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Quiz
1.
a.
b.
c.

W kamienicy przy ulicy Długiej 33 znajduje się obecnie bar mleczny. Jak się nazywa?
Neptun
Posejdon
Tryton

2.
a.
b.
c.

Ile statków możemy zobaczyć na kamienicy przy ulicy Długiej 33 (nie licząc tych na mozaikach)?
4
7
9

3.
a.
b.
c.

Nad wejściem do kamienicy przy ulicy Kaletniczej 3 widzimy ciekawą scenę. Co przedstawia?
produkcję piwa
wypiek pieczywa
tkanie sukna

4.
a.
b.
c.

Od strony ulicy Mariackiej prowadzi do kościoła jedno z kilku wejść, co stoi po jego bokach?
pomniki lwów
latarnie
kamienne kule

5.
a.
b.
c.

Zielona Brama jest obecnie oddziałem jednego z muzeów, którego?
Muzeum Gdańska
Muzeum Narodowego
Muzeum Archeologicznego
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Klaudiusz grabowski

Długo niedoceniany
niebieski
Kolor niebieski, kojarzony z niebem i morzem, a przez to również z odpoczynkiem i relaksem, jest powszechnie lubiany
i często wykorzystywany przy urządzaniu wnętrz i w reklamach. Jego ciemny odcień, granat, uchodzi – obok czarnego
i białego – najbardziej elegancki wśród kolorów i jest chętnie
noszony. Zanim jednak niebieski i jego dwa główne odcienie:
jasny, czyli błękit, i ciemny, czyli granat, stały się popularne,
upłynęło wiele lat.
W sztuce najpierw stosowano takie barwy, jak czerń, biel,
różne odcienie czerwieni oraz żółci. Niebieski pojawił się późno,
a to dlatego, że trudno było uzyskać trwały niebieski barwnik.
Jego pozyskanie było nie tylko skomplikowane, ale także niezwykle kosztowne. Niebieski długo był niedoceniany, czasami
nawet niedostrzegany – gdy czytamy opisy tęczy pisane przez
starożytnych Greków i Rzymian, znajdujemy tam wszystkie kolory oprócz niebieskiego! Rzymianie, których kultura i upodobania w dużej mierze wpłynęły na nasze współczesne gusta,
wręcz niebieskiego nie lubili. Uważali go za kolor barbarzyńców,
czyli niecywilizowanych ludów i plemion mieszkających poza
ich państwem. Barbarzyńskiemu błękitowi przeciwstawiali szlachetną, będącą symbolem władzy czerwień. Faktycznie niektóre ludy z północnej Europy barwiły za pomocą roślin swoje ciała na niebiesko, by wzbudzić strach w swoich nieprzyjaciołach.
Rzymianie uważali nawet, że posiadanie niebieskich oczu jest
wadą i często łączy się z innymi negatywnymi cechami: rudymi, kręconymi włosami, otyłością i niezdrową bladością. W średniowieczu nastąpiła jednak zmiana, niebieski zyskał na popularności, a w kilku dziedzinach dogonił, lub wręcz prześcignął
czerwień. Jak do tego doszło, dowiemy się podczas drugiego
spaceru tegorocznej edycji Gdańskich Miniatur.

bywał niedostrzegany albo nielubiany. We wszystkich językach w pierwszej kolejności zaczęto używać określeń na biel
i czerń. Następnie powstały nazwy dla czerwieni. Właśnie biel,
czerń i czerwień były przez wiele lat najważniejszymi barwami.
Dopiero później zaczęto określać żółty i zielony, a na samym
końcu niebieski. To opóźnienie tłumaczone było w różny sposób, pojawił się nawet pomysł, że nasi przodkowie nie widzieli
niebieskiej barwy. Oczywiście tak nie było, przez długi okres
kolor ten po prostu nie miał żadnego znaczenia symbolicznego i w przeciwieństwie do wyrazistej bieli, czerni czy czerwieni
nie wywoływał żadnych emocji. Pierwsze naskalne malowidła
wykonywano właśnie w tych kolorach, dodając jeszcze różne

Ul . D ługa 33 – co ma wspólnego Fr ankenstein
z niebieskim?

