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|| uchy zjawiają się na naszym
l/ świecie z woli niebios. Lecz są
i takie, które przychodzą tylko na
wyrr,fure Ę crenie człowieka. Plzywo
łane, nie przyno zą szczęścia, lecz
rońerkę.

Tak się zdarzyło dawno temu w kamie-
nicy Ferberów. która stoi w Gdańsku przy
ul. Długiej 28. , Kamienicę naz)Ąvano
Adam i Ewa, ponieważ drzwi wejściowe
zdóiły rzcźbione wizerunki naszych pn-
rodziców - mówi prof . Andrzej Januszaj-
tis. Wśród gdańszczan dom uchodził za
nawiedztlny. To dlatego w pierrł szej po-
łowie XlX w. straszyły w oknagh brudne
szyby, a lokatorami komnat były tylko
pająki i myszy.
Wcześniej w kamienicy mieszkał wraz

z córką rajca Ferber. Jego żona zmarła
młodo. Rajca rozpaczał i żeby całkiem
nie pogrązyć się w smutku, wynajdpvał
rozmaite zajęcia. W końcu oddał się al
chemii. do któĘ zlchęcilgopewien szł-
latan z Wenecji, który rozpowiadał
w mieście, że potrafi przywołać dusze
zmarłych. - Ukaż mi żonę - błagał nie-
szczęsny wdowiec.
Wenecjanin zgodził się, alepostawiłwa-

runek: w czasie seansu w całym domu nie
może być żadnej żylvej istttty oprócz nich,
ponieważ groziłaby jej śmierć. Ferber
przysiigł, żc dopilnuje wszystkiego. Nie-
stety ! Kiedy pr(lbowali nawiązać kontakt
z lirjclllllytlli m()(,llI||i.,lkltzltlt, siq. żc zlt-
klęcie nie działa. - Co jest'? - spojrzeli na
siebie ze zdziwieniern.
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'lttcz,ęli prl,esztrkiwać donl i l,naleź.li
schowanego za soĘ pudla. Za drugim nr-

zcm zdarzyła się podobna historia: sku-
piony Wenecjanin wypowiedział zaklę-
cie i... nic się nie wydarzyłoI Porvtórzyli
poszukiwania i znaleźli schowanego za
ktllninkiem slugę Ferben. Wenetjirnill

J :ię l,tlzzlo(cil. W1 musil nl Ferberze. że
jtrż nie przerwą seansu. nlr,let jeżeli mial-
by się tln skrlńczye ezyjąś ślnicrcią. Zrlc-
eldrlwan1 lll rłszlslkrl miclr przyslll nl
to. Ale hemik ptlnt lwnie łtbIlł się tltl tlzic-
ła. Ferber chciał ujrzeć w swoittt dtlmu
prz1 Dlugiej Adalnlr i Eiłę. swrljcgrl rlj-

clt i u kolicrt żorlę. S,,ltl tlprlrnie. Alche-
mik. ktriry rłlczul. żc ktrlś llltt przcszka-
dzł. sptlirzał pytiliąco na Forbcru, a tcn
w oclpowiedzi skinął gklwą. Wtedy
w kt llltnltt,ir, lt lzlcg l się przclul ilr y krz1 k.
Kicd5 ptilhicgli do krllninklr. ujrzeli
rł nim zwlrlki sltlżilccs,l z tldciqtllgltlwą.
Nie przerwali seansu. Ocztltn Fe rben za-

I czę11 tlkazylłai,siq prlstlrei. nlt kltiI,t,ezc-
Iklrł: przez pokrlj przeszli nldzicc i piqk-
na. choć snlutna żona. Kiedy spoirzała na
tlicgtl z w1 rztllcltt. u zhttrz,lIl1 t,ltit,lt rztl-
cił się dojej kolan. żeby przcprosić za to.
że naruszajej spoktlj. Przckroczył wtedy
zaklęty krąg, w którym przcbywała. Coś
nim wstrząsnęb tŃ mocno, że ażjęknął.
Otumaniony, podbiegł do okna. Otwo-

, 
rzyl ic i zuwtllll: ..Biada mnie grzeszni-

I

kowi". po czy m padt nieprzyttlmny. Kie- |

dy się ocklląl. chciał sobie wmówic. że toI
wszystko nieprarłdu. ale rłtedy jegoI
wzlrrk padl na zwltlki sfużącego. Ferber, l

nęklny wyrzullrmi sumienia. pogrążyl się l
w smulku i ptlkucie. Nl pamiątkę tych I

uydirrzeń klzirl w1 rzezbic na drzwiach 
I

swego tltlmu domu ligury Adama i Erły. I

Cdy nieruz potem przez ul. Dfugą prowi- 
|

tlzono skazańcl. żeby go ściąć na Dlugim
Targu. pochód zatrzymywał się koło clo-
mu Ferber(lw. Nad głową nieszczęśnika
łamantl pręt. Podobno, jeśli chciał oka-
zać skruchę, rnógł wejść na piętro i za-
wolac: ,.Biadu mnie, biet]nemu grrcszni-
kowi"! (

W tlornu przy Długiej 28 są dzisiaj
biura Telekomunikacji Polskiej. hzez
kilka wieków kamienica należała do
rodu Ferberów - najznamienitszych
gdańskich patrycjuszy. Aż pięciu
z nich zostało burmistrzami miasta.
Największą sławą cieszył się Eberhard,
Wyprawial się tlo Ziemi Swiętej. ptl
drodze walczyl z rureckimi pirammi.
był tak bogaty, że zwano go gdńskim
królem, a na spotkanie z polskim mo-
narchą jeździł karetą zaprzężoną
w Irzy pary koni. Był też lojalny wo-
bec naszych władców, za co Aleksan-
der Jagiellończyk nadał mu szlachec-
ki tytuł.
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Biada mnie biednemu grzesznemu - kzyczeli skazańcy z okna kamienicy Ferberów


