdzie błąkało się bydło bez pasterza, szło błędnie gdzieś przez pola
szerokie, tratując nogami cenne dary płowej Cerery, zanim jeszcze do
żniw doszły. Bo pomarli na straszną zarazę pasterze i chłopi, co powinni
byli dopilnować plonów.
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Fragment obrazu Tryumf Śmierci Pietera Bruegla starszego,
namalowanego ok. 1562 r. – dwa lata przed zarazą w Gdańsku. Źródło:
Wikimedia Commons

Płowa Cerera, w przeciwieństwie do Apolla, nie bywała mrocznym
bóstwem – ta pochodząca z tradycji rzymskiej bogini była obiektem kultu
zwłaszcza italskich rolników i plebejuszy, a swoją opieką otaczała zboża,
plony i macierzyństwo.
To musiał być koszmarny widok – zaniedbane pola, po których
chodziło bezpańskie bydło, którego nie miał kto doglądać. Część zwierząt
również uległa chorobie: szerzy się pomór bydła i ścierwo wala się na
twardej ziemi.
Im niższa warstwa społeczna, tym większy odsetek śmiertelności –
najbogatsi mogli sobie pozwolić na opuszczenie miasta wraz

z

najcenniejszym dobytkiem i udanie się do swoich wiejskich rezydencji,
ale zarówno plebs, jak i chłopi nie mogli sobie pozwolić choćby na próbę
ucieczki przed dżumą.
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Gorszy nawet widok czekał na śmiałków, którzy zechcieliby
obserwować miasto z wysokości okolicznych wzgórz.

ZBIOROWE CMENTARZE U STÓP WZGÓRZ

Zawracając stąd szybkim krokiem podążyłem na wzgórza, ale i tu nie
zaznałem spokoju. Tu także smutne górskie nimfy Oready wydawały
jęki, opłakując czarny swój los bo widziały, jak tu chłopcy i dorodne
dziewczęta często szli dawniej lekkim krokiem, unosili się w tańcu,
biegali po

szczytach

tych wzgórz , a teraz widziały, jak pod tymi

samymi

górami składali swoim kochankom smutne ofiary. Także

bogini

kwiatów, Chloris, opłakiwała swój los,

widząc

z

wierzchołka góry jak zostały skalane jej skarby, bo sroga Parka
przeznaczyła na wstrętne groby wiele kwiatów i wieńców (…) Tam
znowu u

podnóża twego

wysokiego szczytu Góry Gradowej,

zbudował zacny troskliwy

senat szałasy, do których z miasta

zwożono

zmarłych

bezimiennych

zebranych na wozach.

Gdy brakowało miejsca na przykościelnych cmentarzach, zmarłych
grzebano w zbiorowych mogiłach, najlepiej oddalonych od miasta. W
pewnym momencie przestawano dbać o poprawny pochówek – liczył się
czas. Dziesiątki, setki zwłok wrzucano do płytkich mogił wykopanych
przy Górze Gradowej – możemy sobie tylko wyobrażać odrażający smród
rozkładu i śmierci, który musiał roznosić się po okolicy.
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Ustronne miejsca, jeszcze niedawno służące za miejsca schadzek
młodych gdańszczan i gdańszczanek, stały się polami śmierci, najbardziej
wyraźnym znakiem dżumy. Wśród wykopanych w pośpiechu dołów
kręcili się ludzie zwożący kolejne upiorne transporty na drewnianych
wozach. Grabarze musieli palić fajki, jako że według powszechnej opinii
dym miał być jedną z metod bronienia się przed zarazą.
Samo

miasto,

choć

wyludnione,

również

było

sceną

makabrycznych wydarzeń.

OBLĘŻONE MIASTO – CHAOS
(…) Widziałem, ile się z miasta na noszach wynosiło trupów i wiozło na
wozach, że i tyle nie widzieliśmy przed dziesięcioma laty, kiedy padł na
nas

strach wojny z powodu zbrojnego napadu księcia Eryka.

W pewnym sensie, Gdańsk był w stanie oblężenia. Tak jak w
przypadku zagrożenia obcych wojsk, sytuacja była niezwyczajna,
obowiązywały inne prawa i zachowania. Tylko w tym wypadku nie
można było wygrać z niewidzialnym przeciwnikiem, a jedynie go
przeczekać.
Cureusowi atmosfera grozy skojarzyła się z rzeczywistością z 1554 r.,
kiedy zaczynały się wojny o dominację nad Morzem Bałtyckim.
Przeciwnikiem króla Zygmunta Augusta był Gustaw I Waza, pierwszy
protestancki władca Szwecji, którego synem i następcą był książę Eryk,
mający później objąć tron jako Eryk XIV.
22

Achacy widok po przejściu epidemii porównuje do wojennej
pożogi. Poeta, zrozpaczony tymi obrazami, wznosi błagania i modli się do
Boga, aby odstąpił od karania wiernych:
Widzieliśmy z zabudowaniach wiejskich, w bramach miasta gromadne
pogrzeby zarazą wybitych nie inaczej, jak po dzikich wojnach Marsa, gdy
na

różnych miejscach leżą zwalone ciała (...)

Achacy zwraca uwagę na demoniczną uniwersalność Czarnej
Śmierci i spustoszenia, jaki czyniła w ustalonym systemie społecznym:
Bierze niewinnego, ledwie narodzonego tak samo jak i bezbożnego;
chciwa

ta zaraza nikogo nie oszczędza, godzi w cały ród ludzki.;

młodzieńców i

starców,

dotkniętych nią, śmierci oddaje. Starzy

rodzice zostawiają swe potomstwo, czego nie robi żadne zwierzę
bezrozumne. Dzieci, synowie zapomniawszy o swej
opuszczają własnych rodziców. Gdzież

powinności

wierni przyjaciele?

ma ich nigdzie. Brat odchodzi od brata, siostra, tknięta zarazą,
siostry.

Nie
od

Rzecz straszna do powiedzenia: żona od męża ucieka i

zrywa wierność

związku

prawnego (…)

żadna położnica nie

wydobywa żywego

dziecka, tyle przy porodzie zginęło młodych

kobiet. Tysiąc osesków

przy przedwczesnych porodach rozerwało

łono, ledwo gdzieś jedno zostało przy życiu.
Zaraza

niszczyła

więzi

rodzinne;

desperacja

i

poczucie

nieuniknionego były powodem większej rozwiązłości seksualnej i
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odchodzenia od przyjętych norm. Noworodki nie miały niemal żadnych
szans – nawet w normalnych czasach śmiertelność niemowląt była
niezwykle wysoka, a podczas epidemii były one pierwszymi ofiarami.
Oto zaraza niejako przegląda wnętrza domów i ledwie znajdzie się dom,
którego by ona nie odwiedziła. (…) Do gruntu zdewastowała wszystkie
domy,

w niewielu dozwoliła że dwoje, troje zostało. W niektórych

domach w jednej godzinie były cztery, niekiedy trzy pogrzeby. Stąd idzie
taki żal, ludzie płaczem napełniają miasto, jękami rozpaczy, we łzach
szukają ulgi w swych stratach.

KARNAWAŁ SZALEŃSTWA
Niezliczone obrazy ludzkich tragedii, napięcie związane z
oczekiwaniem na chorobę, czy utrata bliskich potrafiły wywołać w
ludziach prawdziwe szaleństwo.
Ten się kaleczy żałośnie ostrymi paznokciami twarzy i zadaje sobie wielkie
rany w głowę. (…) Okrutna choroba wielu odebrała rozum.
Kiedy zwykłe prawa nie obowiązywały, bo brakowało tych, którzy mogli
je egzekwować, zwiększała się też liczba przestępstw. Opustoszałe domy
okradano, napadano na podróżników, gwałcono kobiety, którym zaraza
odebrała mężów, braci czy ojców. Nie można się dziwić, skoro:
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Ratusz stoi zamknięty, milczą sądy publiczne, znika honor miasta, obrona
sądowa. Nieposkramiany lud odstąpił od praw pisanych, każdy żyć teraz
pragnie wedle własnego sądu.

STRATA I GNIEW, CZYLI KTO CIERPI NAJBARDZIEJ
Wstyd, ale za ostatnią przysługę zmarłym żądają dwa, trzy razy większej
zapłaty , co jest wbrew prawu i uczciwości. Każdy wszystkie drobne rzeczy,
które dają życiu ludzkiemu ziemia i morze, wycenia wedle swej woli. Tak
czyhają na zyski, za byle co kupują, sprzedając zaś stawiają cenę, jaka się
komu podoba. Stąd nowe żale, stąd jęczy biedota, bo dręczy biedaków głód, ta
już nowa plaga.
Najbardziej ucierpieli najbiedniejsi. Nie tylko dlatego, że nie było ich
stać na ucieczkę z miasta czy na lekarstwa i wizytę medyka, ale również z
powodu niskiego poziomu higieny, nędznych warunków mieszkaniowych i
mało zróżnicowanej diety.
Maria Bogucka opisała symboliczny obraz po epidemii: kiedy dżuma
odpuściła, do miasta wracają bogaci kupcy, ich rodziny i dobytek, schowany w
wielkich kufrach. Ci którzy przeżyli, obserwowali to z narastającym gniewem i
frustracją – ten który miał pieniądze mógł więcej.
Od dawna już narastał konflikt pomiędzy biedniejszą większością a
najbogatszą elitą. Patrycjat zgarniał większość dochodów i posiadał realną
władzę, co nie podobało się tysiącom mieszkańców pozbawionych podobnych
przywilejów. Już w pierwszej połowie XVI wieku pospólstwo podnosiło głowę,
jednak wciąż nieskutecznie.
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W rok po epidemii stosunki zaostrzyły się jeszcze bardziej – być może
również z powodu społecznego niezadowolenia i gniewu spowodowanego
niedawną plagą. Potężne cechy browarników i rzeźników otwarcie sprzeciwiły
się miejskiej arystokracji – ta jednak wykorzystała polityczne podziały i
skłóciła opozycję, której dążenia się załamały. Musiał minąć wiek, zanim
pospólstwa i biedota Gdańska stworzą potężną polityczną siłę.
Sam Achacy Cureus kontynuował swoją poetycką ścieżkę aż do 1573 r.,
kiedy to opuścił Gimnazjum i został pastorem w kościele św. Bartłomieja.
Ostatnie lata życia były jednak dla poety dosyć gorzkie – oskarżony o
sprzyjanie kalwinizmowi, został przeniesiony do Steblewa. Zmarł w 1594 r.

3.
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3.
OSTATNIA DROGA NA SZCZYT
SZUBIENICZNEJ GÓRY
Podróżni i kupcy zmierzający do Gdańska od zachodu, ze strony Oliwy,
nie mijali zielonej tabliczki z nazwą miasta. Zamiast tego witał ich
upiorny widok - gnijące zwłoki przestępców pozostawione ku przestrodze
na szczycie Szubienicznej Góry.

ZBRODNIA I KARA W STARYM GDAŃSKU
Nie ma zbrodni bez kary, a te w przeszłości mogły przyprawić o
dreszcze. Świat był kiedyś bardziej brutalny - człowiek codziennie stykał
się z przemocą i śmiercią - nie można więc się dziwić, że nasi przodkowie
wykazywali większą bezwzględność wykonywaniu kar niż my. Przestępca
musiał się liczyć z zapłaceniem najwyższej ceny za swój występek, a kara
śmierci mogła również oznaczać niewyobrażalne cierpienie skazanego w
ostatnich chwilach na Ziemi.
Za co można było zasłużyć sobie na karę śmierci? Przewinień było
wiele i nie wszystkie dla nas, współczesnych, są oczywiste. Z jednej strony
27

można było zawisnąć lub skończyć pod katowskim toporem z powodu
morderstwa i kradzieży, drugiej: z powodu homoseksualizmu i własnych
poglądów, sprzecznych z większością społeczeństwa. Sprawiedliwość była
pojęciem bardzo płynnym i względnym. Gaspard de Tende w swojej
Relacji historycznej o Polsce z 1686 r. napisał w ustępie poświęconym
sądownictwu Rzeczpospolitej:
W Polsce winnych karze się na różne sposoby. Wiesza się ich bądź ścina
im

głowy. I ta różnica w karze nie wynika z różnego stanu, z którego

wywodzi się

zbrodniarz, lecz z natury zbrodni. Wiesza się bowiem

złodzieja bez względu na stan, do którego należy; podobnie ścina się
łowy wszystkim osobom za każdą
chyba że

inną

zbrodnię

niż

kradzież,

chodzi o przypadek wyjątkowo okrutny, gdyż wówczas

skazuje się złoczyńców na łamanie kołem bądź darcie pasów, które jest
rodzajem kary o takiej właśnie nazwie, ponieważ zdziera się z pleców
skazańców dwa pasy skóry.
W tym samym dziele pan de Hauteville (pod tym pseudonimem
ukrywał się de Tende) zostawił notatkę o tej kwestii w Gdańsku:

