Zielone miasto. Wielka Aleja — lipa
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QUIZ
1. Przez aleję Zwycięstwa przebiega obecnie większość linii tramwajowych w Gdańsku. Które
tramwaje tędy nie kursują?
a. 2 i 12
b. 6 i 11
c. 8 i 10

2. Aleja Zwycięstwa jest fragmentem jednej z najważniejszych dla Trójmiasta dróg, w dalszej części
Wrzeszcza zmienia nazwę na:
a. aleję Grunwaldzką
b. aleję Niepodległości
c. aleję Solidarności

3. Na terenie Parku Akademickiego stoi budynek, który miał służyć studentom i pracownikom uczelni. Co się w nim znajduje?
a. szpital
b. akademik
c. stołówka

4.
a.
b.
c.

Wokół pomnika Daniela Gralatha rosną piękne
cisy
kasztanowce
brzozy

5.
a.
b.
c.

Pod czyim wezwaniem jest cerkiew znajdująca się w dawnym budynku krematorium?
św. Jerzego
św. Mikołaja
św. Józefa

Wielka Aleja — lipa
klaudiusz grabowski
Ukoronowaniem tegorocznych Gdańskich Miniatur będzie spacer po niezwykłych zielonych terenach znajdujących się w samym sercu naszego miasta. Towarzyszyć nam będzie drzewo, któremu nazwę zawdzięcza
pierwszy wakacyjny miesiąc. Lipy zakwitają wprawdzie już w czerwcu, jednak to następny miesiąc, kiedy są
w pełnym rozkwicie, skojarzono z przyjemnym, słodkim zapachem ich kwiatów. Ludzie różnych kultur bardzo
cenili lipy. Jeśli dąb jest uważany za króla w świecie drzew, to za jego królową możemy uznać lipę. Ten szlachetny i długowieczny gatunek ma wartościowe drewno, a z wonnych, złotych kwiatów lipy pszczoły pozyskują nektar, z którego później powstaje słodki, aromatyczny miód. W lipach upatrywano opiekunki człowieka, chroniące go przed chorobami i złymi mocami. Ze względu na urodę te rozłożyste drzewa sadzi się chętnie
w parkach i ogrodach. W Gdańsku tworzą one niezwykły zabytek – powstałą w XVIII wieku z inicjatywy burmistrza Daniela Gralatha aleję łączącą śródmieście miasta z Wrzeszczem (który był wtedy wsią). Aleja nosiła różne
nazwy, początkowo nazywano ją Wrzeszczańską, następnie Lipową, a od połowy XIX wieku, gdy lipy wyrosły,
określana była jako Wielka Aleja i właśnie to miano jest najczęściej stosowane przez miłośników historii Gdańska. W 1933 roku nadano jej imię feldmarszałka Paula Hindenburga, a w 1945 przemianowano na aleję marszałka Konstantego Rokossowskiego. W tym czasie bowiem życie w mieście zdominowała polityka, a Hindenburga i Rokossowskiego uznawano za bohaterów. Pierwszego wielkim szacunkiem darzyli Niemcy, w drugim
zaś widziano ważną postać symbolizującą sojusz polsko-radziecki. Ostatecznie w 1956 roku aleja otrzymała nazwę, która obowiązuje do dziś: aleja Zwycięstwa. Wielka Aleja jest otoczona parkami i zielonymi terenami, skrywającymi różne tajemnice. Postaramy się odkryć chociaż kilka z nich.

❶

Wielka Aleja, aleja Zwycięstwa 29
Jednym z najbardziej niezwykłych zielonych miejsc
w Gdańsku jest uznana za zabytek Wielka Aleja.
Rangę miejsca oddaje sama nazwa. Piękna aleja
lipowa została posadzona w XVIII wieku. W tym czasie w Europie panowała moda na obsadzanie ważnych dróg drzewami. Często drogi te prowadziły do rezydencji władców, ale ani w Gdańsku, ani
w okolicach nie było żadnego zamku czy pałacu.
Aleja wiodła do niewielkiej osady, która dziś jest
jedną z najważniejszych dzielnic miasta. Z Wrzeszcza droga biegła dalej do Oliwy, skąd można było
kontynuować podróż na północ.
Obsadzanie dróg drzewami miało służyć nie tylko umilaniu czasu podróżnym – których zresztą
było znacznie mniej niż teraz, ze szlaków korzystali przede wszystkim mieszkańcy i mieszkanki miast – ale także zapewnieniu miejsca do wypoczynku i relaksu, z którego korzystali liczni spacerowicze. W samym mieście
nie było prawie w ogóle zieleni, dlatego aby odpocząć, udawano się poza miejskie mury.
Aleja lipowa pomiędzy Gdańskiem a Wrzeszczem powstała w latach 1768–1770. W okolicy były już dwie
starsze, lecz mniej okazałe aleje wierzbowe. Jedna prowadziła do cegielni, a druga do Szpitala Wszystkich Bożych Aniołów, nazywanego także Szpitalem św. Michała Archanioła.
Placówka ta miała długą historię. W miejscu, w którym ją wzniesiono, już w XIV wieku stała kaplica. Z czasem
dobudowano do niej szpital, a kaplicę powiększono. Obok znajdował się cmentarz, gdzie grzebano zmarłych
pacjentów. Położony daleko za murami miasta, w czasie wojen często był niszczony i palony. Tak było w latach

