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Quiz
1.
a.
b.
c.

Jaki kolor ma w nazwie brama prowadząca na ulicę Długą od strony Katowni?
złoty
zielony
biały

2. Jedna z uliczek łączących Długą i Ogarną to ulica Garbary. Ulice na Głównym Mieście otrzymały ozdobne tabliczki
z nazwami, co zdobi tabliczki na ulicy Garbary?
a. głowa konia
b. głowa barana
c. głowa lwa
3. Kamienica przy ulicy Ogarnej nr 29 zbudowana jest z drobnej cegły. Nad oknami pierwszego piętra widzimy niewielką dekorację przedstawiającą ptaka – jaki to gatunek?
a. orzeł
b. paw
c. gołąb
4. Ulica Ogarna swoją nazwę zawdzięcza psom. Kamienice pod numerami 93 i 94 ozdobiono ostatnio dekoracją, na
której widać radosne psy. Ile ich jest?
a. 12
b. 22
c. 32
5. Nad wejściem do kamienicy pod numerem 127 znajduje się plakieta z płaskorzeźbą przedstawiającą środek transportu. Jest to:
a. okręt
b. pociąg
c. konny powóz

Gdańskie Miniatury. Żółty – najmniej lubiany

2

Klaudiusz grabowski

Żółty – najmniej
lubiany
Żółty to kolor podstawowy, tak jak czerwony i niebieski. Te trzy
kolory nazywane są podstawowymi, gdyż ich mieszanie i łączenie pozwala na uzyskanie innych barw. Zmieszanie czerwonego i żółtego daje pomarańczowy, żółty i błękitny tworzą zielony, a z połączenia czerwieni z błękitem uzyskamy fiolet. W czasie poprzednich spacerów poznaliśmy historię czerwieni i błękitu, teraz więc pora na żółć. Kolor żółty, choć pojawił się w otoczeniu człowieka dość szybko, długo nie odgrywał tak ważnej
roli, jak czerwień, biel i czerń. Był jednak ceniony bardziej niż
zieleń i oczywiście błękit, który zyskał uznanie bardzo późno.
W sztuce żółć pojawiła się wcześnie, ponieważ łatwo było pozyskać żółty barwnik, nazywany ochrą. Barwnik ten jest efektem kruszenia się pewnych rodzajów skał wraz z upływem czasu. Taki proces niszczenia skał nazywamy wietrzeniem. Wiele
lat temu ludzie zauważyli, że proszek ze starych, zwietrzałych
skał może barwić. W zależności od rodzaju skały uzyskiwano różne odcienie czerwonego, brązowego i właśnie żółtego.
Takimi barwnikami ludzie malowali swoje ciała oraz tworzyli na
skałach pierwsze malowidła. Z biegiem lat żółty stał się popularny, ponieważ zastępował drogocenne złoto. Żółty kojarzy się
z energią i słońcem, w wielu miejscach na świecie jest postrzegany jako kolor radosny i pozytywny. Szczególną popularnością cieszy się w Chinach, gdzie specjalnych gości podejmuje
się nie na czerwonym dywanie, tak jak w Europie, lecz właśnie
na żółtym. Ponieważ łatwo go dostrzec, jest używany w znakach ostrzegawczych, bardziej od niego uwagę przykuwa tylko czerwień, która z tego powodu jest stosowana w znakach
zakazu. W pewnym momencie żółć została skojarzona ze zdradą i zazdrością i jej kariera dosłownie zawisła na włosku. Do dziś
kolor żółty jest mniej lubiany i rzadziej wybierany niż czerwień,
błękit czy zieleń. Jak do tego doszło, przekonamy się w trakcie
trzeciego spaceru tej edycji Gdańskich Miniatur.