Gdańsk (...) to właściwie wolna republika pod protekcją Polski. I
rzeczywiście, ma on wszystkie cechy pełnej suwerenności. Skazuje
bowiem na śmierć bez

odwołania, nawet szlachciców polskich, gdy ci

popełnią w nim zbrodnię, która na to zasługuje. (...) Na temat Gdańska
warto jeszcze wspomnieć, że w ogóle nie chce on uznać sądownictwa
polskiego, twierdząc, że podlega wyłącznie królowi, a nie Polakom.
28
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Oba ustępy napisane przed Gasparda de Tende, chociaż
interesujące, wymagają jednak nieco wyjaśnienia. Władze gdańskie
miały szerokie uprawnienia sądownicze, a wyroki skazujące na karę
śmierci zatwierdzał burgrabia, czyli przedstawiciel króla w Gdańsku.
Potężne miasto nie obawiało się więzienia i uśmiercania szlachciców, co
wśród braci sarmackiej wywoływało ogromne wzburzenie - dlatego w
połowie XVII pojawiły się dekrety, które nakazywały miastu wstrzymanie
się z wykonaniem wyroku na szlacheckiej głowie do decyzji króla.
Rzeczywiście w Gdańsku karano poprzez powieszenie, ścięcie i
łamanie kołem, ale przynależność stanowa miała znaczenie w wyborze
kary - na stryczek posyłani byli zazwyczaj przedstawiciele niższych
warstw społecznych. Dlatego w Gdańsku karę śmierci wykonywano w
więcej niż jednym miejscu. Ludzi pozbawionych obywatelstwa ścinano
przed Wieżą Więzienną, obywateli i szlachciców na Długim Targu, a
żołnierzy przed odwachem na Targu Węglowym. Wieszano w różnych
miejscach (np. Chełm i Oliwa posiadały własne szubienice), jednak
najważniejsze z nich znajdowało się w pewnym oddaleniu od miasta.

SZUBIENICZNA GÓRA, MIEJSCE NIECZYSTE
Miejsce wykonywania wyroku było miejscem nieczystym - zarówno
dosłownie, jak i w przenośni. Powieszenie było karą hańbiącą,
zarezerwowaną dla złodziei i niższego stanu - kończyli żywot na stryczku
podobnie jak Judasz. Oprócz szubienicy, na szczycie Galgenbergu - Góry
Szubienicznej - znajdowały się wbite pale z zatkniętymi kołami, służące
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do innego rodzaju egzekucji. Wokół szafotu musiał roznosić się odór nie
do zniesienia.

Prosta szubienica na Chełmie, fragment widoku Gdańska od strony
zachodniej wg. rysunku Friedricha Bernharda Wernera, ok. 1727 r. Chełm
był podgdańską osadą wyrosłą ze średniowiecznej wsi należącej do
biskupa włocławskiego. Działali tutaj rzemieślnicy nie zrzeszeni w
gdańskich cechach, które próbowały zwalczać bliską sobie konkurencję.
Źródło: www.digitalcollections.library.harvard.edu
Oprócz gnijących ciał, które były pozostawiane na miejscu kaźni ku

przestrodze, kat wraz ze swoimi pachołkami wywozili tam w beczkach
nieczystości z miejskich kloak i ścierwa zalegające na ulicach - możliwe
że tam trafiały bezpańskie psy, ponieważ na kacie również spoczywał
obowiązek poradzenia sobie z nimi.
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Pod szubienicą grzebano samobójców, którym odmawiano
chrześcijańskiego

pochówku.

Zwłoki

takiego

nieszczęśnika

lub

nieszczęśnicy były dodatkowo zhańbione po śmierci - kat zawijał ciało w
worek, wyrzucał przez okno, po czym wlókł je na Szubieniczną Górę.
Gdańska szubienica nie była prostą, drewnianą konstrukcją zbitą z
trzech belek. Wręcz przeciwnie - była to murowana konstrukcja, która od
czasów wzniesienia w 1529 r. (na miejscu wcześniej istniejącej), przetrwała
aż do czasów napoleońskich - została rozebrana w 1809 roku.
Angielski kupiec Peter Mundy, który pozostawił po sobie obszerne
wspomnienia, w czwartym tomie opisującym lata 1639 - 1647, wspomina o
swojej wizycie w Gdańsku i opisuje gdańskie miejsce kaźni:
Szubienica ma nietypowy kształt, będąc czworokątną, z ośmioma
poprzecznymi belkami do użytku i z ceglanymi filarami, z drabiną
wyposażoną w podwójne stopnie - jedne przeznaczone dla przestępcy,
drugie dla kata.
Cztery ceglane filary konstrukcji - na każdym rogu ocembrowania były

zakończone

małymi

daszkami.

Na

drewnianym

podeście

znajdującym się na środku ustawiano drabiny.
Swój opis dopełnią odręczną ilustracją szubienicy, wokół której
znajdują się koła do łamania, kat oraz jego pachołkowie. Mundy podaje
nawet imię mistrza małodobrego - Gregory - który jechał na dobrym
koniu, z pistoletami i katowskim mieczem u boku. Wydaje się, że
tajemniczym Gregorym był urzędujący w tamtym czasie Gergen Strauch.
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Kat oraz jego ludzie, wykonujący swoje nieczyste rzemiosło, mieli
do czynienia z nieczystymi miejscami na co dzień. Jednak cała reszta
społeczeństwa unikała takich obszarów - samo dotknięcie szubienicy,
kata lub zwłok przenosiło symboliczne zanieczyszczenie na obywatela.
W takim razie kto naprawiał owiane złą sławą miejsce, skoro kat
nie miał odpowiednich umiejętności?

JEDEN ZA WSZYSTKICH, CZYLI GRUPOWA
PIELGRZYMKA RZEMIEŚLNIKÓW
Jeśli dotknięcie szubienicy powodowało dyshonor, a mimo tego
miejsce straceń wymagało naprawy, należało wypracować jakieś
rozwiązanie. Takie już powstało w średniowieczu – skoro pojedynczy
rzemieślnik nie chce splamić się pracą przy szubienicy, niech zrobią to
wszyscy.
Naprawa stała się więc specjalną uroczystością, rytuałem, który
wymagał właściwej oprawy. Mieszczanie musieli wziąć odpowiedzialność
nie tylko za wyroki, które wydawali, ale również na miejsce, w którym je
wykonywano.
Wszyscy

członkowie

chorągwiami

z

przystankiem

był

cechów

wyruszyli

pod

symbolami

swoich

korporacji.

Ratusz

Głównego

Miasta,

Ich
gdzie

rozwiniętymi
pierwszym
witali

ich

przedstawiciele władzy, a rzemieślnikom zostało polane wino z
ratuszowych piwnic. Korowód ruszał dalej w akompaniamencie bębnów
oraz piszczałek; wino, najpewniej reńskie, skutecznie tłumiło opory
przed czekającą ich pracą. Mistrzów I czeladników maszerujących ramię
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w ramię trunkami raczono jeszcze kilkukrotnie przed opuszczeniem
obrębu murów miejskich, jak i po spełnieniu uciążliwego obowiązku.
Często ceremonii towarzyszył burgrabia, czyli urzędnik mianowany przez
króla i w jego imieniu zatwierdzający wyroki śmierci.

Po wykonaniu pracy na szczycie Szubienicznej Góry orszak wracał
do miasta, aby uczcić ceremonię wspólną biesiadą. Nikt nie mógł
wypominać skalania się szubienicą, skoro zrobili to wszyscy.
Podobną drogę musieli pokonać skazańcy – ci jednak nie mieli już
żadnego powrotu.

OSTATNIA DROGA WISIELCA NA SZUBIENICZNĄ GÓRĘ
Niektórzy ludzie wierzą w swoje poprzednie wcielenia, w których to
rzekomo byli świadkami epokowych wydarzeń, byli rycerzami,
księżniczkami czy piratami.
Wyobraźmy sobie coś innego – że byliśmy w poprzednim wcieleniu
kryminalistą. I to w dodatku nie dobrze urodzonym, ale pospolitym
złodziejem. Próba kradzieży dóbr ukrytych w spichlerzach zakończyła się
niepowodzeniem – strażnicy ujęli nas na gorącym uczynku i wtrącili do
celi. Krótka sesja tortur zakończyła się przyznaniem do winy, a kradzież w
wielkim, portowym mieście żyjącym z handlu mogła musiała się
skończyć fatalnie – karą na gardle. Salomon Rysiński, XVII wieczny
sarmacki humanista, w swoim zbiorze przysłów Przypowieści polskie
zamieścił jedno ponure, powtarzane wśród ludu: Nie miło złodziejowi na
szubienicę patrzyć.
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Nasza ostatnia droga rozpoczęłaby się na Długim Targu. Nie byłaby
ona samotna, ba, nie tylko kat i jego pachołkowie byliby naszymi
towarzyszami, ale liczny tłum mieszczan i gości przebywających w
mieście. Każda egzekucja była nie tylko karą – ale również rozrywką.
Perspektywa oglądania z bezpiecznej odległości krwawego rozprawienia
się z pozbawionym czci przestępcą była kusząca dla mieszkańców
każdego miasta.

Fragment rysunku Daniela Chodowieckiego z 1773 r., przedstawiający
Wielką Aleję. Z prawej strony, za drzewami, widoczny budynek
szubienicy. Źródło: www.polona.pl

Ponury korowód prowadzony przez kata ruszał przez Długi Targ i
Długą w stronę Bramy Wyżynnej, a za nią dalej na zachód, w stronę
zabudowań Wrzeszcza. Chociaż Wielka Aleja, której zasadniczy kształt
jest widoczny również i dzisiaj, powstała dopiero w drugiej połowie XVIII
wieku, od średniowiecza istniała tutaj stara droga prowadząca z Oliwy do
Gdańska.
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Gdybyśmy

dzisiaj

chcieli

odtworzyć

wędrówkę

skazańca,

poszlibyśmy chodnikiem wzdłuż dzisiejszego Traktu Konnego. Dosyć
szybko ukazałaby się naszym oczom uliczka o łukowatym kształcie
nosząca imię Daniela Chodowieckiego - w tym miejscu przyszły wisielec
miałby swój ostatni przystanek, i to nie byle jaki - bo w samym Jeruzalem.

BIAŁY DOMEK JERUZALEM, CZYLI OSTATNIA
SZKLANKA WINA
Tutaj, między obecnym łukiem Chodowieckiego a Traktem
Konnym, znajdował się niewielki budynek na planie czworokąta,
nazywany Jeruzalem. W niepozornym domku złoczyńcy mieli prawo do
ostatniego trunku.
Możliwe że domek był pozostałością po Kaplicy Jerozolimskiej,
wzniesionej w tym rejonie jeszcze przez Krzyżaków. Nawet jeśli tak nie
było, nazwa związana z religijnym kultem przylgnęła później do bardziej
tragicznego miejsca.
Często w różnych opisach pojawia się nazwa karczma Jeruzalem,
która sugeruje ciągłość działalności jakiejś gospody w tym miejscu, ale
wydaje się że taka karczma leżąca przy drodze na szubienicę należy do
świata gdańskich legend. W rzeczywistości mały biały domek, opisywany
również przez Chodowieckiego, służył jedynie tradycyjnemu podaniu
ostatniego napoju skazańcowi. Peter Mundy napisał:
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Wspomniana para [przestępców skazanych na łamanie kołem za
gwałt i morderstwo służącej], zaraz za miastem w małym domu
zwanym Jeruzalem, dostała swój ostatni napój.
Niemal sto lat później inny angielski podróżnik napotyka podobny
widok, o którym pisze w swoim Szczegółowym opisie miasta Gdańska… :
W połowie drogi na szafot jest mały domek zbudowany w tym celu z inskrypcją na ścianie - gdzie skazańcy zatrzymują się i
dostają tyle wina, ile zechcą wypić.

