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wprowadzenie
Drogie Czytelniczki, Drodzy Czytelnicy, przed Wami drugi tom
publikacji Gdańskie Miniatury. Ponownie wiedzę z zakresu historii, architektury i kultury naszego miasta wzbogaciliśmy
o rozmaite ciekawostki i nadaliśmy całości przystępną formę
gier miejskich.
Podczas dziewięciu spacerów poznacie style architektoniczne występujące w Gdańsku. Wspólnie odwiedzimy zarówno
znaną na całym świecie gotycką bazylikę Mariacką, jak i modernistyczny biurowiec Zieleniak.
Style architektoniczne w Gdańsku powstały z myślą o uczniach szkół ponadgimnazjalnych, jednak w organizowanych
przez nas Miniaturowych spacerach uczestniczyły osoby w różnym wieku. Dlatego też polecamy naszą publikację wszystkim
zainteresowanym Gdańskiem.
Zdobytą wiedzę będziecie mogli sprawdzić, rozwiązując
quizy, które znajdują się na końcu każdego rozdziału.
W trakcie pracy nad tą książką często korzystaliśmy z Encyklopedii Gdańska – Gedanopedii, do czego i Was gorąco zachęcamy. Z pewnością przyda się podczas naszych wędrówek po mieście.
Anna Urbańczyk,
Instytut Kultury Miejskiej
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Idąc ulicą, mijacie wiele obiektów, a każdy z nich jest inny. Budynki różnią się wielkością, liczbą okien czy rozmiarem drzwi.
To nie przypadek, gdyż wszystkie one są budowane w taki
sposób, by spełniały wyznaczone im funkcje. Na przykład
w kościele potrzebna jest wieża, w której można powiesić
dzwony. Z kolei w zamku, który jest budowlą obronną, muszą
być małe okna, w dodatku umieszczone wysoko, aby łatwo
było w nim odeprzeć atak wroga.
Niektóre budowle, choć pełnią odmienne funkcje, są jednak pod pewnymi względami do siebie podobne – mają
taki sam kształt okien albo wzniesiono je z takiej samej cegły. Oznacza to, że powstały w podobnym okresie – mówimy,
że zostały zbudowane w jednym stylu. A zatem styl w architekturze to zespół cech charakterystycznych dla budynków
powstających w danym okresie. Styl związany jest zarówno
z tym, jak obiekt wygląda, to znaczy jakie zastosowano w nim
ozdoby, jak i z tym, z czego i w jaki sposób został zbudowany.
W niektórych budowlach na przestrzeni wieków dokonywano gruntownych zmian, i to nawet parokrotnie. Niekiedy
na jednym obiekcie widzimy style dwóch lub więcej epok.
Wpływ na to miały nie tylko zmiany w ludzkim poczuciu pięk-
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na, ale także toczone w dawnych czasach wojny. Zniszczone
w wyniku konfliktów zbrojnych budynki stawiano na nowo,
ale już w innej formie – w innym stylu.
Style architektoniczne zaczęto wyróżniać, od kiedy człowiek zaczął budować z materiałów trwałych, takich jak kamień. Z upływem stuleci zmieniały się gusty i upodobania,
więc budynki zdobiono w różny sposób.
Rozwijała się technika, co pozwalało na stawianie coraz
większych i wyższych obiektów.
Pierwsza informacja o Gdańsku pochodzi z 997 roku. Zabudowa miasta była wtedy drewniana – przez co nietrwała – i nie zachowała się do naszych czasów. O tym, w jakich
warunkach mieszkali gdańszczanie i gdańszczanki w tamtym
okresie, wiemy dzięki pracy archeologów. Naukowcy prowadzący wykopaliska odnajdują ślady dawnej zabudowy i na tej
podstawie możemy odtworzyć prawdopodobny obraz Gdańska z X, XI i XII wieku. Z biegiem lat zaczęto wznosić budowle
z materiałów trwałych – kamienia i cegły. Pierwsze tego typu
obiekty, powstałe w XII i XIII wieku, zostały jednak zniszczone
podczas wojen. Najstarsze zabytki w Gdańsku pochodzą z XIV
wieku. Od tamtej pory w naszym mieście zbudowano wiele
domów, kościołów, ratuszy, kamienic, klasztorów czy szpitali.
Powstawały w ciągu stuleci, dlatego niektóre znacznie się od
siebie różnią, prezentując odmienne style architektoniczne.
W tej edycji Gdańskich Miniatur poznacie wiele interesujących obiektów – zarówno bardzo starych, liczących kilka wieków, jak i dużo młodszych, mających niespełna pięćdziesiąt
lat. Budynki zostały pogrupowane według stylów, dzięki czemu dowiecie się, jakimi cechami odznaczały się gotyk, barok,
socrealizm czy modernizm.
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Nasze spacery zaczniemy od stylu romańskiego. Zabytków romanizmu na terenie całej Polski zachowało się bardzo
niewiele i szukanie jego śladów w Gdańsku jest dużym wyzwaniem. Następny średniowieczny styl to gotyk. Gotyckich
zabytków w Gdańsku nie brakuje. Większość kościołów Starego i Głównego Miasta oraz Starego Przedmieścia i Długich
Ogrodów powstała właśnie w tym czasie. Później przejdziemy
do stylów epoki nowożytnej, czyli okresu między XVI a XVIII
wiekiem, kiedy nasze miasto przeżywało prawdziwy rozkwit.
Dlatego najwspanialsze zabytki są zbudowane w stylach renesansowym, manierystycznym i barokowym. Jako ostatnie
omówimy obiekty pochodzące z wieku XIX i XX. Do niedawna
budynki wzniesione w tym okresie były niedoceniane, obecnie jednak style takie, jak historyzm czy modernizm, cieszą się
dużym zainteresowaniem.
Do każdego rozdziału dołączona jest mapka z zaznaczonymi obiektami na trasie wędrówki oraz quiz.
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ROMANIZM
Pierwszym stylem architektonicznym, w jakim zaczęto budować w Polsce, był styl romański. Romanizm w architekturze
europejskiej trwał od X do XIII wieku. Ówczesne budowle
składają się z wyraźnie zaznaczonych prostych brył: prostopadłościanów (przykładem takiej bryły jest pudełko zapałek),
walców czy półwalców. Okna budynków są nieduże i wysoko
umieszczone, o charakterystycznym zakończeniu w postaci
łagodnego łuku. Taki element składający się z dwóch podpór – kolumn, słupów lub filarów – które zostały połączone
u góry łukiem, nazywamy arkadą.
W naszym kraju zachowało się niewiele budynków w stylu
romańskim. Większość została przebudowana lub zniszczona. Przetrwały głównie te położone na uboczu, w mniejszych
miejscowościach. Do najbardziej znanych należą: kościół
św. Andrzeja w Krakowie (zdjęcie nr 1, zwróćcie uwagę, że
jego wieże nakryte są hełmami pochodzącymi z innej epoki), kolegiata (rodzaj świątyni) w Tumie pod Łęczycą (zdjęcie
nr 2), rotunda św. Mikołaja w Cieszynie (rotunda to budowla
wzniesiona na planie koła, zdjęcie nr 3), rotunda św. Prokopa w Strzelnie (zdjęcie nr 4), kolegiata w Kruszwicy (zdjęcie
nr 5).
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W Gdańsku nie znajdziemy żadnego w pełni romańskiego
zabytku. Podczas pierwszego w tym cyklu spaceru możemy
jedynie poszukać pozostałości tego najstarszego na polskich
ziemiach stylu. Udamy się w miejsce, gdzie kiedyś rezydowali
książęta gdańscy, a później mieszkali Krzyżacy. Następnie skierujemy kroki do najstarszego kościoła w Gdańsku.

