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QUIZ
1. Nad głównymi drzwiami kamienicy przy ulicy Chlebnickiej 13 widać dwie nieduże rzeźby. Jakie
zwierzęta przedstawiają?
a. lwy
b. konie
c. pawie

2. Okna pierwszego i drugiego piętra Bramy Chlebnickiej znajdują się w płytkich wnękach – blendach. Blendy zakończone są podwójnym łukiem. Ile blend znajduje się na Bramie Chlebnickiej od
strony ulicy Chlebnickiej?
a. 7
b. 8
c. 9

3. W średniowieczu nie bano się używać wielu kolorów. Wnętrza   kościołów i zamków wypełniały
różnobarwne malowidła. Zauważcie, że ramy okien Bramy Mariackiej są pomalowane. Na jaki
kolor?
a. niebieski
b. zielony
c. czerwony

4. Na tylnej stronie płyty przedprożowej (na ul. Mariackiej 1) z przedstawieniem archanioła Gabriela
ukazano scenę grzechu pierworodnego. Wąż znajdujący się na drzewie ma nakrycie głowy. Jakie?
a. hełm
b. welon
c. korona

5. Przy wejściu do kościoła Mariackiego od strony ulicy Kaletniczej znajduje się nisza z rzeźbą. Kogo
przedstawia?
a. św. Barbarę z wieżą
b. św. Katarzynę z kołem
c. Madonnę z Dzieciątkiem

Style architektoniczne w Gdańsku — gotyk, cz. II
klaudiusz grabowski
Na poprzednim Miniaturowym spacerze poznaliście zabytki gotyckie zbudowane w okresie, kiedy Gdańskiem
i Pomorzem rządzili Krzyżacy. Podczas dzisiejszej wędrówki zobaczycie obiekty powstałe po przyłączeniu
Gdańska do Królestwa Polskiego. Gotyk królewski znacznie się różni od gotyku krzyżackiego.
Po wypędzeniu Krzyżaków i wojnie toczącej się w latach 1454–1466 Gdańsk znalazł się ponownie w granicach naszego państwa.
Król Polski docenił poświęcenie mieszczanek i mieszczan, którzy wspierali go finansowo w walkach z zakonem. Gdańszczanie za tę pomoc otrzymali wiele przywilejów (uprawnień). Najważniejszy tego rodzaju
dokument, nazwany Wielkim Przywilejem, wydał w 1457 roku Kazimierz Jagiellończyk. Miasto zdobyło liczne
uprawnienia. Rada Miasta przejęła młyny na terenie Gdańska, w tym Wielki Młyn, ówczesną osadę rybacką
Osiek, teren zamku oraz wszystkie spichlerze, które wcześniej należały do zakonu. Król nadał także miastu wiele
wsi i posiadłości położonych na Żuławach, Kaszubach i Mierzei Wiślanej. Gdańszczanie mogli samodzielnie nakładać podatki, wybijać monety, wybierać wszystkich urzędników miejskich i proboszczów, z wyjątkiem proboszcza kościoła Mariackiego, którego mianował władca. Zarządzali również wybrzeżem morskim, regulując
żeglugę. Mieszczanie i mieszczanki sami decydowali, kto może handlować i mieszkać w Gdańsku. Król obiecał
też, że nie wybuduje ani w nim, ani w jego okolicy żadnego zamku czy miasta. W zamian za wszystkie przywileje gdańszczanie musieli płacić co roku czynsz i zapewnić odpowiednie miejsca noclegowe dla monarchy
i jego świty podczas jego wizyt w mieście. Musieli także zbudować stajnie dla królewskich koni i spichlerz.
Monety wybijane w Gdańsku miały zawierać imię i wizerunek polskiego władcy.
Żadne inne miasto w Polsce nie miało wówczas tak szerokich uprawnień. Dzięki nim Gdańsk mógł swobodnie handlować, czy raczej pośredniczyć w handlu pomiędzy Polską a zagranicą. Z tej przyczyny miasto szybko
się bogaciło. Znaczna część gdańskich świątyń została rozbudowana, a ponadto wzniesiono wiele nowych
wspaniałych budynków. Szlachta polska, niechętna mieszczanom, nazywała Gdańsk Chłańskiem, gdyż według
niej miasto dosłownie chłonęło pieniądze.
W tym czasie w większości państw Europy dominował styl gotycki, który jednak bardzo się różnił od swojej
formy początkowej (z XII wieku). Budynki gotyckie powstające w XV wieku były wyższe i smuklejsze. Dekoracje
miały coraz bardziej skomplikowane kształty. Łuki wyostrzono (taki późnogotycki rodzaj łuku, którego ramiona
mają kształt podobny do litery S, a szczyt jest ostry i wysmukły, nazywamy oślim grzbietem). Ze względu na
tę charakterystyczną smukłość i niezwykłość formy końcową fazę epoki nazwano gotykiem płomienistym.
Często stosowane sterczyny (pionowe, cienkie elementy przypominające wieżyczki; inaczej pinakle) i ostro
wykończone łuki kojarzyły się bowiem z ogniem. Przykłady takich budowli odnaleźć możemy w wielu miejscach Europy, a zwłaszcza we Francji. Najbardziej znane to: katedra w Mediolanie (zdjęcie nr 1), kościół św.
Anny w Wilnie (zdjęcie nr 2), kościół św. Trójcy w Vendôme (zdjęcie nr 3), katedra w Sewilli (zdjęcie nr 4).
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W Gdańsku najpiękniejsze późnogotyckie szczyty ma kościół św. Trójcy i kaplica św. Anny (zdjęcie nr 5).
Składają się one z pinakli, ozdobionych żabkami (żabka to drobna kulista forma, przypominająca rozkwitający
pączek) i połączonych łukami w kształcie oślego grzbietu.
Podczas spaceru udamy się na Główne Miasto, gdzie znajduje się najwięcej gotyckich zabytków.
Zobaczymy najpiękniejszą w Gdańsku gotycką kamienicę stojącą na ul. Chlebnickiej. Przyjrzymy się także
bramie przy tej samej ulicy. Poznamy sekrety przedproży na Mariackiej i bramy, która kończy tę ulicę. Następnie odwiedzimy słynny na całym świecie kościół Mariacki.