NA ŁYSYM SZCZYCIE SZUBIENICZNEJ GÓRY
Ostatni puchar wina – jeżeli mielibyśmy szczęście – przytłumiłby
nieco grozę ostatniego fragmentu ziemskiej wędrówki. Skazaniec mógł
rzucić jeszcze spojrzeniem na leżący po drugiej stronie drogi do Oliwy
szpital i kościół Wszystkich Bożych Aniołów, nazywany też Szpitalem św.
Michała (budynek wznosił się w miejscu dzisiejszego Parku Steffensa).
Współczesna ulica Traugutta nosiła niegdyś nazwę nawiązującą do tego
miejsca – i właśnie na drogę św. Michała wstąpiłby pochód,
odprowadzający wisielca na szafot.
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Gdańska szubienica i pal z zatkniętym kołem – fragment planu oblężenia
Gdańska, 1734 r. Źródło: www.polona.pl

Dzisiaj Góra Szubieniczna jest wzniesieniem pokrytym gęstą
zielenią, a wokół niego wyrastają budynki mieszkalne, stadion i
kompleks Politechniki Gdańskiej. Przed wiekami widok był inny – szczyt
był pozbawiony drzew, tak więc już z daleka widoczna była murowana
konstrukcja szubienicy i pale z zatkniętymi kołami.
Chociaż legendy o sabatach czarownic na Łysych Górach wywodzą
się z podań wschodnich Słowian, odwiedzający Gdańsk przybysze z głębi
Rzeczpospolitej mogli takie właśnie wnioski wysnuwać, spoglądając na
Szubieniczną Górę. To wrażenie mogły potęgować krążące wokół szafotu
drapieżne ptaki, utożsamiane z

adeptami i adeptkami wszelkich

mrocznych sztuk. Z kolei sami gdańszczanie mogli mieć pewne
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skojarzenia z nocą Walpurgi, nazywanej w Niemczech również Nocą
Wiedźm, Hexennacht – podczas której czarownice udawały się na szczyt
góry Brocken…
Dzisiaj, aby dostać się na miejsce dawnych straceń, musielibyśmy
zejść z Traugutta i przejść pomiędzy płotem Stadionu Miejskiego a
terenem cerkwi św. Mikołaja, której budynek przed wojną był kaplicą
cmentarną przy działającym tutaj krematorium.

OSTATNI AKT. KONIEC PRZEDSTAWIENIA W TEATRZE
ŚMIERCI
Kiedy cały pochód, na czele z głównymi aktorami, dotarł na szczyt
wzniesienia, rozpoczynał się ostatni akt przedstawienia. Otwierano furtę
w murze szubienicy, żeby wejść po schodach na drewnianą scenę szafotu.
Wszyscy przeżywają raz jeszcze proces – krótka inscenizacja
przeprowadzana przez miejskiego urzędnika, łącznie z wydaniem wyroku
i

przyznaniem

się

do

winy

złodzieja,

miała

być

ostatnim

przypomnieniem, jaka kara czeka na tych, którzy zechcą przywłaszczyć
sobie cudzą rzecz. Atmosfera musiała być uroczysta i pełna napięcia – w
gęstym tłumie znajdowali się nie tylko mężczyźni, ale również kobiety, a
nawet dzieci – niczym niespotykanym były omdlenia i napady histerii.
Inną rolę spełniał obecny duchowny, którego obecność sygnalizowała
inną karę, która miała czekać na grzesznika już po opuszczeniu
ziemskiego świata.
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Jednak z czasem wrażliwość społeczeństwa zmieniała się.
Oświecenie zasiało ziarna, które coraz szybciej kiełkowały również w
Gdańsku – szubienica stawała się symbolem dawnych, bardziej
brutalnych

czasów,

a

przede

wszystkim

zaczęła

przeszkadzać

mieszkańcom i gościom miasta z powodów estetycznych. Konstrukcję
rozebrano w 1805 r. , i w tym samym czasie podobnie postąpiono z
domkiem Jeruzalem – dwoje nieodłącznych towarzyszy skazańców w ich
ostatniej drodze zniknęło z gdańskiego krajobrazu.
Koniec końców, to był próg nowej epoki: Gdańsk znajdował się już
w granicach biurokratycznej i zunifikowanej pruskiej monarchii i nie
cieszył się przywilejami, ustrojem i autonomią dawnych lat, a przez
Europę miały zaraz przetoczyć się francuskie kolumny Napoleona,
niosące ze sobą również zdobycze Rewolucji. Cały kontynent wkraczał w
XIX wiek.
Jednak tak jak w złotej erze Gdańska, również w 1805 r. prace przy
szubienicy nie mogły się obyć bez odpowiedniego rytuału. Ostatni raz na
Szubieniczną Górę wyruszył pochód władz miasta, na czele z
burmistrzem Karlem Friedrichem von Gralathem (który pamiętał jeszcze
dobrze czasy Rzeczpospolitej – w imieniu miasta rezydował w Warszawie
przy dworze ostatniego władcy), oraz mianowanym przez pruskiego
monarchę prezydentem miasta i zarazem dyrektorem policji, Johannem
Baxem. Dżentelmeni trzykrotnie uderzyli w mur szubienicy oskardem,
po czym robotnicy rozpoczęli rozbiórkę całej konstrukcji. Niestety nie
wiemy, czy towarzyszył im lęk, tak jak ich poprzednikom – możemy się
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jedynie domyślić, że zgodnie z tradycją dostali puchar wina lub kufel
piwa.
Szafot zniknął, ale jeszcze przez kilkanaście lat w tym samym
miejscu wykonywano wyroki śmierci – ostatni w 1838 r. , kiedy to
nieszczęśnika ścięto. Jednak swoisty gdański epilog miał nastąpić dopiero
ponad sto lat później – i to na innym pobliskim wzniesieniu.
Chociaż z gdańskiej szubienicy do dzisiaj pozostała jedynie nazwa
wzniesienia, wciąż warto wybrać się tam na spacer. Na zboczu
Szubienicznej Góry zachował się stary, przedwojenny cmentarz
krematoryjny, a stara kaplica po wojnie stała się cerkwią św. Mikołaja. Na
złowrogim szczycie dzisiaj znajduje się jeden z wielu punktów
widokowych, z którego rozciąga się interesujący widok na Wrzeszcz.
Miejsce zmieniło się nie do poznania – wokół wzniesienia wyrosły
setki budynków i drzew – jednak wciąż zachowało specyficzną, widmową
atmosferę.

EPILOG – OSTATNIA PUBLICZNA EGZEKUCJA NA
BISKUPIEJ GÓRCE
Wyjątkowy epilog historia gdańskiej szubienicy miała po II wojnie
światowej. 4 lipca 1946 r. tysiące ludzi (niektóre źródła podają nawet
liczbę 200 tys. ), w tym kobiety i dzieci, było świadkami powieszenia 11
zbrodniarzy (w tym sześciu nadzorczyń) z obozu koncentracyjnego w
Stutthofowie. Władze miejskie zachęcały mieszkańców do udziału w
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egzekucji; wokół terenu, gdzie postawiono drewniane szubienice,
sprzedawano lody, piwo i oranżadę.
Wyrok wykonano pomiędzy dzisiejszymi ulicami Pohulanka i
Kolonia Studentów. Więźniowie przyjechali na miejsce ciężarówkami z
aresztu na Kurkowej. W stronę skazańców leciały kamienie; musieli
interweniować obecni na miejscu żołnierze.
W rolę katów wcielili się byli więźniowie obozu – to oni, ubrani w
obozowe pasiaki, założyli wisielcze pętle na szyje swoich niedawnych
gnębicieli, którym towarzyszyły śmiech i wyzwiska. Wyrok został
wykonany, kiedy ciężarówki odjeżdżały spod szubienic, zostawiając za
sobą wierzgających wisielców – sposób wykonania kary sprawił, że był to
proces bolesny i długotrwały.
Żywe emocje, związane ze stratą bliskich, traumą wojny i
okrucieństwem załogi obozu wzięły górę nad

ludzką masą – tłum

zbezcześcił zwłoki wisielców. Zabierano fragmenty odzieży i sznurów, i
dopiero po dłuższej chwili tłum został powstrzymany przez milicjantów.
Ciała trafiły do Akademii Medycznej, gdzie miały służyć przyszłym
lekarzom w nauce anatomii.
Wykonanie wyroku gdańskiego Specjalnego Sądu Karnego odbiło
się szerokim echem. W powojennej Polsce wykonano jedynie trzy
publiczne egzekucje na niemieckich zbrodniach wojennych – na
Majdanku, w Poznaniu i właśnie w Gdańsku, po czym ich zaniechano –
impulsem była brutalność zgładzenia i sceny towarzyszące całemu
wydarzeniu.
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Co jest uderzające? Podobieństwa łączące egzekucję z lipca 1946 r. z
tymi, które były wykonywane przed wiekami.

Zdjęcie z fotoreportażu zamieszczonego w Przekroju (nr. 66, 14 lipca
1946 r.). Źródło: www.przekroj.pl

Skazańcom towarzyszył tłum mieszkańców, a wykonanie wyroku
stało się czymś w rodzaju publicznego święta. Chciano zachować
fragmenty odzieży, ciał i powrozów wisielców, jak gdyby przypisując im
magiczną moc. Nawet ciała, tak jak przed wiekami, trafiły do gdańskich
anatomów.
Jednak w tym wypadku szafot nie był już miejscem nieczystym –
był miejscem zemsty.
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Ciemniejszym kolorem zaznaczone 44
jest Wzgórze Szubieniczne. Obecnie
w okolicy znajduje się punkt widokowy.

4.
NIE POZWOLISZ ŻYĆ CZAROWNICY
Do Gdańska nigdy nie dotarła psychoza masowych polowań na
czarownicę, która toczyła dużą część Europy i Nowego Świata. Pomimo
tego, również nad Motławą palono na stosie ludzi oskarżonych o czary.
Przyznanie się do winy było zazwyczaj poprzedzone torturami w
Katowni, zaś po wyroku skazującego domniemaną czarownicę na śmierć,
gdański kat przygotowywał miejsce kaźni na Targu Węglowym.
W 1216 r. Dominik Guzmán założył Zakon Kaznodziejski, którego
członkowie byli znani jako dominikanie. Ich zadaniem była wędrówka i
aktywne głoszenie Ewangelii; w przeciwieństwie do chociażby cystersów,
którzy na swoje klasztory wybierali odludne miejsca, dominikanie
energicznie weszli do średniowiecznych miast – mieli być odpowiedzią
na religijne potrzeby i pytania mieszczaństwa. Na

terenie Gdańska

dominikanie pojawili się już w 1227 r., kiedy to książę Świętopełk II
Wielki przekazał braciom kościół św. Mikołaja, z którego wyruszali głosić
kazania nie tylko w mieście, ale i w całych Prusach.
Zakon miał też inne zadanie - walkę z herezją. Swoją misję
rozpoczęli od katarów, waldensów i albigensów w południowej Francji.
Wykształcenie i metody dominikanów okazały się na tyle skuteczne, że ci
mnisi stanowili większość inkwizytorów powołanych przez papieża
Grzegorza IX w 1231 r. Po brutalnym zdławieniu katarów, dominikanie
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dalej zajmowali się walką z herezją, którą zaczęto kojarzyć z celowym
działaniem sił nieczystych. Święty Tomasz z Akwinu, dominikanin i
jeden z najsłynniejszych filozofów średniowiecza, w swoim dziele Suma
teologiczna poruszył temat czarostwa. Święty Tomasz wypracował nową
koncepcję działania Szatana - według Akwinaty ludzie mogli aktywnie
dążyć do współpracy z Szatanem, używając jego mocy do praktykowania
czarostwa. Wcześniej Kościół (w instrukcji canon Episcopi ) w ogóle
wykluczał istnienie takiego zjawiska, traktując przejawy magii jako iluzję
lub chorobę.
Od czasu św. Tomasza czarownice i czarownicy nabrali realności
oraz zostali zrównani do jednego szeregu z heretykami, którym należy się
przeciwstawić. Wyobrażenia licznych płonących stosów z czarownicami
w średniowieczu to mit – dopiero ostatni wiek tej epoki przyniósł wyłom
w mentalności ludzi. W XV wieku zaczęto wierzyć że czarownice
podpisują pakt z diabłem i oddają mu cześć. To również w XV wieku
popularne stały się inne wiedźmie atrybuty - sabaty, zabójstwa
noworodków czy zażyłość ze zwierzętami. Koniec średniowiecza był
gruntem na które padły ziarna psychozy, rozwijającej się w Europie aż do
XVIII wieku i która zebrała straszliwe żniwo. Nie jest dziełem przypadku,
że

słynne

dzieło

Malleus

Maleficarum,

napisane

przez

dwóch

dominikanów : Heinricha Kramera i Jakuba Sprengera, ujrzało światło
dzienne pod koniec XV w. - w 1486 r.
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CZAROWNICA, CZYLI ZŁO PONAD PODZIAŁAMI
Gdy w październiku 1517 r. Marcin Luter przybił swoje tezy na
wrotach kościoła Wszystkich Świętych rozpoczął rewolucję, która
odmieni Europę – zwłaszcza jej północną część, z miastami na czele.
Chociaż Luter był wielkim reformatorem, nie był wolny od
grzechów epoki – jak chociażby agresywnego antysemityzmu – którego
efektem było wypędzenie Żydów z wielu niemieckich miast. Luter
zrównywał Żydów, muzułmanów, cyganów i czarownice jako agentów
diabła, pomagającym mu w jego walce z Chrystusem. Wszyscy,
niezależnie od konfesji, wykorzystywali polowania na czarownice jako
narzędzie walki z odstępstwem od ortodoksji.
Reformator zresztą często oskarżał swoich przeciwników - zarówno
katolików, jak i innych protestantów - o posługiwanie się czarami i
konszachty z diabłem. W swoim kazaniu wygłoszonym w 1522 r., Luter
oskarżał czarownice o umiejętność przemiany w zwierzę, kanibalizm czy
stosunki seksualne z demonami. Tłumacząc Biblię na niemiecki, musiał
mu w pamięci zapaść werset z Księgi Wyjścia: nie pozwolisz żyć
czarownicy. Jedną z ulubionych obelg Lutra jest nazywanie przeciwników
dziwkami diabła.
Jeszcze bardziej zajadłym przeciwnikiem czarownic był Jan Kalwin.
W centrum kalwińskiej myśli, w Genewie, stosy płonęły bardzo często;
Konsystorz walczył z przesądami i zabobonami, czego przejawem miały
być również niektóre katolickie rytuały, sakramenty czy kult licznych
świętych.
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Rycina przedstawiająca palenie czarownic na stosie w Derenburgu (Jörg
Merckel, Norymberga 1555 r.). Artysta przedstawił uratowanie jednej z
kobiet, Gröbischen, przez diabła. Źródło: Wikimedia Commons

