
Pomarańczowy – 
długo niedostrzegany 

Kolory GdańsKa — detale architektoniczne 
głównego i starego miasta

Podwale Przedmiejskie

Podwale Przedmiejskie

ul. Chłodna

ul. Sempołowskiej

ul. Dolna

ul. Królikarnia

Podwale Przedmiejskie

ul. Ł
ąkowa

ul
. Ł

ąk
ow

a

ul. Łąkow
a

ul. Reduta Żbik

ul. Sadow
a

ul
. S

zo
p

y

ul. Szafarnia

ul. św
. B

arb
ary

ul. Sered
yń

skieg
o

ul. D
ługa G

rob
la

ul. K
row

od
erska

ul. J
askółcza

ul. J
ałm

użnicza

ul. W
róbla

ul. R
adna

ul. Reduta Miś

ul. R
eduta

 D
zik

ul. Reduta Wyskok

ul. Reduta Wilk

ul. Śluza

ul. Kieturakisaul. Szczygła

ul. Zielona

ul. Fundacyjna

ul. K
amienna Gro

bla

ul. K
amienna Gro

bla

ul. D
obra

ul
. T

ra
kt

 św
. W

oj
ci

ec
ha

ul. Długa

ul. Długa

ul. Szeroka

ul
. P

ań
sk

a

ul. Szeroka

ul. Szeroka

ul. Elżbietańska

ul
. T

ka
ck

a

ul
. G

ar
ba

ry

ul
. B

og
us

ła
w

sk
ie

go

ul. św. Ducha

ul. Mariacka

ul. Plebania

ul. Chlebnicka

ul. św. Ducha

W
ał

y 
Ja

gi
el

lo
ńs

ki
e

W
ały Jagiellońskie

TA
RG

W
ĘG

LO
W

Y

TARG
DRZEWNY

GDAŃSK
GŁÓWNY

DWORZEC 
PKS

PLAC
WAŁOWY

Ołowianka

ul. Hucisko

ul. Nowe Ogrody

ul
. 3

 M
aj

a

ul
. 3

 M
aj

a

ul
. P

od
w

al
e 

G
ro

dz
ki

e

ul. Ogarna

ul. Ogarna

ul. Toruńska

ul. Toruńska

ul. Jaglana

ul. Wspornikowa

ul. Owsiana

ul. Toruńska

ul. Świętej Trójcy

ul. Kocurki

ul. Piwna

ul
. K

al
et

ni
cz

a
ul

. Ł
aw

ni
cz

a

ul
. P

oc
zt

ow
a

ul
. K

le
sz

a

ul
. L

ek
ty

ka
rs

ka
ul

. K
oz

ia

Długi Targ

ul. Świętojańska

ul. Straganiarska

ul. Lawendowa
ul. Tobiasza

ul. Katarzynki ul. Katarzynki

ul. Zamkowa

ul. Grodzka

ul. Czopowa

ul. W
artka

ul. Dylinki

ul. Osiek

Plac Obrońców
Poczty Polskiej

ul. P
rofesorska

ul
. O

le
ja

rn
a

ul. Na Piaskach

ul. Bielańska

ul. Stolarska

ul. Tartaczn
a

ul. Sieroca

ul. Sukiennicza

ul. Brow
arna

ul. M
niszki

ul. Rajska

ul. Rajska

ul. Rajska

ul. Gradow
a

ul. Korzenna

ul. Łagiew
niki

ul. Łagiew
niki

ul. H
eweliusza

zaułek św. Bartło
mieja

ul
. P

od
w

al
e 

G
ro

d
zk

ie

ul. G
nilna

ul
. 3

 M
aj

a

ul
. 3

 M
aj

a

ul. D
ąb

ro
w

sk
ie

go

ul. D
ąb

ro
w

sk
ie

go

ul. A
ksamitn

a

ul. Wałowa

ul. W
ałowa

ul. Wałowa

ul. Krosna

ul. Karpia

ul. Stara Stocznia

ul. Rycerska

ul. H
eweliusza

ul. R
yb

aki D
oln

e

ul. R
yb

aki G
órn

e
ul

. G
ro

bl
a 

I

ul
. Z

ło
tn

ik
ów

ul
. G

ro
bl

a 
II

ul
. G

ro
b

la
 II

I

ul
. T

ok
ar

sk
a

ul. Podwale Staromiejskie

ul. Podwale Staromiejskie

ul. Stągiewna
ul. Długie Ogrody

ul. Długie Ogrody

ul. Angielska Grobla

ul. Elbląska

ul
. S

ie
nn

ic
ka

ul
. W

yg
on

ul. Powalna

M
ot

ła
w

a

M
ot

ła
w

a

Motława

NOWA M
OTŁAWA

N
O

W
A 

M
O

TŁ
AW

A

