
l\ RASA gdańska, bez-
f Fośrednio po tragicz-

nym wypadku, poda-
ła wiadomość, że w dniu
28 sicrpnia 1879 r., o godz.
3.15 po południu maiarz Ale
ksander Gryglewski, pro-

się tarrntejszymi zbiorami
sztuki i pokaźną bibliote-
ką, utrzymywał kcrespon-
dencję z wybitnymi ludźmi
i niejednokrotnie, gdy za-
chodziła potrzeba, przycho
dził im z pomocą, podolnie

odebrałem z Gdańska tele-
gram, Że malarz Gryglew-
ski rzucił się z okna Ra-
tusza, jadę tam, nie do-
no zą czy żyje". Na drugi
Czień (30.8,1879) w obszer-
nym liście datowanym z

cholii, Zdawało mu się cią
gle, że ściga go policja
pru ka i zaaresztuje, upa-
tryrvał rozmaite osoby, że
go śledzą i czekał lada
chwiia aresztu, który go
straszył, więc uciekał przed
mniemanymi po]icjantami.
Nie można było mu to
wybić z giowy, zaprorvadzo
no go do burmistrza. ten
go zapewniał, że tu może
być spokojny, że go tu sza
nują i poważają - nic nie
pomogło, znora go dręczy_
ła i miał się za ściganego".

,,Mieszkał * relacjono-
wał dalej Sołtan - u za-
cnej pani Roehrowej (wdo-
wy po patriocie polskim
Janie Roelrerze), pozawczo-
ra spóźnił się na obiad, wy
pił tylko z pośpiechem ka-
wę i jeść nie chciał, mó-
wiąc że już jadł, był nie-
pokojny - jtlż uprzednjo
spakował swoie rzeczy, jak
by miał q7yjechać lub się
wynieść, mówił, że musi
zmienić mieszkanie. nie
chcąc być ciężarem. Po wy
piciu kawy pocałował w
rękę panią Roehrową i od-
dał jej paczkę nieopieczę-
towaną z ksiąźeczką kasy
oszczędności, 100_markórv-
ką. ale bez listu, l prosił
Roehrową, że (by), gdyby
go aresztowano. to oddać
tę paczkę dzieciom, na pa-
czce dał adres do Lwowa,
(do) Szwagra, gdzie są jego
dzieci. Oddał paezkę i wy
mknął się na miasto. Foe-
hrowa, niespokojna, narzu-
ciła na siebie sza] l ś]e-
dzila go: wszedł do Ratu-
sza. Troehę odczekawszy,
weszła za nim, w sieni ka-
sztelan zwrócił jej uwagę,
że Gryglewski w kącie sie
dzi w framudze na ławecz-
ce, podeszła więe do niego,
siadła obok i zaczęła roz-
mowęl powiedział jej. że
nie może malować, bo te_
raz w sali posiedzenie, ale
jak się skończy. będzie ma
lówał. Radziła mrt, że bę-
dąc jakoś rozdrażniony nie
powinien malować, zarę-

Ateksand.er Grygle-
wslłi, tłedług f otografi.Ź,

Rzelłuskżego ul Krako,
,tl:źe, Reprodttkc ja Wł,
Nieżatłiitski,

tejl<ę terminu platności, za'
którą Gryglewski ręczyłr
stała się przyczyn4 wiel-
kiclr kłopotów finansowych
Gryglewskiego l była bez-
pośrednim powodem, iż
Gr.yglewski rv chwili roz-
siroju nerwowego rzucił się
z olina Ratusza Gdańskie-
eo(...)".

et,uka l kultura polska
poniosla bolesną stratę.
Gryg'lewski ticzył tylko 46
lat. Nie zdołał ukończyć,
czego w Gdańsku szczegól
nie żalujerny, obrazu czet-
wonej sali Rłtu za Główno
miejskiego, obeenie - po
zniszczeniach wojennyeh -pieknie odrestaurowane.l l
oddanej do zwiedzania
oraz innvch zaezętyeh l za
planowanych prac malar-
skieh rv Gdańsku. Byl on
mistrzcm w malowaniu
wi,dokńw zrrhytkowej archl
tektury m.in. Krakowa,
Warszawy. Torunia, Lwo_
wa i Pragi czcskic j oraz
widoków wnętrz kościołów,
np. kościoła Mariaekiego
w Krakowie i pałaców"
np. ł,azienek, tril'llanowa,
zam|<u królewskiego i pa
łacu Prymasowslriego w
warszarxzie. zachowane
obrazy Gryglewskiego znaj
dują się m.in. w Muzeum
Narodowym w Warszawie.
Kral<owie. Poznaniu i Wro
cławiu. a tal<że w zbiorach
rodzinnvch. z których po-
chodzi reprodllkowany tu-
taJ niewykońezony szkic
ołówkowy kręcon,ych scho-
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fesor krako,łskiej Szlioty
Sztuk Pięknych, rz.ucił
ślę z okna gdańskie-
go Ratusza Głównego
Miasta na podwórze ra_
łuszowe, ponosząc natych-
miastową śmierć. W ko-
mcntarzu zaznaczono, iż bez
pośrcdnią przyczyną des-
pcrackiego krolru mógl być

Jak czynili to i Sierakow_
scy. Gryglcwskiego, posztr-
kująccgo nowych tematów
dla swej twórczości, zapro-
tegował im Jego przyjaciel

- Jan Matejko, który zbie
ra jąc materiały do swego
,,Grunwaldu", przebywał
m.in.wWaplcwieiGdań-
sku w 1877 roku.

abecny u:ygląd schodólll projektowanuch przez A. Crgglewsleiego.