odcienie żółto-złociste. Bursztyn zawdzięczamy sosnom, które
rosły tu miliony lat temu. Kontynenty wyglądały wtedy inaczej
niż teraz, obszary obecnej Polski i Bałtyku porastała olbrzymia
puszcza, którą tworzyły różne gatunki sosny, nazywane dziś
bursztynowymi. Sosny, gdy zostaną zranione, wydzielają żywicę, czyli substancję, która zabezpiecza „ranę” i pomaga w jej wygojeniu. Żywicę wydzielają także inne drzewa iglaste i niektóre
liściaste. Bursztyn z sosen, które rosły niegdyś na Pomorzu, stał
się prawdziwym skarbem naszego regionu. Jantar był atrakcyjnym towarem dla ludzi na całym świecie. Wykonywano z niego kosztowności i amulety. Sporządzano czarodziejskie napary
i eliksiry. Gdańsk od dawna słynie z bursztynowych wyrobów.
Największe międzynarodowe targi bursztynu organizowane są
właśnie w Gdańsku. Także tutaj, w Katowni, mieści się Muzeum
Bursztynu (jeden z oddziałów Muzeum Gdańska), gdzie zgromadzono interesujące okazy jantaru i wyroby z tego surowca,
a także przedstawiono historię powstania bursztynu, jego właściwości i obróbkę.
Dziś już wiemy, skąd wziął się bursztyn, ale dawniej sprawa
nie była oczywista. Powstanie jantaru tłumaczono na różne
sposoby, sądzono, że jest to kamień, minerał albo nawet zastygłe odchody zwierząt. W kilku językach jego nazwa wywodzi
się od ambry, substancji wydzielanej przez kaszaloty. Ambrę
wykorzystywano przy produkcji perfum. Jej woń miała być

Burszt yn — z łocist y sk arb

Bursztyn (inaczej jantar) nazywany jest złotem Bałtyku, gdyż
właśnie nad brzegiem tego morza najłatwiej go znaleźć.
Grudki bursztynu mogą mieć różne kolory, ale najczęściej są to
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podobna do zapachu palonego bursztynu. Pojawiały się również baśniowe teorie powstawania bursztynu. Złocisty jantar
miał być zastygłymi w wodzie promieniami słońca lub morską
pianą, która stwardniała w arktycznych wodach.
Chyba najpiękniej pochodzenie bursztynu tłumaczyli Grecy
w micie związanym z Heliosem, bogiem słońca (któremu zresztą przypisywano kolor żółty). Helios codziennie wsiadał w swój
rydwan zaprzęgnięty w ogniste rumaki i przemierzał niebo,
przed nim pojawiała się Eos, bogini porannego blasku. To dzięki
Heliosowi, wynurzającemu się na wschodzie, na niebie świeciło
słońce. Gdy bóg kończył swą wędrówkę, na dalekim zachodzie
zapadała noc. Wtedy na niebie panowała siostra Heliosa, bogini
księżyca Selene. Helios mieszkał we wspaniałym pałacu ze złota i drogocennych kamieni, otoczony przez dni, miesiące i lata.
Miał syna, Faetona. Któregoś razu Faeton obraził się na niego,
ponieważ uwierzył w plotki mówiące, że Helios nie jest jego ojcem. Aby udobruchać syna, Helios obiecał, że spełni każdą jego
prośbę. Młodzieniec zapragnął powozić słonecznym rydwanem ojca. Helios musiał spełnić tę zachciankę, ale ostrzegł syna,
jakie mogą być tego konsekwencje. Faeton wsiadł do ognistego powozu. Konie od razu zorientowały się, że nie są prowadzone silną ręką Heliosa, i poniosły. Faeton nie mógł nad nimi
zapanować, rydwan niebezpiecznie zbliżył się do ziemi, co groziło wielkim pożarem. Spalił duży obszar Afryki – tak miała powstać Sahara, największa pustynia na świecie. Mieszkającym na
południe od Sahary ludziom od nadmiaru słońca pociemniała
skóra. Przerażona bogini ziemi Gaja poprosiła Zeusa, najpotężniejszego z bogów, o pomoc. Zeus, aby uratować ziemię i jej
mieszkańców, strącił Faetona potężnym gromem. Młodzieniec
spadł z nieba i zginął na dalekiej północy, w nurtach rzeki
Erydan. Jego siostry Heliady wpadły w rozpacz, a ich ból i smutek był tak wielki, że wrosły w ziemię i zamieniły się w czarne
topole. Z łez Heliad powstał bursztyn. W jednym punkcie Grecy
byli bliscy prawdy: bursztyn można nazwać łzami drzewa, lecz
nie topoli, tylko sosny.
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pomieszczeniach, z których strażnicy wypatrywali wroga i w razie potrzeby strzelali, urządzono cele dla więźniów. Każda nosiła inną nazwę, najczęściej pochodzącą od zwierząt. Budynek
dawnej bramy podwyższono, znalazła się tutaj sala sądowa. Tak
powstała Katownia. Podczas przebudowy pamiętano o ozdobieniu budynku – został udekorowany rzeźbami strażników,
którzy pilnowali spokoju w mieście. Szczególnie ciekawa jest
rzeźba klucznika, umieszczona nad dziedzińcem. Strażnik pilnujący kluczy nie ma bowiem… głowy. Różnie tłumaczono sobie ten brak. Według jednej z legend jest to podobizna gdańszczanina, który dopuścił się zdrady miasta i wydał wrogowi klucze do zamkniętych bram. Bezgłowa podobizna była chyba
jednak po prostu przestrogą, wskazywała, że miasto surowo karze przestępców. Co ciekawe, z upływem czasu zapomniano,
jaka jest wymowa rzeźby, i pod koniec XIX wieku, gdy odnawiano zniszczony zabytek, konserwatorzy, stwierdziwszy, że klucznikowi brakuje głowy, naprawili ten „błąd” – rzeźba została uzupełniona o ten element. Obecnie, zgodnie z pierwotnym założeniem, nie ma głowy. Niestety w trakcie ostatnich prac zaginęły także klucze, miejmy nadzieję, że wkrótce się odnajdą.
Niezwykle interesujący jest sam dziedziniec Katowni. W jedną ze ścian wmurowano zniszczone detale architektoniczne:
między innymi kilka rzygaczy, wyobrażenie św. Jerzego zabijającego smoka, herb Prus Królewskich, maszkarony oraz inne
detale z Ratusza Starego Miasta. Elementy te zostały umieszczone tu na początku XX wieku. W tamtym okresie odnawiano lub rozbierano wiele starych budynków, a najciekawsze kamienne detale zachowano poprzez wmurowanie ich w ścianę
szyi Katowni. Miejsce, w którym gromadzi się stare rzeźby i elementy kamienne, nazywamy lapidarium.