Kalwinizm był bardzo surową odmianą protestantyzmu. Angielscy
kalwini, nazywani purytanami, w obawie przed prześladowaniami w
ojczyźnie wyruszali do Ameryki. Zabrali ze sobą również strach przed
czarownicami – to właśnie purytanie byli odpowiedzialni za słynne
procesy czarownic w Salem w 1692 r.
W XVI i XVII wieku procesy były przeprowadzane zarówno przez
katolików, jak

i przez protestantów – najwięcej skazanych na stos

przypada na lata 1560 – 1660, a w roli łowców heretyków i czarownic
dominikanie zostali zastąpieni przez jezuitów (którzy brali udział w
największym mordzie w Trewirze, podczas którego stracono prawie tysiąc
osób oskarżonych o czary).
48

Ze zrównania czarostwa z herezją wyrosło kolejne przekonanie,
wspólne dla całego chrześcijaństwa – wszystkie czarownice, niezależenie
od pochodzenia, wykształcenia czy wieku – miały być członkiniami
jednej tajemnej wiedźmiej sekty, oddającej cześć Szatanowi. To było
punktem wyjścia do podkreślania roli zawarcia paktu z diabłem i
sabatów czarownic, czyli miejsc spotkań tej organizacji.

CZAROWNICE PRZED GDAŃSKĄ TEMIDĄ
Od średniowiecza aż do XVI wieku czarownice z Gdańska i okolic
były

stawiane

przed

sądem

kościelnym.

Prawo

chełmińskie

przewidywało dla czarownic i czarowników spalenie żywcem na stosie, a
dla ich współpracowników – ścięcie.
W tej materii jurysdykcję sprawował biskup kujawski, sprawy
rozpatrywał więc sąd biskupi we Włocławku, jednak to nie wyroki
skazujące były wydawane najczęściej. W 1483 r. niejaki Johann Ludele
oskarżył o bycie czarownicą Elisabeth Gronink z Gdańska, która przez
swój pakt ze Złym miała szkodzić ludziom i bydłu. Kobieta została
uwolniona z zarzutów.
Na ławę oskarżonych trafiały nie tylko kobiety – w 1497 r. przed
sądem biskupim stanął gdański duchowny Mathias Kykyebosch, który
został oskarżony o sprzedanie hostii ludziom, chcących ją wykorzystać z
magicznych rytuałach mających na celu odnalezienie skarbów. Kapłan
również został uniewinniony.
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Na zmianę tego stanu rzeczy miały wpływ dwa czynniki –
przyłączenie Gdańska do Rzeczpospolitej i przywileje z tym związane,
oraz zwycięstwo Reformacji w mieście. Król Kazimierz IV Jagiellończyk
pozwolił władzom na wydawanie wilkierzy, czyli statutów miejskich – z
czego Rada od razu skwapliwie skorzystała. W wilkierzu z 1500 r. pojawił
się przepis nakazujący ścigać osoby, które za pomocą czarów szkodzą
bliźnim.
Już rok później przed gdańskim sądem miejskim rozegrał się
bardzo ciekawy proces, w którym oskarżone zostały dwie kobiety.
Zarzucono im odcięcie kawałka materiału mieszczaninowi podczas mszy
w kościele Mariackim i użycie materiału do szkodzących mu czarów. Po
ciężkich torturach kobiety przyznały się do winy i chociaż nieznany jest
finał sprawy, najprawdopodobniej poniosły najbardziej surową karę.
Po ostatecznym zwycięstwie Reformacji w Gdańsku zmieniła się
również

kompetencje

sądownicze.

Organem

zajmującym

się

sądownictwem była Ława. Ławników wybierano na dożywotnią
kadencję, zarówno dla Głównego, jak i Starego Miasta. Procesom
przewodził sędzia wybierany rok rocznie przez Radę Miejską. Sądzenie
oskarżonych o czarostwo należało do kompetencji Ławy Starego Miasta.
To właśnie Ława zajmowała się przebiegiem całego procesu. Wyroki
śmierci nadzorował burgrabia, czyli najważniejszy przedstawiciel króla w
mieście.
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AKT I – OSKARŻENIE
Najbardziej wystawione na oskarżenie były kobiety, zwłaszcza
żyjące samotnie – wśród skazanych sporo było chociażby wdów.
Czarownice pochodziły głównie z terenów wiejskich, które należały do
Gdańska – głównie z Żuław, Mierzei i najbliższej okolicy miasta. Problem
czarostwa i masowych polowań zawsze dotykał bardziej tereny mniej
zurbanizowane – czy to w Rzeczpospolitej, czy w innych krainach Starego
Świata.
O co oskarżano kobiety? Głównie o szkodzenie za pomocą czarów
ludziom oraz bydłu. Do klasycznych oszczerstw należało również
utrzymywanie intymnych stosunków z diabłem, posiadanie oswojonych
zwierząt mających pomagać czarownicy w jej rytuałach oraz spotkania na
sabatach – a przecież w okolicach Gdańska wzgórz nie brakuje.
Wdowy

mogły

razić

lokalną

społeczność

odziedziczonym

majątkiem lub sposobem prowadzenia się; w oskarżeniach na pewno nie
małą rolę odegrały zwykłe plotki, zawiść czy próby celowego
wprowadzenia w błąd sędziów. Oczywiście nie można wykluczyć że w
niektórych przypadkach oskarżający naprawdę wierzyli w działanie
nieczystych sił.
Czasami kobiety naprawdę parały się wróżbiarstwem, zielarstwem
czy magią – rozróżniano różne formy czarostwa. W 1594 r. przyjęto w
Gdańsku rewizję toruńską prawa chełmińskiego, która za czary bez
wyrządzania szkody (jak chociażby wróżenie ze szklanej kuli)
przewidywała jedynie wygnanie.
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Fragment ryciny przedstawiającej Targ Węglowy autorstwa Matthauesa
Deischa (z albumu 50 widoków Gdańska) z 1765 r. Targ Węglowy był
miejscem wykonywania kar śmierci poprzez spalenie – karano tak m.in
czarownice, podpalaczy oraz fałszerzy pieniędzy. Źródło: www.polona.pl

Niekiedy stosowano dodatkowe kary. W Gdańsku, 22 września 1594
roku, Anna Egert została skazana nie tylko na wygnanie, ale i na dotkliwą
chłostę przy pręgierzu, który znajduje się do dzisiaj na murze Wieży
Więziennej. Przewiną Anny nie było wyrządzanie fizycznych szkód na
ciele, ale oszukiwanie za pomocą czarów. W jaki dokładnie sposób? Tego
niestety nie wiemy.
Jednak już trzy lata później, w 1597 r., wydano w Gdańsku nowy
wilkierz, zaostrzający represyjność kary i przewidywał stos za wszystkie
formy magii. Nieprzypadkowo uchwała została przyjęta w okresie, w
którym polowanie na czarownice były najbardziej intensywne –
dodatkowo ścisła elita władzy w Gdańsku była konfesji kalwińskiej (w
przeciwieństwie do luterańskiej większości), odznaczającej się wyjątkową
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surowością w tych kwestiach – nauka o predestynacji sprzyjała
łatwiejszemu osądowi nad tymi, którzy nie mogli się skutecznie bronić.

AKT II – PRZESŁUCHANIE
Koronnym dowodem udowodnienia czarownicy jej winy było jej
przyznanie się do swojej herezji, wyparcia się Boga i kontaktów z
diabłem. Jak można się domyślić, większość kobiet nie była chętna do
składania takich zgubnych oświadczeń. Często więc, w pełnym
majestacie miejskiego prawa, nakazywano wyciągnięcie prawdy w
brutalny sposób – poprzez tortury.
Już sam areszt w Wieży Więziennej musiał być traumatycznym
przeżyciem – przebywanie w wilgotnym, zimnym pomieszczeniu,
zwłaszcza jesienią i zimą, mógł łamać nawet najsilniejsze charaktery.
Dodatkowo torturą był brak snu i wycieńczenie organizmu.
Gdy jednak czarownica szła w zaparte, wydawano zgodę na tortury.
Te mistrz małodobry wykonywał w Katowni – możemy przypuszczać, że
w katalogu stosowanych przez niego metod było szarpanie cęgami i
nakłuwanie ciała w poszukiwaniu diablego znamienia, które mogłoby
świadczyć o winie kobiety. Kiedy kobieta nie mogła już wytrzymać
dalszego bólu przyznawała się do wszystkiego, o co ją oskarżali, a często
dodawała coś od siebie, byleby słuchający usłyszeli dokładnie to, czego
oczekiwali.
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Fragment tzw. planu sztokholmskiego z ok. 1600 r. – Targ Węgłowy i
najbliższa okolica. Źródło: www.riksarkivet.se

Tak musiało być w przypadku wdowy po Hanie Schmidtcie-Luci.
W czerwcu 1570 r. kobieta została oskarżona o wykonywanie szkodliwych
czarów.

Sprawy

nabrały

szybkiego

tempa.

Bugrabia

Matthias

Zimmermann wydał zgodę na przesłuchanie i tortury, podczas których
wdowa przyznała się do zarzucanych jej czynów. Dziewiętnastego dnia
czerwca została skazana na spalenie żywcem, jednak wybrała inny los odebrała sobie życie w więziennej ciemnicy.

AKT III – WYKONANIE KARY
Kat ustawiał stos wraz z pionowym palem na Targu Węglowym, w
sąsiedztwie górującej nad placem Wieży Więziennej. Spalenie nie było
jednak karą zarezerwowaną dla czarownic – płonęli również podpalacze
54

oraz fałszerze pieniędzy. Spalenie było również karą tradycyjnie
wymierzaną heretykom – wystarczy wspomnień śmierć słynnego
czeskiego reformatora Jana Husa, którego popioły zostały wrzucone do
Renu.
Czasami los był dla oskarżonej wyjątkową okrutny. Skazana Anna
Masterhauer, 20 lutego 1573 miała zostać spalona, ale przed tym
czterokrotnie szarpano jej ciało cęgami w czterech publicznych miejscach
Gdańska, co miało dodatkowo upokorzyć czarownicę.
Z kolei w innych przypadkach kobietom okazano litość. 19 grudnia
1639 r. za winne uznano Barbarę Falschen oraz Esther Platzken; kilka
miesięcy później, 5 marca 1640 r., podobny los spotkał Gertrudę Fette
oraz Annę Hoffman. Kobiety wyraziły jednak skruchę z powodu swoich
czarnoksięskich praktyk , dlatego najpierw zostały ścięte, a dopiero
później ich ciała zostały spalone.
Spalenie żywcem było wyjątkowo bolesną karą. Śmierć była
wynikiem różnych przyczyn - przez zatrucie tlenkiem węgla lub
uduszenie się. U skazańców występowała hipowolemia, czyli zbyt małą
ilość krwi w organizmie. Czasami powodem śmierci był udar cieplny, a w
końcu termoliza, czyli rozpad materii pod wpływem wysokiej
temperatury. Niezależnie od bezpośredniej przyczyny, spalenie żywcem
było okrutnym spektaklem.