Wydaje się, że kolor niebieski towarzyszy nam niemal w każdej chwili, wszak niebo i woda przybierają najczęściej różne
odcienie tej barwy. W języku polskim kolor ten otrzymał nazwę właśnie od nieba. Mimo to w dawnych czasach niebieski
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odcienie żółci. Nie oznacza to jednak, że niebieski nie pojawiał
się w sztuce i w życiu codziennym, było go jednak zdecydowanie mniej niż obecnie. Niebieski zaistniał w sztuce starożytnego
Egiptu i na Bliskim Wschodzie dzięki lazurytowi, czyli lapis-lazuli. Był to minerał o intensywnie niebieskiej barwie, wydobywany w górach Afganistanu w dalekiej Azji. Wykonywano z niego figurki i biżuterię, zdobiono nim instrumenty i rzeźby, a po
rozkruszeniu wykorzystywano do produkcji barwnika, którego
używali malarze. Lazuryt był jednak bardzo drogi. Tańszy był
azuryt – minerał występujący także w górach Europy, nazywany błękitem górskim. Jednak barwnik pozyskiwany z azurytu
był mniej intensywny, nie tak wytrzymały, a do tego przechodził w odcienie zieleni i czerni. Uzyskanie farby, która po nałożeniu na płótno dawała piękny, intensywny błękit, było niezwykle
trudne i kosztowne. Aby efekt był odpowiedni, ziarenka roztartego lazurytu lub azurytu musiały mieć właściwą grubość.
Znacznie łatwiej było malować czerwoną farbą.
Ale to się zmieniło wraz z wynalezieniem w laboratorium
barwnika chemicznego. Doszło do tego zupełnie przypadkowo w 1706 roku w Berlinie. Nie znamy szczegółów tego
wydarzenia, wiemy tylko, że produkujący barwniki Johann
Jacob Diesbach chciał uzyskać delikatny odcień… czerwieni.
Dodał jednak zły składnik, który otrzymał od Johanna Conrada
Dieppla. Efekt był zaskakujący – powstał intensywny błękit.
Dieppel zorientował się, na czym polegał błąd, i udoskonalił
jeszcze produkcję barwnika. Długo utrzymywał w sekrecie
proces jego tworzenia. Wyrabiana w ten sposób farba otrzymała początkowo nazwę „błękit berliński”, z czasem jednak
przyjęła się nazwa „błękit pruski”, gdyż Berlin był wówczas stolicą Prus. Wynalezienie tak ważnego barwnika nie przyniosło
jednak Diepplowi upragnionej fortuny.
Johann Conrad Dieppel urodził się w 1673 roku na zamku
Frankenstein. Był barwną postacią i wiódł nader burzliwe życie.
Otrzymał staranne wykształcenie, a swoją wiedzę chciał spożytkować w celu wynalezienia eliksiru życia, który miał gwarantować nieśmiertelność. W swoim laboratorium przeprowadzał
więc różne eksperymenty. Krążyły plotki, że szalony badacz
wykorzystuje zwłoki ludzkie i zwierzęce. Jednak pomimo czarnej legendy, która ciągnęła się za Diepplem – byli nawet tacy,
którzy uważali, że utrzymuje kontakty z samym diabłem – pracował on jako lekarz. Zmarł w 1734 roku, chociaż utrzymywał,
że wynalazł eliksir, który pozwoli mu dożyć do 135. roku życia.
Barwne dzieje alchemika, a w zasadzie legenda, która go otaczała, stały się – prawdopodobnie – inspiracją dla dziewiętnastowiecznej angielskiej pisarki Mary Shelley. Ta zafascynowana
medycyną i anatomią autorka napisała powieść, która do dziś
wzbudza zainteresowanie twórców i czytelników.
Na przełomie XVIII i XIX wieku popularny stał się nowy gatunek powieści, który miał wywoływać u czytelnika dreszcz
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grozy. Akcja często toczyła się w mrocznych zrujnowanych
zamczyskach, opuszczonych klasztorach czy na zarośniętych
cmentarzach. Bohaterowie narażeni byli na liczne niebezpieczeństwa, pułapki, klątwy czy choroby, które sprowadzały na
nich nadprzyrodzone moce. Powieści takie nazywamy powieściami grozy lub gotyckimi. Jedną z najbardziej znanych jest
Frankenstein, napisany przez Mary Shelley w 1818 roku. Autorka
stworzyła postać naukowca, doktora Wiktora Frankensteina,
który bada zagadkę śmierci. Staje się to jego obsesją, w końcu
z ludzkich zwłok tworzy monstrum, które udaje mu się ożywić, co jest początkiem wielu nieszczęść. Powieść stała się
inspiracją dla wielu twórców, na jej podstawie powstały inne
powieści, filmy oraz seriale. Mary Shelley, tworząc postać doktora, mogła wzorować się na postaci Dieppla, który poszukując
eliksiru życia, wynalazł błękit pruski. Wróćmy więc do koloru
niebieskiego.
Kamienica pod numerem 33 przy ulicy Długiej została
ozdobiona ciekawą dekoracją właśnie w tym kolorze. Nad
oknami parteru widzimy dwie mozaiki. Mozaika jest techniką
malarską, choć przy jej tworzeniu nie używamy pędzla. Obraz
powstaje z drobnych, różnokolorowych kawałków kamienia,
szkła lub ceramiki ułożonych na przygotowanym podłożu,
które zastyga. Artystka Cecylia Dobrowolska stworzyła dwie
baśniowe sceny. Jedna z nich przedstawia żeglarzy na statku,
którzy toczą walkę z morskimi stworami przypominającymi
smoki. Stwory wyglądają bardzo groźnie, są olbrzymie i mają
ostre pazury. Druga scena ukazuje rybaków rzucających sieci,
w które wpadają duże, kolorowe ryby. Cała kamienica ozdobiona jest jeszcze wyobrażeniami statków, które wykonały
Cecylia Dobrowolska i Maria Alkiewicz.

