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1.	 Przy	ulicy	Elżbietańskiej	znajduje	się	brama	prowadząca	do	kościoła	św.	Józefa.	Od	strony	świątyni	została	ozdo-
biona	płaskorzeźbą.	Co	przedstawia?

a.	 świętego	Józefa	z	rodziną	

b.	 świętych	Eliasza	i	Elizeusza	

c.	 świętą	Elżbietę	z	Marią

2.	 Konsulat	jakiego	państwa	znajduje	się	w	budynku	przy	ulicy	Podbielańskiej	5?
a.	 Królestwa	Niderlandów	

b.	 Królestwa	Wielkiej	Brytanii	

c.	 Królestwa	Szwecji

3.	 Co	zawieszają	zakochani	na	moście	prowadzącym	na	ulicę	Korzenną?
a.	 kwiaty

b.	 kłódki

c.	 wstążki

4.	 Przy	 skwerze	 pomiędzy	 ulicami	 Rajską	 i	 Korzenną	 znajduję	 się	 budynek	 młyna.	 Obecnie	 jest	 remontowany,		
a	w	przyszłości	będzie	się	w	nim	mieściło	Muzeum	Bursztynu,	jeden	z	oddziałów	Muzeum	Gdańska.	O	jaki	młyn	
chodzi?

a.	 Mały

b.	 Wielki	

c.	 Kamienny

5.	 Na	niedużym	skwerze	nad	kanałem	Raduni,	za	budynkiem	NOT-u,	znajduje	się	pomnik	Jana	Heweliusza	z	1973	roku.	
Umieszczono	na	nim	napis,	który	mówi	nam	m.in.,	kto	przyczynił	się	do	powstania	tego	monumentu	Kto	pomagał	
zbierać	pieniądze	na	pomnik?

a.	 robotnicy

b.	 nauczyciele

c.	 młodzież	
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Fiolet	 powstaje	 z	 połączenia	 dwóch	 bardzo	 popularnych	 ko-

lorów:	czerwonego	 i	niebieskiego.	Rzadko	występuje	w	przy-

rodzie	i	dlatego	nie	nadano	mu	tak	wielu	symbolicznych	zna-

czeń,	jak	bieli	i	czerni,	później	czerwieni,	a	w	dalszej	kolejności	

żółci,	zieleni	i	błękitowi.	

W	 języku	 polskim	 określenie	„fioletowy”	 pojawiło	 się	 dosyć	

późno,	bo	dopiero	w	drugiej	połowie	XVII	wieku.	Tak	jak	w	wy-

padku	 pomarańczowego,	 którego	 nazwa	 pochodzi	 od	 owocu,	

tak	 i	 fioletowy	 swą	 nazwę	 zawdzięcza	 przyrodzie,	 a	 dokładnie	

–	 drobnym,	 niepozornym	 fiołkom.	 Do	 XVII	 stulecia	 nasi	 przod-

kowie	 o	 przedmiotach	 w	 tym	 kolorze	 mówili	„fiołkowe”	 bądź	

„wijolkowe”,	po	łacinie	bowiem	fiołek	to	viola.	W	XVI	wieku	wy-

stępowało	także	określenie	„hiacyntowy”,	od	nazwy	innej	rośliny	

–	 słodko	 pachnącego	 hiacyntu.	 Co	 zaskakujące,	 oprócz	 przy-

miotników	„fiołkowy”	 i	„hiacyntowy”	funkcjonował	także…	„bru-

natny”,	który	dziś	kojarzy	nam	się	z	ciemnym	brązem.	„Brunatny”	

stosowano	zamiennie	z	„fiołkowym”	 jeszcze	do	XIX	wieku.	 Inne	

określenie	używane	również	obecnie,	szczególnie	w	odniesieniu	

do	jasnych,	ciepłych,	wpadających	w	róż	odcieni	fioletu,	to	„lila”.	

Jego	 synonimem	 był	„bzowy”.	 W	 wielu	 językach	 europejskich	

nazwa	fioletu	pochodzi,	tak	jak	w	polskim,	od	fiołków.	Obok	„fio-

letu”	spotykamy	jeszcze	w	kulturze	europejskiej	określenie	„pur-

purowy”,	oznaczające	jeden	z	odcieni	fioletu	albo	nawet	osobny	

kolor.	 Podczas	 dzisiejszego	 spaceru	 przekonamy	 się,	 czy	 łatwo	

znaleźć	 w	 Gdańsku	 kolor	 fioletowy.	 Dowiemy	 się	 też,	 jaka	 jest	

różnica	między	fioletem	a	purpurą.	

