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Wiele kultur – jedno miasto
Gdańsk na mapie kulturowej Polski zajmuje specjalne miejsce. Jak chyba inne żadne
miasto, zawdzięcza swój rozwój różnorodnym wpływom z zewnątrz. Sprzyjające położenie,
przy ujściu Wisły do Morza Bałtyckiego, na skrzyżowaniu ważnych strategicznie szlaków
handlowo-komunikacyjnych umożliwiło grodowi nadmotławskiemu wypracowanie pozycji
znaczącego w Europie ośrodka gospodarczego i kulturalnego. Z tych właśnie względów
Gdańsk był już od początku swojego istnienia związany z handlem. Tutejsi kupcy utrzymywali
kontakty z niemal wszystkimi regionami Europy. Prowadzili wymianę handlową nawet
z odległą Rusią Kijowską i Bizancjum, czyli rejonami dzisiejszej Ukrainy, Bałkan i Turcji.
W Gdańsku swoje kantory utrzymywali kupcy z całego pobrzeża Morza Bałtyckiego
i Północnego. Było to o tyle ważne, że przybysze nie tylko przyczyniali się do wielkości
gospodarczej miasta, ale sukcesywnie budowali wielokulturowy wizerunek grodu nad
Motławą. Ich obecność uwidoczniała się rozwiązaniach architektonicznych kamienic, bram
i ulic. Władze miasta z otwartymi rękoma witali cudzoziemców, których umiejętności
z różnych dziedzin mogły posłużyć się budowaniu pozytywnego wizerunku miasta. Wymiana
kulturowa stała się jeszcze bardziej intensywna i łatwiejsza po wstąpieniu Gdańska do Hanzy –
związku miast rejonu Morza Bałtyckiego, którego celem była ścisła współpraca handlowa.
Zbieżne interesy pogłębiły poczucie wspólnoty z innymi hanzeatyckimi ośrodkami,
a dla Rzeczpospolitej otwierało okno na świat, przez które przenikały nowiny gospodarcze,
kulturowe i religijne z Europy Zachodniej.
Innym ciekawym źródłem kolorytu Gdańska było usilne dążenie do politycznej i gospodarczej
niezależności. Z jednej strony, dbając o własne interesy, gdańszczanie z niechęcią odnosili się
do jakiejkolwiek zależności z zewnątrz, z drugiej strony akceptowali wpływy kulturowe
pochodzące głównie z Niemiec i Niderlandów, które z pasją wykorzystywali chociażby
w planowaniu przestrzeni architektonicznej miasta. Mieszkańcy wytworzyli w ten sposób
coś na wzór małej ojczyzny. Wszyscy Mullerowie, Jacobesnowie, Janssenowie i Dickmanowie,
choć mówili w niemiecko brzmiącym gdańskim dialekcie, byli przede wszystkim
gdańszczanami. Tu się urodzili, tu się wychowywali, tu mieszkali, tu też prowadzili swoje
interesy. Zdawali sobie sprawę, że ich dobrobyt jest mocno uzależniony od wolności miasta,
toteż nigdy nie szczędzili wydatków na jego obronę.

Napływ ludności do ciągle rozwijającego się miasta był na tyle silny, że Gdańsk stał się
w XVII w. największym ośrodkiem miejskim w Rzeczypospolitej. Życzliwy charakter miasta
przyciągał do siebie wielu przybyszów, którzy uciekali przed prześladowaniem lub zmuszeni
do zmiany miejsca, szukali lepszych warunków do życia. Byli wśród nich Polacy, protestanci
z Niderlandów, Niemcy, Skandynawowie, Żydzi, Karaimi, Ormianie, Ukraińcy oraz
przedstawiciele innych nacji i kultur. Nowi mieszkańcy komponowali przez stulecia
wielokulturowy krajobraz miasta. Religie, wyznania i światopoglądy ścierały się ze sobą,
tworząc niepowtarzalną atmosferę miejsca. Do dziś możemy obserwować ślady życia
dawnych mieszkańców grodu nad Motławą. Współczesny Gdańsk nawiązuje do tych śladów
przeszłości, dzięki czemu znowu możemy usłyszeć na ulicy Długiej plątaninę języków i kultur.
W tym roku szkolnym będziemy odkrywać miejsca związane z wielokulturową
przeszłością Gdańska. Uświadamiając sobie, że wspaniały rozwój nadmotławskiego grodu
zależał w dużej mierze od przybyszów z różnych stron Europy. Wszyscy oni wkraczali do
miasta i ufali w szczerość słów umieszczonych na Bramie Wyżynnej: „Dobra najbardziej dla
państw pożądane to pokój, wolność, zgoda”. Niektórych zapewne spotkał zawód. Pozostali
zawierzyli hasłu i dzięki pracowitości, wysokim kwalifikacjom oraz talentom odnieśli sukces.
Gdańsk w zamian zyskał unikatowy wygląd, bezpieczeństwo i sławę w całej Europie. Strategia,
jaką przez wieki kierował się Gdańsk, znana i stosowana jest również współcześnie.
Nazywa się „zarządzanie różnorodnością”.

