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Quiz
1.	 Cokoły	(czyli	podstawy)	dwóch	środkowych	pilastrów,	zdobiących	fasadę	kamienicy	przy	Długim	

Targu	20	udekorowano:
a.	 maszkaronami	(rzeźbami	w	kształcie	głowy	ludzkiej,	zwierzęcej	lub	fantazyjnej)
b.	 festonami	(elementami	dekoracyjnymi	przedstawiającymi	tkaninę	lub	wieniec	z	kwiatów,	roślin	bądź	owo-

ców,	swobodnie	zwieszający	się	z	dwóch	punktów	zaczepienia)
c.	 medalionami	

2.	 Sień	Gdańska	odznacza	się	bardzo	ozdobnymi	koszami	rynnowymi,	czyli	zbiornikami	na	desz-
czówkę,	z	których	woda	spływa	do	rynien.	Jaki	mają	kształt?

a.	 smoków
b.	 węży
c.	 ryb	

3.	 Na	 Kaplicy	 Królewskiej	 umieszczono	 tablicę	 upamiętniającą	 Jana	 III	 Sobieskiego.	 Z	 okazji	 jakiej	
rocznicy	została	ufundowana?

a.	 urodzin	króla
b.	 objęcia	tronu
c.	 zwycięstwa	pod	Wiedniem	

4.	 Jednym	 z	 elementów	 dekoracji	 szczytu	 Kamienicy	 pod	 Żółwiem	 są	 głowy	 zwierząt.	 Jakie	 to	
zwierzęta?

a.	 orły
b.	 konie	
c.	 lwy

5.	 Na	zejściu	do	krypty	grobu	Nataniela	Schrödera	znajduje	się	symbol	śmierci.	Co	przedstawia?
a.	 szkielet	z	kosą
b.	 czaszkę	z	piszczelami
c.	 czaszkę	z	wężem	i	ropuchą



Barok	to	kolejny	po	renesansie	i	manieryzmie	styl	epoki	nowożytnej,	która	nastąpiła	po	średniowieczu.	Obej-
mował	wiele	dziedzin	kultury:	architekturę,	rzeźbę,	malarstwo,	muzykę,	 literaturę,	rzemiosło,	modę,	a	nawet	
styl	 życia.	 Rozpoczął	 się	 na	 dobre	 pod	 koniec	 XVI	 wieku	 i	 trwał	 w	 niektórych	 państwach	 prawie	 do	 końca	
XVIII.	Artyści	tworzący	w	tym	okresie	uważali	się	za	kontynuatorów	twórców	renesansowych.	Używali	podob-
nych	elementów,	przetwarzając	je	tylko,	aby	osiągnąć	silniejszy	efekt.	Ich	celem	było	zrobienie	na	widzu	jak	
największego	wrażenia.	Wchodzący	do	barokowego	wnętrza	mieli	być	oszołomieni	i	zaskoczeni.	Szczególną	
dekoracyjnością	odznaczały	się	świątynie,	co	wiązało	się	z	kontrreformacją	–	ruchem,	który	rozpoczął	się	po	
soborze	trydenckim.	

Wiek	 XVI	 był	 przełomowy	 dla	 Kościoła	 katolickiego	 i	 większości	 Europejek	 i	 Europejczyków.	 Dotychczas	
dostojnicy	kościelni,	biskupi,	kardynałowie,	ale	także	zwykli	księża	i	zakonnicy	dopuszczali	się	wielu	nadużyć.	
Wstępowali	 do	 stanu	 duchownego,	 aby	 się	 wzbogacić	 i	 zrobić	 karierę.	 Pomimo	 zakazów	 zakładali	 rodziny	
i	 zapisywali	 swoim	dzieciom	majątki	 kościelne.	Symbolem	zepsucia	 i	nadużyć	 stał	 się	papież	Aleksander	VI	
z	rodu	Borgiów.	Aleksander,	którego	pontyfikat	(czyli	okres,	w	którym	był	papieżem)	trwał	od	1492	do	1503	
roku,	miał	liczne	kochanki	i	potomstwo,	o	które	troszczył	się	bardziej	niż	o	swoich	wiernych.	Taki	sposób	postę-
powania	duchowieństwa	wzbudzał	ogólny	sprzeciw.	W	1517	roku	Marcin	Luter	przybił	na	drzwiach	kościoła	
w	Wittenberdze	(obecnie	Niemcy)	dziewięćdziesiąt	pięć	tez,	które	wzywały	do	naprawy	Kościoła	katolickiego.	
Pomysł	Marcina	Lutra	rozpętał	burzę.	Europa	podzieliła	się	na	zwolenników	reformacji	–	czyli	głębokich	zmian	
–	oraz	na	pozostających	przy	papieżu	katolików.	Zwolenników	Lutra	zaczęto	nazywać	luteranami.	Wkrótce	
pojawiły	się	osoby	głoszące	potrzebę	jeszcze	dalej	idących	zmian.	Największą	popularność	wśród	nich	zyskał	
Jan	Kalwin.	Wszystkich	wyznawców	nowo	utworzonych	Kościołów,	powstałych	po	1517	roku	możemy	nazy-
wać	protestantami.	

Mnogość	wyznań	sprawiła,	że	Europa	w	XVI	wieku	pogrążyła	się	w	krwawych	wojnach	religijnych.	Szcze-
gólnie	długotrwałe	konflikty	przetoczyły	się	przez	Francję	i	Niemcy.	Papież	i	dostojnicy	katoliccy	zdawali	sobie	
sprawę,	 że	 ich	 Kościół	 potrzebuje	 zmian.	 Dlatego	 w	 1545	 roku	 papież	 Paweł	 III,	 pochodzący	 z	 rodu	 Farne-
se	 zwołał	 do	 włoskiego	Trydentu	 wielki	 zjazd	 biskupów,	 czyli	 sobór.	 Obradował	 on	 z	 przerwami	 wiele	 lat,	
a	jego	postanowienia	zapoczątkowały	kontrreformację	–	ruch	mający	na	celu	odnowę	i	naprawę	Kościoła	
katolickiego.	