❶ Zamczysko,
ul. Grodzka 9
Zamczysko to część Starego Miasta położona nad rzeką Motławą, tam gdzie wpada do niej Kanał Raduni. Wędrówkę zaczynamy w tym miejscu, ponieważ to tutaj powstały pierwsze trwałe budynki w Gdańsku. Około 1050 roku książę Polski
Kazimierz Odnowiciel z dynastii Piastów kazał zbudować tu
gród, czyli osadę obronną otoczoną murem bądź wałem
ziemnym. Gród gdański był siedzibą namiestnika, którego
wyznaczał książę. Z czasem, w wyniku decyzji podjętej przez
księcia Bolesława Krzywoustego, państwo stało się słabsze.
Książę podzielił Polskę pomiędzy swoich synów. Wykorzystali
to namiestnicy na Pomorzu. Świętopełk II w 1227 roku ogłosił
się księciem Pomorza, którego stolicą został Gdańsk. Pomorze Gdańskie ponownie przyłączono do Polski w 1294 roku,
po śmierci księcia Mściwoja II, syna Świętopełka II. W 1308
roku Gdańsk zajęli Krzyżacy (zakon rycerski). W miejscu grodu zbudowali swoją siedzibę – potężny zamek. Bracia rycerze
rządzili miastem twardą ręką i niezadowoleni gdańszczanie,
gdy tylko nadarzyła się okazja, wypędzili zakon w 1454 roku.
Zamek, który był symbolem władzy krzyżackiej, został przez
mieszczan rozebrany, a plac, który po nim pozostał, był przez
wiele lat niezagospodarowany. Dopiero w 1648 roku miej-
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ski architekt Georg Strakowski wyznaczył siatkę ulic, którą
znamy obecnie. Do miejsca przylgnęła nazwa Zamczysko,
a o jego przeszłości przypominają także nazwy ulic: Rycerska
i Grodzka.
Około 1119 roku na terenie grodu powstał pierwszy kościół
w Gdańsku. Nie wiemy niestety, jak wyglądał, ale na pewno
zbudowano go z kamieni i cegieł. Otrzymał wezwanie Bożej Rodzicielki Marii i był kościołem parafialnym dla Gdańska i okolic. Obok niego mieszkali duchowni, którzy nie tylko
odprawiali msze i nabożeństwa, ale także pomagali księciu
w rządzeniu państwem. Duchowni należeli kiedyś do najlepiej wykształconych w społeczeństwie osób, dlatego pomagali królom i książętom. Prowadzili kancelarie, administracje,
byli medykami i prawnikami. Kościół pod wezwaniem Bożej
Rodzicielki został rozebrany na początku XIV wieku i na jego
miejscu Krzyżacy postawili kaplicę.
Do budowy kaplicy zamkowej wykorzystano cegły pochodzące z rozbiórki kościoła Bożej Rodzicielki. Wewnątrz znajdowały się trzy ołtarze: Najświętszej Marii Panny (pozłacany),
św. Elżbiety i św. Barbary. W ołtarzu św. Barbary umieszczono
relikwie, czyli szczątki osoby uważanej za świętą. W Kościele
katolickim relikwie są otoczone kultem i każda parafia zabiega
o to, żeby znalazły się w jej kościele. Przy kaplicy ulokowano
także skarbiec zakonny.
Sam zamek składał się z kilku obiektów. Najstarszy i najbardziej okazały był bez wątpienia zamek wysoki, wzniesiony
na planie prostokąta o bokach długości 60 i 63 metrów. Wewnątrz znajdował się dziedziniec, otoczony krużgankami.
Krużganek to rodzaj korytarza, który obiegał dziedziniec. Mógł
mieć jedną lub więcej kondygnacji, w zależności od tego,