Ślady niderlandzkie w Gdańsku
Gdańsk w przeszłości był miastem wielu kultur. Nad Motławą zamieszkiwali m.in.
Niemcy, Polacy, Czesi, Żydzi, Szkoci i Anglicy. Byli wśród nich przybysze z Niderlandów:
Fryzowie, Flamandowie i Holendrzy. Niderlandy to nazwa historyczna, obejmująca swym
zasięgiem współczesne państwa: Belgię, Holandię oraz Luksemburg.
Najliczniejszą grupę społeczności niderlandzkiej w Gdańsku stanowili mennonici, czyli wierni
jednego z odłamów kościoła protestanckiego. Wojny religijne zmusiły mennonitów
do szukania nowych miejsc zamieszkania. Niektórzy z nich postanowili osiedlić się w Gdańsku.
Mennonitów wyróżniały surowy styl życia i skromność. Cechy te przejawiały się architekturze
mennonickich świątyń i domów, co postaramy się zaobserwować na przykładzie kaplicy
pomennonickiej. Oprócz mennonitów, nad Motławę ściągali również wyznawcy kościoła
reformowanego – kalwini.
Początkowo, przybysze z Niderlandów byli chętnie witani przez gdańskich mieszczan.
Przynosili ze sobą rozwiązania technologiczne, których gdańszczanie wówczas nie znali.
Potrafili osuszać podmokłe tereny, budować groble i wały przeciwpowodziowe. Gdańsk
zdawał się nową „ziemią obiecaną” i w konsekwencji, nad Motławę przybywało coraz więcej
uciekinierów z Niderlandów. Wtedy nastawienie gdańszczan stało się już nie takie życzliwe,
jak na początku.
Ze względu na pracowitość i wysokie kwalifikacje zawodowe, stanowili konkurencję dla
miejscowych kupców oraz rzemieślników. Wkrótce, zakazano im nabywania ziemi
i nieruchomości. Dlatego też, osiedlali się za murami miejskimi – w Starych Szkotach i Nowych
Ogrodach. Były to osady podmiejskie, które wraz z powiększaniem się terytorium miasta,
weszły w jego skład już jako dzielnice.
Pośród mennonitów i kalwinów byli wysoko cenieni wówczas artyści – malarze,
rzeźbiarze i architekci. Dzięki swoim talentom i wiedzy często uzyskiwali obywatelstwo
Gdańska. Przejawy działalności znanych gdańskich rodzin, pochodzących z Niderlandów –
van den Blocków, Uphagenów i Vermoellenów – będziemy mogli ujrzeć podczas wizyty
w letniej rezydencji Uphagenów na Dolnym Mieście, na Kamiennej Śluzie i w Bramie
Wyżynnej.

Dzisiejszą wędrówkę rozpoczynamy od letniej rezydencji Uphagenów na Dolnym
Mieście. Na ul. Łąkową możemy dojechać tramwajem lub autobusem komunikacji miejskiej.
Od przystanku tramwajowego idziemy wzdłuż nieczynnych torów tramwajowych, w stronę
zajezdni. Kiedy już odgadniemy zagadkę związaną z letnią rezydencją, kierujemy się do śluzy.
Obiekt jest położony niedaleko od dworka, także przejście do niego zajmie niewiele czasu.
Aby dojść do kolejnego punktu naszej wycieczki, kościoła pomennonickiego, musimy minąć
Bastion Żubr, przejść niedaleko Bramy Nizinnej i iść wzdłuż ul. Okopowej.
Dwa ostatnie punkty zlokalizowane są na Starym Mieście. Bramę Wyżynną napotkamy idąc
ul. Okopową w stronę dworca kolejowego. Natomiast Dom „Pod Łososiem” odnajdziemy
na ul. Szerokiej.