Diabe ł z ulic y K aletnicze j, czyli wojna
czerwonego z niebieskim

Wojna czerwieni z błękitem odnosi się do rywalizacji pomiędzy
farbiarzami barwiącymi tkaniny na niebiesko a farbiarzami używającymi czerwonych barwników. Moda na niebieski wiąże się
ze zmianą sposobu postrzegania tego koloru oraz udoskonaleniem techniki farbowania tkanin. Do produkcji barwników używano rośliny: urzetu barwierskiego, a cały proces był niezwykle
skomplikowany. Po zebraniu liści rośliny trzeba było je zmielić
i poddać fermentacji, w czasie której wytwarzał się bardzo przykry zapach, a to był dopiero etap początkowy. Poszczególni farbiarze specjalizowali się więc w kolorach. Dzielili się nawet ze
względu na rodzaj barwnika, jakiego używali – farbiarze czerwieni mogli stosować albo tani barwnik pozyskiwany z rośliny
o nazwie marzanna barwierska, albo produkowaną z owadów
drogą koszenilę. Farbiarze kłócili się przede wszystkim o wodę,

4

Kolory Gdańska — detale architektoniczne Głównego i Starego Miasta

która była niezbędna do barwienia tkanin. Gdy z wody w rzece korzystali farbiarze czerwieni, nie mogli z niej korzystać ci
od błękitów i na odwrót. W pewnych miejscach trzeba było
ustalać specjalny kalendarz, aby uniknąć niesnasek, dodatkowo
farbiarze często popadali w konflikt z garbarzami, którzy zajmowali się obróbką skóry zwierzęcej i także potrzebowali dostępu do wody. Spór pomiędzy farbiarzami błękitu a czerwieni
był szczególnie gorący w XIII wieku, kiedy to niebieski zyskał
na popularności. W Turyngii, regionie w Niemczech, handlarze
czerwienią wpadli na zaskakujący pomysł, aby obrzydzić klientom niebieską barwę. Zażądali, aby diabły przedstawiane na
witrażach kościelnych nosiły niebieskie szaty! W położonym na
północ Magdeburgu piekło, gdzie trafiali na wieczność grzesznicy, malowano w odcieniach błękitu. To jednak nie powstrzymało mody na niebieski. Wprawdzie najdroższe tkaniny, takie
jak jedwab i najlepsze sukna, barwiono wciąż na czerwono, ale
i to wkrótce miało się zmienić. Czerwień długo jeszcze królowała w modzie męskiej i damskiej jako symbol władzy, luksusu
i bogactwa. Obecnie w modzie męskiej całkowicie wyparły ją:
niebieski, granatowy i czarny.

