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Quiz
1.
a.
b.
c.

Ile latarni stoi przed głównym wejściem do ratusza:
2
4
6

2.
a.
b.
c.

Nad figurą Minerwy zdobiącą Wielką Zbrojownię umieszczono datę ukończenia budowli. Jest to rok:
1603
1604
1605

3.
a.
b.
c.

Jaki kolor ma kamienica stojąca na rogu ulicy Piwnej i Koziej, pod numerem 59?
czerwony
zielony
żółty

4. Na kolorowym malowidle z kamienicy przy Długim Targu 35 widzimy nie tylko imię autorki dzieła Teresy Pągowskiej, ale także datę powstania dzieła. Jest to rok:
a. 1950
b. 1955
c. 1960
5. Na zejściu do piwnicy kamienicy przy Długim Targu 16, gdzie znajdowała się winiarnia, widzimy postać Bachusa.
Bóg wina:
a. siedzi na beczce
b. je winogrona
c. śpi wśród winorośli
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Klaudiusz grabowski

Czerwień —
królewska barwa
Podczas pierwszego spaceru w tegorocznym cyklu Gdańskich
Miniatur towarzyszyć nam będzie barwa uważana przez długie lata za najpiękniejszą i najszlachetniejszą. Czerwień – bo
o niej mowa – upodobali sobie szczególnie królowie i władcy.
To jeden z najważniejszych kolorów w historii. Bardzo szybko pojawił się w sztuce. Najstarsze malowidła, które nasi przodkowie tworzyli na ścianach jaskiń, wyróżniają się czerwienią,
natomiast brakuje na nich zielonego czy niebieskiego. Gdy
zaczęto farbować tkaniny, barwiono je właśnie na ten kolor.
Symbolizował poświęcenie i dla ludzi zamieszkujących Europę
przez całe wieki miał największe znaczenie, obok bieli oznaczającej czystość i niewinność oraz czerni związanej z pokutą i smutkiem. Kolorom tym przypisywano dodatkowo wiele
innych znaczeń. Dla starożytnych Rzymian czerwień była
barwą władzy, cesarz ubierał się w szaty w odcieniu purpury. Określenie „purpurowy” do dziś wiąże się z bogactwem
i splendorem. Rzymianie nie lubili za to koloru niebieskiego,
który uważali za niegodny i łączyli go z barbarzyńcami – ludami mieszkającymi poza granicami państwa. Moda na czerwień na długo zapanowała w Europie. Do około 1300 roku
czerwony był ulubionym kolorem. Na początku XIV stulecia
przewagę zaczął zyskiwać błękit, największy konkurent czer-
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wieni. Oprócz niebieskiego popularna stała się również czerń,
uważana za elegancką i stonowaną, w przeciwieństwie do
krzykliwej czerwieni. Czerwony znalazł się na wielu flagach,
godłach i herbach, także Polski i Gdańska. Pomimo konkurencji niebieskiego pozostał popularny. Przypisuje się go osobom
aktywnym. Jest symbolem odwagi i waleczności, kolorem
ognia i krwi oraz serca, przez co wiązany jest z miłością. Czerwony krzyż z kolei stanowi symbol niesienia pomocy potrzebującym. Na pierwszym, wrześniowym spacerze przekonamy
się, czy w Gdańsku jest dużo czerwieni. Dowiemy się, gdzie
znajduje się jedno z najpiękniejszych gdańskich wnętrz: Sala
Czerwona, co to jest koszenila, którą kiedyś handlowano, oraz
która róża, biała czy czerwona, wygrała Wojnę Dwóch Róż.

