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1.	 Jaki	jest	kolor	cegieł,	z	których	zbudowano	obecną	siedzibę	Banku	Gospodarki	Żywnościowej,	stojącą	przy	ulicy	
Bogusławskiego?

a.	 czarny

b.	 czerwony

c.	 żółty	

2.	 Przy	Targu	Węglowym	(obok	Złotej	Bramy)	znajduje	się	Dwór	Bractwa
a.	 św.	Jerzego?

b.	 św.	Grzegorza?

c.	 św.	Alojzego?

3.	 Co	upamiętnia	metalowe	drzewo	(wykonane	ze	stali	nierdzewnej),	stojące	na	Targu	Węglowym?
a.	 tysiącletnią	historię	miasta

b.	 wizyty	papieża	w	Gdańsku	

c.	 powstanie	„Solidarności”

4.	 Przy	Targu	Węglowym	niegdyś	stały	stragany,	a	obecnie	znajduje	się	niewielki	pasaż	handlowy.	Jak	się	nazywa?
a.	 Wielkomiejski	

b.	 Królewski	

c.	 Dominikański

5.	 Przy	budynku	Wielkiej	Zbrojowni	stoi	duża	rzeźba	przedstawiająca	wojownika,	który	w	prawej	ręce	trzyma	miecz,	
a	prawą	stopę	opiera	na:

a.	 kuli	armatniej?

b.	 tarczy?

c.	 głowie?

	

Quiz

gdańSkiE Miniatury. ElEgancka czErń 
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Najstarsze	 słowa	 w	 ludzkiej	 mowie	 określające	 kolory	 odno-

siły	 się	 do	 bieli	 i	 czerni	 –	 dwóch	 skrajnie	 odmiennych	 barw.	

Prawdopodobnie	było	to	podstawowe	rozróżnienie	na	kolory	

jasne	i	światło	oraz	ich	przeciwieństwo,	czyli	ciemność.	Jasność	

i	ciemność,	czerń	i	biel,	towarzyszą	człowiekowi	od	zawsze,	nic	

więc	dziwnego,	że	nabrały	szczególnego	znaczenia.	Na	całym	

świecie	biel	i	czerń	mają	bogatą	symbolikę,	która	jednak	różni	

się	 znacząco	 w	 zależności	 od	 miejsca	 i	 czasu.	 O	 różnych,	 po-

zytywnych	i	negatywnych,	aspektach	czerni	dowiemy	się	pod-

czas	marcowego	spaceru	w	ramach	cyklu	„Gdańskie	Miniatury”	

poświęconego	kolorom.

Pr zeciwieńst wo bieli 

Czerń	była	jednym	z	pierwszych	kolorów	w	sztuce.	Na	malowi-

dłach	skalnych	widzimy	tę	barwę	obok	bieli,	czerwieni	 i	żółci.	

Czarny	pigment	początkowo	uzyskiwano	z	węgla	drzewnego.	

W	kulturze	starożytnego	Egiptu	był	to	pozytywny	kolor,	ko-

jarzony	 z	 Nilem,	 potężną	 rzeką,	 która	 nanosiła	 żyzny	 ciemny	

muł,	dzięki	czemu	w	pustynnym	państwie	można	było	upra-

wiać	ziemię	i	hodować	zwierzęta.	Był	to	także	kolor	Anubisa,	

boga	 zmarłych,	 który	 strzegł	 spokoju	 w	 zaświatach.	 Anubisa	

przedstawiano	czasami	pod	postacią	czarnego	psa	lub	szaka-

la,	a	czerń	symbolizowała	odrodzenie.	

Z	 kolei	 w	 wyobrażeniach	 greckich	 czarne	 były	 wody	

Acheronu	–	rzeki,	która	miała	oddzielać	świat	żywych	od	świa-

ta	 umarłych.	 Ponadto	 grecki	 bóg	 podziemi,	 Hades,	 w	 swym	

pałacu	zasiadał	na	czarnym,	hebanowym	tronie.	Czerń	towa-

rzyszyła	starożytnym	Grekom	także	na	co	dzień,	barwa	ta	była	

jedną	z	najczęściej	stosowanych	w	greckiej	ceramice.	Do	dziś	

możemy	podziwiać	niesamowite	historie	i	wydarzenia	z	grec-

kich	mitów	przedstawione	na	wazach,	amforach	i	 innych	na-

czyniach.	 Dwiema	 najpopularniejszymi	 technikami	 były:	 ce-
ramika	czarnofigurowa	 i	 czerwonofigurowa,	w	 tej	drugiej	

–	jak	podpowiada	nazwa	–	czerwone	postacie	ukazywano	na	

czarnym	tle.	