Uważano,	 że	 jednym	 ze	 sposobów	 walki	 z	 protestantyzmem	 może	 być	 sztuka.	 Świątynie	 protestanckie	
miały	 być	 jak	 najprostsze,	 pozbawione	 zbędnych	 ozdób,	 tak	 by	 wierni	 skupiali	 się	 wyłącznie	 na	 modlitwie.	
Z	kolei	wnętrza	kościołów	katolickich	miały	działać	na	wiernych	zupełnie	inaczej.	Miały	ich	przyciągać	i	spra-
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wiać,	żeby	nie	chcieli	wychodzić	z	kościoła,	a	także	by	pragnęli	do	niego	wracać.	Oszałamiające	były	zwłaszcza	
wnętrza	rzymskich	kościołów,	które	zaczęto	naśladować	w	innych	częściach	Europy,	a	nawet	na	innych	konty-
nentach.	Architektura	barokowa	zawędrowała	bowiem	wraz	z	Europejczykami	do	Ameryki.	W	wielu	miastach	
Ameryki	Łacińskiej	(Ameryki	Południowej	i	Środkowej,	w	których	używa	się	języków	romańskich:	hiszpańskie-
go,	portugalskiego,	francuskiego),	na	przykład	w	Meksyku	(zdjęcie	nr	1),	możemy	podziwiać	barokowe	katedry	
w	specyficznym	iberyjskim	wydaniu.	Architekci	stosowali	wiele	zaskakujących	rozwiązań,	jak	choćby	studnie	
świetlne,	czyli	niewidoczne	okna,	które	z	góry	oświetlały	umieszczoną	w	kaplicy	rzeźbę	bądź	ołtarz.	Do	naj-
bardziej	znanych	przykładów	sztuki	barokowej	należy	rzeźba	przedstawiająca	ekstazę	św.	Teresy	(zdjęcie	nr	2)	
z	kościoła	Santa	Maria	della	Vittoria	w	Rzymie	autorstwa	jednego	z	najsłynniejszych	architektów	i	rzeźbiarzy	
epoki	–	Giovanniego	Lorenza	Berniniego.	Inne	znane	obiekty	barokowe	to	kościół	św.	Andrzeja	na	Kwirynale	
w	Rzymie	 (zdjęcie	nr	3),	 tamtejszy	kościół	 św.	Agnieszki	 (zdjęcie	nr	4)	przy	Placu	Navona	czy	kościół	Santa	
Maria	della	Salute	w	Wenecji	(zdjęcie	nr	5).	W	stylu	barokowym	budowano	oczywiście	również	pałace,	dwory,	
domy	i	kamienice.	
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Styl	szybko	przyjął	się	w	Polsce,	która	była	wów-
czas	zamożnym	państwem,	o	czym	świadczą	liczne	
barokowe	zabytki,	 zachowane	zarówno	w	dużych	
miastach,	 jak	 i	 w	 miasteczkach	 oraz	 wsiach.	 Jako	
najbardziej	 znane	 przykłady	 barokowych	 budow-
li	 można	 wymienić	 pałac	 w	Wilanowie	 (zdjęcie	 nr	
6),	 kościół	Sakramentek	 (zdjęcie	nr	7)	 i	 kościół	Wi-
zytek	 (zdjęcie	nr	8)	w	Warszawie,	kościół	św.	Anny	
w	Krakowie	 (zdjęcie	nr	9)	oraz	kościół	 św.	św.	Pio-
tra	 i	 Pawła	 na	 Antokolu	 w	 Wilnie	 (Litwa)	 (zdjęcie		
nr	10),	którego	wnętrze	wypełnione	jest	wspaniały-
mi	 sztukateriami.	 Sztukateria	 to	 dekoracje	 wyko-
nane	z	gipsu	zmieszanego	z	barwnikiem,	które	zdobiły	ściany	 i	 sufity.	Chętnie	stosowano	 je	we	wnętrzach	
pałacowych.	

Barok	charakteryzuje	się	obfitością	form,	zamiłowaniem	do	krzywizn	i	nietypowych	rozwiązań,	takich	jak	
studnie	świetlne	czy	zamaskowane	wejścia.	Nazwa	stylu	pochodzi	prawdopodobnie	od	portugalskiego	słowa	
barocco,	oznaczającego	zniekształconą,	wynaturzoną	perłę.	

W	trakcie	szóstego	już	spaceru	w	ramach	Gdańskich	Miniatur	będziecie	mogli	sami	ocenić	barokową	archi-
tekturę	naszego	miasta.

10
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Kamienica, 
ul. Długi Targ 20
Przykładem	 kamienicy	 z	 bogatą,	 efektowną	 deko-
racją	fasady	jest	dom	przy	Długim	Targu	20.	Kamie-
nica	wyróżnia	się	wielkością	–	jest	szersza	i	wyższa	
od	większości	zabudowań	Głównego	Miasta.	Wcze-
śniej	stały	tu	po	prostu	dwie	mniejsze	kamieniczki.	
Wschodnia	(czyli	położona	bliżej	Motławy)	należała	
na	początku	XV	wieku	do	Gerta	von	der	Beke,	boga-
tego	kupca,	który	został	burmistrzem.	Beke	wspierał	
Krzyżaków,	panujących	na	Pomorzu	Gdańskim	od	
1308	roku,	i	czerpał	z	tego	wiele	korzyści.	Otrzymał	
od	zakonu	między	 innymi	wieś	Wrzeszcz,	obecnie	
dzielnicę	Gdańska,	oraz	szereg	przywilejów,	mógł	
na	przykład	bez	opłat	 transportować	Motławą	 to-
wary,	korzystać	z	łąki	w	miejscowości	Krępiec	oraz	
wybudować	tam	karczmę.	

Jak	wiecie	z	Gdańskich	Miniatur	poświęconych	
gotykowi,	 gdańszczanie	 nie	 sprzyjali	 Krzyżakom,	
którzy	 nakładali	 wysokie	 podatki	 i	 rządzili	 twardą	
ręką.	W	1416	roku	wybuchł	bunt,	w	trakcie	którego	
mieszczanie	zdemolowali	Ratusz	Głównego	Miasta	
oraz	dom	burmistrza	przy	Długim	Targu.	Gert,	oba-
wiając	się	o	swoje	życie,	schronił	się	w	krzyżackim	
zamku	nad	Motławą.	Do	końca	swoich	dni	pozostał	
lojalny	 wobec	 rycerzy	 noszących	 na	 płaszczach	
czarne	krzyże.	

Dzieci	 burmistrza	 nie	 podzielały	 sympatii	 ojca.	
W	czasie	wojny	trzynastoletniej	syn	Gerta	Joachim	stanął	po	stronie	Polski,	za	co	uzyskał	od	króla	Kazimierza	
Jagiellończyka	wiele	przywilejów.	Zaangażowanie	po	stronie	władcy	Polski	skończyło	się	tragicznie	dla	Herma-
na	Stargarda,	zięcia	Gerta,	męża	jego	córki	Gertrudy.	Herman	także	był	burmistrzem,	bardzo	aktywnie	wspierał	
Kazimierza	Jagiellończyka,	pożyczając	mu	pieniądze	i	biorąc	udział	w	oblężeniu	krzyżackiej	stolicy	–	Malborka.	
W	1461	roku,	gdy	jechał	z	Gdańska	na	spotkanie	z	królem	Polski,	został	pojmany	przez	Krzyżaków.	Po	przewie-
zieniu	do	zamku	w	Gniewie	poddano	go	torturom	i	zabito	przez	wrzucenie	do	studni.	

W	 niecałe	 dwieście	 lat	 po	 tych	 wydarzeniach	 właścicielem	 obu	 kamienic	 został	 Eduard	 Schlieff.	 Rodzi-
na	 Schlieffów,	 jak	 pamiętacie,	 posiadała	 także	 najpiękniejszą	 gotycką	 kamienicę,	 znajdującą	 się	 przy	 ulicy		
Chlebnickiej	13.	