Ceg ły

Czy o Gdańsku można powiedzieć, że jest czerwony? Z całą
pewnością jego zabytkowa część zasługuje na takie określenie,
gdyż jest zbudowana z cegieł. W naszej części Europy brakuje
kamienia, z którego budowano np. we Francji czy Włoszech.
Tam gdzie nie było kamienia, radzono sobie inaczej, wytwarzano tzw. sztuczny kamień, nazywany cegłą. Cegły były znacznie
tańsze od kamienia wydobywanego z wielkim wysiłkiem w kamieniołomach, ponieważ powstawały z łatwo dostępnej gliny.
Dzięki cegle w Gdańsku i wielu miastach naszej części Europy
można było budować okazałe kościoły, ratusze czy kamienice.
Glinę wydobywano pod koniec zimy, a następnie przewożono do cegielni, gdzie rozdrabniano ją i moczono, a także
dodawano składniki, które zapobiegały późniejszemu pękaniu
cegieł. Po odpowiednim czasie można było formować cegły.
Glinę umieszczano w formach przypominających skrzynki,
a jej nadmiar był ściągany po prostu palcami. Ślady po nich
pozostawały po wypaleniu, dlatego takie cegły nazywamy palcówkami. Następnie cegły suszono na słonecznym placu, ale
pod daszkiem, żeby za mocno nie wyschły. Potem wypalano
je w specjalnych piecach w temperaturze od 800 do 1000 °C.
Najlepiej wypalały się cegły umieszczone w środku pieca, te
ułożone przy brzegach już niekoniecznie, same piece również
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różniły się od siebie. Kiedy przyjrzymy się uważnie ścianom
starych budynków, zobaczymy, że cegły mają różną barwę! Cegła dobrze wypalona to wiśniówka, nazywana tak od głębokiego koloru, natomiast niedopałka to – jak wskazuje nazwa –
cegła źle wypalona. Z kolei zendrówka jest ciemnoczerwona,
prawie czarna, a to dlatego, że wypala się ją w wyższej temperaturze – 1300 °C. Kolor cegieł zależał też od rodzaju gliny. Czasami cegłom nadawano różne kształty – tak zwane kształtki
służyły do dekoracji budowli. Czasami cegły, kształtki i dachówki pokrywano glazurą, czyli masą szklaną, która po wypaleniu
dawała piękne efekty. Glazura lśniła w słońcu, odbijając światło. Można było otrzymać różne kolory poprzez zastosowanie
barwników. Często wybierano zieleń, żółć i czerń, które wyglądały szczególnie dobrze w zestawieniu z czerwienią. Ceglane
ściany niekiedy malowano, pozostałości takich malowideł widzimy np. na Ratuszu Głównego Miasta. Zdarzało się, że ściany malowano na… czerwono i następnie białymi liniami rysowano siatkę, która miała przypominać spoiny między cegłami.
Może się to wydawać zaskakujące – dlaczego na cegłach malowano cegły? Zapewne z tego powodu, że cegły wyrabiane
ręcznie różnią się od siebie odcieniem czerwieni. Pomalowanie
ich farbą wyrównywało kolor.
Moda na ceglane ściany przemijała od połowy XVI wieku.
W tym okresie ściany zaczęto pokrywać tynkiem, barwionym
na różne kolory. W zależności od okresu i mody na domy nakładano tynki żółte, różowe lub białe. Tynk nie tylko nadawał
kolor, ale także pełnił inną funkcję – chronił cegły, które, choć
są materiałem bardzo wytrzymałym, również się niszczą. Dotyczy to głównie cegieł źle wypalonych lub wykonanych z gorszej, zanieczyszczonej gliny. Budowano z nich, ponieważ były
po prostu tańsze. Z kiepskich cegieł wzniesiono np. Ratusz
Starego Miasta. Ta część miasta była biedniejsza od Głównego
Miasta, ratusz zbudowano za pożyczone pieniądze. Zakupiono
wprawdzie cegły i drewno, ale brakowało funduszy na opłacenie robotników. Władze Starego Miasta zwróciły się o pomoc
do… władz Głównego Miasta, które pożyczyły na ten cel 1000
florenów.
Moda na ceglane ściany bez tynków wróciła w XIX wieku,
w tym czasie praca w cegielniach wyglądała już inaczej. Przy
produkcji cegieł korzystano z maszyn. Cegła maszynowa różni się od tej wyrabianej ręcznie, jest bardziej jednolita, każda
ma ten sam kolor. W okolicach Gdańska w tym okresie działały
dwie duże cegielnie: w Kokoszkach (obecnie dzielnica Gdańska) i w Kolibkach (obecnie dzielnica Gdyni). W wielu gdańskich
budynkach możemy znaleźć cegły z nazwą obu miejsc produkcji, także w ścianach Ratusza Głównego Miasta, gdzie zniszczone cegły wymieniono na nowe, wykonane w gdańskich cegielniach. Wystarczy uważnie przyjrzeć się zewnętrznym ścianom
budynku.
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R atusz G łównego Miasta , ul . D ługa 46