#2

najkosztowniejsza. Wcześniej Marię ukazywano w ciemnych,
ponurych barwach: czerni, fiolecie, brunatnym, granacie lub
zieleni, co symbolizowało żałobę po ukrzyżowanym synu.
Błękit szat Marii szybko się przyjął, co zwiększyło popularność
koloru. Niebieski pojawia się w witrażach, obrazach, na naczyniach czy biżuterii. Ale nie był to jedyny kolor łączony z Matką
Bożą, artyści ubierali ją także w szlachetną biel i złoto oraz
w królewską czerwień i purpurę. Szczególnie popularne było
połączenie czerwonej sukni z błękitnym płaszczem i złotymi
wykończeniami.
Właśnie tak odzianą Marię trzymającą małego Jezusa zobaczyć możemy we wnętrzu największego kościoła w Gdańsku.
Świątynia ta została poświęcona Marii, podobnie jak największe i najważniejsze kościoły w wielu innych miastach Europy.
Gdański kościół Mariacki nosi wezwanie Wniebowzięcia
Najświętszej Maryi Panny. Jego budowę rozpoczęto w 1343
roku, a prace wykończeniowe trwały aż do roku 1502! Efekt
wieloletnich prac jest naprawdę imponujący, w Gdańsku powstała największa świątynia w Europie zbudowana z cegły!
Budowla ma długość 105 metrów (w Gdańsku dłuższa jest

Kośció ł Mariacki – b łękit maryjny

Kolor niebieski zrobił karierę dzięki połączeniu go z osobą Marii,
matki Jezusa. W chrześcijańskiej Europie Matkę Bożą otaczano
szczególnym kultem. Modlono się do niej, wierząc w jej wyjątkową moc, zwłaszcza w momentach tak dramatycznych,
jak wojny czy zarazy. Postać Marii bardzo często pojawia się
w sztuce, zarówno w malarstwie, jak i rzeźbie. Od połowy XII
wieku zaczęto przedstawiać Marię w błękitnych szatach. Być
może ze względu na połączenie niebieskiego ze światłem
i niebem, a także dlatego, że błękitna farba, do której produkcji potrzebny był lazuryt, nazywany niebieskim złotem, była

Gdańskie Miniatury. Długo niedoceniany niebieski

5

Kolory Gdańska — detale architektoniczne Głównego i Starego Miasta

#2

odwołuje się do wspólnej europejskiej kultury i tradycji, dlatego tło flagi ma kolor niebieski, a na nim widzimy dwanaście
złotych gwiazd, z którymi często przedstawiano Marię. Autor
flagi zdradził, że inspiracją była dla niego rzeźba Marii z katedry
w Strasburgu, mieście we Francji, skąd pochodził.