Romanizm	

17

ile pięter liczył zamek czy pałac. Dla wygody mieszkańców
i mieszkanek krużganki były otwarte od strony dziedzińca.
W zamku wysokim zaplanowano pomieszczenia typowe dla
zamków krzyżackich: kapitularz, czyli obszerną salę, w której
bracia zakonni odbywali narady, refektarz, czyli jadalnię, dormitoria, czyli sypialnie, zbrojownię, gdzie przechowywano
broń, kancelarię z archiwum, kuchnię ze spiżarnią i magazynem oraz garderobę, w której przechowywano także okrycia
koni, materiał na żagle czy materiały potrzebne do szycia worków. Przy zamku wysokim wzniesiono przedzamcze, otoczone murami z basztami i fosą. Na przedzamczu stały budynki
gospodarcze – takie jak kuszarnia, gdzie produkowano i naprawiano sprzęt strzelniczy, albo dom szewski, w którym wyrabiano i naprawiano buty, siodła i końskie uprzęże – a także
stajnie i dodatkowa kuchnia.
Zamek został niemal całkowicie rozebrany w 1454 roku.
Wyposażenie przejęła Rada Głównego Miasta, cegły wykorzystano przy wznoszeniu nowych obiektów. Przetrwały jednak:

18

Gdańskie Miniatury

fragment muru, który widzimy od strony Motławy, wzdłuż
ulicy Wartkiej, oraz baszta, która została przebudowana na
kamieniczkę. Ta kamieniczka, mieszcząca się pod adresem
Grodzka 9, jest najlepiej widoczna od strony Motławy. W latach 2014–2015 przeszła gruntowny remont.

❷ Baszta Łabędź,
Targ Rybny 6
Baszta to budowla przypominająca kształtem wieżę i stawiana przy murach obronnych. Była od nich wyższa i umożliwiała

Romanizm	
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obserwowanie okolicy. Miała także otwory strzelnicze, z których podczas ataku wroga prowadzono ostrzał. Zazwyczaj
baszty pozbawione były ściany od strony miasta, dzięki czemu mieszkańcy mieli otwarty dostęp do urządzeń obronnych
i mogli z łatwością odeprzeć natarcie.
Najdalej w kierunku miasta wysuniętym elementem gdańskiego zamku krzyżackiego, strzegącym do niego dostępu od
strony zabudowań, była baszta Rybacka. Zakon kontrolował
z niej także ruch statków na Motławie.
Po jej rozebraniu gdańszczanie bardzo szybko wznieśli na
jej fundamentach basztę broniącą dostępu do miasta. Budowla otrzymała nazwę – Łabędź. Warto jej się przyjrzeć, ponieważ daje wyobrażenie o tym, jak duży był gdański zamek
krzyżacki.
Baszta Łabędź jest cylindryczną, ceglaną budowlą, nakrytą stożkowatym dachem o wysokości 14,5 metra. Od strony
miasta widać ścięcie – w tym miejscu baszta była otwarta. Ponieważ powstała w drugiej połowie XV wieku, jest już obiektem gotyckim.

❸ Żuraw,
ul. Szeroka 67/68
Żuraw to jeden z najbardziej znanych gdańskich zabytków.
Niemal każdy turysta odwiedzający Gdańsk robi sobie zdjęcie na Zielonym Moście lub na Długim Pobrzeżu z Żurawiem
w tle. Budynek pełnił dwie funkcje: bramy zamykającej od
Motławy ulicę Szeroką oraz portowego dźwigu. Pierwsza
informacja o dźwigu w tym miejscu pochodzi z 1367 roku,
był on wtedy drewniany. Kiedy spłonął w 1442 roku, postanowiono wznieść potężną budowlę obronną z cegły. Żuraw był
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gotowy w 1444 roku. Nie jest więc budowlą romańską, lecz
gotycką. Ma jednak pewien element, który przypomina o stylu romańskim. Dwa potężne słupy, podtrzymujące drewniany
wykusz (nadwieszony występ na zewnętrznej ścianie budynku), w którym znajdują się urządzenia dźwigowe, spoczywają
na dwóch romańskich bazach. Bazy te pochodzą z kaplicy
zamkowej lub innego pomieszczenia na zamku, gdzie podtrzymywały kolumny bądź filary. Granitowe bazy z krzyżackiego zamku wykorzystano także w innych obiektach, trafiły na
przykład do Dworu Artusa i Domu Przyrodników, czyli głównej siedziby Muzeum Archeologicznego w Gdańsku, znajdującej się przy ulicy Mariackiej 26. Tutaj zobaczyć można oryginalną bazę, bo te pod Żurawiem są jedynie rekonstrukcjami.
Warto im się jednak przyjrzeć – mają kwadratowe podstawy,
na których w narożnikach widzimy wypukłości. Ze względu na
kształt nazywamy je szponami. Szpony są lekko ścięte i otaczają okrągły trzon, na którym bezpośrednio stoją słupy.

Romanizm	
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❹ Hala Targowa w Gdańsku
(pierwszy kościół św. Mikołaja),
Plac Dominikański 1
Kościół św. Mikołaja jest jednym z najstarszych w Gdańsku.
Został zbudowany przed 1190 rokiem na terenie osady targowo-kupieckiej. Pierwotnie w tym miejscu znajdował się
cmentarz. Po wzniesieniu świątyni nekropolia nadal funkcjonowała. Kościół otrzymał wezwanie św. Mikołaja, którego
uważa się za patrona kupców. Był obiektem jednonawowym
(nawa to część kościoła przeznaczona dla wiernych), z dwiema wieżami od strony zachodniej (czyli od dzisiejszej ulicy
Pańskiej) i półkolistą absydą od wschodu (czyli od dzisiejszej
ulicy Lawendowej). Absyda to dobudówka dostawiana do
głównej bryły kościoła, często od niego mniejsza i przykryta
osobnym daszkiem. Msze i nabożeństwa odprawiali tu duchowni z kościoła Bożej Rodzicielki. Świątynia została zniszczona w 1226 roku przez Prusów. W następnym roku książę
gdański Świętopełk przekazał kościół dominikanom, którzy
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go odbudowali. Nowy budynek został wzniesiony na planie
krzyża, bez wież i absydy. Wewnątrz umieszczono ołtarze św.
Piotra, św. Mikołaja i Najświętszej Marii Panny. Obok zakonnicy postawili klasztor. Zabudowania dominikanów uległy
poważnym zniszczeniom w 1308 roku, kiedy zakon krzyżacki
podbił Gdańsk. Spalony kościół odbudowano w nowym miejscu, przesuwając go w kierunku południowym, do obecnej
ulicy Świętojańskiej, gdzie stoi do dziś. Świątynię wzniesiono
już w nowym stylu – gotyku. Dzięki pracom archeologów
możemy jednak zobaczyć, jak wyglądała w swej pierwszej,
romańskiej formie. Badania archeologiczne w okolicach Hali
Targowej w Gdańsku prowadzono w latach 2001–2014. Pod
samą budowlą odkryto fundamenty kościoła romańskiego,
które zabezpieczono. W piwnicy hali został urządzony skansen archeologiczny, prezentujący pozostałości kościoła św.
Mikołaja. Ekspozycję uzupełniają plansze z opisem historii
obiektu i wizualizacjami, jak mógł on wyglądać w XIII wieku,
oraz wydobyte w tym miejscu przedmioty – monety i ozdoby. Hala Targowa w Gdańsku czynna jest od poniedziałku do
piątku w godzinach 9.00 –18.00, a w soboty od 9.00 do 15.00.
Wstęp bezpłatny.