Ul . Bielańska 5 i Biali mnisi 

Zanim	 poszukamy	 fioletu,	 zajrzyjmy	 na	 ulicę,	 której	 nazwa	

także	odwołuje	się	do	koloru.	Ulice	Elżbietańską	 i	Korzenną	–	

jedne	z	najważniejszych	na	Starym	Mieście	–	łączy	niepozorna	

uliczka:	Bielańska.	 Jej	nazwa	wskazuje	na	dawnych	mieszkań-

ców	tej	okolicy.	Na	rogu	ulic	znajdują	się	zabudowania	kościoła	

św.	Józefa	i	klasztoru,	w	którym	niegdyś	przebywali	karmelici.	
Zakon	 ten	 został	 założony	 w	 XII	 wieku	 na	 górze	 Karmel	

w	 Izraelu	 –	 stąd	 wzięła	 się	 jego	 nazwa.	 Słowo	„karmel”	 koja-

rzy	 nam	 się	 ze	 słodkościami	 o	 jasnobrązowym	 kolorze,	 ale	

pochodzenie	 nazwy	 jest	 inne	 –	 w	 języku	 hebrajskim	 ozna-

cza	ona	„ogród”.	Karmelici	nosili	biało-brązowe	habity,	dlate-

go	 też	 ulicę,	 przy	 której	 zamieszkali,	 nazywano	 ulicą	 Białych	

Mnichów.	Nazwa	mogła	też	pochodzić	od	miejsca,	gdzie	bie-

lono	płótno	potrzebne	do	uszycia	habitów.	

Karmelici	 osiedli	 tu	 w	 drugiej	 połowie	 XV	 wieku,	 wcze-

śniej	 przy	 obecnej	 ulicy	 Bielańskiej	 znajdowała	 się	 kuźnia	

miedzi,	 która	 działała	 już	 od	 1355	 roku.	 Mnisi	 zajęli	 budyn-

ki	 szpitala,	 przy	 którym	 stała	 kaplica	 św.	 Jerzego.	 Szpital	 św.	

Jerzego	powstał	w	połowie	XIV	wieku,	a	leczono	w	nim	oso-

by,	 które	 zapadły	 na	 trąd	 (ciężką	 chorobę	 skóry).	 Z	 czasem	

 klaudiuSz GrabowSki

Fiolet –  
barwa władzy  

GdańSkie Miniatury. Fiolet — barwa władzy  



4

kolory GdańSka — detale architektoniczne GłówneGo i StareGo MiaSta #7

GdańSkie Miniatury. Fiolet — barwa władzy

opiekę	 nad	 trędowatymi	 przejął	 kościół	 Bożego	 Ciała,	 a	 do	

szpitala	św.	Jerzego	zaczęły	trafiać	osoby	starsze	i	ubogie.	Nowy	

kościół	karmelitów	został	 zbudowany	przy	kaplicy	św.	 Jerzego.	

Początkowo	 otrzymał	 wezwanie	 św.	 św.	 Eliasza	 i	 Elizeusza,	 pa-

tronów	 zakonu	 karmelickiego.	 Zakonnicy	 mieli	 duże	 trudności	

finansowe,	 więc	 poważne	 prace	 budowlane	 ruszyły	 dopiero	

w	1482	roku.	Pierwsze	plany	były	bardzo	ambitne	–	zamierzano	

wybudować	duży,	trzynawowy	kościół,	który	miał	sięgać	aż	do	

ulicy	Elżbietańskiej	(do	wolno	stojącej	obecnie	bramy).	Jednakże	

z	powodu	reformacji	i	przejścia	większości	gdańszczan	i	gdań-

szczanek	na	 luteranizm	 lub	kalwinizm	 rozbudowa	katolickie-

go	kościoła	nie	była	 już	potrzebna.	Problemy	karmelitów	spra-

wiły,	że	kaplica	świętego	Jerzego	popadła	w	ruinę.	Ostatecznie	

na	początku	XIX	wieku	nieduży,	nieremontowany	od	lat	obiekt	

rozebrano.