Z cegły zbudowano najważniejszy niegdyś budynek w Gdańsku – ratusz przy ulicy Długiej. W tej siedzibie władz miasta
zapadały najważniejsze decyzje, do dzisiaj odbywają się tu
spotkania i uroczystości. Ratusz zaczęto wznosić w XIV wieku.
Początkowo był znacznie mniejszy, ale wraz z rozrastaniem się
Gdańska ratusz był rozbudowywany.
W 1308 roku Gdańsk i Pomorze dostały się pod panowanie zakonu krzyżackiego. Krzyżacy rządzili twardą ręką, co nie
podobało się gdańszczanom. Gdy tylko nadarzyła się okazja,
sprzymierzyli się z królem Polski. Wybuchła długa wojna, nazywana trzynastoletnią, wskutek której Gdańsk i Pomorze
znowu znalazły się w granicach Polski. Krzyżaków wygnano
z Gdańska, a zamek, w którym mieszkali, rozebrano. Cegły, które
jak wiemy były cennym materiałem, wykorzystano do budowy
domów, kamienic i innych obiektów. Kiedy jednak do Gdańska
przyjechał król Kazimierz Jagiellończyk, nie miał gdzie się zatrzymać. Mieszczanie przygotowali zatem odpowiedni apartament w ratuszu. Król, wdzięczny za pomoc w czasie wojny,
nadał gdańszczanom wiele przywilejów (praw), dzięki którym
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mogli oni pracować i bogacić się bez ograniczeń, nakładanych
niegdyś przez Krzyżaków. Jednym z przywilejów było używanie
czerwonego wosku do pieczęci na dokumentach wydawanych
przez Radę Miasta. Wcześniej używano wosku zielonego. Król
dodał też do gdańskiego herbu, składającego się z dwóch białych krzyży i czerwonej tarczy, złotą królewską koronę. Krzyże
w herbie Gdańska to symbol zakonu krzyżackiego i zostały miastu narzucone w XIV wieku. Barwami Krzyżaków są jednak biel
i czerń, skąd więc wzięła się czerwień?
Biel i czerwień to kolory Hanzy, związku miast północnej Europy. W średniowieczu miasta te, chcąc wspierać swoich kupców, założyły związek, który miał pomagać w handlu
i kontaktach między odległymi zakątkami naszego kontynentu. W pewnym okresie Hanza była tak potężna, że musieli się
z nią liczyć królowie i książęta. Gdańsk był jednym z największych miast hanzeatyckich i właśnie dzięki handlowi bardzo się
wzbogacił. Widać to chociażby po wspaniałej wieży Ratusza
Głównego Miasta. W 1556 roku w budynku wybuchł pożar,
wywołały go iskry z kominka w Sali Wety. Odbudowa trwała
kilka lat, ratusz otrzymał wspaniałą, najwyższą w mieście wieżę, liczącą 83 metry. Na jej szczycie umieszczono figurę króla
Zygmunta Augusta, który panował wówczas w Polsce. Rzeźba
została pokryta złotem, złoty był bowiem drugą, obok czerwieni, królewską barwą. W wieży zawieszono także carillon, czyli
instrument złożony z wielu mniejszych i większych dzwonów.
Najmniejszy ważył 25 kilogramów, najcięższy zaś – 500, łącznie było ich 14. Od strony Długiego Targu zbudowano dwie
mniejsze wieżyczki, na jednej wisiał dzwon nazywany „dzwonem biednych grzeszników”, ponieważ dzwonił wówczas, gdy
kat wykonywał egzekucje na Długim Targu. W Gdańsku kat najczęściej ścinał mieczem. Egzekucje przyciągały tłumy gapiów,
dlatego też miejsce dla kata i skazańca ogrodzone było specjalnym płotem. Widownia gromadziła się na ulicach, w oknach
i na przedprożach.
W samym ratuszu najważniejszym pomieszczeniem była
sala, w której obradowała Rada Miasta, decydująca o polityce
Gdańska. Sala otrzymała wspaniałe, zachwycające do dziś wyposażenie. Możemy tu podziwiać kominek, drewniane ławy
oraz wiele cennych obrazów. Uwagę przykuwa jednak plafon,
czyli bogato zdobiony sufit. Największym obrazem plafonu jest
Apoteoza Gdańska, ukazująca Gdańsk jako miejsce, w którym
dzięki przychylności boskiej panuje dobrobyt. Na obrazie widać
wyłaniającą się z niebios dłoń Boga, która obejmuje wieżę Ratusza Głównego Miasta. Oprócz panoramy miasta pokazana jest
Wisła, którą z całej Polski spływały towary, sprzedawane później
w Gdańsku. Widzimy także gdańskich mieszczan i mieszczki
oraz polskich szlachciców. Sala nazywana jest czerwoną, gdyż
właśnie takiej barwy suknem obito jej ściany. Inna nazwa sali to
Letnia, ponieważ Rada Miasta spotykała się tu latem, zimą obra-
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dy odbywały się w mniejszym pomieszczeniu znajdującym się
obok, nazywanym Salą Zimową lub Małą Salą Rady.
Budynek Ratusza Głównego Miasta został mocno zniszczony w czasie II wojny światowej. Szczęśliwie udało się uratować
część wyposażenia, w tym to najcenniejsze z Sali Czerwonej.
Spłonęła wieża z carillonem, uratowano tylko trzy dzwony.
Ratusz został odbudowany, a obecnie jest siedzibą Muzeum
Gdańska, dzięki czemu możemy zwiedzać jego wnętrza
i z wieży podziwiać panoramę miasta. Na odbudowanej wieży
w 1951 roku ponownie umieszczono rzeźbę króla Zygmunta
Augusta, a w 2000 roku powieszono nowy carillon, składający
się z 37 dzwonów. Najmniejsze ważą 6 kilogramów, największy
zaś – 628. Każdy ma swoją nazwę, w większości noszą imiona
zasłużonych dla miasta osób. Kilku nadano imiona królów Polski
i książąt gdańskich, jeden nazwano Hanzą. Najmniejszy dzwon
to dzwon św. Wojciecha, największy nosi nazwę Solidarność.