ul
. D

łu
gi

e 
Po

br
ze

że

ul
. D

łu
gi

e 
Po

b
rz

eż
e

Ta
rg

 R
yb

ny

ul
. C

hm
ie

ln
a

ul
. C

hm
ie

ln
a

ul. C
hmielna

ul
. Ż

ab
i K

ru
k

ul
. L

as
ta

di
a

ul
. R

ze
źn

ic
ka

ul
. R

ze
źn

ic
ka

ul
. O

ko
p

ow
a

ul
. O

ko
p

ow
a

ul. N
a stoku

ul. Na stoku

ul. Biskup
ia

ul
. Z

ar
oś

la
k

#4

Brama
Wyżynna

ul. Długa 41 

ul. Długa 3 

ul. Garbary 1 

GdańsKie 
Miniatury



2

1.	 Jakiego	koloru	są	tygrysy	i	lamparty	namalowane	na	kamienicy	przy	Długim	Targu	16?
a.	 pomarańczowego

b.	 żółtego

c.	 niebieskiego

2.	 Co	można	kupić	w	kamienicy	przy	ulicy	Długiej	3?
a.	 antyki

b.	 leki

c.	 upominki

3.	 Na	fasadzie	kamienicy	przy	ulicy	Garbary	1	ukryta	jest	data	jej	odnowienia.	Znajdziesz	ją?
a.	 1950

b.	 1940

c.	 1930

4.	 Jaka	rzeźba	zdobi	szczyt	kamienicy	przy	ulicy	Garbary	13?
a.	 orła	

b.	 lwa

c.	 smoka

5.	 Na	Bramie	Wyżynnej	od	strony	Katowni	umieszczona	jest	data	odnowienia	budynku.	Który	to	rok?
a.	 1880

b.	 1884

c.	 1888

Quiz
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Oprócz	kolorów	podstawowych,	czerwieni,	niebieskiego	i	żółci,	

są	też	barwy	pochodne.	Pomarańczowy,	zielony	i	fioletowy	po-

wstają	przez	zmieszanie	trzech	barw	podstawowych.	Czerwony	

i	niebieski	dają	fioletowy,	z	kolei	zielony	jest	wynikiem	połącze-

nia	 żółci	 i	 niebieskiego.	 Zarówno	 zieleń,	 jak	 i	 fiolet	 to	 kolory	

o	 długiej	 historii	 i	 rozpoznawalnej	 symbolice.	 Zielony	 jest	 ko-

lorem	 nadziei	 i	 przyrody,	 fioletowy	 zaś	 –	 władzy,	 ale	 i	 żałoby.	

Inaczej	ma	się	sprawa	z	połączeniem	czerwieni	i	żółci	–	poma-

rańczowy	 był	 chyba	 za	 mało	 wyrazisty	 i	 został	 bardzo	 późno	

dostrzeżony,	wskutek	czego	nie	ma	tak	silnego,	symbolicznego	

znaczenia.	 Łączy	 w	 sobie	 pozytywne	 cechy	 czerwieni	 i	 żółci.	

Jest	uważany	za	kolor	dodający	energii	i	optymizmu.	Z	czasem	

stał	się	w	życiu	codziennym	ważny	i	bardzo	pomocny,	a	to	dla-

tego,	że	jest	kolorem	najlepiej	widocznym	przy	słabym	świetle	

i	pod	wodą.	Właśnie	z	tego	względu	służby	ratunkowe	mają	za-

zwyczaj	pomarańczowe	sprzęty	i	ubrania.	

Barwa	zawdzięcza	nazwę	owocom	pomarańczy,	a	popular-

ność	 zyskała	 dzięki	 Holendrom.	 Pomarańczowy	 jest	 bowiem	

kolorem	 holenderskiej	 rodziny	 królewskiej.	 Gdańsk	 i	 Holandię	

łączy	 szczególna	 więź,	 poprzez	 pochodzących	 z	 tego	 kraju	

architektów	 i	 artystów,	 którzy	 nadali	 kształt	 najsłynniejszym	

gdańskim	zabytkom.	Podczas	czwartego	 już	spaceru	w	tego-

rocznym	cyklu	Gdańskich	Miniatur	dowiemy	się,	dlaczego	ko-

lor	pomarańczowy	został	tak	późno	dostrzeżony,	czemu	koja-

rzony	jest	z	holenderską	rodziną	królewską	i	z	jakiego	powodu	

w	średniowieczu	lepiej	było	nie	mieć	rudych	włosów.	