Los	 samych	 karmelitów	 nie	 był	 dużo	 lepszy.	 W	 1793	 roku	

w	 wyniku	 II	 rozbioru	 Polski	 Gdańsk	 przeszedł	 pod	 panowanie	

Prus.	Władze	Prus	nie	sprzyjały	Kościołowi	katolickiemu.	Zaczęto	

rozwiązywać	 katolickie	 zgromadzenia	 zakonne,	 ich	 majątek	

przejmowało	państwo.	Tak	stało	się	również	z	klasztorem	karme-

litów	na	Starym	Mieście	w	Gdańsku.	Został	zlikwidowany	w	1823	

roku,	a	jego	budynki	przejęło	wojsko.	Z	kolei	kościół	w	1840	roku	

stał	się	świątynią	parafialną	z	nowym	patronem	–	św.	Józefem.	

W	1945	roku	kościół	został	spalony.	Odbudowy	obiektu	podjęli	

się	misjonarze	oblaci.	Kościół	św.	Józefa,	podobnie	jak	kościół	św.	

Elżbiety,	ma	współczesne	wyposażenie,	a	w	jego	wnętrzu	najbar-

dziej	zwraca	uwagę	witraż	nad	ołtarzem	głównym.	Wykonała	go	

Barbara	Massalska,	która	zaprojektowała	również	piękne	witraże	

w	kościele	świętej	Barbary	na	Długich	Ogrodach.

Bezcenna pUrpUr a 

W	 niektórych	 językach	„purpurowy”	 i	„fioletowy”	 to	 określenia	

tego	samego	koloru.	W	kulturze	europejskiej	purpura	ma	szcze-

gólne	znaczenie	i	odróżnia	się	ją	od	fioletu.	Połączenie	czerwieni	

i	niebieskiego	może	nam	dać	dwie	barwy.	Kolor	bardziej	zbliżo-

ny	 do	 czerwieni,	 czyli	 cieplejszy,	 to	 purpurowy,	 natomiast	 ten	

zimniejszy,	 bardziej	 zbliżony	 do	 niebieskiego,	 to	 fiolet.	 Purpura	

kojarzona	jest	z	władzą,	 luksusem	i	bogactwem.	Symbolika	ko-

loru	jest	bardzo	stara	i	sięga	czasów	starożytnych.	Utożsamienie	

purpury	z	najwyższą	władzą	i	splendorem	wiązało	się	z	faktem,	

że	jej	pozyskanie	było	niezwykle	trudne	i	kosztowne.	

Purpurowy	 barwnik	 wytwarzano	 z	 kilku	 gatunków	 ślima-

ka	 morskiego.	 Pierwsi	 w	 tej	 dziedzinie	 byli	 Fenicjanie,	 czyli	

lud	 zamieszkujący	 tereny	 obecnego	 Libanu.	Tkaniny	 barwione	

purpurą	 długo	 zachowywały	 kolor,	 nie	 blakły	 i	 się	 nie	 spierały,	

co	 w	 dawnych	 czasach	 stanowiło	 rzadkość.	 Produkcja	 barwni-

ka	 była	 czasochłonna	 i	 kosztowna,	 co	 miało	 odzwierciedlenie	

w	bardzo	wysokiej	cenie.	Podobno	do	pozyskania	zaledwie	1,4	

grama	barwnika	potrzebowano	aż	12	000	ślimaków!	W	dodatku	

podczas	 produkcji	 wydobywał	 się	 nieprzyjemny	 zapach,	 który	

porównywano	do	woni	gnijących	ryb.	

Nie	wiemy	dokładnie,	 jak	przebiegał	w	starożytności	proces	

wytwarzania	 purpury,	 stąd	 nie	 wiemy	 także,	 jak	 wyglądała	 ta	

barwa,	ale	 jedno	 jest	pewne	–	miała	wiele	odcieni.	Za	najcen-

niejszy	 uważano	 ten	 przypominający	 zakrzepłą	 krew.	 Według	

mitu	 w	 odkryciu	 cennego	 barwnika	 miał	 pomóc	 pies!	 Gdy	

Herakles	 szedł	z	psem	plażą	w	odwiedziny	do	nimfy	Tyro,	pies	

zaczął	się	bawić	ślimakami	wyrzuconymi	na	brzeg.	W	pałacu	Tyro	

zauważyła,	 że	 pysk	 psa	 jest	 zabarwiony	 na	 niespotykany	 kolor.	