4

1520, 1576, 1734, za każdym razem jednak był odbudowywany. Drogę prowadzącą do szpitala i kościoła obsadzono wierzbami. Nieduża świątynia była bardzo lubiana przez gdańszczan i gdańszczanki. Chętnie zawierano
tu śluby. To w tym kościele przysięgę wierności złożyli sobie rodzice słynnego filozofa Artura Schopenhauera,
Joanna i Henryk. W 1807 i 1813 roku Gdańsk był oblegany przez wrogie wojska i ostatecznie został zdobyty.
Podczas tych najtrudniejszych okresów w dziejach miasta spalone zostały przedmieścia Gdańska, w tym Szpital
Wszystkich Bożych Aniołów. Tym razem nie zdecydowano się na odbudowę. Pamięć o miejscu przetrwała
w nazwie. Drogę prowadzącą do szpitala nazwano – od jednego z patronów – drogą św. Michała (obecnie jest
to ulica Romualda Traugutta), natomiast dzielnica, która rozciąga się po obu stronach Wielkiej Alei, nosi nazwę
Aniołki. Kontynuowana jest także tradycja szpitalna. W 1911 roku, sto lat po zniszczeniu Szpitala Wszystkich Bożych Aniołów, po drugiej stronie alei założono nowoczesny, duży kompleks szpitala miejskiego. Po wielu przebudowach i rozbudowach do dzisiaj służy mieszkańcom Gdańska i okolic jako Gdański Uniwersytet Medyczny.
Pomysł obsadzenia lipami drogi z Gdańska do Wrzeszcza wyszedł od bardzo zasłużonego dla miasta Daniela Gralatha. Gralath uczył się w Gdańsku, a następnie uzupełnił wykształcenie na uniwersytetach w Niemczech i Holandii. Po powrocie do rodzinnego miasta dalej zajmował się nauką. Z jego inicjatywy założono
Towarzystwo Przyrodnicze, skupiające naukowców i badaczy, którzy mogli dyskutować i wymieniać się doświadczeniami, a także – poprzez wykłady i odczyty – prezentować swoje dokonania szerszej publiczności. Działalnością Towarzystwa interesował się sam król Stanisław August Poniatowski, jak również wiele innych, znanych w państwie osobistości. Siedzibą uczonych była od 1845 roku kamienica z wieżyczką przy ulicy Mariackiej,
nazywana Domem Przyrodników. Gralath zajmował się elektrycznością, swoje badania opublikował w dziele
Historia elektryczności. Interesowały go także różne zjawiska fizyczne i astronomia. Obserwował Słońce i planety, prowadził badania biologiczne, poświęcone głównie parzydełkowcom, do których zaliczamy np. meduzy. Gralath nie poświęcił się samej tylko nauce, aktywnie brał udział w życiu Gdańska i w 1763 roku został burmistrzem. Zmarł w 1767 roku, lecz jego pomysł na stworzenie lipowej alei do Wrzeszcza doczekał się realizacji.
W 1768 zakupiono w Holandii ponad 1400 drzewek, każde kosztowało 6 guldenów (to ówczesna waluta). Prace trwały do 1770 roku. Przygotowaniem terenu pod aleję zajął się Johann Gottfried Patzer, kapitan wojsk stacjonujących w Gdańsku. Nie było to zadanie łatwe, gdyż drogę trzeba było „wyprostować”. Doglądanie i pielęgnacja młodych lip należały do obowiązków Johanna Daniela Jenina, pastora kościoła św. św. Piotra i Pawła.
Aleja składa się z czterech rzędów (szpalerów) lip. Odległość między środkowymi rzędami wynosi 23 metry, dzięki czemu mogły tu swobodnie przejeżdżać powozy. Po bokach utworzono węższe aleje spacerowe
(nazywamy je kontralejami) o szerokości 6 metrów. Cała aleja liczyła 2 kilometry długości. Już w trzy lata po
powstaniu narysował ją Daniel Chodowiecki, znany artysta pochodzący z Gdańska. Na rysunku pośrodku alei
widnieje niewielka budka, obok której stoi żołnierz – wartownik pruski. W 1772 roku w wyniku I rozbioru Polski całe Pomorze Gdańskie poza samym Gdańskiem zostało zajęte przez Prusy. Właśnie przez środek Wielkiej
Alei przebiegała granica. Niestety w 1807 roku pruski dowódca kazał wyciąć lipy rosnące najbliżej Gdańska
i aleja skurczyła się o 400 metrów. Już w następnym roku, dzięki staraniom zamożnego kupca Johanna Labesa,
w ich miejscu posadzono nowe drzewka. Labes był znanym miłośnikiem zieleni, w swojej posiadłości przy
Jaśkowej Dolinie kazał posadzić krzewy oraz drzewa i wytyczyć alejki spacerowe. Ponowne oblężenie miasta
w 1813 roku odbiło się na wyglądzie lipowej alei. Tym razem zniszczone drzewa wymieniono na koszt innego bogatego kupca, Carla Gottfrieda Henrichsdorffa. Od tej pory przez dłuższy czas wygląd alei się nie zmieniał, a w połowie stulecia przylgnęła do niej nazwa oddająca jej rangę – Wielka. Wcześniej określana była jako
Wrzeszczańska lub po prostu Lipowa.
W tym czasie miasto zaczęło się rozrastać. Aby ułatwić życie mieszkańcom i mieszkankom, wprowadzano
wiele udogodnień. W 1872 roku na środku alei położono tory dla tramwaju konnego. W 1896 tramwaj ciągnięty przez zwierzęta zastąpiła maszyna elektryczna. Wkrótce między drzewami postawiono latarnie. W 1897 roku
padła propozycja upamiętnienia zasłużonego gdańszczanina Daniela Gralatha. Przez kilka lat zastanawiano się
nad odpowiednią lokalizacją pomnika. Ostatecznie stanął mniej więcej w połowie Wielkiej Alei – do olbrzymiego głazu przymocowano pamiątkową tabliczkę. Był to pierwszy pomnik w Gdańsku upamiętniający znanego mieszkańca. Został odsłonięty w 1901 roku.
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Miasto rozwijało się nieprzerwanie i w 1926 roku konieczna była przebudowa alei, aby mogła ona pomieścić rosnącą liczbę samochodów. Wytyczono także ścieżki rowerowe. Następna duża zmiana nastąpiła w 1973
roku. Po wielomiesięcznych pracach układ alei przyjął obecny kształt. Przez środek alei przebiega trzypasmowa jezdnia wiodąca z Wrzeszcza do Gdańska, torowisko zostało przesunięte na prawo (w kierunku wschodnim). Trzypasmową jezdnię pozwalającą na przemieszczanie się w przeciwnym kierunku poprowadzono po
wschodniej stronie alei. Taki układ ruchu przyczynił się do zamknięcia dla spacerowiczów bocznych alei. Duży
ruch samochodowy odebrał przyjemność ze spacerów mieszkańcom Gdańska, a dodatkowo pod wpływem
spalin drzewa zaczęły chorować. Lipy to gatunek długowieczny, ale przy takiej ilości zanieczyszczeń żyją krócej. Coraz więcej drzew obumiera i trzeba zastępować je nowymi. Obecnie aleja w wielu miejscach nie przypomina dawnej, zielonej chluby miasta.

