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Józef Ignacy Kraszewskl
był w Gdaitsku we wrześ-
niu 1867 roku. Przybyl z
Malborka, gdzie zwiedził
tamtejszy zamek krzyżacki,
zaftzymał ię zaś po przy-
jeżdzie na Pomorze u Sie-
rakowskich w Waplewie,
odwiedził także Donimir-
skich w Buchlvałdzie (Bu-
kowie) pod Sztumem. Mial
tu wszędzie wielbicieli i
oddanych przyjaciół. W
drodze do Gdarlska towa-
rzyszył mu r\dam Lew Soł_
tan, brat Alfcnsowej Siera-
kowslriej..W Gdańslru za_
mieszkali wtaz z przyby-
łym również z Waplewa p.
Botulskim w hotelu ,,Dottl
Angielski" przy ul. Chle-
bnickiej -na zapleczu Dłu
giego Targu, w tym samym
hotelu, w którym dziewięć
lat wcześniej zagościła póź_
niejsza sławna autorka
,,Panienki z okienka", a je-
szcze wcześniej, w 1838 i
1843 r, - Zygmunt Krasiń
ski, przed nim zaś m. in.
Ignacy Krasicki.

Kraszewqki ciekaw . byl
bezpośredniego zetknięcia
się z miastem, nazwanymplzez jednych ,,'\fenecją
Północy", ptzez innych-
,,Norymbergą nadbałtycką".
Znał je dotąd tylko z ksią_
żek oraz z bogatej własnej
kolekcji sztychów. Już w
1850 r. ogłosił w ,,Athena-
eum" artykuł o sławnyrn
gdańskim rytowniku XVII
wieku, Jeremiaszu Falcku
Polonusie. Że Krasze,"vski
był rozmiłowany w historii
i zabytkach przeszłości, to
iest powszechnie znane. A1o
był także miłośnikiem t
wybornym znawcą sztuki,
sam zresztą z talentem ma_
lował i rysował. Toteż jego
obszerny opis tego wszys_
tkiego, co godne było zo-
baczenia w Gdańsku, sta-
nowi dla nas przedmiot

Miłość sztuki byla
wśród gdańszczan powsze-
chna: ,,znać to z ozdoby
do,mów, z ich wnętrzów";
,,siynne szafy gdańskie rzeź
bione, ozdobne często w fi
8ur}, ornamentacje naj-
cieltkatniejsze, śmiało za
dzieła sztuki iśc mogą (...).
Oprócz tego tzeżb na drze_
wie, rzezanych tropów,
raozerii pokojowycil, scho-
dów ornamentowanych
prześlicznie, Gdańsk za-
wiera moc nieprzeliczoną.
Kościoły obfitują w stalle,
siedzenia, ambony, ołtarze
drewniane, tigury; Ratusą
Artushof całe są pokryte
drzewem kunsztownie obrą
bianym, złoconym, malo-
wanym (...) &zeŹba na
drzewie iest. można powie
dzieć śmiało. najcelniej-
szym objawem artystycz-
nego życia l smaku w
Gdańsku".

Nadwyczaj malo],r,niczy

Jest zewnętrzny wldok
Gdańska dzięki niesłycha-
nej rozrnaitości kształtów.
Ulice stare są wąskie,
znaczną ich część zaJmują
przedsienia:

Dc8nek nie pokryty wyblcg8
na ullcę zc 8wymi schodkaml
l tworzy rodzat ory inalne'
przeal ienl tarannio b&rdzo
przyozdobioneJ; na schodkach
loją ogromne kule kamiertne,

dziwaczne slupkl, 8aleryjltl,
często calo Plaskorzezlry wy-
kwintne z godlami lrandlu,
rolnictw.. ze cenaml bibliJ-
nymi itp. l'aki tanets poprze-
dza każdą kemienicę. w zy-
stkle są do siebie podobne, 8
każdy przecle inny. Po ążki,
vrypuBlości, rzeźby, pilastEyr
talerle, rynny rzeźbioDe; ks-
trień l ślusarszczyzna kłn.
dają się ąa nio (...)''.

