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GDANSK. Stary ryodociąg pod sĘnnąfotltanną
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Ta|emnice Neptuna

We wnęce, którą oŚwietlil pan Wacław Rasnowski, Wkuto w XVll w. otwór na rury doprowadzające wodę do Neptuna

N a Długim Tar gu, pod naj piękniej -

szą gdańskąfontanną, jest ciemny

tunel, o którym wie niewielu mie sz-

kańców miasta. W nim można zna-
leźć dowody na to, że bóg morza
korzyłał z pomocy miejskich pa-

chołkow

DOROTA MlKłAszEWIcz

Dowody zna pan Wa-
cław Rasnowski, konser-
wator zaby&ów, który od
lat opiekuje się fontanną.

- Gdy w 1633 r. stanęła
przed Dworem Artusa, nie

podłączono jej do miejskiego wodociągu,
który wybudowano w poprzednim sfule-
ciu - opowiada. - Nie wiem, dlaczego,
może po prostu tak zaplanował Abraham
van den Blcrck, autor zarówno posągu Nep-
tuna, jŃ i obecnej elewacji dworu. Woda
spĘrłała do fontanny ze zbiomika, który
znajdował się na poddaszu Dworu Ańlsa,
Pewnie przez całe przedpofudnie nosiliją
tam wiadrami miejscy pachołkowie.

W południe odkęcali zawory i woda
mogła spĘnąć na dół rurami, przechodzą-
cymi przez filar elewacji dworu. - Nepfun
tak dfugo tryskał wodą, póki ten zbiornik
nie został opróżniony - mówi Rasnowski.

- Wody nie było trzeba zbyt wiele. bo na
początku fontanna miałatylko około dwu-
dziestu otworów.

Dopiero ponad dwa wieki później stopy
posągu zostały otoczone koronką z ktÓ-

Ę dziś tryskają w górę dziesiątki strumy-
czków. A na początku bóg morza czerpał
wodę z rur podtączonych pod ziemią pzez
mały otwór wykuty w ceglanej ścianie
szesnastowiecznego kanału. Spory irag-
ment tego kanału przetrwał do dziś. W wii-
gotnym, mrocznym, sklepionym półkoli-
ście wnętrzu - tak niskim. że nie może się
w nim wyprostować dorosły człowiek
- działają nowoczesne urządzenia zasila-
jące fontannę. Nie sĘchać tu koków se-
tek osób spacerujących nad naszymi gło-
wami.

* Ponad 400 lat temu nlnel był głębszy
o kilkadziesiąt centymetrów - mówi Wa-
cław Rasnowski. - Drewniane rury, któ-

rymi wtedy rozprowadzano wodę po mie-
scie, leżĄ odsłonięte na dnie. Dziś też tu
są tylko że tkwią w ziemi. Gdy odkopa-

liŚmy je przed laty, spostrzegliŚmy, Że omi-
jają fontannę i biegną na drugą stronę Dfu-
giego Targu.

Na kilku starych rycinach widać, że ist
niały tam studnie, z których czerpali wo-
dę mieszczanie. Podobne były po północ-
nej stronie ul. Dfugiej. Woda płynęła do
nich właśnie tyrn wodociągiem, którego
fragment zachował się pod Neptunem, Łą-
czyła się z nlm znacznie stanza piwni czka,
na któĄ w XVlI w. budowniczowie opar-
li barokowe przedproże Ratusza Główne-
go Miasta. Dzisiaj ,,odkleja" się ono od
bryły ratusza - m.in. dlatego. że piwnicz-
ne mury sąjuż zniszczone i popękane,jak
okazało się w trakcie skończonych tam nie-
dawno wykopalisk.

W
W XVI w. przed Bramą Wyżynną

stał wysok budynek tzw, kunsztu,
czyli wieży ciśnień, skąd wychodził
wodociąg biegnący później pod mo-
stem, Złotą Bramą, ul. Długą, Dłu-
gim Talgiem do Zielonej Bramy, pod
którą odprowadzano nadmiar wody
do Motławy. PĘnęła nim woda z Po-
toku Siedleckiego.
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