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|| obte duchy niekiedy chcą poma-
U gać ludziom, jak komtur z Gnie-
wa, którego widmo obiecywalo stta-
żakom, że znajdzie podpalaczy zam-
ku. Gozej się dzieje, gdy nawiedza
ziemię najgroźniejsry: na wieki potę-
piony Książę Ciemności...

Legenda mówi, że przed wiekami zja-
wił sięw Gdańsku z całąświtądemonów.
Dawni gdańszozanie przysięgali, że by-
wał w domu, który onegdaj staI przy Zło-
tej Bmmie.

-Dzisiaj jest tam tmwnik, dokońcawoj-
ny stały mieszczańskie kamieniczki,
a jeszcze przedtem zajazd P od Trzema
Gracjruni -mówi pro1. Andrzej Januszaj-
tis. -Zajazd ten powstał na miejscu do-
mu Pod Wisielcem, nawiedzane go przez,
sZatana.
Mieszkał w nim pewien odludek, o któ-

rym ludzie opowiadali przedziwne histo-
rie. Nikt go, co prawda, osobiście nie znał,
lęczzato wszyscy słyszeli jakieś plotki.
Ludzie szeptali, że wiele podróżował, po-
dobnolochał bez wzajemności, cieryiał
irozlewałkew. Dość, że nakoniec osiadł
w Gdńsku, zamknął się w starym domu
i unikał sąsiadów. Nawet zŃupy robił mu
gfuchoniemy sfużący, Okoliczni krama-
rze natychmiast się zwiedzieli, że płaci
on Za towal szczęrym Złotem, Poszepta-
li między sobą i orzekli. że przepis na je-
go produkcję wyjawił odludkowi sam dia-
beł, który nawiedza wieczorami samot-
nię. Dom za dnia tonął w ciszy, ożlłvał
dopiero o zmroku. Wszystkie oknajarzy-
ły się światłami. gIała muzyka i słychać
było śpiewy biesiadników, których nie wi-
dziano wchodzących ani wychodzących
po zabawie. Nieraz sąsiedzi nie zmr-uży-
li oka przez całą noc. O brzasku światła
gasły i wszystko cichło. Aż pewnego filtl-
ka usłyszeli ptzerażliwy krzyk, po któ-

rym zapadła cisza. Doprowadzeni do osta-
teczności ludzie poszli na skargę do ratu-

Dińełw Gdńsku
A miastem rządziłwtedy chciwy bur-

mistrz, który od dawna chciał poznać
przepis na pl odukcję złota. Burmistrz ten

wysłał do dziwnego domostwa strzżnika,
żĄ sprawdził, co się stało. Tęn znalazł
na piętrze gospodarza wiszącego u sufi-
tu. Pomyślał, że nieszczęśnik popełnił sa-

mobójstwo, ale na wszelki wypadek wez-
wńrzeczoznawcę. Kat, który przybył zul.
Paohołów, orzekł, że goŚpodarz zostałpo-
wieszony.

Dom wisielca opieczęlowano. pon iewż
zmarły nie zostawił spadkobierców.
Wkrótce udała się tam komisja rajców,
po to by spisać sprzęty. Był wśród nich
tylko jeden sprawiedliwy - młody seke-
tuzrady. Ęlko on szedł tam zczystym
sercem i zamiarem wykonania słojej pra-

cy, Inni liczyli. że w domu bogaczaznaj-
dą dla sieble coś ccnnegtl. Nairvi cej
chciał zyska(, chciwy burmislrz. klriry
uciąż manył o protlukcji z-kn. Gdy in-
ni rajcy ktązyli ze świetumi po ciemnvm
i opustoszałym domostwie, burmistrz
myszkował w salonie. Dostrzegł w ciem-
ności worki wypełnione złotem, ale nie
to go najbardziej zainteresowało. Wię-
kszą ciekawość wzbudziła księga Ieżąca
na stole, Gdyją otworzył, poczuł, żejest
blisko spelnienia marzeń: na pergaminie
widniało oblicze szatana i wypalony ślad
jego łapy. Nie ulą\ł się go i przewrócił
kaItę. Wtedy ukazał sięjego oczom pod-
pisany krwią odludka cyrograf: nieszczęs-
ny zapisywał diabłu duszę za ujawnienie
tajemnicy produkcji kruszcu, za wszelkie
usfugi i towarzystwo w zabawach. Ter-
min umowy upłyrłał w dniu, w którym
znaleziono wisielca.
Gdy jeszcze razprzewróciłkafię w na-

dziei. że znajdzie przepis. księga zmieni-
ła się w rozżarzoną skzynię, zktóre1 za-
częły wyskakiwać diabły. Wataha biesów
rozbiegła się po całym domu. Wrzesz-
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mżtlrllch nrjcórl i zaczęli \r.iL,Mac ii.h llJ
hlŃltch. kttirc gfawily się u sulitu. Każ-
tlcgo ptxlciileoli wiehlkrłltnie. tali żchy
prrzul s[ach j btil. tnrcil przvtonlnośĆ.
alc rue untłrl i mógl za chwilę td ntnł:r
PĘezvc l() silnl() cierpienic. Z hurmi_
slnetll złbiwi|i się inaczej.7.,:rczęli spac
tnu tlrt garulla dotc monclv. KumindJ,u.
u,łl.nilll i sum Ksiipę Piekicl, ktriry prl-
.iatvil się w saltlllic i zusiatJl rr lńJlu.
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spnxvadzil_1 tn lrxlc,go _sckrótalzł, kł,ri.
tt lym czasie spisł,u,al sprzęt.v u, inrrei
cz+ści dunu. 'Ii.n w klt ioribńtowłl się
1\ Ę,fuilcii, Ptxihicgl ritl sttlfu i z;rtrzlsnąi
księgq, Dilrhl1, mikly i zirpirrJła ciszlr.
0 śtt,icie rajtv wlnknęii się chylkicnl
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chodzić.w kryr:rtlt. kltin.nli rlsIlrniaIi szy-
je z wisielczą bluzrli1. Che iu,r btrrrllistiz
popadł w dewocję i rozdał majątek bie-
docie, a wkrótce zachorowai i złożył
urząd, Burmistrzem został wtedy młody
sekr9lar*ł który rządziłku ucieŚze oby'-
waleli. Dom zoslal zlicytowany. Nabyrv-
c;r kiIzal go rozchmć i sprzedal cegfy. Na
Jus() nl|el cu stani! wkrólce za,iazd Porl
Tncnru. Cnr,janri.
Mieszkańcy miasta. którzy przechodzą

obok trawnika. nie domyślają 5lę lapew-
ne.;aka opowieść wiąze się z tym miej-
sce_m. l nikt iuż nie wie. czy ksilę Ciem-
ności naprawdęje opuścił. czy ,u)..ru-
wa nad nim do dzis. a
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Tutaj stal dom Pod Wisielcem, który odwiedzal diabeł ze swą świtą
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