Zapragnęła	mieć	suknie	właśnie	w	tym	kolorze	i	tak	zaczęła	się	

produkcja	purpury.	W	wielu	mitach,	podaniach	 i	utworach	po-

jawia	się	ta	barwa.	W	Iliadzie	pas	Ajaksa	jest	purpurowy,	Trojanie	

barwili	na	purpurowo	ogony	swoich	koni.	W	Odysei	łoże	ślubne	

Odysa	 i	 Penelopy	 jest	 wyłożone	 purpurową	 materią.	 Również	

Klitajmestra	w	sztuce	Ajschylosa	zdobi	swój	pałac	purpurowymi	

tkaninami.	

Zostawmy	jednak	legendy	i	literaturę.	Faktem	jest,	że	barwa,	

o	której	mówimy,	dała	nazwę	krainie	–	Fenicja	oznacza	bowiem	

„ziemie	purpury”.	

Ze	 względu	 na	 wysoką	 cenę	 purpura	 zastrzeżona	 była	 dla	

najbogatszych	 i	 najważniejszych	 osób	 w	 państwie:	 władców	
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i	kapłanów.	Rzymscy	sędziowie	nosili	białe	tuniki	z	purpurowym	

brzegiem,	który	podkreślał	 ich	status.	W	purpurowym	płaszczu	

chodził	sam	cesarz.	Kolor	ten	zaczął	być	utożsamiany	z	najwyż-

szą	władzą	do	tego	stopnia,	że	powiedzenie,	 iż	ktoś	przywdział	

purpurę,	 oznaczało,	 że	 stał	 się	 władcą.	 Później	 takimi	 symbo-

lami	 władzy	 stały	 się	 korona,	 berło	 i	 jabłko,	 wykonane	 ze	 złota	

i	drogocennych	kamieni.	W	cesarstwie	bizantyńskim	o	dziecku	

cesarskiej	pary	mówiło	się,	 że	urodziło	się	w	purpurze.	Starano	

się,	by	cesarzowa	wydała	swego	potomka	na	świat	w	specjalnej	

komnacie	wyłożonej	porfirem.	Ten	drogocenny	kamień	o	pur-

purowym	 zabarwieniu	 wydobywany	 był	 na	 odległych,	 bardzo	

suchych	i	trudno	dostępnych	pustyniach	Egiptu.	Porfirowa	kom-

nata	znajdowała	się	w	Wielkim	Pałacu	w	Konstantynopolu	(obec-

nie	 Stambuł),	 a	 dzieci	 tam	 urodzone	 nazywano	 porfirogenetą	

lub	 porfirogenetką.	 Na	 początku	 XIII	 wieku	 produkcja	 purpury	

znacznie	się	zmniejszyła,	cesarz	bizantyński	nie	był	w	stanie	pła-

cić	za	tak	kosztowny	barwnik,	jego	państwo	przeżywało	kryzys.	

Purpura	była	w	Europie	zastępowana	innymi,	tańszymi,	czerwo-

nymi	barwnikami.	

sk wer pr zy Ul . kor zenne j i pomnik jana 

HeweliUsza

Przy	ulicy	Korzennej	mieszkał	i	pracował	znany	na	całym	świe-

cie	gdańszczanin:	Jan	Heweliusz.	Prowadził	browar	(zakład	pro-

dukujący	piwo),	lecz	jego	prawdziwą	pasją	było	badanie	nieba,	

któremu	 przyglądał	 się	 nocą	 z	 obserwatorium.	 Urządził	 je	 na	

szczycie	 kamienic,	 których	 był	 właścicielem.	 Obserwatorium	

przypominało	 pawilon,	 w	 którym	 naukowiec	 umieścił	 przy-

rządy	potrzebne	do	obserwacji	nieba.	Część	z	nich	zamawiał,	

niektóre	wykonywał	sam.	Najdłuższy	teleskop	w	pracowni	miał	

39	 metrów!	W	 dziedzinie	 astronomii	 Heweliusz	 odniósł	 wiele	

sukcesów.	 Odkrył	 i	 opisał	 dziewięć	 gwiazdozbiorów:	 Tarczę	

Sobieskiego,	 Rysia,	 Sekstans,	 Jaszczurkę,	 Małego	 Lwa,	 Liska	

z	Gęsią,	Mały	Trójkąt,	Cerbera	i	Górę	Menal.	Gdańskiego	astro-

noma	wspomagał	nawet	król	Francji	Ludwik	XIV,	zainteresowa-

ny	 jego	badaniami.	Heweliusz	napisał	wiele	dzieł	naukowych,	

a	także	opracował	mapy	Księżyca.	Badał	gwiazdy,	planety	oraz	

komety.	W	pracy	naukowej	pomagała	mu	żona	Elżbieta.	