Ul . D łUga 41 i rUDe zwier zęta 

W	średniowieczu	nie	było	osobnej	nazwy	koloru	pomarańczo-

wego.	Różne	odcienie	tej	barwy	określano	jako	czerwone,	żółte	

lub	żółto-czerwone.	Pomarańczowy	długo	pozostawał	w	cieniu	

bardziej	 wyrazistej	 czerwieni	 i	 żółci.	 Wyjątek	 stanowił	 mający	

w	średniowieczu	szczególnie	złą	sławę	rudy,	który	przejął	wszyst-

kie	 negatywne	 cechy	 przypisywane	 czerwieni	 i	 żółci.	 Połączył	

krwawą,	wojenną	symbolikę	czerwieni	ze	zdradziecką,	kłamliwą	

symboliką	żółci.	Stał	się	znakiem	rozpoznawczym	wszystkich	ne-

gatywnych	postaci,	przede	wszystkim	Judasza.	Chociaż	w	Biblii	

nie	ma	mowy	o	tym,	 jak	wyglądał	uczeń,	który	zdradził	Jezusa,	

to	jednak	artyści	zaczęli	go	przedstawiać	jako	mężczyznę	w	żół-

tej	szacie	i	z	rudymi	włosami.	W	Biblii	rudy	był	na	pewno	Ezaw,	

postać	 symbolizująca	 lekkomyślność,	 ale	 również	 mądry	 i	 roz-

tropny	król	Dawid.	Zasadniczo	jednak	ruda	czupryna,	ze	względu	

na	swoją	widoczność	i	odmienność,	stała	się	atrybutem	postaci	

negatywnych.	W	wypadku	Judasza	dodano	 jeszcze	żółtą	szatę,	

przez	co	nie	można	go	pomylić	z	nikim	innym.	

Rudowłosym	 przypisywano	 określone	 cechy.	 Mieli	 być	

gwałtowni,	 skorzy	 do	 kłótni,	 wybuchowi,	 a	 nawet	 agresywni.	

Jeszcze	w	XIX	wieku	panowała	opinia,	że	kobiety	o	rudych	wło-

sach	częściej	dokonują	zbrodni!	Był	to	niewątpliwie	spadek	po	

 klaudiusz grabowski
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średniowiecznych	przesądach,	zgodnie	z	którymi	wszyscy	ne-

gatywni	bohaterowie,	czy	to	pojawiający	się	w	Biblii,	 jak	Kain,	

Dalila,	Salome,	czy	też	w	baśniach	i	mitach,	charakteryzowali	się	

ognistym	temperamentem	 i	płomienistymi	włosami.	Niechęć	

do	 ludzi	 o	 rudych	 włosach	 występowała	 w	 wielu	 miejscach	

i	 w	 różnych	 okresach	 historycznych.	 Obecnie	 tłumaczy	 się	 to	

tym,	że	rudych	osób	jest	po	prostu	najmniej,	a	od	zawsze	to,	co	

inne,	wzbudzało	antypatię	lub	–	co	gorsza	–	nietolerancję.	Do	

dziś	ta	nieufność	zachowała	się	w	przysłowiach	bądź	porzeka-

dłach,	np.	„Co	rude,	to	wredne”,	„Co	rude,	to	do	lasu”.	

W	dodatku	niechęć	ta	przeniosła	się	także	na	zwierzęta.	Od	

średniowiecza	negatywne	cechy,	 takie	 jak	okrucieństwo,	chy-

trość	 i	 nikczemność,	 przypisywano	 rudym	 zwierzętom:	 lisom	

i	 wiewiórkom.	 Podejrzliwość	 wzbudzały	 również	 cętki	 i	 paski,	

które	 widzimy	 np.	 na	 lampartach	 i	 tygrysach.	 W	 sztuce,	 ale	

także	w	bajkach,	rude	zwierzęta	odgrywają	role	czarnych	cha-

rakterów,	 przeciwników	 szlachetnych	 i	 dobrych	 bohaterów.	

Królowi	 zwierząt,	 lwu,	 przeciwstawiano	 przebiegłego	 i	 krwio-

żerczego	lamparta	lub	tygrysa.	Chytry	lis	był	w	stanie	oszukać	

prawie	każdego.	Oberwało	się	nawet	tak	sympatycznej,	wyda-

wałoby	 się,	 wiewiórce.	W	 średniowieczu	 to	 nieduże	 zwierząt-

ko	 uchodziło	 za	 leniwe,	 skąpe	 i	 głupie.	 Oczywiście	 wynika-

ło	 to	z	 tego,	 że	 ludzie	nie	znali	 zwyczajów	 i	potrzeb	zwierząt	

i	przypisywali	im	ludzkie	cechy.	Wiewiórki,	podobnie	jak	równie	

nielubiane	 małpy,	 cały	 dzień	 spędzały	 rzekomo	 na	 zabawie,	

biegając	beztrosko	wśród	gałęzi,	co	miało	świadczyć	o	ich	leni-

stwie.	Wiewiórki	na	zimę	gromadzą	zapasy,	zakopując	orzechy	

w	 różnych	 miejscach,	 często	 te	 zapasy	 są	 zbyt	 duże,	 co	 stało	

się	powodem	do	tego,	by	oskarżyć	je	o	pazerność	i	skąpstwo.	