❶

Kamienica Schlieffów,
ul. Chlebnicka 13
Najpiękniejszą gotycką kamienicą w Gdańsku jest
bez wątpienia dom stojący przy ulicy Chlebnickiej
13. Niezwykły jest zarówno wygląd, jak i historia
obiektu. Zbudowany został około 1520 roku. Jego
fasada, czyli ściana frontowa, w której znajduje się
wejście główne, jest wyjątkowo dekoracyjna. Ma
układ trójosiowy, co oznacza, że okna tworzą trzy
pionowe rzędy. Część środkowa (czyli oś środkowa), w której jest wejście główne, została ujęta
laskowaniem. Często stosowane w gotyku laskowanie to wąskie i długie kamienne listewki, znajdujące się po bokach drzwi lub okien. W tym wypadku laskowanie przebiega przez całą długość fasady,
a przy drzwiach jest dodatkowo zdobione pełzającymi zwierzętami. Okna trzech pierwszych pięter
mają piękną kamienną oprawę. Na ścianie powyżej
okien pierwszego i drugiego piętra zobaczymy tak
zwany ślepy maswerk, czyli geometryczną ozdobę
przypominającą plecionkę, złożoną z kombinacji
kół, łuków i kształtów liściastych. Maswerkami wypełniano okna albo rozety (okrągłe okna), a jeśli
ozdabiały one ścianę – tak jak w kamienicy przy
Chlebnickiej – nazywano je ślepymi. W epoce późnego gotyku popularny stał się kształt nazywany
rybim pęcherzem, podobny do pęcherza pławnego ryby. Maswerki, które oglądamy, składają się
właśnie z trójliścia (potrójnego liścia), rybich pę-