WIEDŹMY Z UJEŚCISKA
Ujeścisko (pod koniec XIV wieku pojawia się niemiecka nazwa
Wonneberg), stara podgdańska wieś, wzmiankowanej po raz pierwszy w
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1338 r., wyrosła wokół stawu, który istnieje do dzisiaj w rejonie ulic:
Warszawskiej, Lubelskiej, Łódzkiej i Kieleckiej. Osada od zawsze była
związana z Gdańskiem - w średniowieczu należała do staromiejskiej
parafii św. Katarzyny, a w 1454 r. została przekazana przez króla
Głównemu Miastu, które dzierżawiło wieś bogatym mieszczanom.
We wsi znajdowały się dwie karczmy (wieś leżała na przecięciu
kilku dróg), szkoła, a od połowy XVII wieku kościół św. Jerzego. Z
ciekawych reliktów starego Ujeściska zachowała się dawna ceglana
szkoła przy ul. Kieleckiej, pastorówka przy zbiegu Warszawskiej i
Łódzkiej, oraz pozostałości cmentarza.
W latach osiemdziesiątych XVI wieku we wsi nie można było
narzekać na nudę. W 1582 sołtys Ujeściska, Peter Lange, został oskarżony
przed gdańskim sądem miejskim o oszczerstwo. Oskarżającym była
wdowa Krüger, o której Lange roznosił plotki, że para się czarostwem - a
oskarżenie oskarżających było w tamtym czasie jedną z najbardziej
skutecznych form walki z takimi pomówieniami.
Przesłuchania świadków trwały od 28 kwietnia 1582 r. do 10 czerwca
1583 r. - z początku głównym świadkiem była młodziutka służąca Orthie,
która pracowała niegdyś w domu wdowy, a potem zmieniła pracodawcę
na sołtysa.
Wdowę reprezentował brat Lorentz i Michael Schwersinsky,
prokuratorem zaś był Simon Morckenbek. Oskarżający powołali
dodatkowych świadków i chociaż ostateczny finał sprawy nie jest znany,
najprawdopodobniej Lange został uznany winnym oszczerstwa.
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Fragment mapy z 1783 r. przedstawiający Ujeścisko (Wonneberg).
Źródło: www.polona.pl

NIE TYLKO KOBIETY
Chociaż to głównie kobiety były ofiarami oskarżeń i procesów o
czary, również mężczyźni-czarownicy trafiali na stos. Najsłynniejszym
przykładem jest przypadek Urbaina Grandiera. Całej sprawie pikanterii
dodaje fakt, że skazany Francuz był księdzem katolickim w kościele św.
Krzyża w Loudun. W 1632 grupa zakonnic oskarżyła Grandiera o złośliwe
czary i pakt z demonem Asmodeuszem. Powodem oskarżenia miała być
rzekome odrzucenie awansów przeoryszy klasztoru przez księdza. Na
swoje nieszczęście Grandier był autorem kilku pamfletów uderzających
we wszechwładnego kardynała Richelieu, który doprowadził do tortur
kapłana - sfabrykowano nawet podpisany przez Grandiera i demony i
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samego Lucyfera pakt, skreślony odwróconą łaciną. Wyrok - spalenie
żywcem - wykonano w 1634 r.
Również Gdańsk ma swojego czarownika. W 1575 r. przed sądem
miejskim stanął Hans Schrecken. Mieszczanin musiał być dobrze
sytuowany, ponieważ stać go było na nie byle jakie instrumentarium –
złocone zwierciadło i liczne księgi, którymi posługiwał się w swoich
rytuałach. Schrecken został uznany winnym zarzucanych mu czynów.
Został najpierw ścięty, a później jego ciało zostało spalone – razem z
rekwizytami, których miał używać do swoich czarów.
Jakie księgi mogły należeć do tej posępnej kolekcji? Takie pozycje
jak Liber Juratus Honorii, która zawierała liczne rytuały i zaklęcia,
mające zmusić demony do posłuchu; Schrecken mógł posiadać inny
magiczny klasyk, czyli Większy Klucz Salomona - owoc kontaktów
krzyżowców z kabalistami i tradycją arabską. Do gdańskiego portu mogła
też dotrzeć Rauðskinna - legendarna księga o demonologii i nekromancji,
przypisywana

biskupowi

Holaru,

Gottskalkowi

Nikulaussonowi

Okrutnemu, w której zawarta wiedza miała pozwolić na wydawanie
poleceń samemu Szatanowi. Koniec końców, gdańskiemu czarownikowi
nie pomogło żadne zaklęcie.

OSTATNIA SPALONA CZAROWNICA – TYLKO KTÓRA?
Kto był ostatnią gdańską czarownicą, spaloną na stosie? Według
najpopularniejszej wersji była nią 88 letnia staruszka, Anna Krüger,
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mieszkająca w pobliżu Lazaretu czy też inaczej Domu Ospy. Oskarżono ją o
kontakty z diabłem i szkodzenie zwierzętom domowym sąsiadów. Chociaż
początkowo nie przyznawała się do winy, tortury szybko wymusiły właściwe
zeznania. Leciwa wdowa opowiedział ze szczegółami, że diabelskiej sztuki
nauczył ją zmarły mąż. Demon z którym się kontaktowała o całkiem swojskim
imieniu Klaus, w zamian za duszę Anny obiecał jej piękne miejsce w piekle,
wypełnione przyjemnościami w miejsce cierpień.
Wyrok – spalenie żywcem – wykonano 9 grudnia 1659 r. , jednak w
ostatniej chwili kat zlitował się, zawieszając na szyi staruszki woreczek z
prochem, który miał skrócić jej cierpienia. Jednak czy naprawdę Anna Krüger
była ostatnią spaloną czarownicą w Gdańsku?
Według profesora Dariusza Kaczora, ten wątpliwy zaszczyt powinien być
przypisany komuś innemu. Anna Krüger pojawia się jedynie w twórczości
Matthiasa Gotthilfa Löschina, XIX-wiecznego historyka i pedagoga, który
napisał dwutomową historię miasta. Możliwe jednak, że historia ostatniej
czarownicy była bardziej anegdotą lub utrwaloną legendą, ponieważ wzmianki
o tej sprawie nie pojawiają się w dokumentach sądowych.
Gdyby tak w istocie było, ostatnią gdańską czarownicą spaloną na stosie
byłaby Anna Wagnersche (lub Wagner). We wrześniu 1647 Anna, wraz z inną
kobietą, Barbarą Lucht, zostały oskarżone o czary i uznane za winne
stosowania diabelskich mocy. W obliczu okazanej skruchy Barbara została
przed spaleniem ścięta; Anna jednak została spalona żywcem. W tej wersji
ostatnia spalona w Gdańsku czarownica nie byłaby stąd – Wagnersche
pochodziła z niewielkiej wioski Rybiny na Mierzei, założonej na początku
XVII wieku przed Olędrów.
Bez względu na to, czy ostatnia spalona czarownica nazywała się Krüger
czy

Wagnersche, ostatni akt okrutnej sprawiedliwości wymierzono w
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Gdańsku w połowie XVII wieku.

Dla porównania, w innych częściach

Rzeczpospolitej ostatnie procesy o czary zakończyły się dopiero ponad sto lat
później, w połowie XVIII wieku, zaś ostatnią spaloną czarownicą w Europie
jest Barbara Zdunk, dla której sos przygotowany w w 1811 r. w warmińskim
Reszlu.

GDAŃSK, MIASTO (PRAWIE) BEZ STOSÓW
Chociaż stosy z czarownicami płonęły w Gdańsku, nie było to zjawisko
masowe – między połową XVI w. a końcem XVIII w., czarostwo stanowiło 15
przypadków ze wszystkich 30 przestępstw przeciwko Bogu i religii. Najwięcej
wyroków wykonano na przełomie XVI i XVII wieku.
Dlaczego właśnie wtedy? Nie była to cecha jedynie Gdańska –
największa gorączka procesów czarownic przypada w Europie właśnie na lata
1560 – 1630. Badacze szukając przyczyn takie stanu rzeczy wskazują na okres
wyjątkowych religijnych niepokojów, które skrystalizowały się w postaci jednej
z najkrwawszych wojen w historii Europy: wojny trzydziestoletniej. Inni
historycy wskazują również na zmiany społeczne zachodzące w Europie, lub
psychozę związana z reakcja na traumę (związaną z wojną czy katastrofą
naturalną). W szerszym kontekście wskazuje się na narzędzie opresji służące
do zdławienia dążeń kobiet do uzyskania większej emancypacji. W przeszłości
niektórzy uczeni nie wykluczali

istnienia jakiegoś rzeczywistego kultu

czarownic, który miałby być pozostałością przedchrześcijańskich wierzeń i
religii.
W

Gdańsku

dodatkowym

czynnikiem

mogącym

wpływać

na

intensywność procesów była skład Rady Miejskiej. Chociaż na przełomie XVI i
XVII wieku zdecydowana większość mieszkańców Gdańska była luteranami, w
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ścisłej elicie przeważał kalwinizm – również wśród rajców. Na szczyt
kalwińskich wpływów przypada rok 1605 – a surowa kalwińska moralność
mogła mieć znaczenie w decyzji o skazaniu oskarżonej kobiety na spalenie na
stosie, jak to miało miejsce w Szkocji czy Nowej Anglii.
Do innych przyczyn stosunkowo tolerancyjnego podejścia do czarostwa
należy pragmatyzm i powściągliwość w sądzeniu spraw o wykroczenia
religijne lokalnej władzy oraz miejski charakter jurysdykcji – najwięcej
procesów czarownic dotyczyło rejonów mało zurbanizowanych.
Ostatnie spalenie na stosie nastąpiło w Gdańsku w połowie XVII w., ale
to nie oznaczało końca podobnych oskarżeń czy procesów. Zaprzestanie
ścigania czarownic w Gdańsku łączy się z nadchodzącą epoką Oświecenia,
oraz

działalnością

burmistrza

Gabriela

Krumhausena

(1614-1685).

Wykształcony na uniwersytecie w Lejdzie Krumhausen zajmował się wielką
polityką: piastował nie tylko urząd burmistrza, ale również burgrabiego
królewskiego. Bronił - skuteczenie - interesów Gdańska przed Władysławem
IV i Janem III Sobieskim. Jednak oprócz tego Krumahusem był orędownikiem
tolerancji religijnej w mieście - głośno domagał się równouprawnienia wobec
mniejszych wyznań - takich jak kalwinizm czy katolicyzm. Opowiadał się
również przeciwko prześladowaniu czarownic - zachowała się nawet jego
korespondencja na ten temat, prowadzona z Ismailem Bouillaudem,
francuskich astronomem.
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Ciemnym kolorem zaznaczony obszar
63 Targu Węglowego oraz Wieża
Więzienna wraz z Katownią.

5.
GDAŃSKIE DOMY DLA TRĘDOWATYCH
Bakterie trądu są przebiegłe. Chociaż nie jest łatwo się nimi zarazić
(niezbędny jest bezpośredni kontakt, najlepiej z płynami ustrojowymi
chorego), bakterie są bardzo skuteczne. Najpierw dostają się do
organizmu i powoli się rozmnażają; okres inkubacji może trwać nawet
dziesiątki lat, a gdy zarażony ma słabszą odporność, w końcu atakują.
Pierwszymi objawami są różowawe plamy na skórze. Mycobacterium
leprae ze względu na temperaturę upodobały sobie zwłaszcza kończyny
oraz oczy. Czasami atakowały nerwy, przez co zarażony przestawał
odczuwać ból.
Łacińska nazwa choroby – lepra - pochodzi wprost ze starożytnej
greki, w której to słowo z kolei pochodziło od łuski – z powodu zmian
skórnych, występujących u chorych. Rozróżnia się dwa typy trądu (w
zależności

od

ilości

prątków)

-

postać

tuberkuloidową

oraz

lepromatyczną. To właśnie dla tego drugiego typu charakterystyczne są
deformujące zmiany skórne - przebarwienia, zrogowacenia czy liczne
owrzodzenia i obrzęki - które antycznym Grekom kojarzyły się z gadzimi
łuskami. Jako lekarstwo polecano wypicie krwi lub krwawą kąpiel;
jeszcze w XVI wieku słynny lekarz Paracelsus zalecał do tej kuracji
użycie krwi jagnięcia.
Jednak bez względu na epokę, trąd łączył się z jednym – ze
społecznym odrzuceniem chorego. W przeciwieństwie do
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zadżumionych, trędowaci mogli jednak funkcjonować przez długie lata,
dlatego powstała potrzeba instytucjonalnej opieki nad nimi.