W	 starożytnym	 Rzymie	 ubrania	 w	 kolorze	 czarnym	 nosili	

ludzie	 niezbyt	 zamożni.	 Fiolet	 przeznaczony	 był	 dla	 cesarza,	

czerwień	dla	żołnierzy,	a	biel	dla	kapłanów.	W	czarnych	ubra-

niach	chodzili	rzemieślnicy	i	robotnicy,	choć	tak	naprawdę	ich	

szaty	były	po	prostu	ciemne	–	szarawe	lub	brązowe,	ponieważ	

trudno	 było	 wówczas	 ufarbować	 tkaninę	 na	 jednolicie	 czar-

ny,	głęboki	 kolor.	Z	czasem	czarne	 stroje	 zaczęły	być	używa-

ne	 w	 okresie	 żałoby.	W	 starożytności	 czerń	 była	 więc	 barwą	

istotną,	 ale	 jeszcze	 nie	 najważniejszą.	 Zmiany	 miały	 nastąpić	

w	 kolejnej	 epoce,	 czyli	 w	 średniowieczu,	 były	 one	 jednak	

stopniowe.	

Przez	większość	średniowiecza	ulubionym	kolorem	był,	tak	

jak	u	 starożytnych	Rzymian,	 czerwony.	Później	 zaczął	go	wy-

przedzać	 niebieski,	 a	 jeszcze	 później	 do	 wyścigu	 przyłączyła	

się	czerń.	W	XII	wieku	wybuchł	spór	pomiędzy	dwoma	zako-

nami:	 cystersami	 i	 benedyktynami.	 Spór	 dotyczył	 koloru	

habitów.	 Benedyktyni,	 najstarszy	 zakon	 europejski,	 założony		

w	VI	wieku	we	Włoszech,	nosili	 czarne	habity,	 co	miało	 sym-

bolizować	skromność	 i	skruchę.	Zakon	cystersów	został	zało-

żony	kilka	wieków	później,	dokładnie	pod	koniec	XI	 stulecia.	

Pierwsze	 klasztory	 cysterskie	 powstały	 na	 terenie	 obecnej	

Francji,	 zakonnicy	nosili	białe	habity.	Benedyktyni	uważali,	 że	

kolor	 czarny	 bardziej	 przystoi	 skromnym,	 ciężko	 pracującym	

mnichom	 niż	 biel.	 Cystersi	 nie	 pozostali	 im	 dłużni	 i	 potępili	

czerń	jako	kolor	ciemności,	grzechu	i	szatana,	przeciwstawia-

jąc	 jej	 biel	 jako	 symbol	 czystości	 i	 niewinności.	 Co	 ciekawe,	

 klaudiuSz grabowSki
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mnisi	obu	klasztorów	tak	naprawdę	nie	chodzili	w	śnieżnobia-

łych	lub	całkowicie	czarnych	habitach.	W	XII	wieku	trudno	było	

ufarbować	tkaniny	na	biało	 lub	czarno,	wskutek	czego	stroje	

miały	różne	odcienie	kremowe,	szare	i	brązowe.	

W	przeciwieństwie	do	biedaków	i	mnichów	ludzie	zamożni	

nadal	ubierali	się	w	kolorowe	szaty,	barwione	często	za	pomo-

cą	kosztownych	substancji.	Czerń	stała	się	kolorem	dwuznacz-

nym:	kojarzono	ją	z	pozytywnymi	cechami,	takimi	 jak	skrom-

ność	 i	pokora,	ale	 jednocześnie	mogła	 symbolizować	grzech	

i	siły	nieczyste,	z	szatanem	na	czele.	

W	życiu	codziennym	kontrast	czerni	i	bieli	był	chętnie	wy-

korzystywany.	Zauważono,	że	na	jasnym	papierze	najlepiej	wi-

doczny	jest	czarny	atrament,	i	dlatego	był	on	w	powszechnym	

użyciu.	Połączenie	czerni	i	bieli	zostało	utrwalone	po	wynale-

zieniu	druku.	Do	dziś	teksty	w	gazetach	i	książkach	drukuje	się	

najczęściej	na	jasnym	papierze,	używając	czarnego	tuszu.	

Jednak	nie	w	każdej	kulturze	zestawienie	bieli	i	czerni	było	

i	jest	równie	oczywiste	jak	w	naszej.	Przykład	stanowią	szachy.	

Gra	 powstała	 w	 Indiach,	 gdzie	 kontrastowym	 zestawieniem	

była	czerwień	i	czerń.	W	takiej	też	formie	szachy	–	przez	Persję,	

czyli	dzisiejszy	Iran,	oraz	kraje	arabskie	–	trafiły	w	średniowie-

czu	do	Europy.	Tutaj	za	bardziej	kontrastowe	uważano	w	tym	

czasie	 połączenie	 bieli	 i	 czerwieni,	 dlatego	 czarne	 figury	 zo-

stały	zastąpione	przez	białe.	Ale	już	pod	koniec	średniowiecza	

bardziej	wyraziste	wydało	się	zestawienie	bieli	i	czerni,	zatem	

czerwone	 figury	 zastąpiono	 czarnymi!	Tak	 pozostało	 do	 dziś.	