Gdańska opisał szczególo-
wo to, co zaszlo:

,,Kochany Panie Józefie!
Gryglewski nie żyje!

Przyjechał do Gdańska do-
kończyć rozpoczęty w ro-
ku zeszłym obraz Sali Ra-
tuszowej, cały podmalowa-
ny a wykończony ledwo w



luszowc, Purru ZąL r!ąU.

miastową śmierć. W.. ko_
mentarzu zaznaczono, iż bez
nośrednią przyczyną des-
perackiego kroku mógł być
list z kraju, 'otrzymany
teeoż dnia przed południem,
noTem zaś - na podstawie
informacji przyjació} zmar
łego - stwierdzono, że cier
piał on na psychozę, uzew-
nętrznia jącą się w swol_
stego rodzaju manrl przes-
l_adiwczej i że prawdopo-
dobnie wskutek napadu tej
choroby targnął się na
swoje życie.

na jwięce j szczególów o

okolicznościaclr tego wstrzą
sającego wydarzenia zawie
.ali rńtv Adama Lwa Soł-
tana do Józefa Ignaccgo
Kraszewskiego. Sołtan mie
szl<ał w Waplewie pod Sztu
ń"^ u sioŚtry Alfonsowej
Sierakowskiej, opiekował

E Jilll lvld!ęJ rr, nlvl .I

ra jąc materiały do swego
..Grunwaldu", przebywał
rn.in.*WaplewieiGdań-
sku w 1877 roku.

Adam Sołtan pisał do
Kraszewskiego z Waplewa
w sierpniu następnego ro_
ku (c.vtu ję z rękopisów):
.,Tu był u nas malarz Gry
Jlewski: w Gdańsku zawią
iałem mu stosunlri i zaczął
malować salę radną (czer_

woną) w Ratuszu; zachwy_
cony Gdańskiem i przez lat
cztery ma przyieżdżać na
wakicie". _ Po tygodniu
(zs,s.l i7B) 'donosił: .,Grygle
wskiego odwieclzilem w
Gdańsku, maluje salę w
Ratuszu - pyszny będzie
obraz...". W rok później
stało ię owo nieszczęście,
Sołtan zaalarmował wtedy
t<.as"ewstiego:,,Wczoraj

Konczyc ruZPUUZęUJ
ku zeszłym obraz Sali Ra_
tuszowej. cały podmalowa,
ny a wykończony ledwo w
połowie - śliczny i wszy-
scy podziwiali artystyczne
wykończeniel będącego tu
ministra nadburmistrz przy
prowadził, by obejrzał to
arcydzieło, podziwiał mini-
stei, my cieszyliśmy się
tym tu ogólnym uznaniem
dla Artysty - aż telegram
oznajmił mnie, że przed-
wczora rzucił się oknem
Ratusza Gdańskiego: stra-
ta podwójna. bo artysty w
całym znaczeniu i szlache-
tnego. cichego i kromnego
człowieka! On w roku prze
szłyń stracił żonę, którą
baidzo kochał, ma ynka
i córeczkę. (..,) otóż._ może
strata Żony przyczynlla slę,
że dostał napadu melan-
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Krecone schodg tp sżen,ź Ratu,sza (nżeulykończony

r"ń'r'"rłi*iÓ'ii"e. C,uglewslłźego z 1879 r,), Repro,

d,ukcja WI. Ni.eżgwźński"

czal, że to nie malowanie
mu przeszkadza, l upew-
niał, że trochę pomalu je,

a o 5-ej wróci do domu,

dów w sieni Ratusza Głó,l
wneeo Miasta, (z 18?9 r.).

PnoF. DR ANDBZEJ
Bl,JKoWsKI

Tym Roehrowa uspo]<ojo-
ni. wróciła do siebie, aż
w jakie pół gorlziny przy-
chodzi pr:lic jant l oznaJ-
mia, że Gryglewski zalril
się, wyskoczywszy z okna
2-go piętra w Ratuszu. że
ciiło zabrali do zpitala
Mipjskiego (...)".

W kilka dni później, 2

WrzeŚnia, pochowano je W

Gdańsku na cmentarzu św,
Mikolaja.?' PERSPEKTYWY eza
I ^ su_ doc. dr Jerzyu Zat.hey, spokrewnio,
ny z rodziną Grvglew_
skich, informuje w Pol-
skim Słowniku Biograficz-
nym o przyezynaeh śnrierei
Gryglewskiego nasteptt,
jąco: .,W Gr]ańsku Crygle-
wski spedzał vrakeeie v" la
tach l878 i l8?9 na ntalo-
waniu wnetrza sali rai;iec
kieJ w ratuszu. Nlatejko
użył go też za poślednlkł
w zal<upie szal gdańskich
Sprawa ta w połączeniu z
niedotrzymaniem przez Ma