ŻYCIE POZA NAWIASEM SPOŁECZEŃSTWA.
LEPROZORIA I SZPITALE
Już w IV wieku powstały pierwsze kolonie trędowatych –
zakładane w odludnych miejscach, na przykład na wyspach, miały na
celu odizolowanie zarażonych od zdrowych (i przestraszonych). Niekiedy
wokół tych specyficznych społeczności wyrastały małe miasteczka, w
których trędowaci rządzili się niemalże w demokratyczny sposób. Do
dziś w Japonii istnieje sieć trzynastu sanatoriów, których jedynym
przeznaczeniem jest opieka nad ludźmi chorymi lub którzy przeszli trąd.
Sytuacja uległa zmianie w dojrzałym średniowieczu. Podczas
wypraw krzyżowych wielu rycerzy zaraziło się trądem; wśród nich
znajdował się sam król jerozolimski Baldwin IV, który przeszedł do
historiografii jako Baldwin Trędowaty W 1098 r. powołano do życia jedną
z pierwszych szpitalnych organizacji, która obrała sobie za symbol
patrona chorych na trąd - Rycerski Zakon św. Łazarza z Jerozolimy.
Początkowo w skład zakonu wchodzili jedynie trędowaci rycerze;
również pierwszy wielki mistrz zakonu, Boyant Roger, zaczął pełnić
swoją funkcję dopiero po zachorowaniu.
Szpital założony z myślą o opiece nad trędowatymi nosi nazwę
leprozorium. Te prowadzone przez braci lazarytów nosiły zazwyczaj
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wezwanie św. Łazarza – jak chociażby zachowane do dzisiaj leprozorium
w Poznaniu.
W średniowieczu powstawanie szpitali łączyło się z ekspansją
chrześcijaństwa i propagowanymi przez nie ideami miłości do bliźniego.
Szpitale spełniały nie tylko rolę lecznicy, ale również swoistego zakładu
opiekuńczego, w którym znajdowało się miejsce dla starych, ubogich czy
sierot. Był więc średniowieczny szpital jednocześnie przytułkiem,
zajazdem, sierocińcem i miejscem odosobnienia. Późne średniowiecze
przyniosło fundacje, dzięki którym szpitale stawały się podmiotem
prawnym - mogły więc kupować i sprzedawać ziemie lub przyjmować
darowizny i spadki. Chociaż z początku miały być oddalone od miasta, z
czasem szpitale stały się niezbędnym elementem życia miejskiego.
Najczęściej opiekę nad szpitalem sprawował Kościół w postaci zakonów.
Na terenie Pomorza rozwój leprozoriów (i szpitali) był organicznie
związany z działalnością Krzyżaków. To właśnie oni na terenie swojego
państwa wprowadzali nowoczesne rozwiązania znane z innych państw
Europy – łączyła się z tym m.in. zwiększona urbanizacja.
W dużej ilości krajów, w których ważną rolę pełnił Związek
Hanzeatycki, powstające leprozoria przyjmowały za patronów tych
samych

świętych

–

nie

wyłączając

państwa

zakonnego.

Najpopularniejszym patronem domów trędowatych był święty Jerzy – w
Prusach znajdowało się osiem szpitali pod wezwaniem tego wojownika.
Drugim najpopularniejszym wezwaniem było wezwanie Bożego Ciała –
takich szpitali było trzy. W średniowiecznym Gdańsku pojawiły się oba.
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ŚW. JERZY, PATRON RYCERZY I TRĘDOWATYCH
Według legendy, Jerzy był starożytnym chrześcijaninem i
rzymskim legionistą, który robił zawrotną karierę w imperialnej armii.
Kiedy cesarz Galeriusz rozpoczął prześladowanie chrześcijan, Jerzy
sprzeciwił się rozkazowi, za co poniósł męczeńską śmierć na torturach.
Najsłynniejszą legendą związaną ze świętym Jerzym jest ta o pokonaniu
smoka. Groźna bestia terroryzowała mieszkańców libijskiej Cyreny,
której mieszkańcy musieli oddawać bestii najpiękniejsze dziewczęta. Gdy
los wskazał na kolejną ofiarę księżniczkę, w okolicy akurat pojawił się
Jerzy, który pokonał bestię wbijając w jego gadzią pierś swoją włócznię
Askalon – i dzięki temu uratował dziewczynę.
Wdzięczni mieszkańcy Cyreny, widząc siłę chrześcijańskiego
rycerza, natychmiast się nawrócili. W tej opowieści pobrzmiewają echa
starożytnych mitów – podobnie Perseusz musiał pokonać morską bestię,
przypominającego smoka, aby uratować Andromedę, która miała zostać
złożona w ofierze potworowi.
Dlaczego akurat św. Jerzy sprawował w Europie północnej funkcję
opiekuna trędowatych? Ten chrześcijański heros był nie tylko wzywany
przez rycerzy i wojowników, ale również przez tych, którzy potrzebowali
obrony przez Złym i złem – czyli słabych, biednych i schorowanych.
Niekiedy w legendarnym smoku widziano alegorię trądu, który toczył
zdrowe społeczeństwo – a w świętym Jerzym
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wybawcę od choroby. Nie bez powodu świętego Jerzego wzywali również
zadżumieni.

Chorągiew św. Jerzego z Banderia Prutenorum autorstwa Jana
Długosza - swoistego katalogu przedstawiającego ilustracje i opusy
56 zdobytych chorągwi krzyżackich. Źródło: www.polona.pl

W przypadku państwa zakonnego dodatkowym czynnikiem
wpływającym na popularność tego wezwania był szczególny kult, jakim
św. Jerzego otaczali sami Krzyżacy – był on, obok Maryi oraz Elżbiety
Węgierskiej, patronem Zakonu, a rycerze idąc w bój podnosili chorągiew
z charakterystycznym czerwonym krzyżem na białym polu.
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SZPITAL ŚW. JERZEGO NA STARYM MIEŚCIE
Najstarsze gdańskie leprozorium – szpital św. Jerzego – powstał w
pierwszej połowie XIV wieku. Jeszcze w 1334 r. chorą na trąd kobietę
przeniesiono do elbląskiego szpitala (również pod wezwaniem św.
Jerzego). Już w 1355 r. pojawia się wzmianka o gdańskim szpitalu przy
okazji wpisu w Księdze komturstwa gdańskiego dotyczącego ufundowania
kuźnicy miedzi przez niejakiego Hellwiga.
Budynek powstał przy samych obrzeżach Starego Miasta, w rejonie
dzisiejszych ulic Bielańskiej oraz Elżbietańskiej. Ta pierwsza zresztą
zostaje wzmiankowana w 1386 r. jako [ulica] poprzeczna przy Ratuszu, idąc
do św. Jerzego (twrgasse by dem rothuse do man zu sente jutgen get), a niemal
wiek później występuje jako uliczka św. Jerzego (sunte jorgengasse).
Również Elżbietańska była kojarzona ze szpitalem – w 1355 nazywa się ją
drogą, którą się idzie do św. Jerzego (weg, da man zu St. Georgen geht).
Szpital znajdował się pod opieką rajców Głównego Miasta, a o tym
że był przeznaczony dla trędowatych, świadczy kilka źródeł. w papieskiej
bulli z 1420 r. jest mowa o miejscu (capellam leprosorum s. Georgii antiqui
oppidi Danczk), zaś w dokumencie w 1464 r., w którym informuje się o
przeznaczeniu budynku przed przekazaniem go karmelitom, wspomina
się o podopiecznych szpitala ( ecclesiam sancti Georgii martiris ab
eandem ecclesiam ab olym pertinentibus et quemadmodum prebendarii
et leprosii).

Przy szpitalu wyrosła kaplica, która również została

poświęcona św. Jerzemu.
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Z czasem szpital św. Jerzego przestawał pełnić funkcję
leprozorium, a stawał się standardowym średniowiecznym szpitalem,
który sprawował opiekę nad potrzebującymi i prebendariuszami, czyli
ludźmi którzy wykupili sobie dożywotnią opiekę. Kres gdańskiego św.
Jerzego nastąpił wraz z końcem krzyżackich rządów w mieście - gdy w
1454 r. władzę nad Gdańskiem objął król Kazimierz Jagiellończyk,
gdańszczanie przystąpili nie tylko do zburzenia krzyżackiego zamku, ale
również do konkurencyjnego Młodego Miasta. Szpital oraz kaplica
zostały przekazane przez Radę Głównego Miasta karmelitom, którzy
utracili

swoje

młodomiejskie

posiadłości.

Zabudowania

starego

leprozorium przestały pełnił swoje stare funkcje i z czasem zostały
zapomniane, a na przełomie XVIII i XIX zostały rozebrane.

U PODNÓŻA GÓRY.
SZPITAL I KOŚCIÓŁ BOŻEGO CIAŁA
Pierwsza wzmianka dotycząca całego zespołu nie dotyczy szpitala,
a powstałej przy nim świątyni. To w tutejszej kaplicy w 1380 r. mistyczka
Dorota z Mątowów miała adorować Najświętszy Sakrament (ad ecclesiam
corporis Christi, que est ante oppidum Gdantz). Ta niezwykle ciekawa postać,
późniejsza patronka Prus otoczona intensywnym kultem, miała
przychodzić do kaplicy również na codzienne nabożeństwa. Dorota życie
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Fragment tzw. planu sztokholmskiego z około 1600 r. Zaznaczony
fragment to rejon klasztoru karmelitów - szpital i kaplica św. Jerzego
przylegały do całego kompleksu od stronu wschodniej. Poniżej, po
prawej stronie, widoczny budynek ratusza Starego Miasta. Źródło:
www.riksarkivet.se

zakończyła w odosobnieniu – zamurowana na własne życzenie w
celi przy katedrze w Kwidzynie.
Wzmianka o leprozorium pochodzi z dokumentu z 1395 r., który
potwierdza podział małżeństwa i przejęcie kobiety do szpitala Bożego
Ciała: Nicolaus mit den engelschen fecit sufficientem divisionem cum uxore sua
lepra infecta et in hospitale corporis Christi relegata. Przy zabudowaniach
kompleksu Bożego Ciała powstały dwa cmentarze – jeden na użytek
leprozorium, drugi pod opieką znajdującego się niedaleko lazaretu.
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Szpital Bożego Ciała pozostawał pod opieką Rady Starego Miasta.
Chociaż znajdował się poza miejskimi murami szybko stał się główną
placówką

przyjmująca

trędowatych,

chociaż

już

pod

koniec

średniowiecza szpital zaczął pełnić – podobnie jak wcześniej szpital św.
Jerzego – funkcję domu opieki dla potrzebujących i prebenderiuszy, a
swoją funkcję przytułku pełnił aż do 1945 r. Przy kościele i szpitalu
powstały również budynki mieszkalne.
Żadne pierwotne zabudowania szpitalne nie zachowały się –
znajdujący się na przedmieściach zespół był wielokrotnie niszczony
podczas wojen. Współcześnie istniejące budynki pochodzą z z XVIII oraz
XIX wieku. Najstarszy, pod numerem 21b, pochodzi z 1786 r. - budynek
jest po części murowany, a po części ryglowy. Reszta konstrukcji
pochodzi z lat 1861-1866.
Równie ciekawe są dzieje kościoła Bożego Ciała. Paradoksalnie
świątynia, która w ciągu wieków była wielokrotnie niszczona i
przebudowywana

drugą wojnę światową przetrwała

niemal bez

szwanku.
Relikty

najstarszego

budynku,

pamiętającego

trędowatych, znajdują się w dzisiejszym prezbiterium kościoła.
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obecność

6.
RZEMIOSŁO W SŁUŻBIE PRAWA,
CZYLI KTO BADAŁ ZWŁOKI?
Wszyscy doskonale znamy te obrazy z filmów i seriali. Scena
zbrodni,

na

miejsce

przyjeżdża

policja.

Zwłoki

są

skrzętnie

fotografowane i zajmuje się nimi sztab policyjnych techników. Ciało jest
przewożone do prosektorium, gdzie patolog ustala przyczynę zgonu oczywiście przy użyciu najnowocześniejszej dostępnej technologii.
Informacje przekazane dzielnym stróżom prawa są kluczowe dla
odnalezienia złoczyńców, co stanie się już za kilkanaście, kilkadziesiąt
minut.
Jednak co jeżeli zbrodnię popełniono, dajmy na to, w XVIIwiecznym Gdańsku? Kto zajmował się zwłokami? Od XV wieku wiemy
dokładnie - to ponure zadanie spoczywało na barkach specyficznych
rzemieślników. Związane są z nimi różne nazwy profesji – chirurdzy,
balwierze, cyrulicy. Wspólnym mianownikiem było jedno – nikt nie
uważał ich za lekarzy.