1. Letnia rezydencja Uphagenów, ul. Łąkowa, ul. Kieturakisa
Naszą wycieczkę po zabytkach kultury niderlandzkiej
rozpoczniemy od letniej rezydencji rodziny Uphagenów na Dolnym
Mieście. Piękny pałacyk, który jest połączony ze szpitalem oraz
z zabytkowym kościołem p.w. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej
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Dworek wieńczy wieżyczka z krzyżem i dzwonem. W pobliżu
pałacyku króluje unikatowa architektura XIX i XX-wieczna.
Klasycystyczny dworek jest niezwykle mało znanym zabytkiem Gdańska. Rezydencja została
wybudowana na początku XIX w., gdy ul. Łąkowa tętniła życiem. W okolicy znajdowała się
Królewska Fabryka Karabinów, koszary, szpital, łaźnia i Gimnazjum Królewskie. Od 1883 r. ulica
ta posiadała konne połączenie tramwajowe. W 1853 r. pałacyk przeszedł na własność,
pochodzącej z Flandrii, rodziny Uphagenów.
Uphagenowie posiadali więcej rezydencji na terenie miasta i w jego okolicach.
Stanowili jeden z najbardziej znamienitych rodów patrycjuszowskich – wyższej warstwy
społecznej miasta. Wysoki status społeczny zawdzięczali, nie tylko ogromnemu majątkowi,
lecz również faktowi, że członkowie tej rodziny chętnie podejmowali się zadań na rzecz –
Gdańska.

2. Kamienna Śluza, ul. Reduta Wilk, ul. Grodza Kamienna
Tym razem, będziemy mogli przyjrzeć się osiągnięciom
technicznym Gdańska epoki nowożytnej, czyli bardzo długiego
okresu w historii od końca średniowiecza do początków
XIX stulecia. Kierując się na południowy wschód od ul. Łąkowej,
na końcu ul. Przyokopowej, naszym oczom ukaże się jeden z „cudów” niderlandzkiej techniki
– Kamienna Śluza na Motławie.
Mistrzowie niderlandzcy, od wieków przybywający do Gdańska, przywozili z Niderlandów
wiedzę na temat budowy fortyfikacji miejskich i melioracji, czyli techniki nawadniania
i odwadniania pól. Swoją wiedzę i pomysły mogli dobrze wykorzystać nad Motławą, gdyż
Gdańsk leży w okolicach Żuław Wiślanych, a więc terenu nizinnego, który swoim
ukształtowaniem przypomina właśnie Niderlandy. Cudzoziemscy inżynierowie mogli zatem
spożytkować cały zasób rozwiązań technologicznych, których działanie zostało sprawdzone
w ojczyźnie wiatraków i tulipanów.
Kamienna Śluza powstała w pierwszej połowie XVII w. pod okiem budowniczych
niderlandzkich – Wilhelma Jansena Benninga i Adriana Olbrandsa. Spełniała ważne funkcje
strategiczne. Zamknięcie jej wrót oznaczało zalanie sąsiadujących z Gdańskiem Żuław
Gdańskich, a tym samym uniemożliwiało dostanie się wrogich wojsk do miasta.
Dzięki takiemu zalaniu ówczesnych przedmieść, armia szwedzka w 1656 r. musiała szybko
odstąpić od oblężenia Gdańska.
Większość młynów miejskich było zasilanych Kanałem Raduni. Odcięcie młynów od dopływu
wody, oznaczało ich unieruchomienie i w konsekwencji – głód. Aby się uchronić przed
niedostatkiem żywności w sytuacji odcięcia Kanału Raduni, budowniczowie umieścili
w pobliżu Kamiennej Śluzy, zasilany wodami Motławy, młyn. Do dzisiaj zachowały się tylko
ruiny tej ciekawej budowli.
Kamienna Śluza jest wyjątkowa pod względem rozwiązań technicznych. Dla obrony
śluzy umieszczono naprzeciwko niej, dwie małe wysepki, nazwane Świńskimi Głowami oraz
łączące oba obiekty – dwie równoległe przegrody, nazywane grodziami. Później zaopatrzono
grodzie w niewielkie wieżyczki, które uniemożliwiały dostanie się wrogów do śluzy.
Owe wieżyczki z racji swojej niedostępności nazwano „czterema dziewicami”.