Zwracają na siebie u-
wagę także szczyty do-
mów: ,TU znowu naj.
większa rozmaitość i ma-
lnrrriazw aaAl Nia

te są dosyć zczupłe, w
kilka okien (są nawet ka-
mienice ,, jedn.ym) - i to
właśnie tak malowniczym
ezyni widok ulic (.,.). Do-
rlajcie w takiej ulicy przy
gankach i facja .ch, gdzie-
tiiegdzie rzucone drzewo, w

Gd,ańslł _ uI. Marźacka,
Drzeworyt z 1874 r,

głębi gotycką wieżycę ko-
ścioła. no pierlvszym pla-
nie zasklepion a łuI<iem
blamę starą. a będzie:ie
mieli obrazek, który na j-
wybrerlniejszemu pejzażyś-
ain x,(x}L., ń^^lt,;,,l j^

Zachwyciła Kraszewskia
,go rówrrież główna sala
Giełdy czyli Dworu Artu-
td,

,,oparta na cztercch 8fanito.
wycl! slrrpaclr, slrlepiona goty-
clto, olrryt,a cRla drewn ianyml
tzeźbami, obraznmi. pamidtta-
mi, $,yzlocon!r, wymalowg'na,

W głębź Koścźół Marżacklł

wytzezana J.L ca:ko... Bylo
to niegrl;,ś micjsce \7csoleJ za.
bawy, towarzy kieJ scbadzi(Ł
now'.. muzyk1 i acżl''.

śwoim pięknem zadzl.
wiał także Ratusz (.łłó,"vno-
miejski - .,tluclovla z dala



Kraszewskl ciekaw . był
bezpośredniego zetknięcia
się z miastem, nazwanym
przez jednych ,,Wenecją
Północy", plzez innych-
,,Norymbergą nadbałtycką".
Znal ie dotąd tylko z ksią_
żek oraz z bogatej własnej
kolekcji sztychów. Już w
].B50 r. ogłosił w ,,Athena-
eum" artykul o sławnyrn
gdarlskim rytowniku XVII
wieku, Jeremiaszu Falcku
polonusie. Że kraszelvski
był rozmiłowany w historii
i zabytkach przeszłości, to
jest powsz.echnie znane. A1+
był także miłośnikiem i
wybornym znawcą sztuki,
sam zresztą z talentem ma-
lował i rysował. Toteż jego
obszerny opi tego wszys-
tkiego, co godne było zo-
baczenia v,l Gdańsku, sta-
nowi dla nas przedmiot
szczegÓlnego zainteresowa_
nia - mińo upływu z górą
stu lat i wiplu zmian, któ-
re zaszły w,eiągu tego cza-
su, zv;łaszczii po 1945 r., po
wyclźwignięciu ńiastą ż
ruin wojennycń.

Kill<akrotnie w woicli
drukowanych listach z po-
dróży do Gdańska Kra-
szewsl<i podkreśla, że naj_
piekniejszy okres ro?kwitu
miasta przypada na wiek
XVII. a także wiek; XVI
i XVTTI. tj. na ezasy, kiedy
był ściśle ue polony z Pol-
ską.

,,Galańsk w xvn w. - piszc
- lie tylko zlotem zaopltry-
wal kral w zamlan za plody
rolnlcze. ale przętem domo.
wym ktln ztownie wyklada.
nym i rzeźbionym. zegarami,
srebrami. Jubilerśzczyżną, o.
brazami, śżtychłml. Gdzls tyl.
ko sztuka lest rouwinlętą l
kwitnącą. t&m ona oddzialy-
wa l na rzemiosło, które lq
tlszlaclretnia, upięlrnia l stara
się idee piękna połączyć 

'użytecznością. Tak też tu bylo,
gdzie pocuąwszy od cegly l
kafli wsz!, tko się przystra.
Jalo. zdobiło l uplękuiało".

nej rozrnaitości kształtów.
Ulice tare ą wąskie,
z^aczną ich część zajmują
przedsienia:

llGanek nie pokryty wyblege
n& ulleę ze wymi sclrodkaml
l tworzy roalzal oryBinalnet
przedsienl Etarannio bardro
przyozdobionej; na cchodkach
6loją ogromne kulo kamiennG,
dziwaczne 8lupkt, 8rlerylkl.
często calo plaskorzezby \ły-
kwintne z godlaml lrandllr,
rotnlctw., ze scenanrl blbliJ,
nymi itp. l'akl 8anelś DoDrz .
dua każdą kamienlcę. w zy,
tkl są do ieble podobne, 8

każdy przecle inny. Po ążkl,
vrypukloŚcl, rzeŹby, pllaśtry,
8alerle, rynny rzeźblooei ka-
lnień i Ślusar zczyzna skla-
dają śiq ąa ni6 (._)".