❷

Lipy w Parku Akademickim
Lipa od zawsze wywołuje pozytywne emocje, kojarzy się z miłością i ciepłem domowego ogniska.
W starożytnej Grecji poświęcona była bogini miłości Afrodycie, a w Rzymie jej odpowiedniczce
Wenus. Symbolizowała wierność i przywiązanie
w związku, co tłumaczy piękny mit. Gdy greccy bogowie Zeus i Hermes opuścili swoją siedzibę na
niedostępnym Olimpie, długo wędrowali po ziemi, by zobaczyć, jak żyją i zachowują się ludzie. Gdy
poczuli się zmęczeni, chcieli skorzystać z gościny
w miejscowości, przez którą przechodzili. Jej mieszkańcy okazali się jednak nieczuli na potrzeby zmęczonych wędrowców. Wszyscy odmówili pomocy poza starszą parą, która podjęła nieznajomych
skromną kolacją i przygotowała dla nich posłania. Niegościnne miasto poniosło karę – zostało zalane, a jego
mieszkańcy zamienieni w żaby. Zeus i Hermes docenili jednak swoich gospodarzy Filemona i Baucis. Para żyła
w spokoju i dostatku długie lata, a gdy zbliżyła się do kresu życia, na własną prośbę została zamieniona w drzewa. I tak, spleceni konarami, szumieli wspólnie Filemon zamieniony w dąb i Baucis przemieniona w lipę.
Również Germanie, lud zamieszkujący zachodnią Europę, cenili lipę i poświęcili to drzewo bogini płodności
i urodzaju Frei. Sadzona była na głównych placach osad i wsi, pod nią odbywały się sądy. Nie mniejszym szacunkiem darzyli lipy nasi przodkowie Słowianie. Czczone były w świętych gajach obok dębów. Gdy Słowianie
przyjmowali chrześcijaństwo, trudno było zmienić dawne przyzwyczajenia. Dlatego zaradni kapłani połączyli
lipy z kultem Matki Boskiej. Na drzewach pojawiły się figurki i kapliczki z wyobrażeniami Marii.
Jednym z najsłynniejszych miejsc, gdzie przybywają pielgrzymi, by pomodlić się w kościele poświęconym Najświętszej Maryi Pannie, jest Święta Lipka, położona na Warmii. Dary dla sanktuarium przesyłali nawet królowie, w związku z czym świątynny skarbiec zapełnił się drogocennymi dziełami. W czasie potopu
szwedzkiego, kiedy wrogie wojska najechały Polskę, skarby ze Świętej Lipki przewieziono do Gdańska, aby
uchronić je przed zrabowaniem. Do dziś w niewielkiej miejscowości na Warmii, której nazwa upamiętnia
niezwykłe połączenie dawnych wierzeń słowiańskich z wiarą chrześcijańską, można podziwiać cenne dzieła sztuki.
Lipie słusznie przypisywano właściwości lecznicze, ale niektóre zwyczaje to zwykłe przesądy. Zaliczyć do
nich można przekonanie, że w czasie burzy należy schować się pod lipą, gdyż w to drzewo piorun nigdy nie
uderzy. Zgodnie z innym zabobonem najlepsze łyżki były zrobione z drewna lipowego, a jedzenie, które się
nimi spożywało, nie mogło zaszkodzić. Zmarłych najlepiej było grzebać w trumnach z lipy, gdyż w nich osiągali oni spokój wieczny. Z kolei dzieci powinny spać w lipowych kołyskach. Przypomina o tym kołysanka słynnej pisarki Marii Konopnickiej:
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Kołysz mi się, kołysz,
Kołysko lipowa!...
Niechaj cię, Jasieńku,
Pan Jezus zachowa!
Według ludowych mądrości dobrze było zażyć drzemki w cieniu lipy, ponieważ taki sen najlepiej krzepił.
Położenie na oczach liści lipy poprawiało wzrok. Przy narodzinach dziecka warto było posadzić młodą lipę przy
domu, aby dziecko rosło zdrowo wraz z drzewkiem i chowało się bez chorób. Należało przy tym pamiętać, aby
dołek, w którym umieści się drzewko, wykopać dopiero, gdy dziecko zapłacze po raz pierwszy. Inaczej mogło zdarzyć się nieszczęście. Zwyczaj ten znany był także w Gdańsku. Gottfried Chodowiecki uczcił w ten sposób narodziny synów: w 1726 roku Daniela (wspomnianego już malarza i rysownika), a dwa lata później Samuela. Szczęśliwy ojciec posadził drzewka przed rodzinną kamienicą przy ulicy Grobla I. Drzewa, już wyrośnięte,
uwiecznił na rysunku jego uzdolniony syn w 1773 roku. Lipy sadzono także z innych radosnych okazji, takich
jak na przykład ślub.
Świeżym łykiem lipowym (łyko to tkanka drzewa) obwiązywano osoby cierpiące na padaczkę. Miało to
zmniejszyć drgawki i przynieść choremu ulgę. Drzewo to miało pomagać również osobom obłąkanym (tak określano niegdyś osoby cierpiące na różnego rodzaju zaburzenia i choroby psychiczne). Jeśli stawały się one agresywne i nie pomagały im uspokajające wywary, krępowano je łykiem z młodych lipek do czasu, aż się uspokoją.
Lipy kojarzą się ze spokojem, wypoczynkiem i radością. I taki też obraz drzewa przyjaznego i dobrego został
utrwalony przez poetów i innych twórców. Poeta i sekretarz królewski Jan Kochanowski, uważany za jednego
z ojców naszej literatury, posiadał majątek w Czarnolesie. To tu wypoczywał i mógł w spokoju tworzyć. Szczególnie lubił spędzać czas pod rozłożystą lipą, którą uwiecznił w znanej fraszce:
Gościu, siądź pod mym liściem, a odpoczni sobie!
Nie dojdzie cię tu słońce, przyrzekam ja tobie,
Choć się nawysszej wzbije, a proste promienie
Ściągną pod swoje drzewa rozstrzelane cienie.
Tu zawżdy chłodne wiatry z pola zawiewają,
Tu słowicy, tu szpacy wdzięcznie narzekają.
Z mego wonnego kwiatu pracowite pszczoły
Biorą miód, który potym szlachci pańskie stoły.
A ja swym cichym szeptem sprawić umiem snadnie,
Że człowiekowi łacno słodki sen przypadnie.
Jabłek wprawdzie nie rodzę, lecz mię pan tak kładzie
Jako szczep napłodniejszy w hesperyskim sadzie.