Kamienica Schlieffów
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cherzy i motywów roślinnych. Szczyt kamienicy wieńczy kamienne blankowanie, inaczej krenelaż. Jak wiecie
z poprzednich Miniatur, krenelaż to mur z wystającymi fragmentami przypominającymi zęby. Stosowany był
na murach obronnych miast i zamków. W czasie oblężenia pomiędzy blankami łucznicy odpierali atak wroga.
Po co więc krenelaż na szczycie kamienicy stojącej w środku miasta? W tym wypadku pełni on tylko funkcję
ozdobną. Same blanki udekorowano czteroliściem, a w środkowej znajduje się herb jednego z właścicieli.
Oprócz ciekawego wyglądu kamienica ma również bogatą historię. Często zmieniali się jej właściciele.
W 1616 roku kupił ją Johann Schlieff i aż do roku 1753 budynek należał do rodziny Schlieffów. To właśnie herb
tej rodziny znajduje się w środkowej blance krenelażu. W drugiej połowie XVIII wieku kamienica przechodziła
z rąk do rąk. Jednym z właścicieli był David Lehmann, stryj słynnej gdańskiej pisarki Joanny Schopenhauer. Na
początku XIX wieku obiekt był w tak złym stanie, że nowy właściciel, Mathias Gronau, postanowił go rozebrać.
Uczynił to w 1822 roku, przy czym piękną fasadę sprzedał anonimowemu kupcowi. Wkrótce okazało się, że
jest nim sam Fryderyk Wilhelm III – król Prus, czyli państwa, w którego granicach znajdował się wtedy Gdańsk!
Fasadę w 287 częściach, ważących w sumie 3700 kilogramów, przewieziono do podberlińskiego Poczdamu,
gdzie królowie Prus mieli swoje rezydencje. Niemal każdy z kolejnych pruskich władców upiększał stare lub
budował tu nowe pałace, zakładając przy okazji wspaniałe parki i ogrody. Gdańska kamienica trafiła na Pawią
Wyspę, gdzie słynny architekt Carl Friedrich Schinkel przebudowywał dla króla rezydencję, nazywaną Domem
Rycerskim. Fasada ozdobiła nowe skrzydło obiektu – Dom Gdański.
Tymczasem w naszym mieście zamiast kamienicy Schlieffów powstał mniej okazały budynek, wzniesiony
w zupełnie innym stylu. Podczas drugiej wojny światowej w 1945 roku wraz z większością kamienic przy ulicy
Chlebnickiej został on poważnie uszkodzony. W trakcie odbudowy podjęto decyzję o przywróceniu kamienicy
jej dawnej formy gotyckiej. Polscy architekci pojechali na Pawią Wyspę i dokładnie wymierzyli znajdującą się
tam oryginalną fasadę. Dzięki rysunkom sporządzonym w 1979 roku przez Irenę Jaroszewską-Bartoszewicz
odbudowano najpiękniejszą gotycką kamienicę w Gdańsku. Wraz z sąsiednimi obiektami stała się domem
akademickim Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku.

❷

Brama Chlebnicka,
ul. Chlebnicka 21
Wszystkie najważniejsze ulice Głównego Miasta
biegły do rzeki Motławy, gdzie znajdował się port,
serce Gdańska. Każda ulica była zakończona bramą.
Nazywano je wodnymi, ponieważ miały bronić dostępu do miasta w razie ataku od strony rzeki. W XVI
wieku obawy te stały się bezpodstawne i bramy
przebudowano na mieszkania.
Jedną z najstarszych budowli tego typu jest Brama Chlebnicka. Świadczy o tym herb umieszczony
nad jej przejazdem, czyli przejściem umożliwiającym dojście z ulicy Chlebnickiej nad Motławę.
Właśnie od strony rzeki widać symbol miasta – herb Brama Chlebnicka
złożony z dwóch krzyży. Pierwszym symbolem
Gdańska była koga, czyli rodzaj statku, który w tym czasie pływał po północnych morzach. Kogę w swoich
herbach miały także inne miasta portowe, takie jak Lubeka czy Elbląg. Ku niezadowoleniu mieszczan i mieszczanek Krzyżacy zmienili herb Gdańska po zajęciu miasta w 1308 roku. Nowym symbolem stały się dwa duże
krzyże. W trakcie konfliktów z Krzyżakami gdańszczanie odrzucali herb z krzyżami i powracali do starego,
z przedstawieniem kogi. Problem rozwiązał król Kazimierz Jagiellończyk, który po ponownym przyłączeniu
miasta do Polski umieścił nad dwoma krzyżami swoją koronę. Dodano również lwy, które podtrzymywały tarczę herbową. Taki herb obowiązuje do dziś.
Zagadkowy jest natomiast wizerunek lilii, umieszczony nad przejazdem od strony ulicy Chlebnickiej. Historycy i historyczki uważają, że jest to symbol dynastii książąt pomorskich rządzących na Pomorzu w XIII wieku.
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Sama brama jest zbudowana z cegły i ma dwa piętra. Obie jej elewacje (ściany zewnętrzne) ozdobione są
blendami. Pamiętacie zapewne z poprzednich Miniatur, że to określenie płytkich wnęk w ścianie. Podłużne
blendy, zwieńczone podwójnym łukiem, mają okna, które zostały przebite po tym, jak przebudowano wnętrze
bramy na mieszkania. Od strony Motławy bramę ozdabiały dodatkowo dwie wieże. Zachowała się tylko jedna
z nich – od strony północnej.