Wspaniała	barokowa	fasada,	ozdoba	Długiego	Targu,	pochodzi	z	1680	roku,	kiedy	to	na	połączonych	dział-
kach	postawiono	dom.	Pomiędzy	oknami	parteru	widzimy	pilastry	hermowe.	Pilaster,	znany	już	w	architek-
turze	starożytnej,	przypomina	płaski	filar	dostawiony	do	ściany.	Składa	się	–	tak	jak	kolumna	–	z	bazy,	trzonu	
i	głowicy.	W	kamienicy	przy	Długim	Targu	pilastry	są	dodatkowo	ozdobione	hermami,	czyli	półpostaciami	
ludzkimi	podtrzymującymi	głowicę.	Pozostałą	część	 trzonu	wypełniają	owoce	 i	kwiaty.	Zamiast	baz	pilastry	
mają	maszkaronowe	konsole.	Jak	zapewne	pamiętacie,	maszkarony	to	maski	o	groteskowych	rysach	twa-
rzy.	Pojawiały	 się	 już	we	wcześniejszych	stylach,	a	 ich	zadaniem	było	odstraszanie	złych	mocy.	Tutaj	pełnią	
funkcje	 konsoli,	 czyli	 ozdobnego	 podparcia.	 Konsole	 mogą	 także	 podpierać	 balkony,	 gzymsy	 i	 kolumny.	
Powyżej,	 nad	 hermami,	 widzimy	 proste	 pilastry	 przebiegające	 przez	 dwa	 piętra.	 Gdy	 kolumna,	 pilaster	 lub	
półkolumna	 obejmuje	 więcej	 niż	 dwie	 kondygnacje,	 nazywamy	 to	 wielkim	 porządkiem.	Wielki	 porządek	
możemy	 zobaczyć	 także	 na	 innych	 gdańskich	 kamienicach	 i	 budowlach.	 Pomiędzy	 pilastrami	 znajdują	 się	
festony,	czyli	ozdoby	w	postaci	owocowo-kwiatowej	girlandy,	upiętej	w	dwóch	miejscach.	Szczyt	fasady	ma	
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formę	schodkową,	 zwężającą	się	ku	górze.	Uskoki,	 czyli	„schodki	 szczytu”,	ozdobione	są	wolutami	–	orna-
mentami	w	kształcie	spirali	(stąd	ich	druga	nazwa:	ślimacznice,	nawiązująca	do	skorupy	mięczaków),	a	także	
owocowymi	girlandami.	Po	bokach	okna	na	poddaszu	umieszczono	dwie	podobizny	w	postaci	medalionów.	
Prawdopodobnie	przedstawiają	władców	Polski.	Na	prawym	medalionie	ukazano	Jana	III	Sobieskiego.	Łatwo	
go	rozpoznać	dzięki	charakterystycznym	wąsom	i	fryzurze.	Król	Jan	lubił	przyjeżdżać	do	Gdańska	wraz	z	liczną	
rodziną	i	dworem.	W	dodatku	panował	w	1680	roku,	czyli	wtedy,	gdy	budowano	kamienicę.	Trudniej	rozpo-
znać	drugą	postać.	Przypuszcza	się,	że	jest	to	jeden	z	poprzedników	Sobieskiego	–	Jan	Kazimierz	Waza.	

Szczyt	kamienicy	wieńczy	metalowa	rzeźba	orła.	
W	XIX	wieku	przebudowano	parter	domu,	aby	urządzić	tam	sklep.	Portal	z	drzwiami	wejściowymi	przesu-

nięto	w	lewo,	a	po	prawej	stronie	wybito	duże	okno	–	witrynę	sklepową.	Przy	powiększaniu	okna	trzeba	było	
usunąć	jeden	z	maszkaronów.	Udało	się	go	jednak	zachować,	został	wmurowany	w	tylną	elewację	kamienicy	
przy	ulicy	Powroźników	3.	

W	 1921	 roku	 parter	 ponownie	 przebudowano,	 tym	 razem	 na	 potrzeby	 banku.	W	 1945	 roku	 kamienica	
została	 spalona,	ale	 jej	 fasada	w	większości	ocalała.	W	 trakcie	odbudowy	uzupełniono	brakujące	elementy.	
Wyrzeźbiła	 je	Maria	Przyłuska.	Autorzy	projektu	odbudowy	postanowili	przywrócić	wygląd	kamienicy	z	XVII	
wieku.	Przesunięto	więc	portal	z	powrotem	na	środek	fasady	i	wyrzeźbiono	brakujący	maszkaron,	wzorując	się	
na	oryginalnym,	który	od	ponad	stu	lat	znajduje	się	na	kamienicy	przy	ulicy	Powroźników.

Sień Gdańska, 
ul. Długi Targ 43
Styl,	 w	 jakim	 zostały	 zbudowane	 niektóre	 zabytki,	
jest	 trudny	 do	 określenia,	 a	 to	 z	 tej	 przyczyny,	 że	
część	 obiektów	 była	 kilkakrotnie	 przebudowywa-
na.	Dobrym	tego	przykładem	jest	kamienica	stoją-
ca	po	prawej	stronie	Dworu	Artusa.	Nazywana	jest	
Sienią	Gdańską	albo	Nowym	Domem	Ławy.	Na	
pierwszy	rzut	oka	wygląda	na	budynek	barokowy,	
tak	 podpowiada	 nam	 szczyt	 fasady.	 Kiedy	 jednak	
podejdziemy	bliżej,	zobaczymy,	że	przestrzeń	mię-
dzy	oknami	jest	nieotynkowana	i	ma	gotyckie	pro-
filowania	 (czyli	 przebiegające	 przez	 całą	 długość	
fasady	 ceglane	 wałki	 i	 listwy).	 Można	 by	 więc	 po-
wiedzieć,	że	budynek	 jest	barokowo-gotycki,	gdy-
by	nie	manierystyczny	portal.	Czy	zatem	możemy	
stwierdzić,	że	budynek	jest	barokowo-gotycko-ma-
nierystyczny?	Raczej	nie.	Przy	określaniu	stylu	nale-
ży	brać	pod	uwagę	cechy	dominujące.	W	wypadku	
Sieni	Gdańskiej	są	one	niewątpliwie	barokowe,	ale	
występują	 tu	 także	 wyraźne	 elementy	 gotyckie.	
Dlatego	 w	 odniesieniu	 do	 tej	 budowli	 możemy	
mówić	o	tych	dwóch	stylach.	

Pod	koniec	XV	wieku	kamienica	należała	do	bo-
gatej	 kupieckiej	 rodziny	 Niederhofów.	 Reinhold,	
żyjący	w	latach	1402–1480,	był	burmistrzem	przez	ponad	trzydzieści	lat.	Sprawował	urząd	w	trudnym	okresie	
wojny	trzynastoletniej,	w	trakcie	której	miasto	przeszło	spod	władzy	krzyżackiej	we	władanie	królów	Polski.	
Właśnie	Niederhof	negocjował	przywileje	dla	miasta	w	zamian	za	poparcie	w	walkach	z	zakonem.	Gdańsk	
mocno	 wspierał	 króla	 Polski	 podczas	 wojny,	 przekazując	 duże	 kwoty	 na	 wojsko	 i	 uzbrojenie.	 Kazimierz	 Ja-
giellończyk	odwdzięczył	się	miastu,	poszerzając	jego	przywileje	i	nadając	je	również	najbardziej	zasłużonym	