Zdarza	 się,	 że	 wiewiórki	 zapomną	 o	 kilku	 orzechach	 –	 dzięki	

czemu	zresztą	może	wyrosnąć	nowe	drzewo	–	w	średniowie-

czu	z	tej	przyczyny	uważano,	że	wiewiórki	są	niezbyt	rozgarnię-

te	i	głupie.	Oczywiście	dziś	nie	przypisujemy	zwierzętom	cech	

ludzkich,	tak	jest	tylko	w	baśniach	i	mitach.

Przyjrzyjmy	się	dekoracjom	kamienic	przy	ulicy	Długiej	i	przy	

Długim	Targu	 i	 poszukajmy	 tych	 nielubianych	 w	 średniowie-

czu	zwierząt.	Tygrysy	i	lamparty	znajdziemy	na	kamienicy	przy	

Długim	Targu	 16,	 namalowała	 je	Teresa	 Pągowska.	 Natomiast	

przy	Długim	Targu	7	zobaczymy	lisa	zjadającego	gęś,	wyrzeź-

bił	go	Zygmunt	Kępski.	Ruda	wiewiórka	ukryła	się	na	kamieni-

cy	 przy	 Długiej	 41,	 dekoracje	 tej	 kamienicy	 wykonali	 Ryszard	

Kozakiewicz	i	Bernarda	Świderska.

Ul . D łUga 3 i jab łko pomar ańczy 

Nazwa	 koloru	 pomarańczowego	 pochodzi	 od	 smacznych	

owoców	z	rodziny	cytrusów.	Z	pomarańczy	produkuje	się	sok,	

chętnie	spożywany	w	różnych	regionach	świata.	Pierwsi	zaczęli	

hodować	cytrusy	Chińczycy.	Wszystkie	odmiany	cytrusów	po-

chodzą	od	trzech	gatunków,	które	dzięki	hodowli	 i	krzyżowa-

niu	 dały	 wiele	 gatunków	 i	 odmian.	Te	 trzy	 najstarsze	 gatunki	

to	mandarynka,	pomelo	 i	cytron.	Hodowla	cytrusów	rozprze-

strzeniła	się	na	zachód	i	dzięki	Arabom	trafiła	do	Europy.	Jako	

że	Arabowie	nie	pili	alkoholu,	nie	hodowli	też	winorośli,	wyci-

nali	winnice	 i	na	 ich	miejscu	sadzili	właśnie	drzewka	cytruso-

we.	 Przez	 lata	 udoskonalano	 metody	 hodowli,	 dzięki	 czemu	

możemy	dziś	cieszyć	się	wieloma	odmianami	i	gatunkami	cy-

trusów:	pomarańczami,	grejpfrutami,	cytrynami	czy	limonkami.	

W	 Europie	 zaczęto	 hodować	 pomarańcze	 prawdopodobnie	

w	X	wieku.	Sadzono	zarówno	odmiany	słodkie,	jak	i	gorzkie.	Te	

ostatnie	były	wykorzystywane	przy	produkcji	perfum,	ale	także	

w	kuchni,	robiono	z	nich	marmoladę.	Pomarańcze	potrzebują	

ciepła,	nie	lubią	jednak	nadmiernych	upałów,	ich	hodowla	nie	

jest	więc	najłatwiejsza.	Stały	się	symbolem	bogactwa	i	luksusu.	

Z	 uprawy	 pomarańczy	 od	 XV	 wieku	 słynęły	Włochy.	 Drzewka	

pomarańczy	 hodowano	 w	 dużych	 donicach,	 w	 razie	 zimna	

można	 je	było	przenieść	do	cieplejszego	miejsca.	Chęć	upra-

wiania	 drzewek	 pomarańczowych,	 które	 oprócz	 tego,	 że	 dają	

smaczne	 owoce,	 są	 także	 po	 prostu	 ładnymi	 roślinami,	 miała	

wpływ	 na	 architekturę.	 W	 krajach,	 gdzie	 klimat	 był	 za	 zimny,	
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by	pomarańcze	mogły	przetrwać	cały	rok	na	zewnątrz,	zaczęto	

wznosić	specjalne	budynki,	nazywane	od	owoców	oranżeria-
mi	 albo	 pomarańczarniami.	 W	 budynkach	 tych	 hodowano	