Koszenila

W poprzedniej edycji Gdańskich Miniatur zajmowaliśmy się
parkami i rosnącymi w nich drzewami. Przekonaliśmy się, że nazwy niektórych miesięcy pochodzą od nazw drzew, listopada
oczywiście od jesiennego opadania liści, a lipca od kwitnących
latem lip. Był jeszcze brzezień od zieleniących się wczesną wiosną brzóz, ale ostatecznie zastąpił go marzec.
Nazwa czerwca, pierwszego letniego miesiąca, pochodzi od
czerwca polskiego, małego owada przypominającego pluskwę. Owad ten okazał się niezwykle cenny, ponieważ pozyskiwano z niego drogi barwnik, nazywany koszenilą, który nadawał tkaninom intensywny czerwony kolor. Koszenila, inaczej
karmina, była poszukiwana nie tylko przez farbiarzy tkanin, ale
także przez malarzy, którzy płacili za nią wysoką cenę. Jej zaletą było to, że z upływem czasu nie płowiała i zachowywała
krwistoczerwony odcień. Przez długie lata Polska była potęgą
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w produkcji tego barwnika, gdyż czerwiec, z którego koszenila
jest produkowana, żyje licznie właśnie na terenie naszego kraju. Ten mały owad do życia potrzebuje niepozornej, niedużej
roślinki: czerwca trwałego. Czerwiec trwały rośnie na jałowej,
piaszczystej glebie i nie ma dużych wymagań, nie potrzebuje
nawet za wiele wody. Wyrasta do zaledwie 20 centymetrów,
często jednak jest nawet niższy, w maju kwitnie na biało. Byłby
uznawany za zwykły chwast, gdyby nie to, że jest domem dla
czerwca polskiego. Owady zbierało się wczesnym latem, dlatego pierwszy letni miesiąc nosi imię czerwiec, stąd też pochodzi nazwa ulubionego koloru królów. Zbiory owadów odbywały się około 24 czerwca, czyli blisko święta Jana Chrzciciela,
stąd barwnik nazywano także krwią świętego Jana. Następnie
owady zalewano wrzątkiem lub octem, a później suszono na
słońcu albo w piecu, by móc je zmielić. Do wyprodukowania
kilograma koszenili potrzeba około 155 000 owadów, dlatego
barwnik ten nie był tani, a handel nim przynosił duże zyski.
Z Polski na zachód Europy koszenila trafiała najczęściej właśnie
przez Gdańsk, który był głównym portem kraju. Obok zboża,
soli i drewna była jednym z najważniejszych wywożonych stąd
towarów.
Na kilku kamienicach możemy zobaczyć sceny z handlowego życia miasta. Na przykład na kamienicy przy Długiej 51,
w pobliżu Ratusza Głównego Miasta, widzimy – tak jak na obrazie Apoteoza Gdańska – polskich szlachciców i gdańskich kupców. Ubrani są w czerwone szaty. Jedna z uwiecznionych dam
to Barbara Radziwiłłówna, ukochana żona Zygmunta Augusta.
Nie wiemy, czy ulubionym kolorem królowej była czerwień,
ale wiemy, że używała ona różu do makijażu. Z całą pewnością
natomiast ciemna czerwień była – obok fioletu – ulubionym
kolorem następnej żony Zygmunta Augusta, Katarzyny Habsburżanki, która kazała sobie szyć suknie właśnie z tak barwionych tkanin.
Handel koszenilą z zachodnią Europą trwał do XVI wieku,
kiedy to odkryto czerwca kaktusowego, owada bytującego
na rosnących w odległym Meksyku opuncjach. To stamtąd
zaczęto sprowadzać koszenilę. Ciągle była drogim towarem,
więc zaczęto hodować owady na położonych bliżej Europy Wyspach Kanaryjskich. W 1868 roku wytworzono tu prawie 3 miliony kilogramów koszenili, do czego potrzebnych było aż 420
miliardów owadów! W tym czasie karminę dodawano także
do jedzenia i kosmetyków. Z upływem lat produkcja barwnika
z owadów straciła na znaczeniu, dzięki postępowi chemii udało
się pozyskać koszenilę w laboratorium.
Chociaż w XVI wieku sprzedaż koszenili na zachód nie była
już tak opłacalna, w Polsce nie zaprzestano produkcji czerwonego barwnika. Potrzebny był w kraju, a ponadto sprzedawano
go na wschód. Czerwień przez długi czas była w Polsce bardzo
modna, co widzimy na wielu obrazach. Tak jak w Europie, sym-
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bolizowała władzę i bogactwo, szaty w tym kolorze nosili królowie, książęta, rycerze i szlachta. Jeśli szlachcic był ubogi i chodził w niefarbowanym suknie, bo nie było go stać na barwioną
na czerwono tkaninę, nazywano go pogardliwie szaraczkiem.
Obecnie koszenilę dodaje się do kosmetyków i jedzenia.
Dzięki niej przybierają barwę od delikatnego różu po ciemny
szkarłat. Cały czas produkuje się barwnik pozyskiwany z owadów, jednak obecnie krajem słynącym z produkcji naturalnej
koszenili nie jest już Polska, lecz dalekie Peru.