K atownia — Muzeum Burszt ynu

Obecna Katownia powstała jako budowla obronna, miała
chronić mury miasta od strony zachodniej. Składała się z wieży strażniczej i niskiej bramy. W 1588 roku zbudowano przed
nią Bramę Wyżynną i zaczęto usypywać nowe, potężne wały,
skuteczniej strzegące miasta, pozostałością po nich są bastiony na Dolnym Mieście. Budowla składa się w zasadzie z dwóch
budynków: Wieży Więziennej i Katowni, oba połączone są murem, nazywanym szyją, za murem znajduje się dziedziniec. Pod
koniec XVI wieku, gdy budynek znalazł się wewnątrz miasta,
przekształcono go w więzienie. W dawnych strzelnicach, czyli
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Z ła s ł awa żó łtego

Zła passa żółtego zaczęła się wówczas, gdy kolor ten został zestawiony ze złotem. Złoto traktowano jako szlachetną barwę
i najcenniejszy surowiec, kojarzony z niebem i Bogiem. Zwykły
żółty był jego gorszą, wręcz złą odmianą. Jeszcze starożytni
Rzymianie lubili żółty (przypomnijmy, że kolorem, którego nie
akceptowali, był niebieski), lecz z czasem kolor ten zaczął tracić
na znaczeniu. Widać to szczególnie w ubraniach, jakie noszono,
popularna była czerwień, zieleń i żółć. Z biegiem lat kolory te
zaczęły ustępować miejsca niebieskiemu. O ile czerwień, będąca wyrazistą, ulubioną barwą Europejczyków, długo opierała
się błękitowi, o tyle znacznie gorzej poradził sobie kolor żółty.