nie	tylko	pomarańcze,	ale	także	inne	egzotyczne,	lubiące	ciepło	

rośliny.	Oranżerie	nie	służyły	jedynie	do	trzymania	w	nich	drze-

wek	cytrusowych,	stały	się	również	miejscem	spotkań	towarzy-

skich.	Budowano	je	w	parkach,	ogrodach,	przy	pałacach	i	dwo-

rach.	W	ich	wnętrzach	gromadzono	się,	aby	posłuchać	muzyki,	

poezji,	zobaczyć	spektakl	lub	podyskutować.	Najbardziej	znana	

oranżeria	w	Gdańsku	znajduje	się	w	Parku	Oliwskim,	stoi	obok	

palmiarni.	 Pomarańcze	 były	 drogie	 i	 z	 tego	 powodu	 przez	

całe	 wieki	 stanowiły	 przysmak	 najbogatszych.	 Wiemy,	 że	 ży-

jąca	 w	 XVI	 wieku	 królowa	 Polski	 Elżbieta	 Habsburżanka,	 żona	

Zygmunta	Augusta,	wolała	kwaśne	pomarańcze.	Cytrusy	te	były	

także	 przysmakiem	 króla	 Michała	 Korybuta	 Wiśniowieckiego.	

Gdańszczanie	zresztą	w	ramach	prezentu	wysłali	władcy	aż	ty-

siąc	sztuk	kosztownego	rarytasu.	Złośliwe	plotki	mówią,	że	ła-

komy	władca	miał	zjeść	to	wszystko	na	jeden	raz,	w	co	jednak	

trudno	uwierzyć.	

Wróćmy	do	nazwy	pomarańczy.	W	języku	polskim	pojawiła	

się,	tak	jak	same	owoce,	bardzo	późno,	bo	mniej	więcej	w	XVI	

wieku.	Owoc	nazywano	tak	jak	we	Włoszech,	czyli	pomo aran-

cia,	 co	 dosłownie	 można	 przetłumaczyć	 jako	„jabłko	 poma-

rańczy”.	W	naszym	języku,	ale	także	w	języku	czeskim	czy	sło-

wackim,	te	dwa	słowa	zlały	się	w	jedno,	które	przyjęło	się	na	

określenie	owocu,	a	później	koloru.	W	języku	włoskim	pozo-

stało	jedno	słowo	arancia	(tak	jak	we	francuskim	czy	hiszpań-

skim).	Sami	Włosi	nazwę	owocu	przejęli	od	Arabów,	którzy	za-

pisywali	ją	narangi.	Arabowie	z	kolei	zapożyczyli	ją	od	Persów,	

którzy	przejęli	 ją	z	 języka	sanskryckiego.	Sanskryt	 to	bardzo	

stary	język,	który	był	kiedyś	powszechnie	używany	w	Indiach.	

Nāgaranga	 w	 języku	 sanskryckim	 może	 oznaczać	 –	 ale	 nie	

mamy	 w	 tej	 kwestii	 pewności	 –	 przysmak	 słoni.	Taką	 długą	

drogę,	 bo	 aż	 z	 Indii,	 przeszła	 nazwa	 koloru	 pomarańczowe-

go.	Co	ciekawe,	niektóre	języki	północnej	Europy	pomarańczę	

nazywają	chińskim	jabłkiem,	co	dokładnie	oddaje	miejsce	po-

chodzenia	owocu.	W	Polsce	to	określenie	też	jest	znane.	Z	ko-

lei	w	niektórych	językach	południowej	Europy	pomarańcza	to	

„owoc	 portugalski”,	 gdyż	 właśnie	 kupcy	 z	 Portugalii	 pierwsi	

handlowali	tym	przysmakiem.	

Pomarańcze	na	długo	pozostały	symbolem	luksusu	i	bogac-

twa.	W	wielu	legendach	i	mitach	pojawia	się	przedmiot	pożą-

dania	 w	 postaci	 złotego	 jabłka.	 Niektórzy	 uważają,	 że	 chodzi	

o	pomarańczę.	Pomarańcze	znajdziemy	na	wielu	obrazach	i	in-

nych	dziełach	sztuki,	pamiętajmy	 jednak,	że	owoce	przez	 lata	

zmieniały	wygląd	i	dziś	trudno	niekiedy	rozpoznać	na	starych	

obrazach,	jaki	dokładnie	owoc	został	przedstawiony.	

Na	kamienicy	przy	ulicy	Długiej	3	widzimy	różne	owoce,	wy-

sypujące	się	z	rogów	obfitości.	Symbolizują	dostatek	i	bogactwo.	

Zostały	namalowane	w	1953	roku	przez	Boguchwałę	Bramińską	

i	Jana	Rzyszczaka.	