RZEMIEŚLNICY OD BRUDNEJ ROBOTY
Doktorzy medycy, wykształceni na uniwersytetach w Montpellier,
Lejdzie i innych europejskich ośrodkach akademickim uwielbiali swoje
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księgi, ryciny i rozważania teoretyczne. Wielu z nich całe życie spędzało
w uniwersyteckich (czy gimnazjalnych) murach, skupiając się przede
wszystkim na nauczaniu, badaniu i polemikach ze swoimi kolegami po
fachu. Oczywiście, wielu z nich prowadziło praktyki lekarskie, ale
zazwyczaj były one przeznaczone dla zamożnych elit.
Jednak co z szeroką masą uboższych obywateli? Gdzie iść z
bolącym zębem, złamaną ręką lub raną odniesioną przy wyładunku
ciężkich skrzyń, kiedy pieniędzy starcza ledwo na piwo i trochę jedzenia?
Odpowiedzią była profesja zawieszona pomiędzy rzemiosłem a
medycyną – chirurdzy i balwierze.
W Gdańsku organizacje balwierzy barbitonsores (osobne dla
Starego i Głównego Miasta) pojawiają się już w epoce krzyżackiej, jednak
dopiero w połowie XV wieku możemy mówić o w pełni uformowanym
cechu balwierzy i chirurgów – pierwszy statut pochodzi z 1454 r.
Przyszły chirurg musiał wspinać się po kolejnych stopniach
cechowej organizacji. Pierwszym etapem była nauka w warsztacie
mistrza, która musiała trwać minimum trzy lata, a kandydat musiał
wpłacić do cechu 8 skojców wpisowego. Aby zostać mistrzem, młody
adept musiał nie tylko poznać tajniki rzemiosła , ale również pochwalić
się wiedzą teoretyczną - zachowana jest lista ponad stu pytań z połowy
XVIII wieku.
Chirurg musiał przed swoimi nauczycielami pochwalić się
umiejętnościami praktycznymi: przygotowywaniu maści, mazideł,
opatrunków, wybrzuszania puszczadełek do upustu krwi oraz ostrzenia
nożyczek.
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Rycina przedstawiająca św. Kosmę i Damiana, ok. 1517 r. Jeden z
nich trzyma butelkę z uryną, drugi szkatułę z lekarstwami. Źródło:
Wellcome Collections
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Chirurdzy nie byli uważani za lekarzy, a za rzemieślników
zajmujących się brudną robotą – a wachlarz ich usług był bardzo szeroki.

Z CZYM UDAĆ SIĘ DO CHIRURGA?
Wyjaśnienie czym zajmowali się gdańscy chirurdzy możemy
znaleźć w odpowiedziach na wspomniane przed chwilą pytania, z
którymi mierzyli się uczniowie chcący zostać pełnoprawnymi
chirurgami. Zostały one skompilowane w gdańskim podręczniku
Examen der chirurgischen Lehrlinge (cytat za Stanisławem Sokołem):
Pytanie nr 1 : Kim jest chirurg?
Odpowiedź: Jest sługą Natury, który przy pomocy rękoczynów,
odpowiednich

narzędzi,

skutecznych

środków

lekarskich

i

wygodnych opatrunków leczy zewnętrzne uszkodzenia ciała ludzkiego.
Pytanie nr 3: Co powinien umieć chirurg?
Odpowiedź: Anatomię i o ile to możliwe, medycynę.
Pytanie nr 62: Czym jest chirurgia?
Odpowiedź: Chirurgia jest częścią medycyny uczącą w jaki sposób przy
pomocy rąk i narzędzi można zachować zdrowie człowieka lub, gdy jest
ono

utracone, jak je przywrócić.

Pytanie nr 64: Jaki jest cel chirurgii?
Odpowiedź: Zdrowie.
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Jednak jakimi konkretnie sprawami zajmowali się chirurdzy?
Można uprościć to stwierdzeniem że wszystkim, co wymagało kontaktu
ludzkim ciałem...i nie kosztowało horrendalnych pieniędzy. Puszczali
krew i podawali pacjentom pijawki, stawiali bańki, leczyli proste choroby,
nastawiali kości, opatrywali wszelkie rodzaje zranień i owrzodzeń. Rada
Miejska ustaliła ilość oficyn chirurgicznych w mieście na 25. W ludnym,
portowym mieście nie mogli nigdy narzekać na brak klientów –
chociażby do nich udawali się krewcy marynarze czy rzemieślnicy, którzy
pod wpływem alkoholu i nieudanej gry w karty i kręgle postanowili
rozwiązać swoje spory za pomocą pięści i noży.
Chirurdzy zajmowali się również goleniem bród (wracający do łask
zawód barbera wywodzi się właśnie od balwierzy i chirurgów; swoją
drogą mamy własne, staropolskie określenie na tą profesję: barbierz), a w
późniejszym okresie - tworzeniem peruk, co wymagało dokładnych
pomiarów głowy klienta.

CHIRURDZY W SŁUŻBIE GDAŃSKIEJ TEMIDY
Nad Motławą chirurdzy mieli obowiązek służyć gdańskiej
Temidzie. Z początku nałożono na nich obowiązek sporządzania
specjalnych kart oględzin pacjentów, którzy doznali obrażeń ciała –
oryginał był wręczany pacjentowi, zaś kopia musiała zostać wysłana do
burgrabiego królewskiego, który był odpowiedzialny za bezpieczeństwo
publiczne

w

mieście.

Dzięki

temu

próbowano

mieć

wykryć

potencjalnych przestępców. W poprzednich wiekach w Gdańsku ofiary
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Jedna z kart Tablic Anatomicznych Johanna Adama Kulmusa. Książka

gdańskiego lekarza stanowiła popularny podręcznik do nauki anatomii,
stworzony z myślą o chirurgach. Źródło: www.digital.slub-dresden.de

były badane przez sędziów i ławników, a nie profesjonalistów – zresztą w
innych miastach Rzeczpospolitej taki zwyczaj praktykowano nawet
jeszcze w XVII wieku.
Jednak często przestępstwo popełniane na terenie miasta kończyło
się śmiercią – ofiary lub napastnika. Od końca XVI wieku Rada Miejska
nałożyła więc na chirurgów nieprzyjemny obowiązek – oględziny zwłok.
Chirurdzy gremialnie zaprotestowali nowe powinności, które do
tej pory były wykonywane do kata, a więc należały do świata nieczystości
(a jak ważne dla gdańszczan było wystrzeganie się tego świata, wiemy już
z powodu rytuałów przy naprawie szubienicy).

Spróbowano więc

wypracować kompromis i od 1597 r. zwłoki były badane przez
specjalnego urzędnika sądowego, któremu asystował wyznaczony przez
własny cech chirurg, noszący tytuł urzędowego oglądacza zwłok. Z czasem
wykształcił się zwyczaj, że tą posępną funkcję sprawowali zawsze starsi
cechu chirurgów. Mogli też oni zostać powołanie przez gdańskiego
sędziego do roli doradcy podczas toczących się procesów.
Co było genezą takich innowacji wprowadzanych do Gdańska?
XVI wiek jest epoką dużych zmian w ludzkiej mentalności, a co za tym
szło – również zmianami w postrzeganiu prawa. Niemiecki kodeks karny
Constitutio Criminalis Carolina, który powstał z inicjatywy cesarza Karola
V i został ogłoszony w 1532 r., wprowadzał szereg nowości, których część
była powszechnie adaptowana w Europie. Carolina – między innymi –
wprowadzała prawa oskarżonego (zakazano tortur bez odpowiednich
dowodów winy oraz przewidywano odszkodowanie za nielegalne
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poddanie torturom), pojęcie morderstwa umyślnego i nieumyślnego czy
nadanie sędziom większej swobody i prawa do powoływania doradców.
Gdańsk wyszedł więc naprzeciwko wyzwaniom epoki, czego innym
wyrazem było uaktualnienie przez miasta pruskie prawa chełmińskiego
o nowe idee i pomysły.

ANATOMIA – DUSZA I PODSTAWA CHIRURGII
Chociaż chirurdzy nie byli lekarzami i nie odbywali studiów
medycznych, ich zawód wymuszał na nich naukę podstaw takiej wiedzy.
Dziedziną, o której chirurdzy chcieli dowiedzieć się jak najwięcej, była
anatomia.
Jak już wiemy, w Gdańsku nauczanie anatomii w Gimnazjum
Akademickim stało na wysokim poziomie.

Wprowadził

ją

do

programu gdańskiej uczelni rektor Adreas Franckenberger, który oparł
nauczanie anatomii na jednego z wielkich religijnych reformatorów Filipa Melanchtona. Kolejnymi etapami w dziejach odkrywania sekretów
ludzkiego ciała nad Motławą było powstanie auditorium anatomicum i
rozpoczęcie przeprowadzania sekcji zwłok. W sekcjach i nauczaniu
anatomii – za pozwoleniem i sugestią władz miejskich – brali udział
również chirurdzy oraz położne.
Duża była w tym zasługa Lorenza Eichstadta, miejskiego fizyka i
profesora medycyny w Gimnazjum, który napisał w 1655 r. o potrzebie
przeprowadzania sekcji również kobiet, aby chirurdzy i akuszerki byli
lepiej przygotowani do ciężkich przypadków porodów i do zapobiegania
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poronieniom. Chirurdzy do tego stopnia byli przywiązaniu do sekcji
zwłok jako metody pożytecznej nauki, że gdy w połowie XVIII wieku
zlikwidowano auditorium anatomicum wystosowali płomienny list
protestacyjny do władz miasta, żądając utworzenia miejsca do
przeprowadzania sekcji. W swojej wiadomości nazwali anatomię duszą i
podstawą chirurgii. Nauczanie zostało wznowione dopiero w 1778 roku –
do tego czasu chirurdzy trenowali swoje umiejętności manualne na
ciałach zmarłych pacjentów lazaretu.
Gdańscy chirurdzy mieli też to swojej dyspozycji materiały, które mogły
im pomóc w opanowaniu teorii. Do najważniejszych z nich należały
Tablice Anatomiczne (Anatomische Tabellen), napisane przez Johanna
Adama Kulmusa z myślą o chirurgach i wydane ok. 1722 r. Gdański lekarz
był również autorem licznych rycin zamieszczonych w Tablicach. Niska
cena, tłumaczenie Tablic na liczne języki narodowe (a nie publikowanie
wyłącznie w łacinie) i opisy poparte sugestywnymi rysunkami
zadecydowały o sukcesie książki Kulmusa nie tylko w jego rodzinnych
stronach, ale wśród chirurgów na całym świecie.

ZMIERZCH STAREJ ERY
Jak wiele instytucji, obyczajów i praw starego Gdańska, cech
chirurgów został zmieciony z areny dziejów wraz z nadejściem
nowoczesnego XIX wieku.
Pierwszym wyłomem w strukturze sięgającej średniowiecza było
włączenie miasta do królestwa Prus. W 1793 Gdańsk, niewielka wyspa
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Rzeczpospolitej w morzu monarchii Hohenzollernów, przeszedł pod
panowanie Fryderyka Wilhelma II. Chcąc nie chcąc, gdańscy chirurdzy
musieli dostosować się do nowych realiów

- aby kontynuować

wykonywanie swojej profesji, każdy z nich musiał udać się do nowej
stolicy, Berlina, aby zdać odpowiedni egzamin państwowy w KrólewskoPruskiej Akademii Nauki przed specjalnym Ober-Collegium Medicum,
ustanowionym w 1725 r. Ten sam egzamin musieli zdawać felczerzy,
służący w armii pruskiej. Wciąż jednak chirurdzy byli zrzeszeni w
cechach i obowiązywało ich kilkuletnie, rzemieślnicze przygotowanie do
zawodu.
Kresem kilkusetletniej korporacji był rok 1814. Po burzy epoki
napoleońskiej Gdańsk ponownie wrócił w granice królestwa Prus, a w
mieście zaczęto wprowadzać prawa wspólne dla całego państwa.
Obowiązek przynależności do cechów został zniesiony; członkowie gildii
podjęli więc decyzję o rozwiązaniu tej instytucji. Chirurdzy, uzbrojeniu
w oficjalne państwowe dokumenty potwierdzające ich umiejętności, stali
się jednym z zawodów medycznych, działając na własną rękę lub
zasilając szeregi pracowników szpitali, przytułków czy bataliony wojska.
Druga połowa XIX wieku to okres, w którym samodzielni
chirurdzy powoli wymierali, a ich rzemiosło stawało się częścią
pełnoprawnej medycyny.
Powoli rodziła się współczesna medycyna i chirurgia – kiedy
lekarze zdobywali umiejętności chirurgiczne na salach operacyjnych,
odkrywano środki przeciwbólowe i chemikalia służące do znieczulenia.
W 1847 r. węgierski lekarz Ignaz Philipp Semmelweis dokonał
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Jedna z ilustracji zamieszczonych w Oeuvres Ambrożego Paré (1510-1590),
przedstawiająca protezę ręki. Parył francuskim cyrulikiem i jest uważany za
jednego z ojców współczesnej chirurgii i medycyny sądowej. Paré zasłużył
się również rozwojowi kryminalistyki. Źródło: www.hagstromerlibrary.ki.se

odkrycia, przez które początkowo został wyśmiany przez swoich kolegów
po fachu – mianowicie stwierdził on, że mycie rąk przed operacja
znacznie zmniejsza ryzyko wdania się infekcji, która bardzo często
oznaczała śmierć pacjenta. Kilka dekad później, w 1895 r., niejaki
Wilhelm

Röntgen

wykonał

pierwszą

fotografię

za

pomocą

zaprojektowanego przez siebie urządzenia wykorzystującego nieznane
wcześniej promieniowanie – fotografia przedstawiała dłoń jego żony, z
jednym pierścieniem nałożonym na palec.
W tym nowym, wspaniałym świecie postępu technologicznego dla
archaicznych chirurgów zrzeszonych w średniowieczne cechy. Ich
miejsce zajęli wykształceni lekarze; funkcje burgrabiów, urzędników i
straży zajęły nowoczesne służby policyjne. Ci słudzy Natury (...) leczący
zewnętrzne uszkodzenia ciała ludzkiego powoli rozmyli się w

nowej,

pędzącej epoce - podobnie jak stary świat, do którego należeli.