❷
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gdańszczanom.	Wśród	nich	był	właśnie	Reinhold	Niederhof,	który	otrzymał	od	króla	kilka	wsi.	W	1434	roku	
ożenił	się	z	Małgorzatą	Schlechter,	która	po	czterech	latach	urodziła	syna	Henryka.	Henryk	okazał	się	równie	
przedsiębiorczy	jak	ojciec,	ale	nie	angażował	się	w	sprawy	polityczne.	Był	współwłaścicielem	jednego	z	naj-
większych	statków,	jaki	w	XV	wieku	pływał	po	morzach.	Karawela	„Pierre	de	La	Rochelle”	została	zbudowana	
w	Bretanii	(kraina	w	północnej	Francji)	i	służyła	do	przewożenia	między	innymi	soli	(Bretania	słynęła	wówczas	
z	produkcji	soli	pozyskiwanej	z	wody	morskiej).	Karawela	to	typ	szybkiego	statku,	który	umożliwiał	długie	po-
dróże.	„Pierre	de	La	Rochelle”	w	czasie	wpływania	do	gdańskiego	portu	w	1462	roku	został	uszkodzony	przez	
piorun.	Właściciela	nie	było	stać	na	kosztowny	remont	i	jednostka	została	przejęta	przez	miasto.	Zmieniono	jej	
nazwę	na	„Peter	von	Danczk”	(Piotr	z	Gdańska).	Statek	został	uzbrojony,	był	wtedy	największą	jednostką	pły-
wającą	po	Bałtyku	i	wielokrotnie	służył	do	celów	wojennych.	Brał	udział	w	wojnie	prowadzonej	przez	Hanzę	
(związek	miast	kupieckich,	do	którego	należał	Gdańsk)	z	Anglią.	W	1472	roku	zamożni	kupcy,	w	tym	Niederhof,	
odkupili	statek	od	Rady	Miasta.	Rok	później	karawela	zaatakowała	i	ograbiła	statek	handlowy	„San	Andre”.	Na	
jego	pokładzie	znajdował	się	wspaniały	obraz	Sąd Ostateczny,	namalowany	przez	Hansa	Memlinga	na	zamó-
wienie	włoskiego	bankiera	Angelo	Taniego.	O	zwrot	dzieła	i	zrabowanych	towarów	upominali	się	papież	i	ksią-
żę	Burgundii	 (obecnie	region	we	Francji),	pod	którego	banderą	pływał	„San	Andre”.	Sąd Ostateczny	pozostał	
jednak	w	Gdańsku,	przekazano	go	kościołowi	Mariackiemu.	Do	dziś	jest	najcenniejszym	obrazem	w	zbiorach	
miasta	i	jednym	z	dwóch	najsłynniejszych	w	zbiorach	polskich	(obok	Damy z łasiczką	Leonarda	da	Vinci).	Moż-
na	go	oglądać	w	Muzeum	Narodowym	w	Gdańsku.

Niederhofowie,	dbając	o	splendor	i	prestiż,	przebudowali	także	swój	dom	przy	Dworze	Artusa.	Późnogotyc-
ka	fasada	przypominała	dom	Schlieffów,	który	poznaliście	w	trakcie	Gdańskich	Miniatur	poświęconych	goty-
kowi.	Kamienica	spaliła	się	w	pożarze	w	1617	roku.	Została	wtedy	przebudowana,	a	drzwi	wejściowe	ozdobio-
no	pięknym,	manierystycznym	portalem.	W	1709	roku	kamienicę	przejęło	miasto.	Ponownie	przebudowana,	
stała	się	siedzibą	Ławy	–	organu	sądowniczego	miasta.	Zasiadający	w	niej	 ławnicy	rozstrzygali	 różnego	ro-
dzaju	spory,	a	także	rejestrowali	wszystkie	umowy,	jakie	zawierano	w	mieście.	Jednak	najważniejsze	sprawy,	
dotyczące	na	przykład	zdrady	i	przestępstw	przeciw	miastu,	rozpatrywała	Rada	Miasta.	Ława	miała	siedzibę	
w	ratuszu,	ale	z	czasem,	gdy	liczba	zgłaszanych	do	niej	spraw	znacznie	wzrosła,	w	1549	roku	sąd	ławniczy	prze-
niesiono	do	kamienicy	stojącej	po	lewej	stronie	Dworu	Artusa	–	przy	Długim	Targu	45.	Ponieważ	jednak	dom	
ten	był	zbyt	mały,	na	potrzeby	ławy	zaadaptowano	właśnie	kamienicę	stojącą	po	drugiej	stronie	Dworu	Artu-
sa.	W	trakcie	przebudowy,	trwającej	od	1710	do	1712	roku,	zmieniono	całkowicie	fasadę,	którą	pokryto	tyn-
kiem.	Na	barokowym	teraz	szczycie	umieszczono	rzeźbę	sprawiedliwości,	którą	rozpoznajemy	po	atrybutach:	
mieczu	i	wadze.	Na	portalu	ustawiono	rzeźby	lwów	trzymających	herb	miasta.	W	XIX	wieku	po	zlikwidowaniu	
sądu	ławniczego	przez	Prusaków,	którzy	zajęli	Gdańsk	w	1793	roku,	ulokowano	tu	sąd	handlowy.	

Na	początku	XX	wieku	pod	wpływem	zainteresowania	historią	i	sztuką	władze	miasta	postanowiły	urządzić	
w	Sieni	Gdańskiej	 swego	rodzaju	muzeum.	Obiekt	 jednak	nigdy	by	nie	powstał,	gdyby	nie	zaangażowanie	
i	inicjatywa	Lessera	Giełdzińskiego.	

Giełdziński	był	synem	kupca	i	bardzo	zaradnym	przedsiębiorcą,	a	przy	tym	znanym	i	majętnym	kolekcjone-
rem	dzieł	sztuki.	Od	1860	roku	prowadził	w	Gdańsku	firmę	handlującą	zbożem.	Dzieła	prezentowano	w	siedzi-
bie	firmy	przy	Długim	Targu	18,	lecz	wkrótce	było	ich	zbyt	dużo	i	Lesser	udostępnił	do	zwiedzania	swój	dom	
przy	Długiej	29.	Nie	było	to	uciążliwe	dla	rodziny	Lessera,	gdyż	jego	żona	Julia	wraz	z	synami	(starszy	urodził	się	
w	Gdańsku,	młodszy	we	Wiedniu)	od	1870	roku	mieszkała	głównie	w	stolicy	Austrii.	

Zbiory	prezentował	sam	Giełdziński,	słynący	z	gościnności	i	poczucia	humoru.	Część	swojej	cennej	kolekcji	
przekazał	władzom	Gdańska,	które	po	przebudowie	umieściły	je	w	sieni	Nowego	Domu	Ławy.	

Giełdziński,	który	był	Żydem,	zbierał	także	judaica,	czyli	wytwory	i	pamiątki	kultury	żydowskiej.	Te	zbiory	
z	kolei	przekazał	Wielkiej	Synagodze	w	Gdańsku,	gdzie	ekspozycję	otwarto	w	1904	roku.	Tak	powstało	pierw-
sze	muzeum	sztuki	żydowskiej	w	Europie!	Po	śmierci	Lessera	 jego	rodzina	w	1912	roku	urządziła	w	Berlinie	
aukcję,	na	której	sprzedano	pozostałą	część	kolekcji,	liczącą	jeszcze	2380	okazów.

Sień	Gdańska	jest	obecnie	częścią	Muzeum	Historycznego	Miasta	Gdańska	i	można	ją	zwiedzić	przy	okazji	
wizyty	w	Dworze	Artusa.	Obecne	wyposażenie	pochodzi	w	dużej	mierze	z	wnętrz	kamienicy	przy	ulicy	Ławni-
czej	10,	wcześniejsze	w	większości	przepadło.