Na	wschodzie	gra	się,	używając	figur	czerwonych	 i	czarnych,	

na	zachodzie	przyjęło	się	pochodzące	z	okresu	późnego	śre-

dniowiecza	zestawienie	bieli	i	czerni.	

teatr szeksPirowski, ulica bogus ł awskiego 1 

Na	Głównym	Mieście	znajduje	się	wiele	interesujących	budow-

li,	ale	jedna	z	nich	wyróżnia	się	niespotykaną	barwą.	Pomiędzy	

budynkami	z	czerwonej	cegły,	pokrytymi	niekiedy	kolorowymi	

tynkami	 i	dodatkowymi	dekoracjami,	 rzuca	się	w	oczy	czarna	

bryła	Teatru	Szekspirowskiego.	Obiekt	ma	nie	tylko	wyjątkowy	

kolor	i	kształt,	ale	także	ciekawą	historię.	

Jak	wiecie	z	„Miniatur”	poświęconych	barwie	żółtej,	w	roku	

1887	 w	 tym	 miejscu	 powstała	 Wielka	 Synagoga.	 Budowla	

została	 rozebrana	 w	 1939	 roku	 przez	 rządzących	 wtedy	

Gdańskiem	 nazistów.	 Plac	 przez	 długie	 lata	 pozostawał	 pu-

sty,	 dopiero	 w	 latach	 2011–2014	 wzniesiono	 tu	 teatr.	 Projekt	

budynku	został	wybrany	w	międzynarodowym	konkursie,	do	

którego	 zgłoszono	 wiele	 prac	 z	 całego	 świata.	 Spośród	 nich	

jury	oceniło	pozytywnie	38	projektów,	a	w	wyniku	dalszej	se-

lekcji	nagrodzono	3	prace,	z	których	jedną	zrealizowano.	

Włoski	architekt	z	Wenecji,	profesor	Renato	Rizzi,	zapropo-

nował	niezwykłe	rozwiązanie.	Budynek	teatru	formą	nawiązu-

je	do	układu	miasta,	ma	zatem	mury,	zaułki,	placyki.	Schodami	

można	dotrzeć	na	tarasy,	z	których	rozciąga	się	piękny	widok	

na	Gdańsk.	Obiekt	jest	więc	swoistym	modelem	miasta,	w	któ-

rego	 centrum-sercu	 znajduje	 się	 teatr.	 Samą	 scenę	 ukryto	 –	

niczym	w	szkatule	–	w	budynku	głównym,	którego	dach	jest	

otwierany.	 Nie	 jest	 to	 zwykła	 scena.	 Ponieważ	 w	 teatrze	 od-

bywa	 się	 Festiwal	 Szekspirowski,	 scena	 otrzymała	 kształt,	 jaki	

miały	teatry	za	czasów	Szekspira.	

William	 Szekspir	 jest	 uważany	 za	 jednego	 z	 najwybitniej-

szych	twórców	teatralnych.	Żył	w	latach	1564–1616	w	Anglii,	

podczas	panowania	królowej	Elżbiety	I.	Szekspir	napisał	wiele	

znanych	 i	czytanych	oraz	wystawianych	do	dziś	 sztuk,	 takich	

jak:	Hamlet,	Król Lear,	Otello,	Makbet	czy	Romeo i Julia.	Sztuki	te	

prezentowano	na	scenach	otoczonych	z	trzech	stron	miejsca-

mi	dla	publiczności.	Z	czasem	budowano	dookoła	galerie-try-

buny,	by	więcej	osób	mogło	podziwiać	spektakle.	Tak	powsta-

ła	 scena,	 którą	 nazwano	 elżbietańską,	 od	 imienia	 królowej,	

miłośniczki	sztuki	i	teatru.	

Dlaczego	 jednak	 teatr	 ze	 sceną	 elżbietańską	 powstał	

w	 Gdańsku?	 W	 XVII	 wieku	 stanęła	 w	 tym	 miejscu	 Szkoła	
Fechtunku,	 czyli	szermierki.	Szermierz	 to	osoba,	która	wła-

da	białą	bronią,	 tzn.	bronią	służącą	do	walki	wręcz,	 taką	 jak	
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szpada	i	szabla.	Budynek	szkoły	składał	się	z	niezadaszonego	

podwórza,	otoczonego	galeriami-trybunami	dla	publiczności,	

przy	jednej	z	galerii	znajdowała	się	scena.	Służył	nie	tylko	jako	

szkoła,	odbywały	się	tu	także	różne	pokazy:	dzikich	zwierząt,	

linoskoczków,	występowali	tu	również	aktorzy.	