❸

Park Akademicki, dawne cmentarze przy Wielkiej Alei
Idąc w kierunku Politechniki Gdańskiej od strony Wielkiej Alei, przechodzimy przez piękny, stary park, w którym
rosną różne gatunki drzew i krzewów. Miejsce to, podobnie jak kilka innych w Gdańsku, nie zostało założone
jako park, a swoją różnorodną zieleń zawdzięcza znajdującym się tu niegdyś cmentarzom. Nekropolie przy alei
zaczęto zakładać w drugiej połowie XIX wieku. Przyczyna była prosta, brakowało miejsca na nowe cmentarze
i obszar wzdłuż Wielkiej Alei uznano za najlepiej nadający się do tego celu. Do 1816 roku gdańszczan i gdańszczanki grzebano w kościołach i na niewielkich cmentarzach przykościelnych. W XVIII wieku zaczęto dostrzegać, że pochówki w przepełnionych grobach kościelnych są niebezpieczne dla żywych. W kolejnych miastach
wprowadzano zakaz grzebania zwłok w świątyniach i zalecano korzystanie z terenów oddalonych od miasta. W Gdańsku ostateczny zakaz wprowadzono, z małymi wyjątkami, w 1816 roku. Od tej pory gdańskie parafie odpowiedzialne za pogrzeby musiały szukać miejsc na nowe nekropolie. Początkowo zakładano je u stóp
wzgórz: Biskupiej Górki i Grodziska, o czym mówiliśmy w trakcie spaceru poświęconego cisom. Jednak cmentarze te z powodu niedużych rozmiarów szybko się zapełniły i zarządy parafii musiały się rozglądać za no-
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wymi terenami. Wybrano okolice Wielkiej Alei. Stało się tak z kilku powodów. Obszar ten był położony
niedaleko miasta, w pobliżu znajdował się cmentarz dla ubogich, prowadzony przez szpital miejski
(przy Bramie Oliwskiej), pamiętano także o działającym tu przez kilka wieków Cmentarzu Wszystkich
Bożych Aniołów. W dodatku teren był płaski i nie
było tu prawie żadnych budynków. Nie wszystkim
jednak ten pomysł się spodobał. Aleja była jednym
z ulubionych miejsc spacerów gdańszczan, urządzono tu dla nich kawiarnie, w których można
było odpocząć i przyjemnie spędzić czas. Ostatecznie jednak, z braku innych miejsc, wzdłuż Wielkiej Alei zaczęły powstawać nekropolie. Pierwsza
cmentarz założyła w 1867 roku parafia św. Trójcy, mieścił się pomiędzy dzisiejszymi ulicami Smoluchowskiego
i Skłodowskiej-Curie. Następnie powstały cmentarze: parafii Najświętszej Maryi Panny oraz wspólna nekropolia kościołów św. św. Piotra i Pawła, św. Jana i św. Bartłomieja, nazywana dla wygody Zjednoczonym
Cmentarzem. Oba powstały po drugiej stronie Wielkiej Alei. Natomiast cmentarz św. Katarzyny powstał bliżej
Wrzeszcza, naprzeciwko dzisiejszej Opery. Wszystkie wymienione kościoły należały do ewangelików, odłamu
chrześcijaństwa, który był wyznawany przez większość gdańszczanek i gdańszczan. Parafie katolickie założyły
swoje nekropolie później: parafia św. Józefa i św. Brygidy w 1878 roku, a św. Mikołaja i Kaplicy Królewskiej – pod
koniec XIX wieku. Obie nekropolie założono obok cmentarza św. Katarzyny. Na początku XX stulecia utworzono drugi cmentarz NMP, ponieważ pierwszy był już zapełniony. Ulokowano go przy cmentarzu św. Józefa
i św. Brygidy. Po drugiej stronie alei jeszcze pod koniec XIX wieku powstała nekropolia dla nowo wybudowanego kościoła we Wrzeszczu. Przy zakładaniu cmentarzy stawiano także potrzebne budynki, takie jak kaplice,
domy dla grabarzy, czyli osób zajmujących się pochówkami, czy też szklarnie, w których hodowano ozdobne
rośliny i kwiaty. Do dziś zachował się domek grabarza, w którym mieściła się również kostnica (pomieszczenie, w którym przechowywane są ciała zmarłych do czasu pogrzebu), przy dawnym cmentarzu św. Trójcy (stoi
u wylotu ulicy Smoluchowskiego do alei Zwycięstwa), oraz budynek mieszczący kaplicę i mieszkanie grabarza
przy cmentarzu św. Katarzyny (obecnie aleja Zwycięstwa 29). Na cmentarzu św. Katarzyny znajdowała się dodatkowo dzwonnica ufundowana w 1888 roku przez Charlottę Dreyer.
Obok nekropolii przy Wielkiej Alei kwitło życie towarzyskie, gdańszczanie i gdańszczanki chętnie odwiedzali znajdujące się w tej okolicy kawiarnie. Szczególnie popularna była kawiarnia Cztery Pory Roku z pięknym
ogrodem, zbudowana mniej więcej na wysokości Szpitala Wszystkich Bożych Aniołów, obecnie w jej miejscu