#3

Żydzi, utraciwszy państwo jeszcze w czasach starożytnych,
zachowali poczucie wspólnoty dzięki religii i pielęgnowaniu
tradycji. Dużą wagę przywiązywali do wykształcenia, zajmowali się głównie handlem i z tej przyczyny często byli zamożni. Niechęć wzbudzała też ich religia. Wszystko to sprawiło, że
Żydzi byli w wielu miejscach nietolerowani, a nawet prześladowani. Jednym z przejawów dyskryminacji był nakaz noszenia
żółtej opaski lub naszywki na ramieniu. W Hiszpanii w żółte szaty ubierano także heretyków, czyli osoby, które nie zgadzały
się z oficjalną nauką Kościoła katolickiego.
Status żółtego powoli się poprawiał, szczególnie zauważalne stało się to w XIX i XX wieku. Doceniono dobrą widoczność żółtego, w wielu krajach skrzynki pocztowe, taksówki
czy autobusy są właśnie tego koloru. Żółty pozostaje jednak
barwą trochę dwuznaczną. Jest postrzegany jako ciepły, słoneczny, optymistyczny, ale jednocześnie wiele osób uważa, że
nie powinno się dawać żółtych kwiatów, gdyż barwa ta nadal
kojarzy się z zazdrością lub obłudą. Trzeba pamiętać, że żółty
w niektórych regionach świata cieszył się nieustannym powodzeniem. Tak było np. w Chinach, gdzie był zarezerwowany dla
cesarza i jego rodziny. Wyjątkowych gości podejmowano na
żółtym dywanie. Jest to kolor mądrości i szczęścia. W Chinach
do każdej z czterech stron świata przypisany jest jakiś kolor,
piąty – opisujący sam środek, z którego wychodzą kierunki –
to właśnie żółty.