Ul . garbary 1 – HolenDr zy w gDańskU 

Gdańsk	 co	 roku	 odwiedzają	 tysiące	 turystów,	 którzy	 podzi-

wiają	 tutejsze	 wspaniałe	 zabytki.	 Porównywany	 jest	 przy	 tym	

często	 do	 miast	 holenderskich,	 poprzecinanych	 licznymi	 ka-

nałami.	 Podobieństwo	 jest	 uderzające	 i	 nie	 powinno	 nikogo	

dziwić.	 W	 Gdańsku	 pracowali	 i	 działali	 liczni	 budowniczowie	

i	architekci,	którzy	przybyli	 tu	z	Holandii.	Powiązania	Gdańska	

z	Holandią,	a	właściwie	z	Niderlandami,	 trwają	od	wielu	stu-

leci.	 Niderlandy	 w	 średniowieczu	 były	 jedną	 z	 najbogatszych	

krain	w	Europie,	a	to	za	sprawą	bardzo	korzystnego	położenia	

i	pracowitości	mieszkańców.	W	bogacącym	się	kraju	rozwijała	

się	kultura	 i	 sztuka.	Malarze	z	Niderlandów	zyskali	miano	 jed-

nych	z	najlepszych	w	Europie.	Dużą	renomą	cieszyli	się	również	

tamtejsi	 budowniczowie	 i	 architekci.	 Szczególnie	 ceniono	 ich	

w	północnej	Europie,	ponieważ	doskonale	wiedzieli,	jak	budo-

wać	w	niesprzyjającym,	zimnym	klimacie.	W	Gdańsku	ich	umie-

jętności	okazały	się	wręcz	bezcenne.	Holandia	jest	wyjątkowym	

krajem	 ze	 względu	 na	 swoje	 położenie.	 Znaczna	 część	 kraju	

leży	w	depresji,	co	oznacza,	że	znajduje	się	poniżej	poziomu	

morza.	Aby	obszary	depresyjne	nie	były	zalewane,	muszą	być	

chronione	za	pomocą	systemu	kanałów,	grobli	i	śluz,	odprowa-

dzających	 nadmiar	 wody.	 Gdańsk	 także	 jest	 położony	 bardzo	

nisko,	częściowo	na	obszarach	depresyjnych,	i	 jego	mieszkań-

cy	musieli	zmagać	się	z	nadmiarem	wody.	Pomoc	specjalistów	

od	 osuszania	 ziemi	 i	 radzenia	 sobie	 z	 wodą	 była	 bardzo	 po-

trzebna.	Dzięki	przybyszom	z	Holandii	w	XVII	wieku	udało	się	

osuszyć	Dolne	Miasto	i	wznieść	wokół	Gdańska	pas	umocnień	
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chroniących	przed	wrogimi	wojskami.	Dziełem	holenderskich	

inżynierów	jest	także	Kamienna	Śluza,	która	do	dziś	działa	i	za-

bezpiecza	miasto	przed	zalaniem.	

Holendrzy	nie	tylko	pomagali	w	stawianiu	fortyfikacji	i	osu-

szaniu.	 Na	 podstawie	 ich	 projektów	 wzniesiono	 w	 Gdańsku	

wiele	budowli.	Artystyczne	kontakty	Gdańska	z	Niderlandami	

istniały	 już	w	drugiej	połowie	XIV	wieku,	są	widoczne	przede	

wszystkim	w	architekturze:	w	budowanych	tu	kamienicach,	ra-

tuszach	czy	bramach,	a	także	w	dekoracjach	budynków.	Za	zło-

ty	okres	w	historii	Gdańska	uważa	się	przełom	XVI	i	XVII	wieku,	

kiedy	to	miasto	było	bardzo	zamożne	i	jego	mieszkańcy	mogli	

sobie	 pozwolić	 na	 stawianie	 okazałych	 i	 bogato	 dekorowa-

nych	budynków.	Tak	się	złożyło,	że	w	tym	czasie	w	architektu-

rze	popularny	był	styl,	który	powstał	właśnie	w	Niderlandach.	

Styl	 ten	 naukowcy	 i	 badacze	 nazywają	 dziś	 manieryzmem	
niderlandzkim	bądź	północnym,	wskazując	miejsce	jego	po-

chodzenia.	Za	sprawą	architektów	i	budowniczych	z	tej	krainy	

rozprzestrzenił	 się	 w	 północnej	 Europie.	 Pomogły	 też	 książki,	

w	których	radzono,	jak	należy	budować,	czyli	tak	zwane	wzor-
niki	 architektoniczne.	 Budynki	 zbudowane	 w	 tym	 stylu	 ła-

two	rozpoznać.	Wyróżnia	je	to,	że	powstały	z	czerwonej	cegły,	

a	 ozdobione	 zostały	 jasnymi,	 kamiennymi	 dekoracjami.	 Taką	

dekorację	mają	chociażby	Wielka	Zbrojownia,	Ratusz	Starego	

Miasta,	Dom	Opatów	Pelplińskich	czy	Katownia,	a	także	wiele	

kamienic,	w	tym	ta	pod	adresem	Garbary	1.	