9

Z	Sienią	Gdańską	związana	jest	jeszcze	jedna	postać,	tym	razem	literacka.	Z	owalnego	okienka	na	poddaszu	
co	jakiś	czas	wygląda	młoda	kobieta	w	barokowej	sukni.	To	Panienka	z	okienka,	tytułowa	bohaterka	książki	dla	
młodzieży	autorstwa	poetki	i	powieściopisarki	Jadwigi	Łuszczewskiej.	Łuszczewska	pisała	pod	pseudonimem	
Deotyma.	Wychowana	została	w	patriotycznej	rodzinie,	która	często	podróżowała.	W	1858	roku	odwiedziła	
Gdańsk,	 który	 wywarł	 na	 niej	 duże	 wrażenie.	 Łuszczewska	 umieściła	 tu	 akcję	 swojej	 najpopularniejszej	 po-
wieści.	Panienka	z	okienka	jest	młodziutką	gdańszczanką,	która	zakochuje	się	z	wzajemnością	w	poruczniku	
marynarki.	Droga	do	szczęścia	nie	jest	jednak	prosta...	

Akcja	 powieści	 rozgrywa	 się	 w	 XVII	 wieku,	 zauważcie	 więc,	 że	 panienka	 nie	 mogła	 wyglądać	 z	 okienka	
Sieni	Gdańskiej,	gdyż	zostało	ono	przebudowane	dopiero	na	początku	XVIII	wieku.	Powieść	Deotymy	została	
opublikowana	w	1898	roku	w	Warszawie	i	cieszyła	się	dużą	poczytnością.	Na	jej	podstawie	powstała	sztuka	
teatralna,	słuchowisko	radiowe,	film	oraz	opera.

Kaplica Królewska, 
róg ul. Podkramarskiej 
i ul. św. Ducha
Jednym	z	najbardziej	niezwykłych	kościołów	Gdań-
ska	 jest	 Kaplica	 Królewska.	 Wyróżnia	 się	 zarówno	
bryłą,	 jak	 i	 historią.	 Ze	 względu	 na	 swoje	 harmo-
nijne	 proporcje	 i	 piękne	 dekoracje	 ta	 nieduża	 ba-
rokowa	świątynia	jest	często	nazywana	perłą	archi-
tektury	 Gdańska.	 Większość	 kościołów	 w	 naszym	
mieście	powstała	jeszcze	w	okresie	średniowiecza,	
są	 to	 więc	 obiekty	 gotyckie	 z	 elementami	 doda-
nymi	później.	Kaplica	przy	ulicy	św.	Ducha	została	
wzniesiona	 dopiero	 w	 XVII	 wieku.	 Zbudowano	 ją	
z	inicjatywy	samego	króla	Polski,	stąd	wzięła	się	jej	
nazwa.	 Stojąc	 na	 ulicy	 Grobla	 I,	 widzimy	 dwie	 diametralnie	 różniące	 się	 od	 siebie	 świątynie.	 Przytłaczająca	
ogromem	Bazylika	Najświętszej	Maryi	Panny	stanowi	niezwykłe	tło	dla	niedużej	Kaplicy	Królewskiej.	

Budowa	 świątyni	 nie	 była	 królewskim	 kaprysem.	 Jak	 już	 wiecie,	 barok	 był	 odpowiedzią	 na	 reformację.	
W	Gdańsku	luteranizm	bardzo	szybko	znalazł	licznych	wyznawców.	Z	czasem	oprócz	luteranów	zwolenników	
zyskał	 także	 Jan	 Kalwin.	 Choć	 pomiędzy	 luteranami	 a	 kalwinami	 dochodziło	 do	 napięć,	 oba	 protestanckie	
odłamy	jednoczyły	się	przeciw	katolikom.	Od	XVI	wieku	przez	kilka	następnych	stuleci	protestanci	stanowili	
w	Gdańsku	większość.	Polska	pozostała	jednak	w	przeważającej	części	katolicka,	podobnie	jak	jej	władcy.	Kró-
lowie	czuli	się	więc	zobowiązani	wspierać	katolików	w	protestanckich	miastach,	takich	jak	Gdańsk,	Elbląg	czy	
Toruń.	W	Gdańsku	wszystkie	kościoły,	oprócz	trzech	świątyń	klasztornych,	zostały	przejęte	przez	protestantów.	
Przy	katolikach	pozostały	kościoły:	św.	Mikołaja,	należący	do	dominikanów,	św.	Józefa,	którym	opiekowali	się	
karmelici,	oraz	św.	Brygidy,	przy	którym	mieszkały	brygidki.	Oficjalnie	katolicka	była	również	najważniejsza	świą-
tynia	w	mieście,	czyli	kościół	Mariacki.	Faktycznie	jednak	w	kościele	tym	odbywały	się	wyłącznie	nabożeństwa	
protestanckie.	Katolicy	urządzili	sobie	kaplicę	na	plebanii	przy	kościele	Mariackim.	Otrzymała	ona	wezwanie	
św.	Andrzeja.	Ponieważ	nie	było	możliwości	odzyskania	kościoła,	z	inicjatywy	króla	Jana	III	Sobieskiego	zaczęto	
budować	 świątynię	 dla	 katolików.	Większość	 pieniędzy	 na	 budowę	 pochodziła	 z	 majątku	 przeznaczonego	
na	ten	cel	na	mocy	testamentu	prymasa	Andrzeja	Olszowskiego.	Olszowski	był	arcybiskupem	gnieźnieńskim	
i	prymasem	Polski.	Towarzyszył	królowi	w	czasie	jego	wizyty	w	Gdańsku	w	1677	roku.	Przebywając	w	naszym	
mieście,	niespodziewanie	zaniemógł,	a	po	sześciu	dniach	choroby	zmarł,	 zapisując	wcześniej	 swój	majątek	
wielkości	80	000	złotych	na	budowę	świątyni	dla	gdańskich	katolików.	Król	dołożył	do	tej	sumy	jeszcze	20	000	
złotych	 i	w	1678	roku	prace	ruszyły.	Trwały	kilka	 lat,	ostatecznie	powstał	 jeden	z	najciekawszych	gdańskich	
kościołów.	Kaplica	otrzymała	aż	trzy	wezwania:	św.	Ducha,	św.	Andrzeja	–	co	nawiązywało	do	skromnej	kaplicy	
urządzonej	na	plebanii	i	do	patrona	fundatora	–	oraz	św.	Jana	Chrzciciela,	patrona	króla.	