Ulica Chlebnick a: herby i rycer ze

tylko katedra w Oliwie), główna wieża liczy 82 metry (to ponad
30 pięter), a na jej szczyt prowadzi ponad 400 schodów. We
wnętrzu może zmieścić się blisko 25 000 osób (gdy budowano świątynię, w całym Gdańsku nie było tylu mieszkańców!).
Oprócz wieży głównej dach zdobi dziewięć wieżyczek, dodających ogromnej bryle smukłości. Do środka prowadzi aż siedem wejść, które ze względu na rozmiary nazywamy bramami.
Bramy te noszą miana nawiązujące do lokalizacji: Pod Wieżą,
Szewska, Na Groblę, Mariacka, Wysoka (Radnych), Do Kruchty
i Kaletnicza. Przed głównym wejściem, Pod Wieżą, umieszczono model kościoła dla osób niewidomych i niedowidzących.
Wewnątrz znajduje się trzydzieści kaplic i wiele wspaniałych
zabytków: ołtarze, rzeźby, obrazy, epitafia, chrzcielnica, organy
i ambona. Jednym z najstarszych jest wspomniana już rzeźba
Marii z Dzieciątkiem, nazywana ze względu na urodę Piękną
Madonną. Rzeźby przedstawiające Marię jako piękną, ubraną
w kosztowne szaty kobietę powstawały na początku XV wieku
w całej Europie. Nasza Madonna należy do najwyższych, ma
aż 2 metry wysokości i – co rzadkie – nadal możemy oglądać
ją w kościele, większość Pięknych Madonn została bowiem
przeniesiona do muzeów. Piękną Madonnę z Wrocławia możemy obejrzeć w Muzeum Narodowym w Warszawie, a Piękną
Madonnę z Krużlowej (Krużlowa Wyżna to wieś położona
w województwie małopolskim) – w Muzeum Narodowym
w Krakowie. Piękna Madonna Toruńska, która znajdowała się
w miejscowym kościele świętych Janów, została niestety skradziona pod koniec II wojny światowej. W gdańskim kościele
Mariackim możemy podziwiać także inne wizerunki Matki
Boskiej: Pietę, czyli przedstawienie Marii trzymającej ciało
martwego syna, oraz dwie rzeźby Marii stojącej ze św. Janem
pod krzyżem, jedna znajduje się nad ołtarzem głównym ukazującym koronację Marii, a druga w kaplicy Jedenastu Tysięcy
Dziewic. We wszystkich tych dziełach Matka Boska ubrana jest
w szaty koloru niebieskiego, białego i złotego. Barwy maryjne
ma także flaga Unii Europejskiej. Łącząca wiele państw Unia
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Wzrost znaczenia koloru niebieskiego w średniowieczu bardzo
dobrze widać na przykładach herbów. Herby jako znak rozpoznawczy rycerzy i całych rodów pojawiły się w XII wieku. Z czasem własne herby przyjmowały poszczególne miasta, ziemie,
a także rodziny mieszczańskie, a nawet chłopskie. Pojawiły się
we Francji, po czym rozprzestrzeniły w niemal całej Europie.
Początkowo dominowała w nich czerwień, około 1200 roku
występowała na 60% herbów, podczas gdy niebieski tylko na
5%, ale sto lat później herbów z czerwienią było już mniej, bo
50%, za to wzrosła do 25% liczba niebieskich. Około 1400 roku
proporcje te wynosiły: 40% (herby z czerwienią) do 30% (herby
z niebieskim). Popularność barw zależy od regionu Europy. W XII
i XIII wieku powstawało wiele opowieści, baśni i legend o rycerzach, opartych często na dziejach legendarnego króla Artura,
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który miał żyć na przełomie V i VI wieku. W opowieściach tych
pojawiają się postaci rycerzy odzianych w różnokolorowe zbroje. Czarny rycerz to najczęściej główny bohater, jest tajemniczy,
ukrywa swoją tożsamość, aby wypełnić ważną misję. Może być
postacią pozytywną lub negatywną, gdyż czerń kojarzy się zarówno z grzechem i piekłem, jak i z pokorą oraz umiarkowaniem. Czerwony rycerz to zazwyczaj postać negatywna, jest
gwałtowny i żądny krwi, ma złe zamiary. Czerwień była kojarzona z rudym kolorem włosów, a rude włosy postrzegano bardzo
negatywnie, miały świadczyć o zdradzie i okrucieństwie. Biały
rycerz to postać pozytywna, przyjaciel, często starszy, służący
dobrą radą. Z kolei zielony rycerz to młodzieniec, którego nierozważne postępowanie przynosi niekiedy nieprzyjemne skutki, ta postać mogła odgrywać rolę negatywną lub pozytywną.
Niebieski rycerz początkowo nie występował w ogóle, zaczął się pojawiać w legendach i poematach w XIV wieku wraz
z rosnącą modą na ten kolor. I od razu był postacią pozytywną:
odważną, wierną i lojalną wobec przyjaciół. Z czasem czarny
rycerz staje się jednoznacznie zły, natomiast rycerz czerwony nabiera cech pozytywnych i staje się postacią szlachetną.
Ostatecznie artyści zaczęli przedstawiać w błękitnych szatach
samego króla Artura. Na kilku kamienicach w Gdańsku możemy zobaczyć wizerunki rycerzy i wojowników, świadczące
o męstwie i odwadze tutejszych mieszkańców. Nad wejściem
do kamienicy numer 29 widzimy dwóch rycerzy, którzy symbolizują prawdopodobnie Honor i Męstwo, postacie wojowników
zdobią także wejście do znajdującej się naprzeciwko kamienicy
pod numerem 15.