Elżbieta	Koopman	wyszła	za	 Jana	Heweliusza,	gdy	miała	16	

lat.	Jej	mąż	był	od	niej	dużo	starszy,	aż	o	36	lat.	Elżbieta	była	jego	

drugą	żoną.	Słynęła	z	urody,	ale	była	także	dobrze	wykształcona	

–	znała	kilka	języków	i	interesowała	się	nauką.	Oprócz	wychowy-

wania	dzieci:	trzech	córek	i	syna,	Elżbieta	wspierała	męża	w	jego	

pracy	naukowej,	prowadziła	korespondencję	z	innymi	badacza-

mi,	pomagała	w	urządzeniu	obserwatorium.	Opiekowała	się	tak-

że	starzejącym	się	astronomem.	Jan	Heweliusz	zmarł	28	stycznia	

1687	roku,	dokładnie	w	dniu	swoich	76.	urodzin,	pozostawiając	

dwa	niedokończone	dzieła.	Elżbieta	napisała	je	do	końca	i	opu-

blikowała,	jedno	z	nich	było	dedykowane	Janowi	III	Sobieskiemu.	

Pomimo	że	była	dużo	młodsza	od	Heweliusza,	przeżyła	go	tyl-

ko	o	6	lat.	Zmarła	w	1693	roku	i	została	pochowana	obok	męża	

w	kościele	świętej	Katarzyny.	
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Heweliuszowie	 mieszkali	 w	 kamienicach	 pod	 numerami	

47,	48	i	49,	posiadali	także	parcele	od	strony	sąsiedniej	ulicy:	

Bednarskiej.	Niestety	większość	zabudowy	Starego	Miasta	ule-

gła	zniszczeniu	w	1945	roku.	Mocno	ucierpiała	ulica	Korzenna,	

w	tym	kamienice,	które	niegdyś	należały	do	Jana	Heweliusza.	

Nie	zdecydowano	się	na	odbudowę	Starego	Miasta,	całe	wy-

siłki	skupiając	na	Głównym	Mieście.	Na	Starym	Mieście	wznie-

siono	współczesną	zabudowę,	starając	się,	aby	nie	przytłoczy-

ła	zabytkowych	obiektów.	Dlatego	budynki	mieszkalne	są	tu	

dość	niskie	 i	 ceglane.	Zmieniono	nieco	układ	ulic.	Korzenna	

przestała	być	główną	ulicą	Starego	Miasta.	Usunięto	z	niej	tory	

tramwajowe.	Przez	ponad	czterdzieści	lat	jeździł	tędy	tramwaj	

linii	 8,	 która	 łączyła	 Nowy	 Port	 ze	 starym	 gdańskim	 portem	

położonym	 nad	 Motławą	 (ostatni	 przystanek	„ósemki”	 znaj-

dował	się	przy	średniowiecznym	dźwigu	–	Żurawiu).	Główną	

ulicą	 Starego	 Miasta	 stała	 się	 Rajska.	 Ulicy	 Korzennej	 nie	 za-

budowano	 całkowicie.	 Od	 strony	 Kanału	 Raduni	 utworzono	

skwer,	na	którym	w	1973	roku	postawiono	pomnik	upamięt-

niający	najsłynniejszego	mieszkańca	Starego	Miasta.	Pomnik,	

wykonany	przez	Michała	Gąsienicę	Szostaka,	stał	tu	do	2006	

roku,	po	czym	został	przeniesiony	na	zieleniec	między	pobli-

skimi	 ulicami	 Heweliusza	 i	Wodopój.	 Jego	 miejsce	 zajął	 po-

mnik	 Heweliusza	 autorstwa	 Jana	 Szczypka.	 Przedstawia	 on	

astronoma	 podczas	 pracy	 badawczej	 –	 uczony	 wpatruje	 się	

w	niebo,	i	to	dosłownie,	ponieważ	ścianę	kamienicy,	na	którą	

kieruje	wzrok,	ozdobiono	mapą	nieba.	Mapa	została	wykona-

na	na	podstawie	pism	samego	Heweliusza,	których	ilustracje	

to	swoiste	dzieła	sztuki.	

Skwer	przy	Kanale	Raduni	nie	powstał	jednak	po	to,	by	można	

było	postawić	na	nim	pomnik	Heweliusza.	Brak	zabudowy	w	tym	

miejscu	miał	służyć	odsłonięciu	jednego	z	najcenniejszych	i	naj-

piękniejszych	budynków	Starego	Miasta	–	ratusza,	który	szczęśli-

wie	nie	został	zniszczony	w	1945	roku.