Wielk a Zbrojownia , Targ Węglow y 6

Czerwony jest także kolorem krwi, wojny i rewolucji. Do dzisiaj
ostrzega i zapowiada niebezpieczeństwo, jest wykorzystywany
w światłach i znakach drogowych, gdyż najszybciej przyciąga
wzrok. Czerwony miał też chronić przed złymi zaklęciami i mocami, dlatego amulety (przedmioty, którym przypisuje się magiczną moc) w tym kolorze zakładano dzieciom, np. talizman
z kła, zawieszony na czerwonym wisiorku, widzimy na portrecie
królewicza Zygmunta, który po objęciu tronu Polski przybrał
imię Zygmunta III Wazy.
Z kolei budynki i mieszkających w nich ludzi miały chronić
umieszczane na nich maszkarony. Były to brzydkie, fantastyczne maski, które miały odstraszać zło. Same maszkarony nie wystarczą jednak, by obronić miasto przed wrogimi wojskami. Do
tego służyły potężne fortyfikacje otaczające Gdańsk. Potrzebna
była również broń i aby ją magazynować, na początku XVII wieku zbudowano arsenał, który nazywamy Wielką Zbrojownią.
Zbudowana z czerwonej cegły budowla stanowi jeden
z najbardziej znanych gdańskich zabytków. Obecnie jest siedzibą Akademii Sztuk Pięknych, a o jej przeszłości przypomina bogata dekoracja. Szczyty po obu stronach ozdobione są rzeźba-
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mi i medalionami przedstawiającymi żołnierzy i wojowników.
Wśród żołnierzy możemy rozpoznać: pikinierów, halabardników i muszkieterów. Nazwy te pochodzą od rodzaju broni,
jaką walczyli: pik, halabard i muszkietów. Do wnętrza prowadzą
duże drzwi, nad którymi umieszczono herby miasta, podtrzymywane przez lwy. Oprócz rzeźb żołnierzy możemy podziwiać
wyobrażenia luf armatnich zionących dymem oraz eksplodujących pocisków. Przed budynkiem, od strony ulicy Piwnej,
stoi okrągła studzienka, przypominająca kształtem świątynię.
W niszy nad studzienką znajduje się rzeźba Minerwy, rzymskiej
bogini wojny sprawiedliwej, czyli obronnej, a także mądrości
i sztuki. Gdańszczanie lubili odwoływać się do historii i kultury Rzymian, dlatego na wielu budynkach w mieście możemy
ujrzeć postacie znane z mitologii. Rzeźba wskazywała na to,
że choć gdańszczanie miłują pokój, to jednak w razie ataku nie
zawahają się bronić. Warto przyjrzeć jej się dokładnie: na tarczy, którą trzyma Minerwa, widać przerażającą twarz kobiety,
która zamiast włosów ma węże. To twarz Meduzy, potwora zabijającego samym spojrzeniem. Ten budzący postrach wizerunek – podobnie jak maszkarony i kolor czerwony – bronił przed
przeciwnikami.

