
Dwor Artusa, czyli najlepsza gospoda w mieście

Szynka rzom ws ęp wzr
§ ednym tchem wymie-
§ niany jest razem z
§ Neptunem. ZIoIą

=ś Bramą i bazyliką Ma-

==S riacką, Dwór Artusa
należy do najbardziej zna-
nych gdańskich zabytków.
Czy jednak do najlepiej po-
znanych?

Gdy spytać przeciętnego
mieszczanina, z czym Dwór
Artusa mu się kojarzy, sly-
chać najczęściej westchnie-
nie lub odpowiedzi w stylu:
,,z siedzibą króla" a]bo ,,tu
chyba mieszkal ktoś bardzo
bogaty". Latem, gdy przy-
staniemy obok fontanny
Neptuna, przewodnik w ję-
zyku polskim, niemieckim
lub angielskim wyjaśnia
zazwyczaj, że budowla po-
chodzi z lar 1,478-1,481,, żę
spotykali się w niej najbo-
gatsi gdańscy kupcy sku-
pieni w tzw. lawach, że na-
zwa dworu pochodzi od
imienia króla Artura, ]e-
gendarnego wladcy Ce]tów
i rycerzy zasiadających
przy okrągiym stole, a fasa-
da budynku jest renesanso-
wa. Na jego frontonie
umieszczono rzeźby przed-
stawiające Scypiona, Temi-
stoklesa, Kamillę i Judę
Machabeusza.

Jeśli akurat w Dworze
nie odbl-wa się jakaś uro-
czystość wycieczka wcho-
dzi, ogląda wnętrze, podzi-
wia wielki piec, wychodzi i
żegluje dalej w kierunku
Zielonej Bramy. Sam Dwór
Artusa jest dziś miejscem
nieco smutnym. Wnętrze
ożl,wa czasami na krótko z
okazji oficjalnej akademii.
Jest to jednak żywot krótki i
z reguły pozbawiony bla-
sku. Niegdyś...

Ławy dla możnych
Jest wiek XVI. Do Dworu

przybywa właśnie bur-
mistrz Eberhardt Ferber,

czlonek znamieni|ej gdań-
skiej familii. Zasiada w la-
wie Rajnolda. Inni przed-
stawiciele patrycjatu gdań-
skiego i najbogatsi miesz-
czanie zasiadają rv ławach
św. Jerzego, Trzech Króii,
Ławników czy Mzilborskiej,
Radzą przy piwie, rozma-
wiają, przyjmują zagranicz-
nych gości. Cala reszta
mieszczan może jedynie z
zazdrością popatrzeć na
możnych.

Kazdy kto trudnil się ja-
kimkolwiek rodzaj em pracy
najemnej, byl tl,agarzem,
rzemieślnikiem czy s4nka -

rzem do Dworu rtstępu nie
mtal. Zbliżyc się do drzri,i
mógl jedynie na odlegiość
jaka dzieliia go od pięści,
którą nader zręcznie posłu-
giwal się cerber pilnującr,
obiektu.

Ograniczenia czekaiv też
bogaczy. Początkou,o \\,

Dworze Artusa nie rr,olno
było rozmawiać o intere-
sach. Do tego siużyl plac
przed Dworem, Kto w laliie
zasiadał, miał się w Drł,orze
dobrze bawić, r,"ypoczl-wać
oraz poznau.ać noulych
znajomych.

Król w skali 1:1
Nie mogii się najbogatsi

mieszczanie spotykać we
wnętrzu, które nie odzu-ier-
ciedlałoby statusu samych
bywalców. Prarvdziwy prze-
pych zaczą!, panować we
Dworze od X\rT rvieku, KiI-
kadziesiąt 1at trwalo prz1,-
ozdabianie ścian boazeria-
mi i fryzami ze scenami mi-
tologicznymi i htstor5,czny-
mi. Catości' dopelnilr- nie
tylko bogato zdobione me-
ble, ale i posągi naturalnej
wieikości, m.in, kró]a Kazi-
mierza Jagiellończyka, śrv.

Krzysztofa cz}, trIarii z
Dzieciątkiem.

Zaklad o gęś
Treść malowidel we

Dworze miała zarówno mile
iechtać estetyczne zmysły
gości, jak i rozwijać w'nich i
pieIęgnować zachowania
proobywatelskie.

Historycy twierdzą jed-
nak, że nawet tak dydak-
tyczno-umoralniający wy-
strój nie hamowal tempera-
mentu gości. Na początku
wieku XVI wydano zakaz
wnoszenia noży do Dworu
Artusa. Zdarzalo się rów-'
nież, że biesiadnicy rzucali
w siebie kuflami. celowaii
zwłaszcza w glowy. mimo że
za taki .uqyczyrl można było
zostać ukaranym zakazem
wStępu.

W XVII wieku ściany bu-
dow]i rozbrzmiewaly nie-
rzadko gorszącymi wrza-
skami, a mury gdyby umia-
i"v mówić (wiadomo, że ma-
ją uszy i sluchają) opowie-
dzlalyby o zakladach o o1-
brzymie sumy, np. o to czy
można jednym zamachem
miecza lecącej gęsi odciąć i
nogi, i giowę.

Maria Bogucka w ,,Zyciu
codziennym w Gdańsku"
podaje, że przyśpiewka
,,Tutaj spoceni bracia okry-
te pianą wychylają kubki,
Tutaj żyć to znaczy pić"
urosla do rangi oficjalnego
hymnu Dworu. Mnożyly się
skargi ,,bogobojnych"
mieszczan na swawolników
zanieczyszczających salę i
śpiących po kątach, nie-
rzadko po ciężkiej pijaĘce.

Nie ma picia,
jest gielda

Tak piękny Ą,wot Dworu
skończyl się w roku 1742,
Wtedy to niektóre firmy
kupieckie w Gdańsku prze-
forsowaly pomysl by weso-
ły lokal zamienić na giełdę.
Z amiast rozkosznych wrza-

Dwór Artusa na gdańskiej pc

sków w Dworze można było
odtąd usłyszeć slowa w ro-
dzaju dlłvidenda, speku-
lant czy marża, Na najlep-
szą gospodę w mieście
przyszedl koniec.

Dalsze losy
W czasie wojen napole-

ońskich Dwór Artusa pelnii
rolę lazaretu. W wieku XIX
piwnica Dworu cieszyla się
slawą ,,najiepszej knajpy na
świecie". Rok 1945 przy-
niósl budow]i, podobnie jak
i innym najslynniejszym
gdańskim zabytkom zagla-
dę. Bezpowrotnie zniknęIy
niektóre obrazy i rzeźby.
Wnętrze przl.wracano do
dawnej świetności ]atami.
Dopiero w latach 90. ubie-
glego stuiecta zakończyla
się rekonstrukcja wielkiego
pieca, największego rene-
sansowego pieca świata,

(mart)