Ul. Bednarska 2 i królowa oglądająca gwiazdy 

Skromna	 kamieniczka	 pod	 adresem	 Bednarska	 2	 otrzymała	

dekorację,	 która	 jest	 swoistym	 uzupełnieniem	 pomnika.	 Na	

jej	ścianach	przedstawiono	niebo,	które	przez	wiele	nocy	ob-

serwował	 Heweliusz	 wraz	 z	 żoną.	 Projekt	 malowidła	 wykona-

li	 Andrzej	 Dyakowski	 i	 Jacek	 Zdybel,	 wykorzystując	 przy	 tym	

mapy	z	książek	astronoma.	Zastosowana	przez	autorów	tech-

nika	 sgraffito	 była	 bardzo	 popularna	 w	 czasach	 astronoma.	

Polega	ona	na	pokryciu	ściany	dwiema	(lub	więcej)	warstwami	

tynku	 w	 różnych	 kolorach,	 a	 następnie	 wydrapywaniu	 tynku	

według	 zaplanowanego	 wzoru.	 Mapę	 wykonano	 w	 dwóch	

kolorach,	tło	jest	fioletowe,	a	gwiazdy	i	postacie	symbolizujące	

gwiazdozbiory	są	złote.

Z	Heweliuszem	ze	względu	na	 jego	ogromną	wiedzę	przy-

jaźnili	się	władcy,	którzy	odwiedzali	go	w	jego	pracowni.	W	1659	

roku	wizytę	złożyła	mu	sama	królowa	Ludwika	Maria	wraz	z	da-

mami	dworu.	Najpierw	Heweliusz	pokazał	władczyni	bibliotekę,	

następnie	ryciny	i	kolekcje	medali,	a	potem	przeszli	do	obserwa-

torium.	Rozciągał	się	z	niego	widok	na	okolice:	wzgórza,	morze,	

ujście	 Wisły.	 Królowa	 przez	 lunety	 obserwowała	 wody	 Zatoki	

Gdańskiej	 i	 zachód	 słońca.	 W	 tym	 czasie	 dwórki	 z	 rozbawie-

niem	przeglądały	się	we	wklęsłym	zwierciadle.	Wkrótce	potem	

Ludwika	 Maria	 wraz	 mężem,	 królem	 Janem	 Kazimierzem,	 po-

nownie	odwiedziła	pracownię	Heweliusza.	Pomimo	zimna	i	sil-

nego	wiatru	długo	przebywali	w	obserwatorium.	Niestety,	niebo	

było	 spowite	 chmurami	 i	 astronom	 nie	 mógł	 pokazać	 królowi	

powierzchni	Księżyca.	

To	 nie	 jedyni	 władcy,	 którzy	 złożyli	 wizytę	 astronomowi.	

Kilkakrotnie	 zaglądał	 tu	 Jan	 III	 Sobieski.	 Interesował	 się	 astro-

nomią	 i	 odwiedził	 Heweliusza,	 jeszcze	 zanim	 został	 królem.	

Nic	dziwnego,	Sobieski	był	znakomicie	wykształcony,	znał	kilka	

języków	 i	pasjonowała	go	nauka.	W	1668	roku	podczas	wizyty	

w	Gdańsku	spotkał	się	z	Heweliuszem	i	zamówił	u	niego	przy-

rządy,	dzięki	którym	sam	mógł	obserwować	nieboskłon.	Sobieski	

zaprzyjaźnił	się	z	naukowcem	i	gdy	został	królem	w	1676	roku,	

przyznał	mu	roczną	pensję	w	wysokości	1000	florenów,	a	także	

zwolnił	go	z	płacenia	podatków.	Po	pożarze	pracowni	Heweliusza	

król	wsparł	go	finansowo.	Badacz	odwdzięczył	się	Janowi	III,	na-

zywając	jeden	z	odkrytych	przez	siebie	gwiazdozbiorów	Tarczą	

Sobieskiego.	