W	 1797	 roku	 na	 tej	 scenie	 wystąpiła	 słynna	 trupa	 teatral-

na	Truskolaskich	z	Warszawy.	Jej	gwiazdami	było	małżeństwo	

Truskolaskich:	Tomasz	 i	 Agnieszka.	 Małżeństwo	 występowało	

na	 scenach	Warszawy,	 Lwowa,	 Poznania	 i	 Lublina.	 Agnieszka	

uważana	 była	 za	 najlepszą	 aktorkę	 swojej	 epoki.	 Chociaż	

pochodziła	 z	 ubogiej	 rodziny,	 zrobiła	 niesamowitą	 karie-

rę,	 co	 nie	 było	 łatwe	 w	 tamtych	 czasach.	 Pomogły	 jej	 talent	

i	 uroda.	 Wskazówek	 dotyczących	 sposobu	 gry	 udzielały	 jej	

same	księżne:	 Izabela	Czartoryska	 i	 Izabela	Lubomirska,	które	

w	 trakcie	 swoich	 zagranicznych	 podróży	 widziały	 spektakle	

paryskich	gwiazd.	Na	scenie	obok	rodziców	grała	także	córka	

Agnieszki	 i	Tomasza	–	Józefa,	 również	niezwykle	utalentowa-

na.	 Dziewczynka	 po	 raz	 pierwszy	 wystąpiła	 w	 wieku	 11	 lat.	

Truskolascy	 zawitali	 do	 Gdańska	 wiosną	 1797	 roku.	 Występy	

ich	 trupy	 teatralnej	 okazały	 się	 sukcesem	 zarówno	 finanso-

wym,	jak	i	artystycznym.	Budynek	Szkoły	Fechtunku	był	jednak	

w	 bardzo	 złym	 stanie.	 Nieremontowana	 drewniana	 budowla	

była	zbyt	mała	i	przestarzała.	

W	1798	roku	podjęto	decyzję	o	budowie	teatru	z	prawdzi-

wego	zdarzenia.	W	latach	1799–1801	powstał	budynek	Teatru	

Miejskiego,	 zlokalizowany	 przy	 pobliskim	 Targu	 Węglowym,	

który	 jeszcze	 dzisiaj	 zobaczymy.	 Dawną	 szkołę,	 która	 służyła	

m.in.	jako	teatr,	trzeba	było	w	1809	roku	rozebrać	ze	względu	

na	jej	zły	stan	techniczny.	

Po	 zniszczeniach	 II	 wojny	 światowej	 postanowiono	 od-

budować	 Główne	 Miasto,	 a	 w	 innych	 dzielnicach	 Gdańska	

wznieść	nowoczesną	zabudowę.	Główne	Miasto	miało	pozo-

stać	 zabytkowym	 centrum	 Gdańska	 i	 przyciągać	 zwiedzają-

cych.	Aby	podkreślić	urodę	panoramy	Głównego	Miasta,	zło-

żonej	z	potężnych	wież	i	tworzących	koronkowe	tło	szczytów	

kamienic,	zdecydowano	się	na	pewien	zabieg	–	rozciągającą	

się	wokół	przestrzeń,	od	strony	południowej	i	północnej,	po-

zostawiono	niezabudowaną.	Szerokie	pasy	zajęła	zieleń.	Takie	

niezabudowane	 place,	 tworzone	 po	 to,	 by	 odsłonić	 widok	

na	 ciekawy	 obiekt	 lub	 miejsce,	 nazywamy	 esplanadą.	Teatr	

Szekspirowski	 wzniesiono	 właśnie	 na	 takiej	 esplanadzie,	 na-

wiązując	do	„teatralnej”	przeszłości	tego	fragmentu	miasta.	

Nie	było	to	zadanie	łatwe.	O	budowę	teatru	starano	się	23	

lata,	sama	realizacja	projektu	trwała	5	 lat.	Elewacje	wyłożono	

780	000	cegieł,	formowanych	ręcznie,	tak	jak	w	średniowieczu,	

a	 dodatkowo	 barwionych	 na	 czarno	 przy	 użyciu	 naturalnej	

substancji.	Czerń	cegieł	teatru	uzyskano	poprzez	dodanie	do	

nich	 antracytu.	 Antracyt	 to	 rodzaj	 węgla	 kamiennego,	 uwa-

żany	 za	 jego	 najszlachetniejszą	 odmianę.	 Zawiera	 najwięcej	

czystego	pierwiastka	i	jest	najczarniejszy	ze	wszystkich	gatun-

ków	węgla.	Dach	 i	 tarasy	budynku	wyłożono	ceglaną	kostką,	

która	także	jest	czarna.	