Ul . Bogus ławskiego 1, makieta Wielkie j
Synagogi

Po 1200 roku rzadko kto nosił żółte ubrania, a z kolorem tym
zaczęto wiązać negatywne skojarzenia. Stał się symbolem zdrady i zazdrości, łączono go z Judaszem, który zdradził i wydał
Jezusa. W ówczesnej sztuce Judasza przedstawiano w żółtych
szatach, dodajmy, że Biblia nie podaje, jakiego koloru szaty nosił
zdrajca Jezusa. Żółty zaczął być przypisywany osobom chorym
psychicznie i wykluczonym oraz błaznom. Szczególnie negatywnie – jako agresywne i niewłaściwe – odbierano połączenie
zieleni z żółcią. Wyrzutkom społecznym nakazywano noszenie
znaków rozpoznawczych, które najczęściej miały właśnie żółty
kolor! W wielu miastach były to szale czy inne elementy stroju,
na przykład kapelusze, ewentualnie naszywki. Musiały je nosić
prostytutki oraz mniejszość żydowska, której się obawiano.
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Przy Teatrze Szekspirowskim znajduje się makieta budowli, po
której nie ma już śladu, a która stała tu w latach 1887–1939.
Przedstawia Wielką Synagogę, wzniesioną przez mniejszość
żydowską w Gdańsku. Wcześniej gdańscy Żydzi podzieleni
byli na pięć mniejszych wspólnot, nazywanych gminami, po
ich zjednoczeniu mogli zbudować wspólną bożnicę. Projekt
wykonali w 1885 roku architekci z Berlina. Ukończenie budowy nastąpiło 15 września 1887 roku. Budowla miała blisko 60
metrów wysokości (to 20 dzisiejszych pięter), była więc wyższa od wszystkich świątyń w mieście poza bazyliką Mariacką
i kościołem św. Katarzyny. Synagoga miała wyjątkową formę.
Budowlę nakryto potężną kopułą, która lśniła w słońcu. Kopuła
i boczne wieżyczki zostały zwieńczone gwiazdami Dawida
(sześcioramienna gwiazda, która jest symbolem religii żydowskiej), aby budynek odróżniał się od obiektów chrześcijańskich.
Do samej świątyni prowadził zadaszony przedsionek służący
do codziennych modlitw. Wchodziło się z niego do wysokiej
na 10 metrów sali modlitewnej. Pomieszczenie oświetlała duża
rozeta (okrągłe, ozdobne okno), znajdująca się nad wejściem,
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i perspektyw na bezpieczne życie, systematycznie wyjeżdżali.
Biuro emigracyjne umieszczono w 1937 roku w przedsionku
synagogi. W sierpniu następnego roku grupa bojówkarzy nazistowskich napadła na Wielką Synagogę, niszcząc i profanując jej wnętrze. W listopadzie budynek próbowano podpalić.
Uratowała go ochotnicza straż złożona z weteranów (dawnych
żołnierzy) I wojny światowej. Gminie nie pozostało nic innego,
jak sprzedać nieruchomość. Uzyskane ze sprzedaży pieniądze
miały posłużyć do sfinansowania wyjazdu z miasta pozostałych
członków gminy i do spłaty długów. Według wstępnej wyceny
wartość gruntu wraz z budynkiem wynosiła milion guldenów
gdańskich. Władze miasta zaniżyły jednak wartość działki do zaledwie 30 000 guldenów. Budynek opróżniono do 1 maja 1939
roku. Naziści jeszcze w tym samym miesiącu rozebrali Wielką
Synagogę, uważaną za jedną z najpiękniejszych świątyń żydowskich w tej części Europy.
Po wojnie plac, na którym stał niegdyś budynek, długo pozostawał pusty. Dopiero w latach 2011–2014 wzniesiono tu
Gdański Teatr Szekspirowski. Twórcą tego niezwykłego projektu jest pochodzący z Wenecji (we Włoszech) Renato Rizzi.
Architekt zaprojektował budynek, który formą nawiązuje do
miasta – ma więc mury, zaułki, placyki. Jasnymi schodami
można dotrzeć na tarasy, z których rozciąga się piękny widok
na miasto. Scena schowana jest niczym w szkatule w budynku
głównym, którego dach jest otwierany. Cały budynek obłożono
cegłą o niespotykanym w Gdańsku czarnym kolorze.
oraz okna z witrażami (witraż to ozdobne wypełnienie okna,
złożone z kolorowych kawałków szkła). W synagodze postawiono ławy mogące pomieścić 1600 osób (dodatkowo 300 osób
mogło zająć empory, czyli rodzaj balkonów umieszczonych
wzdłuż ścian). Za synagogą wzniesiono inne budynki służące
wspólnocie, mieściły się w nich biura różnych stowarzyszeń.
Piękna Wielka Synagoga nie jest już jednak częścią panoramy
naszego miasta. Budynek przetrwał zaledwie 52 lata, potem
został rozebrany. Żeby wyjaśnić, dlaczego tak się stało, trzeba
przypomnieć trochę z historii.
W wyniku I wojny światowej (1914–1918) mocno zmieniła
się mapa Europy. Odrodziła się Polska, powstało wiele nowych
państw, np. Łotwa. Władze państwa polskiego chciały, aby
Gdańsk ponownie stał się głównym portem Rzeczypospolitej.
Do miasta rościły sobie jednak prawo Niemcy, których obywatele stanowili większość gdańszczan. Zastosowano rozwiązanie polubowne, dzięki czemu powstało Wolne Miasto
Gdańsk. W Niemczech coraz większymi wpływami cieszyła się
partia nazistowska Adolfa Hitlera, która otwarcie głosiła nienawiść do mniejszości żydowskiej. Gdy w 1933 roku partia ta
doszła do władzy, Żydów zaczęto szykanować i prześladować.
Również w Wolnym Mieście, skąd Żydzi, pozbawiani majątku
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Ul . Ogarna 27/28, k amienica z żó łte j ceg ły

