
ByŁasobie kamienrca
Fl aniel Chodowiecki nie zajmował
lJ się budynkami. W czasió podrG
ży do Gdańska spońtetował ich tyl-
ko kilka - między innymi należącą
do jego todziny kamienicę. Dziś nie
ma po niej ś|adu. Ale może jeszcze
powńci...

Wiosną 1773 r., po dwunastu dniach
podróży z Berlina do Gdańska, Daniei
Chodorłiecki zabmł się do wytężonej
pracy. Właściwie rysował już po dro-
dze. często w siodle. nie przeryrł,rjąc
jazdy, Na miejscu przystąpił natomiast
do uwieczniania miasta swojego clzie-
ciństwa - dokładnie jego mieszkańców,
bo szkicowanie budynków nie sprawia-
ło mu satysfakcji. Planował zostać
lv Gdańsku l4 dni, ale zabawił ń9 ty-
godni. Spodjego ręki wyszło wtedy 0o
najmniej 108 prac, które zabrał ze sobą
do Niemiec. Nie wiadomo, iie ponre-
tów polskich magnatów zostało
w Gdńsku.
- Zapewne sporo - uśmiecha się dr

hab. Edmund Kizik, historyk z Uniwer-
sytetu Gdańskiego. - Opłacało mu się
trochę wysilić, bo zajedno takie dzie-
ło brał nawet 10 złotych dukatów. Na-
uczyciel czy czeladnik zarabiali tyle
przez cŃy rok...
W słynnej kolekcji Chodowieckiego

zpodróży do Gdańska znajduje się ry-
sunek nieistniejącej już kamienicy przy
ul. św Ducha 54. Dom stal na miejscu
dzisiejszego skweru, gdzieś między uli-
cami Moką i Krowią. Ten rysunek jest
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nieco inny niż pozostałe - znacznie wię-
kszy, choć niezbyt dokładny. Być mo-
że powstał z pamięci, już w Berlinie.
Ale to istotna praca - wielu badaczy
uważa, że właśnie w tym domu Chodo-
wiecki się urodził - Mam tu trochę wąt-
pliwości - mówi Jerzy Michalak, eme-
rytowany dyrygent i historyk amator,
który odkył m.in. nieznane wcześniej
miejsce pochówku najbliższej rodziny
Chodowieckiego. - Nawet samc zapi-
ski artysty wskazują, że Chodowieccy
mieszkali gdzieś przy Pierwszej Grob-
li. Tan napewno zmarl jego ojciec. Na-
tomiast przy św. Ducha mieszkała ro-
dzina Chodowieckiego, przede wszyst-
kim jego matka, Maria Henrietta Ayrer.
Kamienica przy św. Ducha 54

i wszystkie sąsiednie budyŃi zniknęły
w 1945 r. podczas zdoblłvania rniasta.

- Dziś są szanse na jej rekonstrukcję

- twierdzi Paweł Adamowicz, prez1--

dent Gdańska. -Niestety, nowy plan Za-
gospodarowania Głównego Miasta blo-
kuje cała masa protestów.

- W tym wypadku są one nieuzasad-
nione - martwi się profesor Andrzej Ja-
nuszajtis, znawca dziejów Gdańska.

- Dawniej ulica św. Ducha dorówny-
wała urodą Mariackiej. Gdyby odbudo-
wać domy. którlch tam brakuje. mog-
łyby znowu iść w zawody.
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Ęstttwę ry sunków Danie la
Chodowieckiego i podrób do Gdańska
można oglądać do l } listopada w Domu
Uphagena przy- ul. Długiej 12
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Budynki nie były
ulubionymi obiektami

chodoWieckiego.
Dla kamienicy, którą
widaó na te1 grafice,

artysta Zrobił Wątek.
Część uczonych uważa,

że jest to dom,
w którym Daniel

Chodowiecki się urodzil
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STAN OBECNY
Po kamienicy,
w któĘ
prawdopodobnie
urodził się
chodowiecki, nie
pozostał dziś żaden
ślad. Samo
miejsce, choó nadal
w sercu miasta,
również straciło
dawny blask