Same	wizyty	królów	były	dla	mieszkańców	Gdańska	wyjątko-

wym,	niezwykle	barwnym	wydarzeniem.	Królowie	do	Gdańska	

przybywali	 z	 licznym	 orszakiem:	 rycerzami,	 wojskiem,	 dworza-

nami,	służbą,	a	także	dostojnikami	i	urzędnikami.	Niekiedy	królo-

wi	towarzyszyła	małżonka	z	dziećmi,	a	wtedy	orszak	był	jeszcze	

większy,	 bo	 zarówno	 królowa,	 jak	 i	 królewskie	 dzieci	 posiadały	
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własny	dwór	 i	 służbę.	Wszyscy	 jechali	na	 starannie	wybranych,	

najpiękniejszych	 koniach,	 specjalnie	 na	 tę	 okazję	 przystrojo-

nych.	Grzywy	i	ogony	zwierząt	zaplatano	w	warkocze.	Czasami	

sierść,	 ogony	 i	 grzywy	 były	 farbowane,	 najczęściej	 na	 czerwo-

no.	 W	 orszaku	 kroczyły	 niekiedy	 egzotyczne	 wielbłądy.	 Maria	

Kazimiera,	żona	króla	Jana	III	Sobieskiego,	podczas	jednej	z	wizyt	

w	Gdańsku	przed	wkroczeniem	do	miasta	przepłynęła	najpierw	

wzdłuż	 wałów	 (miasto	 bowiem	 otoczone	 było	 z	 każdej	 strony	

fosami)	na	obitym	czerwonym	materiałem	stateczku,,	z	którego	

pozdrawiała	 poddanych.	 Ludwika	 Maria,	 francuska	 księżniczka,	

która	przybyła	do	Gdańska,	by	poślubić	polskiego	władcę,	wje-

chała	 do	 miasta	 w	 niebieskiej	 karocy,	 sama	 ubrana	 w	 błękitną	

suknię.	Błękit	był	bowiem	tradycyjnym	kolorem	władców	Francji.	

O	wjeździe	królowej	ze	szczegółami	była	już	zresztą	mowa	pod-

czas	spaceru	poświęconego	kolorowi	niebieskiemu.	

Monarchę	 i	 jego	orszak	witano	 już	pod	Gdańskiem.	Władze	

miasta	wyjeżdżały	naprzeciw	władcy,	aby	go	powitać	i	wręczyć	

mu	 symboliczne,	 pozłacane	 klucze	 do	 bram.	 Mieszczanie	 wy-

patrywali	pochodu	z	wałów	chroniących	miasto.	Ustawieni	byli	

w	 odpowiedniej	 kolejności.	 Miasto	 w	 tym	 czasie	 podzielone	

było	na	kwartały.	Mieszkańcy	kwartału	Kogi	stali	 z	czerwonymi	

chorągwiami,	 kwartału	 Wysokiego	 –	 z	 białymi,	 Szerokiego	 –	

z	 niebieskimi,	 a	 Rybackiego	 –	 z	 pomarańczowymi.	 Mieszkańcy	

przedmieść	dzierżyli	chorągwie	w	kolorze	zielonym.	Przed	prze-

kroczeniem	 pierwszej	 z	 bram,	 Wyżynnej,	 wygłaszano	 uroczy-

ste	mowy,	chwalące	króla,	opisujące	jego	zalety	 i	porównujące	

go	 do	 największych	 bohaterów	 i	 herosów.	 Następnie	 powoli	

w	 ściśle	 określnej	 kolejności	 wjeżdżano	 do	 miasta.	 Przy	 wiwa-

tach	 i	 wystrzałach	 z	 armat	 gdańszczanie	 fetowali	 wizytę	 wład-

cy.	Wjazdom	towarzyszyła	muzyka	i	werble,	pokazy	sztucznych	

ogni	 i	 przemówienia,	 a	 trasę	 zdobiono	 dekoracjami:	 bramami	

triumfalnymi	 z	 rzeźbami	 i	 inskrypcjami.	 Na	 ulice	 wysypywano	

kolorowe	 kwiaty,	 a	 w	 oknach	 wieszano	 wielobarwne	 tkaniny.	

Wieczorami	odbywały	się	pokazy	sztucznych	ogni.	Nic	dziwne-

go,	że	wizyty	władców	w	Gdańsku	były	tak	wyczekiwane	przez	

mieszkańców	miasta.	

skromny fiolet 

W	 średniowiecznej	 Europie	 purpury	 było	 coraz	 mniej.	