Zwracają na siebie u,
wagę także szczyty do-
mów: ,Tu znowu naj-
większa rozmaitość ,i ma-
lowiczy ogół. Nie mł
dwóch domów do siebie
podobnycb. Zaać, że ll
XVII wieku l w XVI naj-

' 'rVię6ę;, budowano. ,aclobio-
oo, odnawiano, bo cechą
jest Odrodzenie i styl je-
szcze póŹniejszy - rokoko
prawie. Ale szezegóły (...)
giną w najcudowniejszej
całości, stworzonej, tym
mnóstlvem drobnostek. w
każdej z nich jest myśl -t to tajemnica, dla któret
wszystko to uderza, po-
doba się, poeiąga. Każda
kamienica jest, można po,
wiedzieć. indywiduum, po-
z,najesz w nieJ właścicie-
la, ezytasz jego historię,
wypowiada ci lego wiarę.
rrpodobania,- zajęcia, trla-
jątek i fantazję (...). Na
szezytach - tam anlol. tu
zwierzę ymboliczne, po.
ągi świętych, mitologiez-

ne bóstwa. dziwaczne po.
twory, tablice rzeźbione,
wleńee kwiatów. kgriatydy
osobliwsze, znakl, godła.
Po większej częścl fronty

Gdańsk - uL Marźącko.
Drzeworyt z 1874 t,

głębi gotycką wieżycę ko-
ścioła. n. pierlvszym pla-
nie zask]epiona łul<iem
bramę starą, a będziecie
mieli obrazek, który na j-
wybredniejszemu pejzażyś-
cie mógłby posłużyć do
stworzenia arcydziela" (por,
załączony ,,vidok na da,nvną
u1. Mariacka).
,,,6a jwleeei ulvg g|l poŚWiQ-
elł l(raszewski lróóelrl}owi
Mdriackieńil, któ'fćgo -jak pisze - ,,o1lromnc5 ,tru-
ry,.. ucletzaią powagą 1vą
i wielkim eharakterem
(.,) Jest to eo do rviellłaś-
cl piąty kośeiół w świer:ie,
prńwie równy Nntrc-tr)ome
w Paryżu". Je,go wnętrze,
pełnF zatlvtlr/,:tl. rcbilo
wraŹeni., taczej muzeum
niż koścloła Znajdolvał się
w nim wóvrezas {oł]t,enie
w Mtlzcttm Pomorql<im)
słynny obraz .sąćl ostate-
ezny" Hansa Memlinga.
,.Gdybv - rvvznał T(ra-
szewski - nic więcej nie
było do widzenia w Gdań,
slru nad ten jeden obraz
ądu Oststeezneqo.. jużby

podróż sorvieie sle opłaci-
tą (...). Ws,zysey znawey li-
eą ten obraz Sądl-r Osta,
tecznegtr do najcelniej,
szych dzieł sztuki.

W głębź Koścżól Mołźackti

wyrzezana Jrk ca:xo... Bylo
to niegdyś miejsce 17esołeJ za.
bawy, towarzyskiej clradzldr
now'." mu"yki i ucżt".

śwoim pięknem zadzii
wiał także Ratusz (iłórvno-
miejski - .,budovla z dala
już majestat),cznie i wdzię
cznie w,vgląda jąca (...) Z
dala wie,ża ratusua panu.
je ,ponad m.iastem. zą
swą wyzldgąną kopulą t
str*k iłefmłac,y,m nn niet
ryeerzem... Siejń ze wymi
v.'spaniałymi kulistvmi scho
dami *), vliot!ąeymi na BÓ,
rę rzeźbioną galerią, z wy;
twornie ozrjobn yml od'
drzwiami - stanowl już
nieposnolieie piękny obra,
zek". Sale ratu szo.,le ,,sklo
pione. gotyckie, pełne są
napisów. rzeźb na crzewie,
malowań. godeł..,"

Na jnieknie jszej z nlch
a'li Cz-erulonei, Krasze,

wski poświęcił dłuŻszy
onis. Oprls.zezał Ratusz z
Żalem, ,,że się Eo dłużet
cgląriać nie mogło".

po obejrzeniu Jeszezc
szere{tl innyeh niekawych
zabytków gdańskieh" m.
ln. Zbroiowni. Kraszew,
ski wybrał się z kolei do
Oliwv i .lotu.

.) teh reprodulrcję żamie{cl-
ly ,,ReJsy" W poprzednim nu.
merue 2 9it0 vlll t9?0 r. w ar.
f ykulo pt. .,samot óJ llvo kr4-
l(owskiego malarźa w Gdań.
śku". Przy okazil ie zcze ra'
Drn tul my blad. który zna.

I lazl sie w poitpisie 
'edneJ 

r
l lluslracji. Podpis Dowinien
l b.zmicć: ..obeeny tryglld
| śehndów ?k|.ow,nych przet
l A. Gryglewskiego".

l And.rej Ruxotv KI
|.-