Wino, róże i wojna , ul . Piwna 51

W naszych czasach wystarczy odkręcić kran, by popłynęła zeń
woda. Kiedyś nie było takich luksusów, wody trzeba było szukać, w tym celu kopano głębokie studnie. Czysta i świeża woda
często była niedostępna, a dobrze wiemy, że wypicie brudnej
wody może być bardzo niebezpieczne. Żyjące w niej bakterie
mogą wywołać chorobę, a niektóre choroby są tak groźne, że
prowadzą nawet do śmierci.
Jak radzono sobie z tym problemem w dawnych czasach?
Spożywano napoje, które były bezpieczne: piwo i wino. Podczas ich produkcji giną zagrażające zdrowiu bakterie i mamy
pewność, że wypicie napoju nie doprowadzi do choroby. Dawniej wypijano więc znaczne ilości wina i piwa, nie tylko w trakcie uczt i zabaw, ale także po to, by ugasić pragnienie. Pamiętajmy, że kawa, herbata i czekolada, które także są bezpiecznymi
napojami, pojawiły się w Europie dopiero w XVI wieku i długo
mogli pozwolić sobie na nie wyłącznie ludzie bogaci. Znacznie tańsze było wino i piwo, które produkowano także w wersji
o bardzo niskiej zawartości alkoholu, tak aby mogli je spożywać
nawet najmłodsi.
Wino również świadczyło o zamożności – winorośl, z której
się je wytwarza, najlepiej rośnie na ciepłych, słonecznych stokach. Wino produkuje się więc na południu, we Francji, Włoszech czy Hiszpanii. Założenie winnicy świadczyło o tym, że
w kraju panuje pokój, ponieważ produkcja trunku nie jest łatwa
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i wymaga więcej czasu. Wino podawano podróżującym i gościom, było znakiem pokoju i przyjaźni. W sztuce winogrona są
symbolem obfitości. Bogiem wina w starożytnym Rzymie był
Bachus, przedstawiany zarówno jako młodzieniec, czasami nawet dziecko, jak i podstarzały mężczyzna. Jego postać pojawiała się w miejscach, gdzie ucztowano i spożywano wino.
W Gdańsku również możemy natknąć się na wizerunki Bachusa. Umieszczano je nad zejściami do piwnic, gdzie znajdowały się winiarnie. Jeden z nich widzimy przy kamienicy
numer 51 przy ulicy Piwnej. Na innych kamienicach możemy
z kolei zobaczyć wesołe sceny uczt. Na przykład przy Długiej
7 uwieczniono ucztę w ogrodzie, podczas której damy i młodzieńcy ubrani w piękne szaty muzykują, rozmawiają, bawią
się, jedzą i piją wino. Zabawa toczy się u stóp zamku. Kolejną
wspaniałą scenę możemy zobaczyć na kamienicy przy Długim Targu 35. Przedstawiono tam wnętrze pałacu albo zamku,
w dużej sali zebrało się liczne grono młodych ludzi. Wytwornie
ubrane damy rozmawiają i ucztują, zabawiane przez eleganckich młodzieńców. Służba donosi półmiski z potrawami, grajkowie umilają czas muzyką. Błaźni i trefnisie rozweselają towarzystwo, przynoszą kolorowe, egzotyczne ptaki oraz psy. Jeśli
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uważnie przyjrzymy się scenie, to zobaczymy, że jedna z dam
trzyma kartę, na której widnieje imię Teresa. Jest to imię autorki
fresku Teresy Pągowskiej.
Wino może być także narzędziem zbrodni. W XV wieku