POD PATRONATEM SYRYJSKICH BLIŹNIAKÓW
Patronami chirurgów, cyrulików i aptekarzy są święci Kosma i
Damian, bracia bliźniacy – syryjscy lekarze żyjący w II wieku naszej ery,
niosący pomoc potrzebującym bez pobierania żadnych opłat. Jako
chrześcijanie, byli prześladowani przez władze rzymskie, aż w końcu na
rozkaz prefekta Cylicji zostali aresztowani i poddani torturom aż do
swojej męczeńskiej śmierci.

Ich kult szybko rozprzestrzenił się po

wszystkich zakątkach chrześcijańskiego świata – od Egiptu, przez Gruzję
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i Armenię, a przez Konstantynopol – do reszty Europy. Ich kult również
dotarł do krain leżących przy wybrzeżu Morza Bałtyckiego.
Chociaż gdańscy chirurdzy nie mieli własnego domu cechowego
(spotykali się w prywatnych domach swoich członków), posiadali swoją
kaplicę w kościele mariackim – która była poświęcona właśnie św.
Kosmie i Damianowi. Każdy uczeń, który chciał rozpocząć naukę w
cechu chirurgów, musiał wnieść opłatę 8 skojców na rzecz utrzymania
kaplicy. To miejsce nie służyło jedynie modlitwom – przechowywano
tutaj również ważne dla cechu dokumenty, takie jak statuty.
W średniowieczu chirurdzy opłacali dwóch kapłanów, którzy mieli
na stałe zajmować się kaplicą; jednak po tryumfalnym pochodzie
Reformacji kaplica stała się głównie miejscem kontemplacji i ceremonii
pogrzebowych. Od początków XVII wieku w podziemiach kościoła
zaczęto również chować zmarłych chirurgów, którzy osiągnęli status
mistrza.
Chociaż kaplicy św. Kosmy i Damiana nie ominęły zniszczenia
drugiej wojny światowej, to w tym wypadku historia zatoczyła koło –
dzisiaj kaplica znajduje się pod opieką chirurgów z gdańskich placówek
medycznych.
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Miejsce w którym znajduje się kaplica
86 św. Kosmy i Damiana.

7.
DOM ZARAZY
Dżuma zbliżała się do miasta od południa. Była roznoszona przez
szwedzkie bataliony Karola XII, które maszerowały wzdłuż i wszerz
Rzeczpospolitej podczas zawieruchy wielkiej wojny północnej. Pierwsze
ogniska choroby wybuchły w małopolskim Pińczowie. Stamtąd mór
ruszył w śmiercionośną podróż, zahaczając po drodze o Lwów, Kraków,
Warszawę, Poznań i Toruń. Wkrótce miało się okazać, że nie oszczędzi
Gdańska oraz Oliwy, w której 1709 pozostawił wyjątkową pamiątkę.

DŻUMA NADESZŁA Z POŁUDNIA
Do bram Gdańska dżuma zbliżyła się w 1709 roku. Zarówno
władze, jak i mieszkańcy nie spodziewali się jeszcze kataklizmu, który
miał spaść na miasto. Ostatnia wielka epidemia wybuchła nad Motławą
w kilkadziesiąt lat wcześniej.
Pomimo obaw przed morowym powietrzem, z początku niewiele
robiono sobie z zagrożenia. Rada Miejska nie zamknęła miasta przed
obcymi przybyszami - co więcej, nie odwołano nawet corocznego
Jarmarku Dominikańskiego. Podczas tego wielkiego wydarzenia w
tłumie ludzi znajdowali się również przybysze z południa, którzy mogli
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Czy rajcowie nie dostrzegali niebezpieczeństwa? Może za wszelką cenę
nie dopuszczali do siebie myśli o zarazie, bojąc się o straty spowodowane
przez zahamowanie handlu i importu towarów?
Jednak podjęto pewne działania profilaktyczne. Wydane 11 lipca
1708 roku rozporządzenie zakazywało wwożenie do miasta towarów,
które mogły być gniazdami infekcji - do takich należały łóżka czy futra.
Nakazano

gdańszczanom

pozbycie

się

wszelkich

nieczystości;

próbowano też oczyścić ulice.
Władze próbowały również walczyć na froncie propagandowym,
zakazując rozpowszechniania nieprawdziwych informacji na temat
epidemii i jej ofiar - ponieważ takie zjawisko mogło doprowadzić do
załamania się handlu morskiego, ponieważ Gdańsk, jako zakażony port,
byłby omijany szerokim łukiem przez wszystkie statki.
Nie zważając na wszelkie modły, zakazy i rozporządzenia, dżuma
przekroczyła rogatki Gdańska w czerwcu 1709.

DZIENNIK DOKTORA GOTTWALDA
Przebieg epidemii znamy dzięki

relacji gdańskiego doktora,

Johanna Christopha Gottwalda, który spisał swoje wspomnienia oraz je
opublikował – w tym w jednym z pierwszych międzynarodowych
periodyków naukowych, czyli w angielskich Philosophical Transactions.
Doktor Gottwald był absolwentem Gimnazjum Akademickiego,
zaś studenckie lata spędził w krajach niemieckich - między innymi w
Lipsku i Rostoku. Po tym jak otrzymał godność doktora medycyny,
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gdańszczanin powrócił do swojego rodzinnego miasta, gdzie założył
rodzinę i rozpoczął praktykę lekarską.
Gottwald został poproszony przez władze lazaretu przy Bramie
Oliwskiej o pomoc w leczeniu chorych. Uczony zgodził się, obejrzał
chorych i dał stosowne zalecenia co do dalszego postępowania.
Nieszczęście szybko dotknęło również dom Gottwaldów, ponieważ mór
zabrał córkę lekarza - Renatę Konstancję.
Gottwald tak opisywał ekspansję zarazy:
Do końca sierpnia zaraza rozpleniła się niemal w całym mieście.
Dołożono wszelkich starań: aby ulżyć najbiedniejszym (których w
mieście jest niemała liczby) za pomocą pożywienia oraz leków, aby
trzymać ulice oraz domy w czystości, aby ograniczyć kontakt z
zarażonymi, oraz aby grzebać zmarłych od razu, w miejscach do

tego

wyznaczonych (…)
Oprócz tego, otworzono Domy Zarazy (Pesthouses, czyli szpitale

dla

chorych zakaźnie), wyposażone we wszelkie niezbędne środki, łącznie z
dozorcami oraz służbą. Aby pokryć te wydatki zebrano dużą

sumę

pieniędzy. (...) Wozy i dwukółki krążyły po mieście od

rana do późnej

nocy - te pierwsze do zwożenia zwłok, drugie zaś do

przewożenia

chorych do szpitali. (...)
Zaraza na początku dotknęła przedmieścia, które leżą zaraz za
murami (...) i które nazywają się Siedlce. Z tego miejsca plaga
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rozprzestrzeniła się w stronę wschodu i zachodu, do miasta, i
zaatakowała ludzi mieszkających przy Nowych Ogrodach. Dotknęła
również Starych Szkotów, Orunię i Świętego Wojciecha (...). Dalej
ruszył na południe, wschód i północ aż do odległych

mór

miejsc, aż dotarł

do otwartego morza, gdzie spustoszył ziemie należące do miasta.
Lekarz był również przekonany, że był świadkiem zwiastunów
nadciągającej zarazy. W swojej relacji zanotował:
Zanim ta okropna katastrofa dotknęła nasze miasto, wielu ludzi było
targanych wewnętrznym strachem, od którego nie można było uciec
(...). Myślę że będzie właściwym wspomnieć o niezwyczajnych
znakach,

które można było zaobserwować przed nadejściem zarazy.

Jednym z

nich była

mieście na rok

niezwykła ilość pająków, która pojawiła się w

przed zarazą - od jednego z wiejskich dozorców

słyszałem, że gdy spojrzał na swojego pracownika, ten był cały pokryty
tymi stworzeniami. To samo zjawisko, jako zwiastun morowego
powietrza, było zauważone przez uczonego
Kwiryna

Rivinusa.

doktora

Augusta

Ja również zauważyłem wiele pająków

wokół własnego domostwa. Zima

przed

rokiem

zarazy
pojawił

była

najmroźniejsza, odkąd ludzie sięgają pamięcią.

Mróz

się

drugiego dnia świąt, i trzymał aż do Wielkiej

Nocy; podczas tego

okresu spadło tyle śniegu, że

musieliśmy wynająć wiele

aby wywieźć go z ulic, w

przeciwnym wypadku mógłby narobić

wiele szkód (…).
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wozów

Czy podobne symptomy nękały również okolicę Gdańska – w tym
Oliwę? Możliwe. I chociaż niespotykanie duża liczba pająków wydaje się
dosyć subiektywnym odczuciem, tak ciężka zima mogła poważnie
ugodzić w rolniczą ludność podgdańskich wsi.

Oliwa na planie oblężenia Gdańska, ok. 1739 - trzydzieści lat po wielkiej
zarazie. Źródło: www.polona.pl

OLIWA ANNO DOMINI 1709.
Z WIELKIEJ BRAMY – DOM ZARAZY
W 1709 roku już od sześciu lat urząd opata oliwskiego piastował
Kazimierz Benedykt Dąbrowski, pochodzący z pomorskiego rodu
szlacheckiego. Tak się złożyło, że w roku wielkiej zarazy opat nakazał
przebudowę wieży kościoła św. Jakuba, która przetrwała w tym kształcie
do dzisiaj. Kościółek, położony na wzniesieniu przy skrzyżowaniu kilku
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dróg, służył jako świątynia parafialna – ludność nie miała wstępu do
kościoła klasztornego, czyli do dzisiejszej katedry. Kościół służył nie
tylko mieszkańcom Oliwy, ale również pobliskich wsi należących do
cystersów – w tym Sopotu i osad leżących na terenie dzisiejszego
Przymorza i Żabianki.
Na początku XVIII wieku Oliwa mogła liczyć kilka setek
mieszkańców, skupionych głównie w rejonie dzisiejszych ulic opata
Jacka Rybińskiego i Starego Rynku Oliwskiego. Oprócz gospód i
chłopskich domostw, w oliwskim krajobrazie można było dostrzec
rezydencje gdańskich patrycjuszy przy Polankach, liczne młyny i
ciągnące się aż do brzegów morza pola uprawne.
Na początku XVIII wieku Oliwa mogła liczyć kilka setek
mieszkańców. Klasztor był otoczony pierścieniem murów obronnych;
aby dostać się do środka, trzeba było przejść przez Wielką Bramę.
Budynek powstał w XIV wieku i jest jednym z najstarszych
zabytków Oliwy. Charakterystyczny, gotycki szczyt schodkowy i zegar
słoneczny są częścią oliwskiego krajobrazu już od kilku wieków. Właśnie
przez tą bramę do opata i cysterskich mnichów przybywali w gościnę
dostojni goście, a wśród nich między innymi królowie polscy - w tym sam
Jan III Sobieski i jego małżonka, słynna Marysieńka. W budynku
znajdowała się kaplica poświęcona jednemu z patronów zakonu - św.
Bernardowi.
Gdy zaraza która przyszła w 1709 roku od strony Gdańska zaczęła
zbierać swoje żniwo również w Oliwie, przestraszeni cystersi zamknęli
bramy klasztoru. Jednak jedną z ofiar dżumy był proboszcz kościoła św.
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Jakuba. Oliwianie w tym ponurym czasie zostali pozbawieni opieki
duchownego. Aby temu zaradzić, jeden z cystersów zgłosił się na
ochotnika i ruszył do Wielkiej Bramy, aby tam w kaplicy, pełnić posługę
dla mieszkańców wsi. Szybko jednak zaraził się chorobą i zmarł.
Kolejnych kilku mnichów wyruszało w podróż, z której nie mieli wrócić ostatnich kilku nie zgłosiło się dobrowolnie, ale zostali wylosowani.
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Łącznie podczas epidemii dziewięciu mnichów zmarło, a Wielka Brama
zyskała nowe, ponure miano – Domu Zarazy.
Od tamtego czasu dużo się zmieniło. W XIX wieku kaplica
została zlikwidowana, a pobielony budynek został siedzibą wójta
oliwskiego. Jednak dzisiaj przechodząc przez ceglaną bramę możemy
wspomnieć nie tylko królów, którzy przebywali tą samą drogę, ale
również epizod sprzed trzystu lat – i żniwa, która zebrała dżuma w
Oliwie.
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Fragment planu oliwy, Dom Zarazy zaznaczony
ciemnym kolorem.
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