znajduje się czołg-pomnik. Równie lubiana była znajdująca się naprzeciwko Cafe Halbe Allee, czyli „kawiarnia w połowie alei” – jej zabudowania stoją do tej pory. Takie sąsiedztwo cmentarzy i miejsc rozrywki dziwiło niektórych przyjezdnych. Gdańszczanie i gdańszczanki szybko przyzwyczaili się do cmentarzy położonych
przy ich ulubionej alei. Do tego stopnia, że gdy miejscy urzędnicy chcieli zamknąć małe cmentarze parafialne i otworzyć jedną dużą nekropolię, wywołało to niezadowolenie. Do założenia dużego centralnego cmentarza miejskiego doszło w latach 20. XX wieku, o czym mówiliśmy przy okazji spaceru po Srebrzysku. Cmentarz Centralny na Srebrzysku, pięknie usytuowany wśród wzgórz, był jednak położony zdecydowanie dalej od
Gdańska niż cmentarze przy Wielkiej Alei. Urzędnicy zdawali sobie jednak sprawę, że nieduże nekropolie parafialne nie pomieszczą wkrótce wszystkich pochówków, a nie można było ich powiększyć. Brakowało miejsca, Gdańsk cały czas się rozrastał, a Wielka Aleja znalazła się w jego centrum i stała się jedną z najważniejszych
ulic w mieście.
Cmentarze parafialne miały być z czasem zamienione w parki. Pierwszy przekształcony został cmentarz dla
ubogich przy Bramie Oliwskiej. Nowy cmentarz dla osób, których nie było stać na pogrzeb, założono w 1895
roku na terenach oddalonej od centrum Zaspy. Stary zamieniono w park. Pieniądze na ten cel przekazał malarz Franz Steffens, pochodzący z zamożnej gdańskiej rodziny. Prace trwały od 1896 do 1897 roku. Park cią-
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gnął się od Bramy Oliwskiej po kawiarnię Cztery Pory Roku, otrzymał imię Steffensów w celu upamiętnienia
rodziny dobroczyńcy. Pozostałe cmentarze działały nadal, ale pod koniec lat 30. XX wieku zaczęto je zamykać,
wkrótce wybuchła II wojna światowa i zmiany, jakie przyniosła, miały decydujący wpływ na losy Wielkiej Alei.
W roku 1945 podczas ciężkich walk o miasto ucierpiały także tutejsze cmentarze, szczególnie te położone po
wschodniej stronie alei. W wyniku wojny Gdańsk został przyłączony do Polski (od 1920 był Wolnym Miastem,
a w 1939 został przyłączony do Niemiec). Większość gdańszczan i gdańszczanek musiała wyjechać do Niemiec, na ich miejsce przyjechali z różnych stron Polski nowi mieszkańcy. Większość grobów pozostała bez
opieki. Zarząd Miejski w 1946 roku postanowił zamknąć dużą część małych cmentarzy parafialnych, przyjmując założenie, że na potrzeby miasta wystarczy jedna duża nekropolia położona na Srebrzysku. Po wojnie przy
Wielkiej Alei trwały jednak pogrzeby, korzystano z cmentarza św. Mikołaja, gdyż tam przed wojną grzebani byli
polscy mieszkańcy miasta. Zamknięte i pozbawione opieki cmentarze zaczęły zarastać zdziczałą zielenią. Służyły jako pastwiska (po wojnie z powodu biedy nawet w samych miastach hodowano zwierzęta), wysypiska
śmieci, rozkradano z nich drewniane części, które wykorzystywano jako opał. Stały się wreszcie niebezpiecznym miejscem, gdzie zbierały się osoby nadużywające alkoholu czy wagarująca młodzież.
W pierwszej kolejności uporządkowano tereny po wschodniej stronie alei, były one znacznie bardziej zniszczone. Pod koniec lat 60. ubiegłego wieku zaczęto prace po stronie zachodniej. Wykarczowano zarośla, ściągnięto zachowane nagrobki. Rodziny osób, które zostały tu pochowane, mogły przenieść ciała na wskazany,
czynny cmentarz. Najwięcej osób ekshumowano z cmentarza św. Mikołaja, blisko 300 zmarłych pochowano
ponownie na Cmentarzu Centralnym Srebrzysko. Wśród nich był zasłużony działacz, współzałożyciel (w 1894
roku) „Gazety Gdańskiej”, zmarły w 1935 roku Józef Czyżewski. Nagrobki z likwidowanych cmentarzy przewieziono na Srebrzysko. Z tych wytworzonych ze szlachetnych materiałów: marmuru i granitu, skuto napisy i wykonano z nich nowe nagrobki. Pozostałe rozbito i wykorzystano jako materiał budowlany. Tereny dawnych
cmentarzy, na których wytyczono nowe alejki, służą obecnie jako parki. Ten położony przy Politechnice, złożony z dawnych cmentarzy św. Katarzyny, NMP, św. Mikołaja i Kaplicy Królewskiej, św. Józefa i św. Brygidy, nazwano Akademickim.
Aby upamiętnić dawne nekropolie i osoby, które na nich spoczywały od początku XX wieku, na ich terenie postawiono pamiątkowe tablice. Dodatkowo na obszarze, który zajmował dawniej cmentarz św. Mikołaja,
urządzono lapidarium. W 2006 roku umieszczono tu kilkanaście najlepiej zachowanych starych nagrobków
usuniętych w czasie likwidacji nekropolii.