❸

Brama Mariacka,
ul. Mariacka 27
Brama Mariacka powstała pod koniec XV wieku,
o czym świadczą jej gotycka forma oraz umieszczone na bramie herby. Podobnie jak w Bramie Chlebnickiej znajdują się one nad przejazdem, czyli
w miejscu, które mijał i widział każdy przechodzień.
Od strony ulicy widzimy herb miasta, składający się
z dwóch krzyży oraz królewskiej korony, podtrzymywany przez lwy. Od strony Motławy mamy zaś
cały zespół herbów. Środkowy to herb Polski, czyli
orzeł w koronie. Boczne to herb miejski i herb Prus
Królewskich, czyli prowincji, w której znajdował się
Gdańsk. Przedstawia on orła mieczowego, czyli orła
z koroną na szyi i trzymającego miecz. Herby pokazano w tzw. pokłonie heraldycznym, co oznacza,
że herby Prus Królewskich i Gdańska są pochylone
w kierunku herbu Polski.
Brama Mariacka jest asymetryczna – główny przejazd nie jest umieszczony w jej centralnej
części. Widać to dokładnie, gdy porównamy ją np. Brama Mariacka
z Bramą Chlebnicką, w której przejazd znajduje się
pośrodku. Natomiast podobnie jak w Bramie Chlebnickiej, tu również zastosowano dekorację w postaci blend.
Od strony rzeki bramę ozdabiały dwie wieże. Przy ulicy Mariackiej zachowały się obie. Są one większe i masywniejszej od wieży z Bramy Chlebnickiej.

❹

Kamienica,
ul. Mariacka 1
Dom przy ulicy Mariackiej 1 to dwupiętrowa gotycka kamienica, wyróżniająca się pięknym przedprożem (charakterystycznymi stopniami przed
wejściem do budynku). Składa się ono z dwóch
późnogotyckich płyt z kolistymi zakończeniami.
Przedstawiają scenę zwiastowania. Na prawej płycie widzimy Marię, która spędza czas w domowym
zaciszu, pochylona nad książką. Na lewej natomiast
ukazano archanioła Gabriela, który przybył, aby
oznajmić Marii, że zostanie matką Syna Bożego.
W kolistych zwieńczeniach widzimy Dzieciątko
Jezus zstępujące z nieba, trzymające (na płycie
z Madonną) krzyż z koroną cierniową – zapowiedź
swojego męczeństwa, oraz (na płycie z Gabrielem)
wizerunek Boga Ojca. Po drugiej stronie przedsta-

Płyta z przedproża kamienicy przy ul. Mariackiej 1
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wiono scenę męczeństwa św. Sebastiana i scenę grzechu pierworodnego. Przedproże przed kamienicą na
ulicy Mariackiej ma ciekawą historię. W tej formie, którą mamy przed sobą, powstało bowiem dopiero w 1967
roku. Ulica Mariacka, jak większość ulic Głównego Miasta, została niemal całkowicie zniszczona w 1945 roku.
W trakcie odbudowy postanowiono, że właśnie ta część miasta zostanie najwierniej zrekonstruowana, łącznie
z przedprożami. Wiele z nich się zachowało, ale trzeba było wydobyć je spod gruzu. Właśnie w trakcie odgruzowywania ulicy Chlebnickiej, przy kamienicy nr 26, Maciej Kilarski, architekt i historyk sztuki, odkrył trzy
fragmenty późnogotyckich płyt. Dwa z nich to wspomniane już koliste zwieńczenia z Dzieciątkiem i Bogiem
Ojcem oraz fragment płyty z głową Madonny. Elementy zostały przewiezione motocyklem na Politechnikę
Gdańską przez architekta Zygmunta Schmidta. Tutaj w swojej pracowni Maciej Kilarski na podstawie innych
dzieł gotyckich sporządził rysunkową rekonstrukcję obu płyt. Pomagała mu żona, Ewa Totwen, która wykonała
głowę Gabriela oraz ręce Madonny. Następnie rzeźbiarski model płyt przygotował artysta Adam Smolana. Po
ich odkuciu w jasnym kamieniu, ze względu na niezwykłą urodę, postawiono je na samym początku ulicy
Mariackiej.