Moda na czerń 

Przełom	w	sposobie	postrzegania	czerni	nastąpił	w	wieku	XIV,	

a	wpłynęło	na	to	kilka	czynników.	W	tym	czasie	przez	Europę	

przetoczyła	się	straszliwa	zaraza:	dżuma.	Wybuchła	na	południu	

naszego	 kontynentu,	 zabójczą	 chorobę	 wywoływały	 bakterie,	

przenoszone	przez	pchły	żyjące	na	szczurach.	Gdy	brakowało	

naturalnych	karmicieli,	pchły	atakowały	także	ludzi.	Wywołana	

bakterią	dżumy	choroba	miała	straszny	przebieg	i	zarażeni	nią	

w	 większości	 umierali.	 Nazywana	 była	 czarną	 śmiercią	 z	 po-

wodu	krwawych	wybroczyn,	które	szybko	siniały	 i	stawały	się	

ciemne.	Jednak	to	nie	potoczna	nazwa	dżumy	miała	wpływ	na	

popularność	 czerni.	 W	 średniowieczu	 poziom	 medycyny	 nie	

był	zbyt	wysoki,	nie	znano	przyczyn,	z	 jakich	choroby	atakują	

ludzi,	 i	 tym	 bardziej	 nie	 wiedziano,	 jak	 skutecznie	 te	 choroby	

leczyć.	Dlatego	powszechnie	uważano,	że	gwałtowne	zarazy	są	

karą	boską	za	grzechy	ludzi.
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Po	 przejściu	 zarazy	 szukano	 rozwiązań,	 które	 miały	 złago-

dzić	gniew	Boży.	Jednym	z	nich	było	nawoływanie	do	skrom-

nego	 życia	 i,	 na	 przykład,	 nienoszenia	 kolorowych,	 drogich	

szat.	 W	 wielu	 miastach	 wprowadzano	 zakazy	 noszenia	 zbyt	

kosztownych	ubrań.	Zakazy	 takie	pojawiały	 się	 jeszcze	przed	

wybuchem	 strasznej	 epidemii.	 Miały	 przeciwdziałać	 zbyt	 du-

żym	wydatkom	na	kolorowe	stroje.	W	tym	czasie	farbiarze	tka-

nin	udoskonalili	sposoby	barwienia	i	uzyskali	piękną	głęboką	

czerń.	W	czarnych,	ale	kosztownych	szatach	(np.	jedwabnych)	

zaczęli	chodzić	zamożni	mieszczanie,	moda	taka	pojawiła	się	

we	Włoszech,	 które	 w	 tym	 okresie	 były	 jednym	 z	 najzamoż-

niejszych	regionów	Europy.	Do	XIV	stulecia	królowie,	książęta	

i	szlachta	wciąż	jeszcze	ubierali	się	kolorowo,	ich	żadne	zakazy	

nie	 obowiązywały.	 Potem	 jednak	 także	 szlachetnie	 urodzeni	

zaczęli	nosić	czarne	szaty.

Prawdziwa	moda	na	czerń	zapanowała	w	XV	wieku.	To	wte-

dy	stała	się	ona	popularna	wśród	królów	 i	władców	 i	 szybko	

rozprzestrzeniła	się	w	całej	Europie.	Niektórzy	królowie	i	książę-

ta	ubierali	się	wyłącznie	na	czarno,	ozdabiając	jednak	strój	dro-

gimi	klejnotami,	biżuterią	ze	złota	czy	kosztownymi	futrami.

Oprócz	 mody	 do	 popularności	 czerni	 przyczyniły	 się	 tak-

że	 aspekty	 bardziej	 duchowe.	 Jej	 pozycja	 ugruntowała	 się	

w	 Europie	 w	 XVI	 stuleciu	 za	 sprawą	 reformacji	 –	 ruchu,	

którego	twórcy	domagali	się	zmian	w	doświadczającym	kryzy-

su	Kościele	katolickim.	Wskutek	tego	w	Kościele	doszło	do	roz-

łamu	i	powstania	kilku	odłamów	chrześcijaństwa.	Zwolennicy	

reformacji	 nawoływali	 do	 skromnego	 życia	 bez	 przepychu.	

Jednym	 z	 elementów,	 które	 potępiono,	 były	 kolorowe	 szaty,	

zwłaszcza	 te	 w	 najbardziej	 rzucających	 się	 w	 oczy	 barwach:	

czerwieni	i	żółci.	Poszukując	prostoty	i	umiaru,	wskazywano	na	

różne	odcienie	szarości,	brązu,	błękitu	i	właśnie	czerni.	W	wy-

padku	 kobiet	 i	 dzieci	 dopuszczalna	 była	 także	 biel.	 I	 faktycz-

nie	te	barwy	zaczęły	dominować	w	rejonach,	gdzie	większość	

mieszkańców	 opowiedziała	 się	 za	 reformacją,	 w	 tym	 właśnie	

w	 Gdańsku.	 Jak	 można	 zobaczyć	 na	 starych	 obrazach	 i	 por-

tretach,	przez	wiele	 lat	 ludzie	mieszkający	w	naszym	mieście	

nosili	ciemne,	często	czarne	szaty.	

Efekty	 mody,	 która	 zaczęła	 się	 pod	 koniec	 średniowiecza,	

widzimy	do	dziś.	Czarny	 jest	powszechnie	uważany	za	 jeden	

z	 najbardziej	 eleganckich	 kolorów.	 Dominuje	 na	 oficjalnych	

spotkaniach,	przyjęciach	i	ważnych	galach.	