HolanDia i kolor pomar ańczow y 

Dlaczego	architekci	i	artyści	opuszczali	Niderlandy?	Otóż	w	kra-

ju	tym	była	duża	konkurencja	i	nie	wszyscy,	choć	zdolni	i	solid-

nie	wykształceni,	mogli	liczyć	na	dobrze	płatne	zlecenia.	Łatwiej	

o	to	było	za	granicą.	Drugą	ważną	przyczyną	była	skompliko-

wana	 sytuacja,	 w	 jakiej	 znalazły	 się	 Niderlandy	 w	 XVI	 wieku.	

Od	 końca	 XV	 stulecia	 państwem	 rządziła	 niemiecka	 dynastia	

Habsburgów.	Tymczasem	w	1517	roku	na	terenie	Niemiec	roz-

począł	się	ruch,	który,	 jak	się	okazało,	wywarł	olbrzymi	wpływ	

na	dzieje	całej	Europy.	Zapoczątkowało	go	słynne	wystąpienie	

Marcina	Lutra,	który	domagał	się	reform	w	Kościele	katolickim.	

Faktycznie	Kościół	katolicki	przechodził	wtedy	kryzys	i	potrzeb-

ne	 były	 zmiany.	 Wystąpienie	 Lutra	 podzieliło	 chrześcijańską	

część	Europy:	niektórzy	władcy	opowiedzieli	się	za	pomysłem	

Lutra,	 inni	zaś	pozostali	przy	Kościele	katolickim.	Wkrótce	do-

prowadziło	to	do	bardzo	długich	 i	krwawych	wojen.	Spory	te	

nie	ominęły	również	Niderlandów,	gdzie	mieszkańcy	dodatko-

wo	chcieli	pozbyć	się	niemieckich	władców.	Część	mieszkań-

ców	 poparła	 reformację,	 część	 pozostała	 wierna	 Kościołowi	

katolickiemu,	 tak	 zresztą	 jak	 Habsburgowie,	 którzy	 okazali	 się	

niestety	mało	tolerancyjnymi	władcami.	Zwolennicy	reformacji	

byli	 prześladowani,	 co	 potęgowało	 opór	 przeciw	 rządzącym.	

Wybuchła	długa,	wyniszczająca	wojna,	nazwana	osiemdziesię-

cioletnią,	gdyż	z	przerwami	trwała	właśnie	tyle	lat.	Zakończyła	

się	w	1648	roku.	W	jej	wyniku	północna	część	Niderlandów	sta-

ła	się	niezależnym	państwem,	tak	powstała	Holandia.	Na	czele	

nowego	państwa	stał	namiestnik,	wybierany	przez	obywateli.	

Namiestnicy,	 którzy	 pochodzili	 z	 dynastii	 orańskiej,	 dowodzili	

wojskami	i	z	czasem	zyskali	dosyć	szerokie	uprawnienia.	Z	upły-

wem	lat	przestali	być	wybierani,	a	władza	zaczęła	być	dziedzicz-

na	 i	 Holandia	 w	 XIX	 wieku	 stała	 się	 królestwem.	 Potomkowie	

namiestników	z	dynastii	orańskiej	do	dziś	rządzą	Holandią,	a	ich	

kolorem	 jest	 właśnie	 pomarańczowy.	 Barwa	 ta	 stała	 się	 także	

symbolem	zwolenników	reformacji	i	znalazła	się	na	flagach	kil-

ku	państw	i	regionów,	między	innymi	–	obok	białego	i	niebie-

skiego	–	na	fladze	holenderskiej.	Pomarańczowy	szybko	jednak	

blakł,	więc	zastąpiono	go…	czerwonym.	Dziś	flaga	holender-

ska	składa	się	z	pasów	czerwonego,	białego	i	niebieskiego,	ale	

kolor	pomarańczowy	pozostaje	barwą	narodową	 i	np.	holen-

derscy	sportowcy	występują	w	strojach	w	tym	właśnie	kolorze.	
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br ama w yżynna i roDzina van Den blocków 