❹

Lipy z parku Traugutta
W naszym rejonie Europy najczęściej możemy spotkać dwa gatunki lipy: drobnolistną i szerokolistną.
Jak wskazuje nazwa, najłatwiej rozpoznać je po liściach. U tej pierwszej są one nieduże i mają sercowaty kształt. Lipa drobnolistna kwitnie pod koniec
czerwca i w lipcu. Lubi słońce i ciepło, ale nie boi się
też mrozów. Może osiągnąć wysokość 30 metrów.
Lipa szerokolistna zakwita dwa tygodnie wcześniej
od swojej siostry. Jest od niej także potężniejsza,
może urosnąć nawet do 40 metrów i ma, zgodnie
z nazwą, większe liście. Jest jednak mniej odporna na zimno i suszę. Lipy to drzewa długowieczne,
mogą żyć nawet tysiąc lat. Wśród drzew liściastych
taki wiek osiągają jedynie dęby. Najstarsza lipa szerokolistna rosnąca w Polsce (w Czarnym Potoku) liczy ponad 500 lat. W parkach i ogrodach możemy
spotkać także inne gatunki tego drzewa, na przykład lipę holenderską. To właśnie nią w XVIII wieku
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obsadzono Wielką Aleję. Powstała w wyniku skrzyżowania lipy drobnolistnej z szerokolistną. Łączy najlepsze
cechy obu tych gatunków, a jej szczególną zaletą jest wytrzymałość i odporność na miejskie zanieczyszczenia. Była wyjątkowo popularna w Holandii, gdzie chętnie ją hodowano i sadzono przy drogach i ulicach. Często występującym gatunkiem jest również lipa srebrzysta, nazywana u nas węgierską, gdyż przywędrowała do
nas z południa. Jej liście mają jasny, biało-srebrzysty spód. Jest to idealne drzewo do sadzenia w mieście – odporne na spaliny i inne miejskie zanieczyszczenia. Lepiej od innych lip znosi suszę, a także mrozy. Zakwita później, w lipcu i sierpniu. Jej odmianą jest lipa warszawska, która wyrosła na początku XX wieku na stołecznym
osiedlu Saska Kępa i została odkryta przez ogrodnika Jerzego Wrzesińskiego. Od lipy srebrzystej różni się delikatniejszymi liśćmi. Ma wąską koronę, przez co można ją sadzić nawet przy ciasnych alejkach. Jest także bardzo odporna na niekorzystne warunki, z jakimi muszą się zmagać drzewa rosnące w miastach. Do tego późno
gubi liście, dzięki czemu przez długi okres stanowi ozdobę ulic i placów.
Jednak lipy to nie tylko piękne drzewa parkowe. Oprócz tego, że cieszą nasze oczy swoją urodą, służą ludziom także na inne sposoby. Nasiona lipy są na tyle tłuste, że można z nich tłoczyć olej. Z kolei z kwiatów
pszczoły pozyskują nektar i pyłek, z którego później produkują bardzo ceniony miód. Jest on nie tylko słodki
i aromatyczny, ale też ma właściwości lecznicze. Stosuje się go przy przeziębieniu, gorączce czy chorobach
gardła. Najlepiej, jeśli jest podawany z herbatą i cytryną. Częste spożywanie miodu lipowego wzmacnia odporność. Miód działa też uspokajająco, warto wypić herbatę z takim dodatkiem po ciężkim, męczącym dniu.
Ciepły napój ułatwi zaśnięcie. Podobne zastosowanie ma napar z suszonych kwiatów lipy. Można go także dolać do gorącej kąpieli. Przy przeziębieniach zaleca się do kwiatów lipy dodać kwiaty czarnego bzu i fiołki, w stanach zdenerwowania należy zrobić mieszankę z lipy, owoców głogu i melisy, a w razie bezsenności – wypić
wywar z kwiatów lipy, maku i białego głogu.
Drewno lipy jest bardzo miękkie i z tego powodu nie stosuje się go w budownictwie. Idealnie nadaje się
za to do rzeźbienia. Od lat wytwarzano z niego różnorakie przedmioty: od łyżek, przez skrzypce i inne instrumenty, po kołyski. Jest materiałem dla rzeźbiarzy i snycerzy (osób rzeźbiących w drewnie). To właśnie z drewna lipowego Wit Stwosz wykonał słynny ołtarz znajdujący się w kościele Mariackim w Krakowie. Poetycką wizję
pracy artysty przedstawił znany poeta Konstanty Ildefons Gałczyński:
Dłutkiem w słoje lipowe
i w mig: z kawałka drąga
[…]
strzemię i Zwiastowanie,
wszystko w złocie się pali
i zamki blankowane,
i owieczki na hali.
[…]
A tu widzisz? tu Maria
i Jan, i gwiazdki małe,
a te szaty wiatr targa,
bo wiatr też wystrugałem.
W drewnie lipowym rzeźbili nie tylko wielcy artyści, ale także twórcy ludowi, którzy wykonywali figurki
Jezusa czy Marii umieszczane w niedużych przydrożnych kapliczkach.
Dla mieszkańców i mieszkanek wsi szczególnie cenne było łyko z lipy. Trwałe i elastyczne, służyło do produkcji mat, plecionek, a nawet butów, w których chodzili najubożsi. Jeśli rodziny nie było stać na inne obuwie,