W	XIX	i	XX	wieku	w	modzie,	zwłaszcza	męskiej,	czerń	zyska-

ła	poważną	konkurencję.	To	w	tym	okresie	niezwykle	popular-

ny	stał	 się	kolor	niebieski,	 a	 szczególnie	 jego	ciemny	odcień,	

granat.	Ubrania	w	tym	kolorze	są	chętnie	wkładane	na	uroczy-

ste	okazje.	

targ węglow y 

Obecny	 Targ	 Węglowy	 to	 jeden	 z	 największych	 placów	 po-

łożonych	 w	 centrum	 miasta.	 Kiedyś	 był	 jeszcze	 większy,	 ale	

znajdował	się	poza	murami	miasta.	Początkowo	była	to	w	za-

sadzie	 łąka.	Granice	dawnego	placu	wyznaczał	Kanał	Raduni.	

Ze	 względu	 na	 dogodne	 położenie	 właśnie	 tu	 odbywał	 się	

Jarmark	św.	Dominika.	Stąd	też	wzięła	się	druga	nazwa	miej-

sca:	 plac	 Dominikański.	 Bliżej	 Kanału	 Raduni	 znajdowała	 się	

kaplica,	 szpital	 i	 cmentarz	 św.	 Gertrudy.	 Na	 ich	 pozostałości	

natrafiono	 ostatnio	 w	 czasie	 budowy	 Forum	 Gdańsk.	 Szpital	

stał	przy	drodze	prowadzącej	do	miasta,	opiekę	otrzymywali	

tu	 podróżujący.	 Na	 cmentarzu	 oprócz	 podróżnych	 grzebano	

także	 skazańców	 i	 zmarłych	 z	 powodu	 zarazy.	 Było	 to	 po-

dyktowane	 względami	 bezpieczeństwa	 –	 szpitale	 lokowano	

przy	murach	albo	poza	nimi,	żeby	izolować	chorych	od	zdro-

wych.	Szczególną	ostrożność	zachowywano	właśnie	w	czasie	

epidemii.	 Ciała	 zmarłych	 wywożono	 poza	 miasto	 i	 grzeba-

no	 w	 zbiorowych	 mogiłach	 na	 specjalnie	 zorganizowanych	

cmentarzach.	

Szpital,	 kościół	 i	 cmentarz	 zostały	 założone	 prawdopodob-

nie	około	1342	roku.	Jako	patronkę	wybrano	św.	Gertrudę,	która	

była	uważana	za	opiekunkę	chorych	i	gorączkujących.	Gertruda	

żyła	w	VII	wieku,	urodziła	się	w	zamożnej	i	wpływowej	rodzinie.	
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Jako	dziesięciolatka	odmówiła	zaręczenia	się	z	mężczyzną,	które-

go	wskazał	jej	ojciec,	co	było	niespotykane	w	tamtych	czasach.	

Gertruda	została	mniszką	i	swoje	życie	poświęciła	Bogu.	Udzielała	

pomocy	osobom	biednym,	starszym	i	chorym.	W	swoim	klaszto-

rze	 gościła	 podróżujących.	 Z	 jej	 osobą	 wiązano	 cudowne	 zda-

rzenia,	 takie	 jak	 uratowanie	 statku	 podczas	 gwałtownej	 burzy.	

Marynarze	 wezwali	 imię	 pobożnej	 Gertrudy	 i	 burza	 ucichła.	

Dlatego	po	śmierci	Gertruda	stała	 się	patronką	podróżujących.	

Imię	świętej	wzywano	także	w	trakcie	choroby	oraz	w	sytuacjach	

zagrożenia	plagą	szczurów	–	z	tego	powodu	uważana	 jest	za	

patronkę	kotów,	a	jej	święto	obchodzi	się	17	marca.	

Szpital,	 kościół	 i	 cmentarz	 św.	 Gertrudy	 znajdowały	 się	

w	 tym	 miejscu	 do	 1563	 roku,	 kiedy	 to	 Gdańsk	 zyskał	 nowe	

fortyfikacje	i	wokół	miasta	zaczęto	usypywać	potężne	bastio-

ny,	które	zajęły	sporo	miejsca.	W	związku	z	tym	zabudowania	

szpitala	przeniesiono	na	Zaroślak.	Powstał	tu	także	szpital	z	ka-

plicą.	Kaplica	(a	właściwie	mały	kościółek)	w	1695	roku	została	

rozebrana.	Same	zabudowania	szpitala,	który	z	czasem	stał	się	

po	 prostu	 przytułkiem,	 były	 wielokrotnie	 przebudowywane	

i	rozbudowywane.	W	1945	roku	zostały	zniszczone,	lecz	po	św.	