❺ Hala Targowa w Gdańsku,
Piwnica Romańska (dawny klasztor dominikanów),
Plac Dominikański 1
W trakcie prac prowadzonych pod placem, na którym znajduje się targ z warzywami i owocami, odkryto pomieszczenia
dawnego klasztoru. Największe z nich okazało się refektarzem pierwszego klasztoru dominikanów. Refektarz to jedno
z najważniejszych pomieszczeń w założeniu klasztornym,
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w którym zakonnicy spożywali posiłki, podczas gdy jeden
z braci czytał fragmenty Biblii. Po zniszczeniu założenia w 1308
roku, na ruinach starego kościoła i klasztoru dominikanie zbudowali nowy gotycki obiekt. Część dawnych wnętrz została zaadaptowana na piwnice dla nowego klasztoru. Gotycki
budynek uległ zniszczeniu w trakcie wojen napoleońskich
w 1813 roku. Jego resztki rozebrano w 1839 roku. Początkowo
miały tu powstać koszary, ale ostatecznie w latach 1894–1895
wzniesiono tu stojącą do dziś halę targową. Szczęśliwie pod
obiektem zachowały się pozostałości pierwszego klasztoru
dominikanów, które po przeprowadzeniu prac badawczych
udostępniono publiczności. Obiekt otrzymał nazwę Piwnica
Romańska, nawiązującą do stylu, w którym go zbudowano.
Jest to jedyne romańskie wnętrze w Gdańsku, z cennymi sklepieniami opartymi na jednym filarze. W trakcie prac odkryto
także ossuarium, czyli miejsce składowania ludzkich kości,
które powstaje w wyniku porządkowania starych cmentarzy
w celu pozyskania miejsca na nowe pochówki. Cmentarz przy
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kościele św. Mikołaja nie był duży, dlatego co jakiś czas stare groby otwierano i wyjmowano z nich kości, które składano
w pomieszczeniach starego romańskiego klasztoru.

Czy wiesz, że:
• Ślady stylu romańskiego można odnaleźć także w Gdańsku-Oliwie. Dzisiejsza dzielnica była przez wiele wieków
samodzielną osadą. Tutaj w XII wieku Sambor I, stryj księcia Świętopełka II, osadził cystersów. Zakonnicy przybyli
w 1186 roku i zbudowali klasztor, przy którym rozwinęła
się osada. Obok klasztoru powstał także kościół w stylu romańskim. Jego dzieje były bardzo burzliwe – został zniszczony w 1226 roku w czasie napadu Prusów, wkrótce jednak go odbudowano, dziesięć lat później został ponownie
zburzony podczas najazdu pruskiego, a po kolejnej odbudowie przetrwał ponad sto lat – do 1350 roku. 25 marca
1350 roku w wyniku nieszczęśliwego wypadku (zapalenia
się sadzy w kominie) spłonęły zarówno kościół, jak i klasztor. Kościół wzniesiono z ruin, znacznie go powiększając,
już w nowym stylu – gotyckim. Nadano mu formę, którą
znamy obecnie, ale w jego wnętrzu można odnaleźć elementy stylu romańskiego – na przykład w nawie południowej zachowały się romańskie półkolumny.
• Zakon dominikanów został założony w 1216 roku przez Dominika Guzmána. W Polsce dominikanie osiedlili się w 1222
roku w Krakowie, a do Gdańska zawitali już cztery lata później. Początkowo rezydowali w grodzie, przy kościele Bożej
Rodzicielki. Jednak już wkrótce Świętopełk nadał im kościół
św. Mikołaja wraz z łąką, placem i ogrodem. Dominikanie
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otrzymali także prawo do łowienia ryb w Wiśle i na morzu,
mogli też budować młyny oraz założyć staw rybny.
• Arkadowe okna w stylu romańskim często były podwójne
– przedzielone kolumienką. Takie okno nazywamy biforium. Trójdzielne zaś to triforium. Słowa te pochodzą z języka łacińskiego i oznaczają „dwudrzwiowy” (biforis) i „trójdrzwiowy” (triforis).
• W architekturze często spotykamy określenia łacińskie, ponieważ język ten był w powszechnym użyciu w średniowiecznej Europie (czyli do XV wieku). Po łacinie rozmawiały
osoby wykształcone, w tym języku odprawiano msze, uczono w szkołach, pisano listy i dokumenty. Dlatego zarówno
w polszczyźnie, jak i w innych językach europejskich jest
tyle słów pochodzących właśnie z łaciny.
• Aby przypomnieć sobie, jak wyglądają romańskie budowle, wystarczy obejrzeć banknot dwudziestozłotowy. Na
jego tyle bowiem umieszczono rotundę św. Mikołaja, znajdującą się w Cieszynie.
Zdjęcia: Klaudiusz Grabowski, Wikipedia
Bibliografia:
Barton-Piórkowska J., Stare Miasto, Gdańsk 2010.
Encyklopedia Gdańska, red. B. Śliwiński, Gdańsk 2012.
Iwicki Z., Oliwa wczoraj i dziś, Gdańsk 2001.
Katalog zabytków sztuki. Gdańsk, Główne Miasto, red. B. Roll, I. Strzelecka, Warszawa 2006.
Śliwiński B., Poczet książąt gdańskich: Dynastia Sobiesławiców w XII–XIII wieku,
Gdańsk 1997.
www.piwnicaromanska.org/oss.html
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Quiz
1. Przy ulicy Grodzkiej, głównej ulicy Zamczyska,
znajduje się wiele starych budynków, kamieniczek
i spichlerzy. Jeden z nich ozdobiony jest drewnianą
rzeźbą. Co ona przedstawia?
a. jelenia
b. konia
c. wielbłąda
2.
a.
b.
c.