zakładano je również nieboszczykom do trumny, na co wskazuje ich nazwa: trupięgi. Zwyczaj ten uwiecznił
w swym wierszu jeden z najbardziej niezwykłych polskich poetów Bolesław Leśmian:
Kiedy nędzarz umiera, a śmierć swoje proso
Sypie mu na przynętę, by w trumnę szedł boso,
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Rodzina z swej ofiarnej rozpaczy korzysta,
By go obuć na wieczność, bo zbyt jest ciernista –
I grosz trwoniąc ostatni dla nóg niedołęgi,
Zdobywa buty z łyka, tak zwane trupięgi.
A gdy już go wystroi w te zbytki żebracze,
Wówczas dopiero widzi, że nędzarz – i płacze!

❺

Park Romualda Traugutta, dawny
cmentarz krematoryjny
Przy ulicy Traugutta znajduje się nieduży park,
w którym rosną stare drzewa. Wyróżnia się wśród
nich piękna lipowa aleja, jedna z najładniejszych
w Gdańsku. Park ten również jest pozostałością po
dawnym cmentarzu, nietypowym, bo – w przeciwieństwie do nekropolii położonych przy Wielkiej
Alei – niezwiązanym z żadną religią. Mogły tu być
chowane tylko szczątki osób poddanych kremacji.
Krematoria zaczęto budować w Europie pod koniec XIX wieku. Palenie zwłok praktykowano już
w starożytności. Później, gdy większość mieszkańców naszego kontynentu przyjęła chrześcijaństwo, zaprzestano spopielania zwłok jako niezgodnego z zasadami nowej religii. O powrocie do starej formy
pochówku zaczęto myśleć w XIX stuleciu. Przypomnijmy, że w drugiej połowie XVIII wieku doszła do głosu potrzeba oddzielenia przestrzeni, gdzie grzebano zmarłych, od miejsc zamieszkanych. Natomiast w wieku XIX
zaczęto szukać innych sposobów pochówków. Dostrzeżono zalety palenia zwłok: uważano je za bardziej higieniczne, a poza tym urny zajmowały mniej miejsca, więc cmentarze krematoryjne były dużo mniejsze, co
miało ogromne znaczenie w rozrastających się miastach. Za kremacją opowiedziało się wielu lekarzy. Pierwszej
kremacji dokonano w 1876 roku w nowo wybudowanym krematorium w Mediolanie we Włoszech, wkrótce
tego rodzaju obiekty zaczęto stawiać także w innych krajach zachodniej Europy. Zwolenników kremacji nie
brakowało również w Gdańsku. Powołali oni nawet specjalne towarzystwo, którego celem było przekonywanie ludzi do tej formy pochówku oraz budowa nowych krematoriów. Organizacje tego typu powstawały także
w innych miastach.
W Gdańsku cel stowarzyszenia udało się zrealizować w 1914 roku. Powstał budynek mieszczący kaplicę,
a właściwie salę przeznaczoną na ceremonie pogrzebowe, pozbawioną ozdób religijnych, mogącą pomieścić
300 osób. Pod salą znajdowało się pomieszczenie z piecem. Przy budynku głównym stanęły mniejsze obiekty, w których zaprojektowano biura i mieszkanie. Krematorium zbudowano u stóp Góry Szubienicznej, a obok
urządzono cmentarz. Panował tu ściśle określony porządek. Jeden nagrobek mógł zajmować tylko jedną czwartą
metra kwadratowego.. Pozwolenie na jego postawienie wydawał zarządca. Pomniki nie mogły mieć więcej niż
80 centymetrów wysokości, nie mogły być wykonane z czarnego czy białego marmuru, ani też z polerowanego
granitu. Kwatery rozdzielone były równo przystrzyżonym żywopłotem. Z krematorium korzystali głównie ewangelicy, w mniejszym stopniu katolicy i Żydzi, którym religia nie pozwalała palić zwłok. Na cmentarzu pochowane
są także osoby bezwyznaniowe. Z roku na rok powiększała się liczba osób, które chciały, aby ich ciała po śmierci
zostały spopielone. W 1922 dokonano 211 kremacji, co stanowiło zaledwie 3,5% zmarłych w mieście. Dziesięć
lat później liczba ta wynosiła już 861, co dało blisko 20% ogólnej liczby osób zmarłych w Gdańsku. W związku z tą
tendencją wzrostową cmentarz trzeba było powiększyć. Ponieważ przy samym krematorium nie było już miejsca, pod pochówki przygotowano tereny powyżej starej części, położone na Górze Szubienicznej. Krematorium
i cmentarz nie ucierpiały w 1945 roku. Po wojnie do Gdańska przybyli nowi mieszkańcy i mieszkanki. W większości byli katolikami, dlatego krematorium nie było potrzebne. W 1953 roku obiekt przekazano parafii prawosławnej. Dawne krematorium zamieniono w cerkiew, prace trwały wiele lat. Dopiero w 1983 roku prze-