3. Kościół pomenonicki, ul. Menonitów
Gdańszczanie nie wyobrażają sobie grodu nad
Motławą bez strzelistych i wysokich wież kościołów Starego
Miasta. Tematem fotografii, albumów i pocztówek są tu
często zapierające dech w piersiach monumentalne,
pochodzące ze średniowiecza – gotyckie świątynie.
Każdy z nas widział Bazylikę Mariacką, której wieża znika gdzieś w mrokach nocnej mgły,
albo rozbudowane Kościoły św. Katarzyny i św. Brygidy.
W Gdańsku można jednak odnaleźć mniejsze kaplice, które tak jak niegdyś, wciąż
służą wiernym różnych religii i wyznań. Miejsca te są historycznym i współczesnym
świadectwem mozaiki kulturowej miasta. Nieopodal Starego Miasta, u podnóża Góry
Biskupiej, znajduje się mała, przypominająca pawilon ogrodniczy – kaplica. Ta klasycystyczna
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Zielonoświątkowego, została wybudowana na początku XIX w. przez gdańskich menonitów –
również protestantów. Na uwagę zasługuje fakt, że jest to największa świątynia
pomennonicka na terenie środkowo-wschodniej Europy. Obecnie mennonici nie mieszkają
w Gdańsku. Wydarzenia drugiej wojny światowej zmusiły ich do opuszczenia miasta
nad Motławą. Współcześni mennonici zamieszkują głównie Niemcy, Holandię i Stany
Zjednoczone. W Polsce mają swoją siedzibę w Mińsku Mazowieckim.
Kaplica wyróżnia się prostotą wśród innych gdańskich budynków o charakterze
sakralnym, czyli służącym celom religijnym. Nie posiada wysokich wież, ogromnych okien
i kilku naw, wręcz przeciwnie, jest to niska, niemalże jednobryłowa budowla.
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odwzorowują zaczerpnięty z Pisma Świętego „biblijny styl” świątyni. Brak wyraźnych ozdób
i umiarkowana ilość detali, oznaczają surowość i skromność, którymi to wartościami kierowali
się mennonici w życiu doczesnym. Wynika to z faktu, że jedynym autorytetem w sprawach
wiary dla mennonitów jest Biblia, traktowana

za nieomylne i objawione słowo boże.

Zatem, według mennonitów, życie zgodne z Ewangelią i łaską bożą, są koniecznymi środkami
w celu uzyskania zbawienia.

4. Brama Wyżynna
Dotychczas mieliśmy okazję zobaczyć dom Uphagenów,
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i kaplicę, gdzie modlili się gdańscy mennonici. Tym razem,
odwiedzimy dobrze nam wszystkim znaną Bramę Wyżynną,
która jest przykładem wielokulturowego ducha miasta, gdyż
łączy w sobie wpływy niderlandzkie i włoskie.
Gdańsk w okresie swojej największej świetności, starał się
dorównać innym miastom europejskim. Wobec tego, nad Motławę zapraszano licznych
protestanckich artystów z