Gertrudzie	pozostał	ślad	w	przestrzeni	miasta.	Jej	imieniem	na-

zwano	bastion	znajdujący	się	na	wysokości	Zaroślaka.	 I	choć	

większość	 bastionów	 rozebrano	 w	 końcu	 XIX	 i	 na	 początku	

XX	wieku,	bastion	Gertrudy	ocalał.	Paradoksalnie	więc	szpital	

i	 kaplica	 św.	 Gertrudy	 zostały	 przeniesione	 z	 powodu	 budo-

wy	 bastionów	 i	 nie	 ma	 po	 nich	 śladu,	 ale	 nazwa	 przetrwała	

właśnie	 dzięki	 szczęśliwie	 zachowanym	 umocnieniom,	 które	

w	większości	przestały	istnieć.	

Wracając	na	Targ	Węglowy,	to	właśnie	dzięki	budowie	no-

wych	umocnień	w	XVI	i	XVII	wieku	plac	ten	znalazł	się	w	środ-

ku	miasta.	Wzdłuż	wałów	powstały	stragany	handlowe	 i	plac	

wręcz	tętnił	życiem.	Miejsce	ma	jednak	także	mroczne	oblicze	

–	to	tu	wymierzano	sprawiedliwość	i	karano	żołnierzy.	W	tym	

celu	używano	m.in.	pręgierza,	czyli	słupa,	do	którego	przywią-

zywano	skazanego	i	go	chłostano,	a	także	drewnianego	osła,	

czyli	niewygodnej	 ławy	na	czterech	nogach,	na	której	musiał	

siedzieć	winny.	Ostatnim	elementem	była	szubienica	kolanko-

wa,	przy	czym	nie	służyła	ona	do	wieszania	żołnierzy.	Kara	po-

legała	na	kilkakrotnym,	bolesnym	podciągnięciu	skazanego	za	

związane	 ręce.	 Na	Targu	Węglowym	 wykonywano	 wyroki	 na	

osobach	skazanych	za	uprawianie	czarów	i	magii.	Najczęściej	

były	to	kobiety,	palono	je	na	stosie.	Na	szczęście	w	Gdańsku	ta-

kie	wyroki	zapadały	bardzo	rzadko.	Ostatnią	ofiarą	pomówień	

o	czary	była	88-letnia	Anna	Krüger,	którą	oskarżyli	sąsiedzi	po	

tym,	 jak	 w	 okolicy	 zaczęło	 padać	 bydło.	 Staruszkę	 spalono	

w	1659	roku.	

kolory gdańSka — dEtalE architEktonicznE głównEgo i StarEgo MiaSta
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Jak	wspomniano,	w	dawnych	czasach	nie	znano	przyczyn	

chorób	 i	 nagłych	 śmierci,	 które	 były	 ich	 wynikiem.	 Zjawiska	

te	tłumaczono	gniewem	Bożym	za	grzeszne	uczynki,	których	

dopuścili	 się	 ludzie.	 Zarządzano	 wtedy	 specjalne	 uroczysto-

ści	 religijne,	które	miały	udobruchać	Stwórcę.	Czasami	to	nie	

wystarczało	 i	 szukano	 winnych.	 O	 niecne	 działania	 mające	

szkodzić	 uczciwym	 ludziom	 oskarżano	 chętnie	 mniejszości,	

takie	jak	Żydzi	czy	Cyganie.	Ofiarami	niesłusznych	pomówień	

stawały	się	też	często	starsze,	samotne	kobiety,	którym	trudno	

się	było	bronić.	Tak	było	w	przypadku	Anny	Krüger.	Sąsiadom	

staruszki	padły	krowy,	więc	oskarżyli	 ją	o	czarną	magię.	Annę	

poddano	torturom	i	kobieta	przyznała	się	do	winy:	uprawiania	

czarów	oraz	kontaktów	z	diabłem.	Sędziwą	kobietę	skazano	na	

śmierć	przez	spalenie,	tak	jak	przewidywało	ówczesne	prawo.	

Kat	ulitował	się	nad	Anną	i	aby	skrócić	jej	cierpienia,	przywią-

zał	na	wysokości	jej	serca	woreczek	z	prochem	–	jego	wybuch	

przyspieszył	 śmierć	 skazanej.	 Na	 szczęście	 wraz	 z	 rozwojem	

nauki	 i	 medycyny	 zmieniło	 się	 nastawienie	 do	 wielu	 kwestii	

i	po	stosach	dawno	nie	ma	już	śladu.	

teatr w ybr zeże , ulica św. ducha 2

Przy	Targu	Węglowym	stoi	Teatr	Wybrzeże,	zamykający	plac	od	

północy.	Jego	budowa	trwała	od	1962	do	1966	roku,	a	oficjal-

ne	otwarcie	odbyło	się	7	stycznia	1967	r.	Teatr	stanął	w	miejscu	

spalonego	 podczas	 wojny	 Teatru	 Państwowego,	 wybudowa-

nego	w	1801	r.	według	projektu	Samuela	Helda.	W	1935	roku	

obiekt	 został	 przebudowany,	 a	 właściwie	 rozebrany	 i	 posta-

wiony	 na	 nowo.	 Ze	 względu	 na	 kształt	 nazywany	 był	 przez	

gdańszczan	 młynkiem	 do	 kawy.	 Choć	 w	 pierwszych	 latach	

powojennych	 planowano	 jego	 odbudowę,	 to	 jednak	 w	 1961	

roku	podjęto	ostatecznie	decyzję	o	budowie	nowego	gmachu	

o	nowoczesnej	formie,	z	dużymi	oknami.	