11

prowadzono generalny remont, dachówki zamieniono na blachę falistą, a z piwnic usunięto stary piec. Z czasem na budynku pojawiły się charakterystyczne kopułki, które miały upodobnić go do cerkwi. Sam cmentarz,
pozbawiony opieki rodzin, które w większości wyjechały do Niemiec, postanowiono zlikwidować. Prace rozpoczęły się w 1968 roku, ale objęły tylko dolną część, przy dawnym krematorium. Jego miejsce zajął park,
któremu nadano imię 25-lecia PRL-u, ponieważ w tym czasie przypadała rocznica powstania Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej. Obecnie park nazywany jest od imienia patrona ulicy, przy której się znajduje. Nie zlikwidowano górnej, nowszej części nekropolii. Trudno dostępna, mocno zarośnięta, niszczona przez wandali, mimo wszystko przetrwała i stanowi niezwykłą pamiątkę po dawnych mieszkańcach Gdańska. W ostatnim
czasie przestrzeń została uporządkowana, wykarczowano zarośla, oczyszczono ścieżki, w strome miejsca wstawiono schodki. Niestety do tej pory cmentarz jest dewastowany przez wandali. Jest to tym smutniejsze, że pochowani są tu gdańszczanie o niemieckich, polskich i kaszubskich korzeniach. Wśród zachowanych nagrobków wyróżnia się płyta upamiętniająca 6-letniego chłopca, Włodzisława Pniewskiego. Wyryto na niej krótką
przejmującą inskrypcję:
Życie jest ciężkim snem
marą jest krwawą
Z tej części cmentarza można przejść do zbiornika wody nazywanego Starym Sobieskim. Podziemny zbiornik powstał w 1911 roku i przez wiele lat zaopatrywał w wodę północną część Gdańska. Obecnie jest już nieczynny, ale nad wejściem urządzono taras widokowy, z którego roztacza się zachwycający widok na Dolinę
Królewską i Wrzeszcz.

Czy wiesz, że:
• W XIX wieku Wielką Aleję uważano za najdłuższą i najpiękniejszą w całych Niemczech.
• Pod względem urody Wielkiej Alei miała dorównywać w XIX wieku jedynie słynna paryska aleja: Pola
Elizejskie.
• Wspomniana podczas spaceru Joanna Schopenhauer była autorką ponad dwudziestu powieści, m.in.:
Gabriele, Ciotka czy Sidonia, które w początkach XIX stulecia cieszyły się wielką popularnością. Jej ostatnie
i zarazem najważniejsze dzieło to Młodość i obrazki z podróży, wydane pod tytułem Gdańskie wspomnienia
młodości. Są to wspomnienia z lat dzieciństwa i młodości spędzonych w Gdańsku, a zarazem jeden z najpiękniejszych literackich portretów miasta w XVIII w.
• W Gdańsku od 2002 roku działa nowe krematorium. Kościół katolicki zmienił stosunek do kremacji zwłok,
do tego wzrosło zainteresowanie tą formą pochówku. Krematorium znajduje się przy Cmentarzu na Srebrzysku, obok powstało kolumbarium, czyli specjalne ściany z niszami, w których przechowywane są urny.
Obecnie na wielu gdańskich cmentarzach znajdują się kolumbaria. Urny grzebać można także w tradycyjnych grobach.
• Lipa warszawska jest jedyną odmianą drzewa parkowego wyhodowanego w Polsce i chętnie sadzonego
w całej Europie.
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