Kaplica Królewska

❸
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Kaplica	Królewska,	 tak	 jak	najwybitniejsze	budowle	barokowe,	zaskakuje	widza.	Wydaje	się,	 że	głównym	
wejściem	do	świątyni	są	duże	środkowe	drzwi,	ale	tak	naprawdę	to	tylko	przejazd	prowadzący	na	dziedziniec	
parafii.	Do	kaplicy,	znajdującej	się	na	piętrze,	prowadzą	drzwi	po	prawej	stronie.	Głównym	akcentem	jest	ko-
puła.	Jak	pamiętacie	z	poprzednich	Gdańskich	Miniatur,	kopuła	to	rodzaj	nakrycia	dachu,	który	po	raz	pierw-
szy	od	starożytności	zastosowano	ponownie	w	XV	wieku	we	włoskiej	Florencji.	Kopuła	spoczywa	tu	na	ośmio-
bocznej	podstawie,	którą	nazywamy	bębnem	albo	tamburem.	Bęben	 jest	na	tyle	wysoki,	że	umieszczono	
w	nim	okna.	Przed	kopułą	widzimy	dwie	 latarnie	–	ażurowe	konstrukcje,	złożone	ze	słupków,	filarów	bądź	
kolumienek	nakrytych	daszkiem.	W	tym	wypadku	latarnie	nakryte	są	kopułkami.	Latarnia	z	krzyżem	wieńczy	
także	kopułę	Kaplicy	Królewskiej.	Fasadę	budowli	zdobią	pilastry	w	wielkim	porządku	oraz	festony.	W	zwień-
czeniu	widzimy	attykę,	tutaj	w	formie	ozdobnej	balustrady,	poniżej	zaś,	nad	środkowym	oknem,	umieszczono	
herb	królestwa	podtrzymywany	przez	anioły.	Jest	na	nim	orzeł	symbolizujący	Polskę	oraz	Pogoń	–	godło	Litwy.	
Pośrodku	umieszczono	Janinę	–	herb	rodu	Sobieskich.	

Kamienica pod Żółwiem, 
ul. św. Ducha 111
W	 Gdańsku,	 jak	 zauważyliście,	 znajduje	 się	 wiele	
barokowych	kamienic.	Jedną	z	nich	jest	dom	przy	
ulicy	św.	Ducha	111.	Na	pierwszy	rzut	oka	nie	wy-
różnia	 się	 w	 tej	 pierzei	 ulicy	 (pierzeja	 to	 zwarty	
ciąg	domów),	 jest	niewysoki,	pozbawiony	ozdob-
nego	portalu.	Zmienimy	jednak	zdanie,	gdy	przyj-
rzymy	mu	się	bliżej.	

Kamienica	 powstała	 w	 1650	 roku.	 Fasada	 ma	
skromną	 dekorację,	 ozdobny	 jest	 tylko	 jej	 szczyt.	
Datę	budowy	odnaleźć	możemy	na	kartuszu	 (kar-
tusz	 to	 rodzaj	 ozdobnej	 tabliczki),	 umieszczonym	
nad	oknem	poddasza.	Do	wnętrza	prowadzi	przed-
proże	z	jedną	tylko	płytą,	ponieważ	dom	jest	wąski.	
Na	 płycie	 widzimy	 dwa	 putta,	 podtrzymujące	 kar-
tusz	z	wazą	i	kwiatami.	Putta	to	wyobrażenia	nagich	
chłopców,	najczęściej	uskrzydlonych.	Bawiącymi	się	
puttami	 chętnie	 dekorowano	 budynki	 renesanso-
we	i	barokowe.	Po	bokach	widzimy	rzygacze,	czyli	
ozdobne	 wykończenia	 rynien.	 W	 czasie	 deszczu	
i	ulewy	wypływa	z	nich	obficie	woda	i	stąd	właśnie	
wzięła	się	ich	nazwa.	Deszczówka	spływała	następ-
nie	 do	 rynsztoków,	 które	 przebiegały	 wzdłuż	 całej	
ulicy.	Przy	schodach	ustawiono	dwie	duże	granito-
we	kule,	które	podtrzymują	żelazne	poręcze.	Podob-
ne	kule	możemy	spotkać	także	przy	innych	domach.	
To,	co	wyróżnia	kamienicę,	znajduje	się	na	samej	gó-
rze.	 Jak	 zauważyliście,	 gdańskie	 budowle	 często	 są	
zwieńczone	rzeźbami,	przedstawiającymi	zazwyczaj	
greckie	 lub	 rzymskie	bóstwa	 (tak	 jak	na	Kamienicy	
Schumannów)	bądź	personifikacje	(tak	jak	na	Sieni	
Gdańskiej	czy	Złotej	Bramie).	Rzadziej	pojawiały	się	
zwierzęta:	 orły	 (kamienica	 przy	 Długim	 Targu	 20)	
albo	symbolizujące	potęgę	lwy	(Brama	Wyżynna).	

❹
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Tymczasem	 na	 kamienicy	 przy	 ulicy	 św.	 Ducha	 widzimy	 żółwia.	 Niestety	 nie	 wiadomo,	 co	 chciał	 nam	
przekazać	właściciel	domu,	umieszczając	na	nim	wyobrażenie	właśnie	tego	stworzenia.	Żółwie,	choć	bardzo	
powolne,	uchodziły	za	symbol	wytrzymałości	i	cierpliwości.	Być	może	pierwszy	gospodarz	kamienicy	musiał	
długo	oszczędzać,	aby	zbudować	upragniony	dom,	albo	też	chodziło	o	inny	ważny	dla	niego	cel,	który	dzięki	
żółwiemu	uporowi	udało	mu	się	osiągnąć.	

Znacznie	więcej	możemy	powiedzieć	o	późniejszych	mieszkańcach	 i	mieszkankach	Kamienicy	pod	Żół-
wiem.	Ponad	sto	lat	później	posesję	nabył	zamożny	kupiec	Chrystian	Henryk	Trosiener.	Tutaj	w	1766	roku	jego	
żona	Elżbieta	urodziła	pierwszą	z	czterech	córek:	Joannę	Henriettę.	Zadbano,	aby	dziewczynka	otrzymała	sta-
ranną	i	wszechstronną	edukację.	Jednym	z	jej	nauczycieli	był	Richard	Jameson,	kaznodzieja	kolonii	angielskiej	
mieszkającej	w	Gdańsku.	W	1785	roku	z	woli	 rodziców	Joanna	wyszła	za	mąż	za	bogatego	kupca,	Henryka	
Florisa	Schopenhauera.	Małżeństwo	było	zamożne,	więc	często	podróżowało.	Lato	spędzali	w	wygodnie	urzą-
dzonym	dworku	przy	dzisiejszej	ulicy	Polanki	w	Gdańsku	Oliwie.	Joanna	po	ślubie	zamieszkała	niedaleko	ro-
dzinnego	domu,	w	kamienicy	przy	ulicy	świętego	Ducha	114	(obecnie	numer	47).	Tutaj	urodziła	syna	Artura,	
znanego	filozofa.	