W XVIII wieku żółty zaczął powracać do łask, zapanowała moda
na jasne, delikatne kolory. Było to widoczne szczególnie na ulicach i nie chodzi tu tylko o kolory ubrań. W XVIII wieku chętnie
malowano na żółto domy i kamienice, co możemy zauważyć
także w Gdańsku. Wcześniej najpopularniejszym kolorem był
czerwony. Faktycznie, podczas pierwszego spaceru w tej edycji Miniatur można było odnieść wrażenie, że Gdańsk jest czerwony, ponieważ dużo budynków stawiano z cegły. Kolor cegły
zależy od gliny, z jakiej cegła została wykonana, i od długości jej
wypalania. Najczęściej spotykamy cegły w różnych odcieniach
czerwieni, ale w pewnych rejonach występuje glina, która daje
żółtą cegłę. W trakcie wyrabiania cegieł można też dodać barwnik, który zmieni jej kolor. Tak powstały czarne cegły z Teatru
Szekspirowskiego. W XIX wieku upowszechniła się żółta cegła,
która jednak była trudniej dostępna, więc wykorzystywano ją
często tylko jako uzupełnienie i dekoracja budynku. W Gdańsku
powstało kilka budynków z żółtej cegły: koszary na Dolnym
Mieście i Starym Przedmieściu czy przepompownia ścieków na
Ołowiance.
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Również przy ulicy Ogarnej stoi dom zbudowany z żółtej cegły. To kamienica o numerze 29. Została ozdobiona czerwoną,
ceramiczną, czyli taką jak cegła, wypalaną w wysokiej temperaturze dekoracją. Nad każdym z wejść jest podwójne okno, tak
zwane biforium. Większość okien ma maswerki, czyli misterną, ażurową dekorację. Na samej górze oraz w przestrzeniach
pomiędzy oknami widzimy rzędy arkad – takie zdobienie to
fryz arkadkowy. Kamienice wieńczą sterczyny, czyli pionowe
ozdoby. Te, które widzimy na budynku z żółtej cegły, to kwiatony – przypominają rozkwitające kwiaty. Wymienione dekoracje
były chętnie stosowane w czasie późnego gotyku, czyli w XV
wieku. Kamienica z ulicy Ogarnej jest jednak znacznie młodsza,
powstała pod koniec XIX stulecia. W wieku XIX architekci często inspirowali się starszymi budynkami i przy projektowaniu
wykorzystywali stosowane wcześniej detale. Popularny w XIX
wieku styl architektoniczny nawiązujący do gotyku nazywamy
neogotykiem. W tym okresie wznoszono także budynki o formie odwołującej się do budowli z innych epok, takich jak renesans czy barok. Sama kamienica ma także ciekawą historię.
Mieściła hotel, bank, kawiarnię, bibliotekę, a nawet była siedzibą loży masońskiej (tajnego ruchu społecznego).

Czy wiesz , że:

– W Katowni znajdowały się cele o nazwach: Zając, Kaczka, Sowa, Wilk, Kruk, Wieprz, Wół, Baran, Kogut, Lis, Kain i Nora
Żmij.
– Katownia i Wieża Więzienna były miejscem wykonywania wyroków, ale nie wszystkich. Pierwszym miejscem publicznych egzekucji był plac przed Ratuszem Głównego Miasta. Znajdował się tu pręgierz, czyli rodzaj słupa, do którego
przywiązywano przestępcę i wykonywano karę chłosty. Na placu ścinano także złoczyńców mieczem. W 1604 roku
pręgierz przeniesiono sprzed ratusza do Wieży Więziennej. Przed tym obiektem ścinano najgroźniejszych przestępców. Wyjątek robiono dla osób szlachetnie urodzonych i najbogatszych mieszczan, którym tę karę wymierzano tak
jak dawniej, przed Dworem Artusa. Były to osoby skazane najczęściej za morderstwa. Winnych kradzieży wieszano
na Górze Szubienicznej, przy drodze prowadzącej z Gdańska do Wrzeszcza. Znajdowała się tu miejska szubienica.
Widoczna z daleka, miała przypominać, co spotka osoby łamiące prawo. Drugą karą, którą wymierzano na Górze, było
łamanie kołem. Skazywano na nią tylko najokrutniejszych przestępców.
– Jedyna synagoga, która znajduje się w Gdańsku, to tzw. Nowa Synagoga, zlokalizowana we Wrzeszczu przy ulicy
Partyzantów. Została zbudowana w 1927 roku dla Żydów z Wrzeszcza i Oliwy. W 1939 roku przekształcono ją w zakład
stolarski, a po II wojnie światowej stała się siedzibą szkoły muzycznej. Obecnie przywrócono jej pierwotną funkcję,
przekazując synagogę Gminie Żydowskiej.

Gdańskie Miniatury. Żółty – najmniej lubiany
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