w Anglii toczyła się wojna domowa. Chodziło oczywiście
o przejęcie władzy w kraju. Nazwana została Wojną Dwóch Róż,
gdyż walczyły ze sobą dwa potężne rody: Lancasterów i Yorków, które w swoich herbach miały róże – pierwszy czerwoną,
drugi zaś białą. W 1461 roku przewagę zyskała biała róża. Tron
objął Edward IV z rodu Yorków, który na dwór królewski sprowadził swoich młodszych braci, Jerzego i Ryszarda. Nie był to
jednak zbyt szczęśliwy pomysł, bracia króla, delikatnie mówiąc,
okazali się niewdzięcznikami. Jerzy zaczął spiskować przeciw
Edwardowi i nawet wzniecił bunt. Ostatecznie bracia pogodzili się, ale nie na długo. Jerzy ponownie posunął się do zdrady,
oskarżał nawet króla o praktykowanie czarnej magii, dzięki której miał on rzekomo zdobyć tron. Edward IV nie wytrzymał ciągłego spiskowania i przy czwartej zdradzie brata uwięził księcia
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Jerzego. Książę został skazany na śmierć, mógł jednak wybrać
sposób, w jaki zostanie stracony. Wybrał dosyć nietypową metodę egzekucji. Kazał utopić się w beczce ulubionego wina,
słodkiej małmazji.
Król nie przypuszczał, że znacznie groźniejszy jest jego najmłodszy brat Ryszard, przez wiele lat wiernie mu służący. Po
śmierci Edwarda IV tron objął jego syn Edward V, który nie miał
jeszcze wtedy 13 lat. O koronie marzył jednak po cichu właśnie Ryszard – brat Edwarda IV i stryj Edwarda V. Przejął on tron
i rozkazał uwięzić Edwarda V i jego młodszego o trzy lata brata.
Koronował się jako Ryszard III i kazał zabić swoich dwóch bratanków. Nie panował jednak długo, został pokonany przez spokrewnionego z rodem czerwonej róży Henryka Tudora i w 1485
roku zginął w czasie bitwy. Tron objął Henryk Tudor i żeby pogodzić dwa rody, pojął za żonę Elżbietę York, córkę Edwarda IV,
która zasłynęła jako piękna i dobra władczyni. Tak połączono
rody dwóch róż, czerwonej i białej, i zakończono długą i krwawą wojnę domową.

Czy wiesz , że:

– Chociaż zejścia do piwnic Dworu Artusa nie zdobi figura Bachusa (widzimy tu innego boga, Merkurego, opiekuna
handlu), o tym, że spożywano tu wino, przypomina winorośl na kopułce, na której stoi Merkury.
– Nazwa „bordowy”, odnosząca się do ciemnej czerwieni, pochodzi od miasta Bordeaux we Francji, znanego z produkcji win o głębokim kolorze.
– Określenie „czerwony”, pochodzące od małego owada, z którego pozyskiwano barwnik, przyjęło się także w językach: białoruskim, ukraińskim, czeskim i bułgarskim.
– Kolor czerwony opisywano także jako szkarłatny. Określenie to, zaczerpnięte z łaciny, funkcjonuje w wielu językach
europejskich. Po angielsku brzmi scarlet i traktowane jest także jako imię. Scarlett to np. bohaterka słynnej powieści
Margaret Mitchell Przeminęło z wiatrem.
– Portret Elżbiety York, królowej Anglii, która słynęła z urody, miał posłużyć jako wzorzec dla postaci damy kier z talii kart.
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