W	 1793	 roku	 Prusy	 zajęły	 Gdańsk,	 wskutek	 czego	 miasto	 bardzo	 podupadło.	 Henryk	 i	 Joanna	 Schopen-
hauerowie	nie	mogli	pogodzić	się	z	panowaniem	Prus	i	wyprowadzili	się	do	niemieckiego	Hamburga,	gdzie	
urodziła	się	 ich	córka	Adela.	W	1806	roku	po	śmierci	męża	Joanna	wraz	z	córką	przeniosła	się	do	Weimaru	
w	Niemczech.	Chciała	poznać	 Johanna	Goethego,	 jednego	z	najbardziej	 znanych	pisarzy	 tamtej	epoki.	Do	
dzisiaj	jego	dzieła	są	czytane	i	omawiane	na	lekcjach	literatury.	Joanna	spełniła	swoje	marzenie.	Goethe	stał	
się	częstym	gościem	w	jej	domu,	a	Adela	zaprzyjaźniła	się	z	Otylią,	synową	pisarza,	także	gdańszczanką.	Joan-
na	prowadziła	salon	literacki,	w	którym	dwa	razy	w	tygodniu	spotykali	się	i	dyskutowali	twórcy.	Miała	jednak	
większe	ambicje	niż	bycie	dobrą	gospodynią.	 Sama	pisała	 i	 tworzyła.	 Jej	pierwszym	dziełem	była	biografia	
jej	przyjaciela,	filozofa	i	bibliotekarza	–	Carla	Ludwiga	Fernowa,	który	zmarł	w	Weimarze	w	1808	roku.	Joanna	
napisała	także	kilka	poczytnych	powieści,	a	ponadto	tworzyła	poezje.	Przez	cały	pobyt	w	Niemczech	tęskniła	
za	rodzinnym	miastem.	W	roku	1829	zamieszkała	w	Bonn	i	zaczęła	pisać	wspomnienia	z	młodzieńczych	 lat	
spędzonych	w	Gdańsku.	Zmarła	w	1838	 roku,	a	po	 jej	 śmierci	niedokończone	dzieło	zostało	wydane	przez	
Adelę.	W	języku	polskim	Gdańskie wspomnienia młodości	Joanny	Schopenhauer	opublikowano	w	1959	roku	
i	ponownie	w	2010.	

Nagrobek Nataniela Schrödera – Centrum św. Jana, 
ul. Świętojańska 50 
Jak	pamiętacie,	do	XIX	wieku	wnętrza	świątyń	służyły	jako	cmentarze.	Mieszczanie,	aby	upamiętnić	zmarłych,	
fundowali	 w	 kościołach	 epitafia	 (rodzaj	 pomników).	 W	 Gdańsku	 popularne	 były	 epitafia	 obrazowe,	 które	
składały	się	z	tablicy	zawierającej	 informację	o	zmarłych	(często	także	cytat	z	Biblii)	oraz	z	jednego	lub	kilku	
obrazów.	Czasami	zamiast	obrazu	umieszczano	płaskorzeźbę.	Dodatkowym	uzupełnieniem	były	rzeźby.	Epi-
tafia	znajdowały	się	w	miejscach	dobrze	widocznych,	na	ścianach	 i	filarach.	W	kościołach	spotkać	możemy	
także	płyty	nagrobne	z	wyrytymi	napisami	–	inskrypcjami.	Część	inskrypcji	i	zdobień	płyt	jest	mocno	wytarta	
i	trudna	do	rozszyfrowania.	Stanowiły	one	rodzaj	posadzki.	Najbogatsi	mieszczanie	chcieli,	aby	pamięć	po	nich	
i	ich	rodzinach	trwała	jak	najdłużej,	dlatego	zamawiali	okazałe	epitafia.	Nie	wszystkich	jednak	to	zadowalało.	
W	gdańskich	świątyniach	możemy	odnaleźć	kilkumetrowe	nagrobki	odznaczające	się	przepychem.	Do	naj-
większych	i	najpiękniejszych	należy	grób	Nataniela	Schrödera.	

Schröder	urodził	 się	w	1638	 roku	w	bogatej	 rodzinie	kupieckiej.	Ponieważ	 jako	dziecko	stracił	 rodziców,	
jego	wychowaniem	zajął	się	wuj.	Krewny	nie	szczędził	pieniędzy	na	edukację	młodzieńca.	Początkowo	Na-
taniel	 kształcił	 się	 w	 najlepszej	 gdańskiej	 szkole,	 Gimnazjum	 Akademickim,	 a	 następnie	 ruszył	 w	 kilkuletnią	
podróż	po	Europie,	w	trakcie	której	zwiedził	wiele	państw.	Przez	Danię,	Niemcy,	Niderlandy	(dzisiejsza	Holan-
dia	i	Belgia),	Anglię	oraz	Francję	dotarł	do	Włoch.	Tu	kontynuował	naukę	w	Genui	i	Padwie.	Studiował	prawo,	
filologię,	matematykę	i	historię.	Znał	także	kilka	języków:	niemiecki,	łacinę,	polski,	francuski	i	włoski.	Schröder	
dobrze	czuł	się	w	słonecznej	Italii,	zakochał	się	w	sztuce	włoskiej.	Był	wrażliwym	odbiorcą,	sam	próbował	two-

❺
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rzyć.	 Zachował	 się	 dziennik	 z	 jego	 podróży	 wraz	
z	własnoręcznymi	rysunkami,	a	także	grafiki,	w	tym	
autoportret.	

Nataniel	 Schröder	 postanowił	 trwale	 upamięt-
nić	 siebie	 i	 swoich	 rodziców	 i	 w	 1668	 roku,	 czyli	
w	 wieku	 trzydziestu	 lat,	 zaprojektował	 wspaniały	
grób.	Składa	się	on	z	trzech	głównych	części	o	łącz-
nej	 wysokości	 9	 metrów.	 Jego	 podstawę	 stanowi	
potężna	krypta,	wykonana	z	cegły	i	obłożona	szla-
chetnym	kamieniem	–	wapieniem	olandzkim	(jego	
nazwa	pochodzi	od	Olandii,	 szwedzkiej	wyspy,	na	
której	 znajdowały	 się	 kamieniołomy).	 W	 kościele	
św.	Jana	było	wiele	krypt,	 lecz	do	wszystkich	trze-
ba	 było	 schodzić	 poniżej	 posadzki.	 W	 wypadku	
grobu	 Schrödera	 krypta	 stanowiła	 rodzaj	 cokołu,	
czyli	podstawy	pod	sarkofag.	Sarkofag	to	miejsce	
przeznaczone	na	trumnę.	W	średniowieczu,	ale	tak-
że	w	epokach	późniejszych,	na	bogato	zdobionych	
sarkofagach	 znajdowały	 się	 rzeźby	 wyobrażające	
zmarłego.	 W	 gotyckich	 katedrach	 Europy	 może-
my	podziwiać	 sarkofagi	 królewskie.	W	Polsce	kilka	
tego	 typu	nagrobków	z	 różnych	epok	zobaczymy	
na	 krakowskim	 Wawelu.	 Sarkofag	 w	 kościele	 św.	
Jana	został	inaczej	ozdobiony.	Umieszczono	go	na	
dużej	 płycie	 leżącej	 na	 siedmiu	 kulach.	 Znajduje	
się	na	nim	tablica	z	 informacją	o	zmarłym,	udeko-
rowana	girlandami	z	liści	i	żołędzi.	Podtrzymują	ją	dwa	putta.	Nad	tablicą	ujrzymy	uskrzydloną	głowę	lwa.	Po	
bokach	stoją	dwie	rzeźby	–	alegorie	cnót.	Po	prawej	widzimy	Sprawiedliwość	(niestety	jej	atrybuty,	czyli	waga	
i	przyrządy	miernicze,	zaginęły),	po	lewej	zaś	Męstwo,	odziane	w	skórę	dzikiego	zwierzęcia.	Na	sarkofagu	leży	
uskrzydlony	lew	z	księgą.	Aby	wyjaśnić	jego	obecność,	należy	powrócić	do	lat	studiów	Nataniela.	Przebywa-
jąc	w	Padwie,	Schröder	brał	czynny	udział	w	życiu	uczelni	i	za	swoje	zasługi	otrzymał	tytuł	rycerza	św.	Marka.	
Padwa	 bowiem	 należała	 w	 tym	 czasie	 do	Wenecji,	 jednego	 z	 najbogatszych	 i	 najpotężniejszych	 miast	 we	
Włoszech.	Zajmujący	się	głównie	handlem	wenecjanie	stworzyli	własne	państwo,	z	którym	musieli	się	liczyć	
wszyscy	w	Europie.	Patronem	miasta,	który	–	jak	wierzyli	mieszkańcy	–	zapewnił	im	tak	wielkie	powodzenie,	
był	święty	Marek	Ewangelista.	Według	tradycji	symbolem	Marka	jest	właśnie	lew.	Na	sarkofagu	Nataniela	wi-
dzimy	zatem	lwa	weneckiego,	który	trzyma	księgę	z	 inskrypcją:	PAX	TIBI	MARCE	EVANGELISTA	MEUS	(Pokój	
tobie,	Marku,	Ewangelisto	mój).	Nad	lwem	znajduje	się	obelisk-piramida.	Obeliski	to	smukłe,	ostro	zakończo-
ne	pomniki,	które	wznoszono	w	starożytnym	Egipcie.	W	epoce	nowożytnej	odkryto	je	ponownie,	nadając	im	
nowe	znaczenie.	Obelisk	stał	się	symbolem	nieśmiertelnej	sławy	i	splendoru.	Takie	same	skojarzenia	wiązano	
z	piramidą.	Obelisk	dodał	więc	splendoru	pomnikowi	Schrödera,	który	kazał	na	nim	umieścić	swoją	podobi-
znę.	Po	bokach	popiersia	widzimy	herby	rodzinne,	a	nad	nim	osobisty	herb	Nataniela,	złożony	z	trzech	żuków	
i	uskrzydlonego	lwa	weneckiego.	Na	obelisku	znajduje	się	także	rzeźba	uskrzydlonego	starszego	mężczyzny	
z	kosą	i	klepsydrą	na	głowie.	To	Chronos,	czyli	mityczny	bóg	czasu,	przypominający	o	jego	upływie.	Z	kolei	
kosa	symbolizuje	nieuniknioną	śmierć.	