Czym zwieńczona jest Baszta Łabędź?
kulą
chorągiewką
rzeźbą łabędzia

3. Ile szponów zdobi romańską bazę podtrzymującą filar
Żurawia?
a. 2
b. 4
c. 8
4. W skansenie archeologicznym w Hali Targowej
w Gdańsku wyeksponowane są fundamenty romańskiego kościoła św. Mikołaja. Z czego są zrobione?
a. z kamieni
b. z czerwonej cegły
c. z żółtej cegły
5. Architekci w XIX i na początku XX wieku czerpali
inspiracje z dawnych stylów. Wykorzystywali motywy
pochodzące z baroku, gotyku czy stylu romańskiego.

Romanizm	

27

Przykładem może być kamienica przy ulicy Lawendowej 6/7, która ma charakterystyczne okna. Znajdują
się na najwyższej kondygnacji. Są to:
a. rozety (okrągłe okna wypełnione witrażem)
b. biforium (podwójne okna zakończone łukiem)
c. triforium (potrójne okna zakończone łukiem, oddzielone
od siebie kolumienkami)
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GOTYK. CZĘŚĆ I
Stylem architektonicznym, który nastąpił po romanizmie, był
gotyk. Wykształcił się on na terenie Francji w XII wieku, po
czym rozprzestrzenił w zachodniej i północnej części naszego
kontynentu. Powstanie i rozwój gotyku związane były z nowymi osiągnięciami budowniczych. Przy wznoszeniu obiektów
zaczęto stosować nową konstrukcję, nazywaną systemem
przyporowym. Polegała ona na tym, że ciężar, który spoczywał na ścianach i murach, przenoszony był za pomocą łuków
na filary wewnątrz budynku i specjalne przypory na zewnątrz.
Budowane tym systemem obiekty były wyższe i smuklejsze.
W ścianach, które nie musiały już dźwigać całego ciężaru budynku, można było wybić większe okna. Miało to duże znaczenie zwłaszcza we wnętrzach świątyń, ponieważ światło
utożsamiano z Bogiem. Dla spotęgowania wrażenia wstawiano witraże, czyli ozdobne okna wypełnione kolorowymi
kawałkami szkła. Okres gotyku jest znany z dużych obiektów
sakralnych, stąd inne jego określenie: epoka katedr. Jej symbolem stał się kościół Notre Dame, zbudowany w Paryżu – stolicy Francji.
Styl gotycki przyjął się poza Francją, a najszybciej dotarł do
Anglii i Niemiec. W Polsce pojawił się w XIII wieku dzięki zako-
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nowi cystersów. Zapraszani przez książąt cystersi osiedlali się
w Wielkopolsce, Małopolsce, na Śląsku i na Pomorzu. Zakładali
tam i budowali nie tylko klasztory oraz świątynie, ale także młyny, kuźnie i stawy, przyczyniając się do rozwoju gospodarczego
i kulturalnego tych obszarów. Pierwszy obiekt gotycki w Polsce
powstał przy klasztorze cysterek w Trzebnicy. Żeński zakon cysterski sprowadzili na Śląsk w 1203 roku książę Henryk Brodaty
i jego żona, księżna Jadwiga. Pierwszy kościół cysterek zbudowano jeszcze w stylu romańskim. Przy nim, w latach 1268–1269,
wzniesiono pierwszą gotycką kaplicę w Polsce, aby pochować
w niej Jadwigę – fundatorkę klasztoru. Słynąca z pobożności
księżna została uznana za świętą i stała się patronką Śląska oraz
całej Polski. Cystersi założyli swój klasztor także w Oliwie, będącej wówczas osadą położoną niedaleko Gdańska.
Od tej pory przez ponad dwieście lat budowano wyłącznie
w nowym stylu. Na terenie Polski znajduje się wiele gotyckich
zabytków, do czego przyczynili się nie tylko cystersi, ale także inne zakony. Wśród nich należy wymienić franciszkanów
i dominikanów, którzy założyli swoje klasztory między innymi
w Gdańsku.
Pomorze słynie z gotyckich budynków z czerwonej cegły,
wzniesionych przez zakon, który znacznie się różnił od cystersów czy franciszkanów, a o którym była już mowa w poprzednim rozdziale. Chodzi oczywiście o Krzyżaków. Bracia tego
zakonu byli jednocześnie rycerzami. Zakony rycerskie powstawały w średniowieczu (był to okres w historii Europy trwający
od V do XV wieku) po to, by bronić chrześcijan przed wyznawcami innych religii. Do Polski Krzyżacy trafili w 1226 roku na
zaproszenie księcia Konrada Mazowieckiego. Mieli mu pomóc
zapanować nad Prusami, mieszkającymi na terenie obecnych