Cesarstwo	 bizantyńskie,	 gdzie	 produkowano	 barwnik,	 miało	

poważne	problemy.	Władcy	cesarstwa	nadal	nosili	purpurowe	

szaty,	 a	 nawet	 przesyłali	 takie	 szaty	 w	 prezencie	 europejskim	

władcom,	 jednak	ze	względu	na	koszty	purpura	z	czasem	zo-

stała	wyparta	przez	głęboką	czerwień,	która	stała	się	kolorem	

królewskim.	 W	 purpurę	 oprócz	 władców	 ubierali	 się	 również	

dostojnicy	kościelni	i	dlatego	kolor	ten	bywa	nazywany	bisku-
pim,	a	kardynałów	określa	się	mianem	purpuratów.	

Sam	fiolet	nie	był	w	średniowieczu	popularny,	ponieważ	trud-

no	go	było	pozyskać.	W	tamtej	epoce	nie	mieszano	barwników,	

nie	było	więc	szansy	na	połączenie	czerwieni	i	błękitu	i	uzyskanie	

w	ten	sposób	głębokiego	fioletu.	Fioletowe	tkaniny	produkowa-

no,	wykorzystując	niebieski	barwnik	indygo.	Zresztą	w	tamtych	

czasach	 fiolet	 był	 bardziej	 kojarzony	 z	 czernią	 niż	 czerwienią	

i	błękitem.	Sama	nazwa	łacińska:	subnigrum,	oznacza	po	prostu	

półczerń.	Fiolet	obok	czarnego	stał	się	kolorem	żałoby,	był	uwa-

żany	za	poważny	i	smutny.	W	Kościele	katolickim	używany	jest	

w	okresie	Adwentu	i	Wielkiego	Postu.	

Długo	 trwało	 wynalezienie	 dobrego,	 trwałego	 fioletowego	

barwnika.	 Nastąpiło	 to	 w	 zasadzie	 dopiero	 w	 XIX	 wieku,	 kiedy	

powstało	kilka	pigmentów	barwiących	na	różne	odcienie	fioletu.	

W	1856	roku	młody,	zaledwie	18-letni,	brytyjski	chemik	William	

Henry	Perkin	próbował	uzyskać	w	laboratorium	chininę,	czyli	lek	

kolory GdańSka — detale architektoniczne GłówneGo i StareGo MiaSta



przeciwgorączkowy.	Wraz	z	dwoma	kolegami	przeprowadził	w	

tym	celu	serię	eksperymentów,	w	wyniku	których	uzyskał	barw-

nik	 o	 intensywnym	 fioletowym	 kolorze.	 Odkrywcy	 nazwali	 go	

moweiną	–	od	kwiatu	malwy.

Wiek	 XIX	 to	 okres	 rewolucji	 przemysłowej.	 Barwnik	 zaczęto	

wykorzystywać	w	fabrykach,	a	co	za	tym	idzie	–	fioletowe	ubra-

nia	stały	się	dostępne	dla	szerokiego	grona	odbiorców.	Do	po-

pularności	 koloru	 przyczyniła	 się	 sama	 królowa	 Wiktoria,	 która	

nosiła	fioletową	suknię.	Kolor	polubiła	też	znana	z	nienaganne-

go	gustu	cesarzowa	 francuska	Eugenia,	która	wytyczała	 trendy	

w	 modzie.	 Odkrycie	 Perkina	 było	 bardzo	 ważne	 dla	 przemysłu	

chemicznego	i	zadecydowało	o	popularności	koloru	fioletowe-

go	w	modzie,	a	samego	naukowca	uczyniło	człowiekiem	bardzo	

zamożnym.	Fiolet	nigdy	jednak	nie	odgrywał	takiej	roli,	jak	choć-

by	czerwień	czy	błękit.	Rzadko	występuje	w	przyrodzie	 i	dlate-

go	nie	zyskał	 tak	wielu	symbolicznych	znaczeń	 jak	 inne	kolory.	

Niezwykłą	karierę	zrobiła	za	to	purpura.	I	wydaje	się,	że	przyczyn	

powodzenia	tej	barwy	szukać	należy	nie	w	samym	kolorze,	który	

był	 zmienny	 –	 od	 głębokiego	 fioletu	 po	 szkarłatną	 czerwień	 –	

lecz	w	jego	trwałości,	blasku	i	głębi.

czy wiesz , że:

–	 Od	wieży	kościoła	św.	Katarzyny,	najstarszej	świątyni	na	Starym	Mieście,	wyższe	są	tylko	wieże	dwóch	zabytkowych	

budowli:	kościoła	Mariackiego	i	Ratusza	Głównego	Miasta.

–	 Dawny	podział	na	kwartały	w	Gdańsku	upamiętnia	popularna	fontanna	przed	Kaplicą	Królewską.
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