Wznosząc	teatr,	zachowano	częściowo	stare	mury	oraz	wyko-

rzystano	ocalałą	stalową	konstrukcję	widowni.	Zaprojektowano	

przy	tym	wygodne	wnętrza	i	nowoczesne	wyposażenie.	Na	salę	

teatralną	składała	się	trzypoziomowa	widownia	mieszcząca	710	

osób	 oraz	 scena	 z	 mechanizmem	 obrotowym	 i	 zapadniami.	

Główne	foyer,	czyli	obszerne	pomieszczenie,	w	którym	można	

odpocząć	 podczas	 przerw	 w	 sztuce,	 urządzono	 na	 pierwszym	

piętrze.	Dzięki	przeszkleniu	fasady	teatru,	foyer	sprawiało	wraże-

nie	bardziej	przestrzennego,	a	zarazem	uzyskało	formę	otwarte-

go	od	strony	Targu	Węglowego	tarasu	widokowego.	Do	wykoń-

czenia	budynku	użyto	szlachetnych	materiałów,	które	podkreśliły	

powagę	i	status	działającej	tu	instytucji.	Kuluary	ozdobiono	mar-

murowymi	posadzkami,	filarami	z	czarnego	granitu	oraz	boaze-

riami.	Wystrój	 sali	 teatralnej	był	 ściśle	powiązany	z	 jej	akustyką.	

Ściany	obłożono	boazerią	klonową.	

W	2002	roku	podjęto	decyzję	o	generalnym	remoncie	bu-

dynku.	 Przebudowano	 głównie	 widownię	 –	 dzięki	 likwidacji	

pierwszego	balkonu	udało	się	uzyskać	znacznie	lepszą	widocz-

ność	sceny.	We	wnętrzu	króluje	czerwona	kolorystyka,	czerwo-

nymi	materiałami	obito	fotele	oraz	wyłożono	podłogę	i	schody.	

Odsłonięto	kopułę,	której	podniebienie	(czyli	część	kopuły	wi-

doczną	z	wnętrza)	pokryto	czarnym	tynkiem	i	ozdobiono	mapą	

nieba,	 ułożoną	 ze	 światłowodów.	 Drobniejsze	 zmiany	 objęły	

także	 wejście	 oraz	 foyer,	 na	 zewnętrznej	 ścianie	 widowni	 za-

instalowano	metalowy	panel	z	nazwiskami	dyrektorów	teatru	

oraz	cytatem	z	Blaszanego bębenka	Güntera	Grassa.	

Kopuła	 teatru	 jest	czarna,	a	zewnętrzne	ściany	budynku	zo-

stały	wyłożone	jasnym,	kremowym	kamieniem.	Spektakle	wysta-

wiane	są	na	dużej	scenie	oraz	na	kilku	mniejszych.	Najmniejsza,	

mieszcząca	 80	 widzów,	 a	 zarazem	 najmłodsza	 scena	 Teatru	

Wybrzeże	to	Czarna	Sala,	nazwana	tak	ze	względu	na	kolor	ścian.	

Teatr	 dysponuje	 jeszcze	 Sceną	 Letnią	 w	 Pruszczu	 Gdańskim,	

Kameralną	w	Sopocie	oraz	Malarnią,	znajdującą	się	w	budynku	

obok	dużej	sceny.



czy wiesz , że:

–	 Kolorem	 jednoznacznie	 związanym	 z	 żałobą	 czarny	 stał	 się	 dopiero	 w	 XVIII	 wieku.	Wcześniej	 na	 znak	 smutku	 po	

śmierci	bliskich	można	było	nosić	szaty…	białe.	

–	 Na	Dalekim	Wschodzie	kolorem	żałoby	nie	jest	czarny,	lecz	biały.	Natomiast	w	południowej	Afryce	–	czerwony.	

–	 U	schyłku	średniowiecza	czarne	stroje	zaczęły	nosić	osoby	wykształcone,	urzędnicy	 i	 lekarze.	Kojarzył	 się	bowiem	

z	dostojeństwem	i	powagą.	Do	dziś	ten	zwyczaj	zachował	się	np.	wśród	sędziów.

Zdjęcia:	Klaudiusz	Grabowski

Redakcja,	korekta:	Anna	Mackiewicz

Opracowanie	graficzne:	Tomasz	Pawluczuk

Pomysłodawczyni	projektu:	Małgorzata	Kmicińska

Koordynacja	projektu:	Margareta	Sobczak
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