32

Gdańskie Miniatury

Mazur i Warmii. Prusowie nie byli chrześcijanami i prowadzili
wojny z polskimi władcami. Krzyżacy, dobrze uzbrojeni i zorganizowani, szybko pokonali pogańskich (wierzących w siły
natury) Prusów. Nie oddali jednak zdobytych ziem polskim
książętom, lecz założyli na nich własne państwo.
Krzyżacy byli świetnymi gospodarzami. Wkrótce ich państwo, usytuowane na lesistych i bagnistych terenach, stało
się na tyle silne, że zaczęli oni podbijać sąsiednie ziemie. Na
zdobytych obszarach budowali zamki, kościoły, ale także młyny, kuźnie, spichlerze, dzięki którym się bogacili. Usprawnili
rolnictwo, rybołówstwo i rzemiosło. Do najbardziej znanych
budowli, które wznieśli, należą niewątpliwie: zamek w Malborku (zdjęcie nr 1), będący stolicą państwa krzyżackiego, a także
siedziby zakonników w Brodnicy (zdjęcie nr 2), Radzyniu Chełmińskim (zdjęcie nr 3) i wielu innych miejscowościach. W tym
okresie powstało również wiele świątyń, z których warto wymienić chociażby kościół farny w Chełmnie (zdjęcie nr 4) czy
bazylikę katedralną św. Jana Chrzciciela i św. Jana Ewangelisty
w Toruniu. Wśród zabudowań gospodarczych słynny jest zespół spichlerzy w Grudziądzu (zdjęcie nr 5).
W wyniku wojen prowadzonych z Litwą i Polską obszar
państwa krzyżackiego stale się powiększał. Gdańsk znalazł
się pod panowaniem zakonu już w 1308 roku. Krzyżacy wykorzystali złą sytuację księcia polskiego Władysława Łokietka. Jesienią 1308 roku opanowali nasze miasto, całkowicie je
niszcząc. Zginęło wtedy wielu mieszczan i wiele mieszczanek,
a całe to wydarzenie przeszło do historii jako rzeź Gdańska.
Ci, którzy przeżyli, zostali zmuszeni do rozebrania wszystkich
zabudowań i opuszczenia miasta. Pozostał tylko gród, w którym zamieszkali Krzyżacy. Gród to osada obronna zbudowana
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z drewna i ziemi. Największymi grodami były siedziby książąt,
biskupów i możnowładców. Ponieważ gród gdański zbudowany był z nietrwałych materiałów, Krzyżacy rozebrali go i na
jego miejscu postawili ceglany zamek. Przetrwała także osada rybacka na Osieku, która nie była otoczona umocnieniami,
więc nie stanowiła dla Krzyżaków żadnego zagrożenia. Miasto
odbudowano dwadzieścia lat później, już w nowym kształcie
i z gotycką zabudową. Za rządów krzyżackich Gdańsk znacznie
się rozwinął. Z tego okresu pochodzi znany nam dzisiaj układ
ulic, a także ich nazwy. Powstało wtedy Stare, Główne i Młode
Miasto. W Gdańsku podziwiać można wiele gotyckich zabytków, dlatego styl ten będzie omawiany także w następnym
rozdziale. W tym skupimy się na budynkach, które powstały
w czasach rządów krzyżackich. Odwiedzimy między innymi
najstarszy i największy kościół Starego Miasta, największy zakład średniowiecznego Gdańska oraz najwyższą i najsmuklejszą basztę.

❶ Wielki Młyn,

ul. Wielkie Młyny 16
Budynek, w którym obecnie mieszczą się sklepy, był w okresie
średniowiecza największym zakładem produkcyjnym w Gdańsku. Działał tu olbrzymi młyn, w którym od 1364 do 1945 roku
mielono zboże.
W średniowieczu głównym źródłem energii była woda. To
dzięki niej pracowały młyny, kuźnie, folusze (budynki, w których znajdowały się maszyny do obróbki materiału), tartaki,
garbarnie. Napędzała znajdujące się w nich maszyny i pozwalała pozbyć się powstałych w czasie pracy zanieczyszczeń.
Aby zakłady funkcjonowały jak najlepiej, potrzebny był odpo-
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wiednio silny strumień. Dlatego budowano kanały, na których
woda się spiętrzała i wytwarzała większą ilość energii.
W tym celu Krzyżacy kazali przekopać kanał od płynącej
przez Gdańsk rzeki. Dzięki Kanałowi Raduni można było zbudować Wielki Młyn. Pierwszy tego typu obiekt w tym miejscu
postawiono przed 1364 rokiem, spłonął on w 1391. Później
powstał tu znacznie większy ceglany budynek, który miał
wprawdzie tylko jedną kondygnację, ale za to jego rozłożysty
dach krył aż sześć poziomów. Na poddaszu magazynowano
zboże i przemieloną mąkę. Dzięki temu, że kanał opływał młyn
z obu stron, w obiekcie można było zamontować aż 12 kół
młyńskich. Produkowano tu mąkę dla miasta i na sprzedaż.
Dochody z handlu uzyskiwali Krzyżacy, którzy nakładali na towary wysokie opłaty. Było to źródłem konfliktów gdańszczan
z zakonnikami.
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Pod koniec XVI wieku od strony wschodniej, czyli od ulicy
Rajskiej, dobudowano piekarnię z wysokim kominem wystającym ponad szczyt budynku. Zwiększono do 18 liczbę kół.
Ponieważ dach pozbawiony był okien, na poddaszu panował
mrok. Podjęto więc decyzję o wybiciu otworów z lukarnami.
Lukarna to rodzaj okna ustawionego pionowo do połaci dachu i przykrytego osobnym daszkiem. Kolejnym usprawnieniem
było zainstalowanie młyna końskiego. Używano go w okresie
wojen, kiedy wrogowie oblegający miasto odcinali dopływ
wody z Raduni. Gdy kanał wysychał, dzięki sile zwierząt możliwa była dalsza praca w młynie. Zwiększono także liczbę lukarn
w dachu. W XIX wieku wprowadzono napęd parowy, a w XX –
elektryczny. Dziennie produkowano tu do 200 ton mąki. Młyn
został poważnie zniszczony w 1945 roku i choć obiekt odbudowano, to jednak pełnił on od tej pory inną funkcję.