Zielona Br ama – b łękit wł adców Fr anc ji
i królowa w niebieskie j sukni

Przy Bramie Zielonej powinno się raczej opowiedzieć o kolorze zielonym, ale będzie taka sposobność podczas spaceru poświęconego tej barwie. Na razie pozostańmy przy niebieskim.
Kolor ten stał się popularny nie tylko za sprawą kultu maryjnego, lecz również dzięki królom Francji. Tamtejsi władcy uważali,
że Maria szczególną opieką otacza ich królestwo, dlatego ich
herb składa się z niebieskiej tarczy, na której widać złote lilie,
łączone z Bożą opatrznością i postacią Marii. Ponadto królowie
francuscy, począwszy od żyjącego w XIII wieku Ludwika IX,
chętnie nosili niebieskie szaty. Wkrótce w ich ślady poszli królowie Anglii. Niebieski opornie zadomawiał się w Niemczech i we
Włoszech, gdzie długo jeszcze częściej wybierano szlachetną
czerwień. Również w Polsce przez wiele lat popularna była
czerwień, choć trafiały też do nas nowinki modowe. Często
przybywały wraz z księżniczkami, które miały poślubić polskich
władców.

Gdańskie Miniatury. Długo niedoceniany niebieski
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Tak było w 1646 roku, kiedy do Polski przyjechał orszak
księżniczki francuskiej Ludwiki Marii Gonzagi. Księżniczka
przybyła do Gdańska, gdzie miał się odbyć jej ślub z królem
Władysławem IV Wazą. Ludwika ubrana była w piękną niebieską suknię i jechała wspaniałą karocą, również obitą niebieskim
materiałem. Najnowsza moda francuska wzbudziła w Polsce
zgorszenie. Nie chodziło tu o kolor niebieski, znany już u nas
od dawna, ale o krój sukien i ozdoby. W XVII wieku we Francji
moda bardzo szybko się zmieniała i stawała się coraz odważniejsza. Polki witające Ludwikę ubrały się wprawdzie tak, jak
się ubierano we Francji, ale… 15 lat wcześniej! Tymczasem
Francuzki nosiły już suknie z bardzo głębokimi dekoltami
i nie nakrywały głowy, co było w Polsce bardzo źle odbierane.
Dawniej nie noszono bowiem obrączek i kiedy kobiety wychodziły za mąż, zaczynały zakrywać włosy czepkami. Tylko panny
mogły chodzić bez nakrycia głowy. A Francuzki nie dość, że nie
nosiły czepków, to jeszcze kręciły sobie loczki i ozdabiały włosy perłami. Szczytem wszystkiego była jednak pewna nowość
w makijażu: muszka, czyli małe, sztuczne znamię przyklejane
na twarzy czy dekolcie. Pomysły te szczególnie mocno krytykował znany poeta Wacław Potocki, pisząc o „lepieniu sprośnych much po gębie” przez kobiety. Mimo to moda francuska
stopniowo przyjęła się w Polsce.
Wróćmy jednak do pobytu królowej Ludwiki Marii
w Gdańsku, było to bowiem niezwykłe wydarzenie. Zanim
orszak uroczyście wjechał do miasta, zatrzymał się na nocleg
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w klasztorze w Oliwie. Wjazd do miasta nastąpił 11 lutego i był
dla królowej nader męczący, gdyż pochód z Oliwy do Gdańska
kroczył osiem godzin! Zmęczona władczyni, która nocowała
w Zielonej Bramie, udała się wprost do łóżka. Gdańszczanie na
czas pobytu Gonzagi przygotowali wiele atrakcji. Wyjątkowym
wydarzeniem była opera Zaślubiny Amora i Psyche. Spektakl
zagrali artyści przysłani z Warszawy przez króla, wielkiego miłośnika sztuki operowej. Przedstawienie trwało aż pięć godzin,
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ale nie znudziło królowej, wręcz przeciwnie – zachwyciło ją.
Była to pierwsza opera wystawiona w Gdańsku i w tej części Europy! Królowa w następnych dniach zwiedziła m.in.
Wisłoujście, gdzie weszła na wieżę, by poobserwować morze.
Musiała jednak jechać do Warszawy, król był ciężko chory i nie
mógł przybyć do Gdańska na planowany ślub. Władczyni opuściła więc miasto w złoconych saniach w kształcie orła, przeprawiła się przez Wisłę i ruszyła do stolicy.

Czy wiesz , że:

– W Gdańsku jest ulica Błękitna. Znajduje się w Jelitkowie.
– Nazwy wielu gdańskich ulic nawiązują do produkcji i obróbki tkanin, np. Tkacka, Bielańska, Sukiennicza czy
Pończoszników.  
– Poprzedniczki Ludwiki Marii Gonzagi, pochodzące z niemieckiego rodu Habsburgów przybyły do Polski w czerwonych sukniach.
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