Niderlandów, którzy szukali schronienia od prześladowań

religijnych. Wśród nich była znana i zasłużona dla miasta rodzina van den Blocków.
Budowla przed którą właśnie stoimy, czyli Brama Wyżynna, zbudowana została przez
przedstawiciela tej rodzinny – Willema van den Blocke.
Podobnie jak wielu innych artystów z Niderlandów, Willem van den Blocke był protestantem.
Dzięki życzliwości polskiego króla, Stefana Batorego, mistrz mógł osiedlić się w Gdańsku
i rozpocząć budowę Bramy Wyżynnej, którą ukończył w 1588 r. Przy konstrukcji wzorował się
na bramach Antwerpii – miasta w dzisiejszej Belgii.
Dawniej brama spełniała ważne funkcje obronne, będąc równocześnie wizytówką miasta.
Tędy wjeżdżali, odwiedzający Gdańsk, polscy królowie i inne osobistości. Stąd droga,
której początek daje Brama Wyżynna, zwie się Drogą Królewską.
Dawny wygląd bramy różnił się nieco od współczesnego. Niegdyś, wjazdu do wejścia
bramy strzegła fosa i most zwodzony. Dzisiaj już nie ma śladu po tych elementach sztuki
obronnej. Jedyną pozostałością są bloczki po linach od strony zachodniej, czyli frontowej.

5. Dom „Pod Łososiem”, ul. Szeroka
Na początku naszej wycieczki, mieliśmy okazję
przyjrzeć się rezydencji letniej bogatych gdańszczan,
zbudowanej poza ścisłym centrum ówczesnego miasta.
Tym razem, przyszła kolej na spotkanie się z przykładem budownictwa typowo
mieszczańskiego.
Kamienica do której zmierzamy, nazywa się „Pod Łososiem” (niem. „Der Lachs”).
Łatwo się domyśleć, że dom swoją nazwę zawdzięcza właśnie rybie, umieszczonej nad
głównym wejściem.
Historia tej kamienicy rozpoczyna się właściwie od momentu przybycia do miasta pod
koniec XVI w. – bogatego mennonity z Niderlandów – Ambrosiusa Vermoellena. Vermoellen
z racji swoich przekonań religijnych musiał uciekać ze swojej ojczyzny. Dzięki ogromnemu
majątkowi, który ze sobą zabrał, mógł liczyć na ciepłe przyjęcie w Gdańsku i otrzymanie zgody
na osiedlenie się. Vermoellen postanowił zainwestować pieniądze w produkcję alkoholu.
Wcześniej pisaliśmy, że głównymi wartościami w życiu mennonitów była surowość
i skromność, a najważniejszym autorytetem – Biblia. Jak to się ma do prowadzenia interesu,
i to opartego na produkcji alkoholu przez Ambrosiusa Vermoellena? Otóż będąc mennonitą,
wierzył w boskie przeznaczenie i jeżeli produkowanie alkoholu przynosiło mu duży majątek,
to siłą rzeczy, on sam musiał cieszyć się łaską bożą. Był to typowy przykład pogodzenia
surowych nakazów religijnych z koncepcją predestynacji, gdzie losy człowieka są z góry
określone. Gdyby Vermoellen zbankrutował, oznaczałoby to, że nie otrzymał łaski od Boga.
Ponad sto lat później, interes rodzinny rozrósł się do tego stopnia, że w 1708 r.,
produkcję alkoholu przeniesiono do Domu „Pod Łososiem” przy ul. Szerokiej.
Odtąd wytwórnia likierów i wódek nie mogła nazywać się inaczej, jak tylko „Łosoś”. Wysoko
cenionym produktem przedsiębiorstwa, stał się znany na całą Europę – likier Goldwasser
z zawartością szczerego złota. Skomplikowany proces produkcji i receptura likieru, pozostają
do dzisiaj najgłębiej strzeżoną tajemnicą.
Na temat likieru, który jest wybitnie gdańską specjalnością, powstała nawet legenda.
Jest opisana w jednej z tras „Gdańskich Miniatur”. Jeśli jej jeszcze nie znacie, zapraszamy na
stronę: http://www.gdansk2016.eu/title,Trasa_nr_1-_Starowka,pid,161.html

Dom „Pod Łososiem” został zburzony podczas działań wojennych w 1945 r.,
a produkcja alkoholu przeniesiona do Niemiec. Budynek, na który spoglądamy, jest tylko
echem przeszłości, wspomnieniem dawnej świetności Gdańska i symbolem otwartości na
wszelkie pomysły. Dzisiaj znajduje się w tym miejscu restauracja „Pod Łososiem”, która
nawiązuje do tradycji tego miejsca.

Dziękujemy za wspólny spacer i zapraszamy w przyszłym miesiącu do dalszego
odkrywania wielokulturowego Gdańska, tym razem śladami gdańszczan przybyłych ze
Skandynawii.
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