Schröder	zmarł	w	1674	roku	w	wieku	trzydziestu	sześciu	lat,	zaledwie	kilka	lat	po	zaprojektowaniu	pomnika.	
Centrum	św.	Jana	czynne	 jest	codziennie	w	godzinach	10.00–18.00.	Wstęp	wolny.	Kościół	nie	 jest	udo-

stępniany	do	zwiedzania	w	trakcie	niedzielnej	mszy	św.	o	godzinie	12.00	oraz	w	trakcie	prób	i	imprez	kultural-
nych,	więc	zanim	zaplanujecie	wizytę,	warto	zapoznać	się	z	programem	zamieszczonym	na	stronie	Centrum		
(www.centrumswjana.pl).

Nagrobek Nataniela Schrödera
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Czy wiesz, że:
•	 Żona	króla	Jana	Kazimierza	Wazy,	Ludwika	Maria	Gonzaga,	po	przyjeździe	z	Francji	do	Gdańska	nocowała	

w	Zielonej	Bramie.

•	 Panienkę	z	okienka	możemy	zobaczyć	także	na	innej	kamienicy.	Wystarczy	podejść	na	róg	ulicy	Kramar-
skiej	i	Długiego	Targu,	obok	Starego	Domu	Ławy,	pod	numerem	46.	Od	strony	ulicy	Kramarskiej	na	elewa-
cji	bocznej	widzimy	panienkę	w	zielonej	sukni,	która	czesze	swoje	długie,	kasztanowe	włosy.	Wizerunek	
ten	namalowała	profesor	Józefa	Wnukowa,	która	w	czasie	odbudowy	kamienic	przy	Długiej	i	Długim	Tar-
gu	wraz	z	innymi	artystami	ozdobiła	swoimi	pracami	wiele	fasad.

•	 Uroda	 Kaplicy	 Królewskiej	 została	 doceniona	 po	 II	 wojnie	 światowej.	 Gdy	 odbudowywano	 zniszczone	
Główne	Miasto,	postanowiono	odsłonić	 zabytek.	Wcześniej	Kaplica	była	 słabo	widoczna	w	gąszczu	ka-
mienic.	W	związku	z	tym	urbaniści	„przesunęli”	pierzeję	ulicy	Grobla	I	w	kierunku	Motławy,	aby	całkowicie	
odsłonić	fasadę	budowli.

•	 Demoet	von	Ummen,	żona	Gerta	von	der	Beke,	 i	 jej	 trzy	córki	 to	pierwsze	gdańszczanki,	których	wize-
runek	zachował	się	do	naszych	czasów.	Kobiety	zostały	namalowane	około	1430	roku	na	epitafium	po-
święconym	Demoet.	Dzieło	to	do	dzisiaj	wisi	w	Bazylice	Mariackiej	przy	Kaplicy	11	Tysięcy	Dziewic,	gdzie	
spoczywa	Demoet.	Widzimy	ją	modlącą	się	wraz	z	córkami	Elżbietą	i	Gertrudą	oraz	z	trzecią	osobą,	której	
imienia	nie	znamy.	Rodzinie	towarzyszą	Matka	Boska	i	święta	Barbara,	patronka	spokojnej	śmierci,	której	
kult	na	Pomorzu	i	w	wielu	regionach	Europy	był	bardzo	popularny.	Szczególną	czcią	otaczali	ją	Krzyżacy.

•	 W	orszaku	Ludwiki	Marii	Gonzagi	towarzyszącym	jej	w	drodze	do	Polski	przybyła	także	uboga	francuska	
szlachcianka	Maria	Kazimiera	d’Arquien.	Królowa	opiekowała	się	małą,	bo	zaledwie	czteroletnią	Marią	Ka-
zimierą,	która	wyrosła	na	piękną	i	mądrą	kobietę.	W	1665	roku	poślubiła	Jana	Sobieskiego	i	u	jego	boku	
w	1676	roku	została	koronowana	na	królową	Polski.	

•	 Do	największych	nagrobków	w	Gdańsku,	oprócz	monumentu	Schrödera	w	kościele	św.	Jana,	należą	po-
mnik	Szymona	i	Judyty	Bahrów	z	kościoła	Mariackiego	oraz	grób	rodziny	Kosów	z	katedry	w	Oliwie.

•	 Nataniel	 Schröder	 na	 swoim	 nagrobku	 w	 kościele	 św.	 Jana	 ukazany	 jest	 w	 obfitej	 lokowanej	 fryzurze.		
To	 peruka.	 Zgodnie	 z	 ówczesną	 modą	 mężczyźni	 nosili	 obfite	 peruki,	 co	 można	 też	 zaobserwować	 na	
barokowych	portretach.

Zdjęcia:	Wikipedia,	Klaudiusz	Grabowski
Redakcja,	korekta:	Anna	Mackiewicz
Opracowanie	graficzne:	Tomasz	Pawluczuk
Pomysłodawczyni	projektu:	Małgorzata	Kmicińska
Koncepcja	cyklu:	Klaudiusz	Grabowski,	Ryszard	Kopittke
Koordynacja	projektu:	Anna	Urbańczyk
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