❺

Kościół Mariacki,
ul. Podkramarska 5
Kościół Mariacki w Gdańsku jest jedną z największych – dosłownie i w przenośni – atrakcji miasta.
To największa ceglana świątynia na świecie! Jej rozmiary świadczyły o zamożności mieszkańców i do
dziś są powodem do dumy.
Budowa obiektu trwała wiele lat, a rozpoczęto
ją w 1343 roku. Najpierw nadano kościołowi formę bazylikową, to znaczy, że nawa środkowa była
wyższa od bocznych. Świątynia miała niską wieżę,
ponieważ Krzyżacy nie pozwalali budować wież
kościelnych wyższych od wieży zamkowej. Obawiali się, że gdańszczanie mogliby obserwować z nich, Kościół Mariacki
co się dzieje na zamku. Dopiero po wypędzeniu zakonu mieszczanie podwyższyli wieże kościołów, a wśród nich także tę z bazyliki Mariackiej. Osiągnęła ona 82
metry (to ponad 30 dzisiejszych pięter), przez co stała się najwyższą wieżą kościelną w mieście. Przebudowano
też cały kościół – układ bazylikowy zmieniono na halowy, odznaczający się tym, że wszystkie nawy mają taką
samą wysokość. Dzięki temu zabiegowi wnętrze kościoła wydaje się jeszcze bardziej przestronne. Układ halowy był bardzo popularny w naszej części Europy. W kościele Mariackim jest także transept, czyli poprzeczna
nawa, znajdująca się pomiędzy przestrzenią przeznaczoną dla wiernych a prezbiterium (to miejsce, w którym
kapłan odprawia mszę). W Gdańsku oprócz kościoła Mariackiego nawę poprzeczną ma tylko kościół św. Jana.
Budowę świątyni ukończono ostatecznie w 1502 roku.
Ogromna bryła kościoła wydaje się pozbawiona elementów dekoracyjnych. Okna jednak zostały ozdobione maswerkami, a narożniki kościoła – smukłymi wieżyczkami. Każda z nich ma swoją nazwę lub patrona.
Wieżyczka znajdująca się przy wylocie ulicy Kaletniczej nazwana została właśnie Kaletniczą. Idąc w kierunku
Motławy, mijamy wieżę św. Barbary, św. Michała, św. Jakuba, świętych Kosmy i Damiana, od strony ulicy św.
Ducha mamy zaś dwie wieże: Grobli (nazwa od pobliskiej ulicy) oraz św. Rajnolda. Do wnętrza prowadzi kilka
wejść. Ujęte są w ozdobne obramienia, które nazywamy portalami. Każde wejście ma swoją nazwę, często
związaną z lokalizacją. Ze względu na swoją wielkość, wejścia określane są jako bramy. Od ulicy Kaletniczej
mamy więc bramę Kaletniczą, dalej Ławników, Radnych (inaczej Wysoką), od ulicy Mariackiej – Mariacką, dalej
bramę Na Groblę i Szewską. Wejście główne znajduje się w wieży, stąd nazwa Pod Wieżą. Zanim wejdziemy
do korpusu nawowego (przestrzeni przeznaczonej dla wiernych), musimy przejść jeszcze przez kruchtę (rodzaj
przedsionka), która w kościele Mariackim znajduje się dokładnie pod wieżą.

8

Czy wiesz, że:
• Herb Prus Królewskich powstał podobnie jak herb Gdańska. Pierwotnie przedstawiał czarnego krzyżackiego orła. Król Kazimierz Jagiellończyk dodał do niego koronę, która, inaczej niż w herbie Polski, została
umieszczona na szyi orła, oraz ramię z mieczem, które zapożyczono z herbu Litwy – Pogoni. Herb Litwy
przedstawia jeźdźca na koniu, który w podniesionej ręce trzyma broń.
• Król Kazimierz Jagiellończyk chętnie odwiedzał Gdańsk. Nigdy jednak nie przyjechał do miasta ze swoją
żoną, z którą często podróżował.
• W trakcie rekonstrukcji późnogotyckich płyt z przedproża kamienicy przy ulicy Mariackiej 1 Maciej Kilarski
czerpał inspiracje z wielu dzieł sztuki. Były wśród nich m.in.: tryptyk z kaplicy św. Anny w Olkuszu, ołtarz
z kaplicy cmentarnej w Creglingen, ołtarz z kościoła Santa Maria di Castello w Genui.
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