Jedną	z	najbardziej	zasłużonych	rodzin	przybyłych	do	Gdańska	

z	Niderlandów	była	rodzina	van	den	Blocków.	Wilhelm	van	den	

Block	 opuścił	 rodzinne	 Mechelen	 (obecnie	 na	 terenie	 Belgii,	

blisko	 granicy	 z	 Holandią)	 z	 przyczyn	 religijnych.	 Zwolennicy	

reformacji,	 nazywani	 przez	 katolików	 protestantami,	 szybko	

się	 podzielili	 na	 kilka	 odłamów,	 które	 niekoniecznie	 się	 lubiły	

czy	 choćby	 tolerowały.	 Jeden	 z	 najmniej	 lubianych	 odłamów	

stanowili	 menonici.	 W	 rodzimej	 Holandii	 nie	 byli	 tolerowani	

nie	tylko	przez	katolików,	ale	również	przez	innych	protestan-

tów.	 Niechęć	 do	 nich	 wynikała	 z	 ich	 radykalnych	 poglądów.	

Menonici	żyli	bardzo	skromnie,	nie	uznawali	chrztu	dzieci,	byli	

pacyfistami,	co	oznacza,	że	nie	nosili	broni,	więc	nie	mogli	też	

służyć	w	wojsku.	 Ich	kościoły,	domy	 i	 stroje	pozbawione	były	

wszelkich	ozdób,	menonici	nie	mogli	grać	w	karty	ani	pić	al-

koholu.	Spotykało	się	to	z	niezrozumieniem	i	menonici	musieli	

opuszczać	 niegościnny	 kraj	 w	 poszukiwaniu	 bezpiecznego	

schronienia.	 Znaleźli	 je	 m.in.	 w	 Polsce,	 w	 okolicach	 Gdańska.	

Żuławy	 przypominały	 ziemie,	 z	 których	 pochodzili,	 chętnie	

więc	tu	zostawali	 i	ciężko	pracowali,	aby	osuszyć	często	zale-

wany	teren.

Wśród	uciekinierów	był	wspomniany	Wilhelm	van	den	Block,	

niezwykle	 zdolny	 i	 ceniony	 rzeźbiarz.	 Wcześniej	 w	 Gdańsku	

zamieszkał	 jego	 brat	 Egidiusz,	 także	 rzeźbiarz,	 którego	 dzieł	

niestety	nie	znamy.	Wilhelm	tworzył	nie	 tylko	na	zamówienie	

bogatych	mieszczan,	ale	także	na	zlecenie	władców,	w	tym	pol-

skich	królów	Stefana	Batorego	i	Zygmunta	III	Wazy.	Jego	twór-

czość	 możemy	 podziwiać	 w	 wielu	 gdańskich	 kościołach,	 lecz	

najbardziej	 widocznym	 dziełem	 pozostaje	 Brama	 Wyżynna,	

ukończona	w	1588	roku.	Brama,	przez	którą	wjeżdżali	do	mia-

sta	najważniejsi	goście,	była	swego	rodzaju	wizytówką	miasta.	

Została	 ozdobiona	 herbami,	 inskrypcjami	 i	 rzeźbami	 lwów.	

Wilhelm	i	jego	żona	Dorota	doczekali	się	licznego	potomstwa.	

Synowie	 poszli	 w	 ślady	 ojca	 i	 zostali	 artystami.	 Najbardziej	

znani	są	malarze	 Izaak	 i	Dawid,	a	także	Abraham,	któremu	za-

wdzięczamy	 dekoracje	 tak	 znanych	 obecnie	 zabytków,	 jak	

Złota	 Brama,	 Złota	 Kamienica	 czy	 Dwór	 Artusa.	 Warsztaty	

Wilhelma	i	Abrahama	znajdowały	się	blisko	Katowni.	Obaj	po-

zostawili	po	sobie	trwały	ślad	w	Gdańsku	i	tak	jak	wielu	innych	

Niderlandczyków	 wpłynęli	 na	 wygląd	 miasta,	 w	 którym	 przy-

szło	im	żyć.

czy wiesz , że:

–	 W	XIX	wieku	z	południowej	części	Niderlandów	powstały	dwa	państwa:	Belgia	i	Luksemburg.

–	 Fortyfikacje	wzniesione	wokół	Gdańska	w	pierwszej	połowie	XVII	wieku	nazywamy	staroholenderskimi.	
–	 Menonici	w	XIX	stuleciu	zbudowali	własny	kościół,	stoi	do	dziś	u	stóp	Biskupiej	Górki.	

–	 Nazwa	dynastii	orańskiej	pochodzi	od	miasta	Orange,	położonego	obecnie	we	Francji.	Orange	to	po	francusku	na-

zwa	owocu	i	koloru	pomarańczowego.	

–	 W	języku	holenderskim	nazwa	koloru	pomarańczowego	pochodzi	od	owocu	i	brzmi	oranje,	natomiast	sam	owoc	

nazywa	się	sinaasappel,	czyli	„chińskie	jabłko”.	
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