❷ Mały Młyn,

ul. Rajska 6
Niedaleko Wielkiego Młyna, po drugiej stronie ulicy Rajskiej
znajduje się znacznie mniejszy budynek, nazywany Małym
Młynem. Tak naprawdę jednak nie wiadomo, czy obiekt ten
pełnił funkcję, którą ma w nazwie. Historycy uważają, że był to
raczej magazyn, czyli spichlerz, dla Wielkiego Młyna, ewentualnie mógł to być młyn pomocniczy. Mały Młyn powstał około
1400 roku. Jego wnętrze było wielokrotnie przebudowywane, tak że obecnie nie można stwierdzić, czy znajdowały się
tu urządzenia do mielenia zboża. Mały Młyn jest niewątpliwie
ozdobą tej części miasta. Piętrowy budynek wzniesiono na ceglanych, półkolistych łękach, przerzuconych nad Kanałem Raduni. Łęk w architekturze to konstrukcja z kamienia lub cegły
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w kształcie łuku. Elewacja (czyli zewnętrzna ściana budynku)
od strony Wielkiego Młyna została ozdobiona trzema blendami, czyli płytkimi niszami, które kształtem przypominają
okna zakończone łukiem. Blendy stanowiły element ozdobny,
tynkowano je na biało albo malowano wewnątrz. W Małym
Młynie w ostrołukowych blendach znajdują się nieduże okna:
w środkowej trzy, w bocznych – po dwa.
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❸ Kościół św. Katarzyny,
ul. Profesorska 3

Kościół św. Katarzyny jest najstarszym i największym kościołem
na Starym Mieście. Nie znamy dokładnej daty jego powstania.
Prawdopodobnie został zbudowany wówczas, gdy miasto
zaczęło się rozwijać, czyli na początku XIII wieku. Do Gdańska
przybywali wtedy kupcy z Lubeki, bogatego niemieckiego
portu. Pomorski książę Świętopełk nadawał im liczne przywileje, chcąc skłonić ich do osiedlenia się na Pomorzu, ponieważ handel, który prowadzili niemieccy kupcy, przyczyniał się
do bogacenia książęcej kasy. Po tym, jak w 1227 roku oddano
kościół św. Mikołaja dominikanom, mieszczanie i mieszczanki
potrzebowali własnej świątyni. Wtedy zapewne wzniesiono
kościół św. Katarzyny, który stał się kościołem parafialnym dla
Gdańska, a więc najważniejszą świątynią w mieście. Był jedynym kościołem parafialnym aż do 1343 roku, kiedy zaczęto
budować kościół Mariacki na Głównym Mieście. Nie wiemy,
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jak dokładnie wyglądała świątynia w tym czasie, ale na pewno była budowlą romańską i miała wieżę. O tym, jak ważną
odgrywała rolę, świadczy fakt, że w 1266 roku wystawiono tu
zwłoki księcia Świętopełka, a w 1298 roku książę polski Władysław Łokietek rozstrzygał tu spory swoich poddanych.
Kościół został uszkodzony w czasie walk w 1308 roku. Krzyżacy po zdobyciu miasta kazali wyburzyć wszystkie zabudowania poza świątynią parafialną. Ponowne ożywienie tego rejonu
nastąpiło po przekopaniu Kanału Raduni. Wzdłuż niego powstał Wielki Młyn, a także kuźnica miedzi, tartak, szlifiernia oraz
folusz. Obszar Starego Miasta ponownie się zaludnił, w związku
z czym zaczęto rozbudowywać kościół św. Katarzyny, już w stylu gotyckim. W drugiej połowie XIV wieku powstał trzynawowy,
halowy kościół. Nawa to – przypomnijmy – przestrzeń przeznaczona dla wiernych, a określenie „halowy” oznacza, że nawy
są tej samej wysokości. Wieżę dobudowano dopiero w połowie
XV wieku. Początkowo nie była wysoka. W latach 1484–1486
została znacznie podwyższona i nakryta prostym dachem. Bryle kościoła nadano wtedy kształt, który znamy obecnie. Kościół
św. Katarzyny kojarzony jest głównie ze wspaniałym hełmem
wieńczącym jego wieżę. Hełm ten powstał jednak już w innej
epoce – baroku. Ukończono go w 1634 roku. Wieża osiągnęła
wtedy 76 metrów wysokości (tyle, ile ma dzisiejszy 30-piętrowy
budynek) i stała się drugą najwyższą wieżą kościelną w Gdańsku. Ze względu na swoje wybujałe kształty hełm kościoła św.
Katarzyny nazywany jest koroną Starego Miasta. Jakkolwiek
barokowe zwieńczenie wieży sprawiło, że utraciła ona czysto
gotycki charakter, to całość ma wyraźnie gotycką formę. Wystarczy spojrzeć na kościół od tyłu, od strony prezbiterium, by przekonać się, że wznosi się przed nami cenny zabytek z tej epoki.

gotyk. część I

39

Prezbiterium to część kościoła przeznaczona dla duchownych, w której znajduje się ołtarz główny. Prezbiterium kościoła św. Katarzyny odznacza się bogatymi szczytami, czyli
ozdobnymi zwieńczeniami, pochodzącymi z końca XV wieku.
Szczyty te złożone są z blend i sterczyn. Blendy widzieliście
już na Wielkim Młynie. Sterczyna, inaczej nazywana pinaklem
bądź fialą, to pionowy element podobny do smukłej wieżyczki. Zauważcie, że każdy z trzech szczytów ma inne sterczyny.
Na środkowym są one najbardziej masywne, dodatkowo na
ich zwieńczeniach widać drobne kuliste formy, przypominające rozkwitający pączek. Nazywamy je żabkami. Zwróćcie również uwagę na blendy w tym szczycie. Są zakończone łukiem
o charakterystycznym, ostrym wierzchołku. Taki późnogotycki
rodzaj łuku, którego ramiona mają kształt podobny do litery S,
a szczyt jest ostry i wysmukły, nazywamy oślim grzbietem.

❹ Baszta Jacek,
ul. Pańska 1

Baszta to wieża stawiana przy murach obronnych. Baszta
Jacek powstała w drugiej połowie XIV wieku i jest najwyższą
tego rodzaju budowlą w Gdańsku. Ma 36 metrów wysokości
(14 dzisiejszych pięter) i aż osiem kondygnacji. Dzięki temu
stanowiła znakomity punkt obserwacyjny. Jest budowlą ceglaną, a grubość jej murów u podstawy wynosi dwa metry. Tuż
pod dachem widać wystające arkady, które stanowiły wsparcie dla tak zwanych machikuł, czyli dodatkowych konstrukcji
obronnych, stosowanych w średniowiecznych budowlach.
Machikuły stawiano najczęściej nad basztami i bramami w najważniejszych, kluczowych dla obrony miejscach. Przypominały ganek, z którego obrońcy mogli zrzucać na atakujących po-
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ciski lub wylewać wrzącą wodę bądź smołę. Machikuły często
były drewniane i budowane na donżonach. Donżon to obiekt
– najczęściej wieża – będący ostatnim punktem oporu załogi.
To tu chronili się obrońcy zamku lub miasta, gdy wrogowie
opanowali większą część murów. W donżonie gromadzono
zapasy broni i jedzenia, aby można było odpierać atak jak najdłużej. Pod Basztą Jacek znajduje się też loch, w którym magazynowano amunicję i pożywienie dla obrońców.
W XVI wieku baszta straciła na znaczeniu. Miasto zaczęto
otaczać nowymi obwarowaniami – bastionami. Machikuły
rozebrano, a wieżę przykryto dachem namiotowym (przypominającym namiot). W 1582 roku budynek chcieli przejąć
dominikanie, obawiający się o swoje bezpieczeństwo podczas
antykatolickich rozruchów, które wybuchły w Gdańsku w 1577
roku i w wyniku których ucierpiał klasztor karmelitów na Starym Mieście. Rada Miasta obiecała, że nie będzie tu trzymać
broni i dodatkowo zakonnicy będą mogli korzystać z baszty,
gdy tylko sobie tego zażyczą. W 1741 roku budowla otrzymała
żartobliwą nazwę Kiek in de Kök, co można przetłumaczyć jako
„Patrz do kuchni”, ponieważ widać z niej było kuchnię i spiżarnię dominikanów. Po II wojnie światowej zmieniono jej nazwę.
Nowa odwołuje się do św. Jacka Odrowąża, pierwszego polskiego dominikanina. Święty Jacek miał wiele zasług, założył
kilka klasztorów, między innymi ten znajdujący się w Gdańsku.

❺ Mury obronne,

skrzyżowanie ul. Podwale Staromiejskie i ul. U Furty
Każde średniowieczne miasto miało mury obronne, które
gwarantowały bezpieczeństwo jego mieszkańcom i mieszkankom. Mury były wzmacniane basztami, a wraz z ulepsza-
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niem broni palnej także stopniowo podwyższane. Ale armaty
miotały kule coraz wyżej i mocniej. Pod koniec średniowiecza
ceglane mury stanowiły już zbyt słabą obronę przed ogniem
artylerii. Zaczęto więc budować inne, rozleglejsze umocnienia – bastiony. W Gdańsku zachowało się kilka z nich, m.in.
na Starym Przedmieściu i na Dolnym Mieście. Przyjrzyjmy się
murom biegnącym wokół Głównego Miasta, który dotrwały
do naszych czasów.
Po zniszczeniu w 1308 roku miasta założonego przez książąt pomorskich Krzyżacy pozwolili na odrodzenie się Gdańska
w innym miejscu. Zabudowania powstały w okolicy ulicy Długiej i wkrótce objęły rejon dzisiejszych ulic Ogarnej, Piwnej,
Chlebnickiej, Mariackiej, św. Ducha, Szerokiej, Świętojańskiej
i Straganiarskiej. W 1342 roku Krzyżacy nadali osadzie prawa
miejskie. Pierwsze nazwy to Nowe Miasto albo Nowy Gdańsk,
z czasem przyjęło się określenie Główne Miasto. Rok później
zaczęto otaczać je murami, które początkowo były niewysokie – miały około pięciu metrów. Wzmacniano je basztami. Do-
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datkowe zabezpieczenie stanowił krenelaż (inaczej blanki),
czyli mur z wystającymi fragmentami przypominającymi zęby.
W czasie oblężenia pomiędzy tymi zębami stali łucznicy. Gdy
upowszechniła się broń palna, w blankach przebijano otwory
strzelnicze. W drugiej połowie XV wieku mur został znacznie
podwyższony. Niecałe sto lat później stracił jednak na znaczeniu wraz z budową nowych umocnień. Mimo to nie rozebrano go – baszty zamieniono na mieszkania albo magazyny, do
murów dobudowano ściany, tworząc domy.

Czy wiesz, że:
• Informacje o wydarzeniach z 1308 roku czerpiemy głównie
z zeznań świadków. Zeznawali oni przed sądem papieskim,
który miał rozstrzygnąć konflikt polsko-krzyżacki. Sądy odbywały się w 1320 i 1339 roku. Do dzisiaj historycy i historyczki spierają się o to, ile osób zginęło w czasie rzezi Gdańska. Krzyżacy twierdzili, że było 16 zabitych, a miejscowe
źródła mówiły o 10 000 ofiar. Obie liczby wydają się mało
prawdopodobne.
• W czasach krzyżackich wykształcił się podział Gdańska, który znamy obecnie. Powstały: Główne Miasto, Młode Miasto,
Stare Przedmieście i Długie Ogrody. Stare Miasto i Osiek
były nieco starsze. Jedynie Dolne Miasto powstało w późniejszym okresie.
• Gdańsk był stolicą samodzielnego księstwa w latach 1227–
–1294. Panowali tu wtedy książęta z pomorskiej dynastii
Sobiesławiców: Świętopełk Wielki i jego syn Mściwoj II. Ponieważ Mściwoj nie miał synów, przekazał swoje księstwo
polskiemu rodowi Piastów. Z tej dynastii pochodził Wła-
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dysław Łokietek, który w 1308 roku stracił na rzecz zakonu
krzyżackiego Gdańsk i Pomorze.
W Gdańsku istniał zapasowy młyn. Na wypadek odcięcia
wody w Kanale Raduni i unieruchomienia Wielkiego Młyna zbudowano obiekt przy Kamiennej Śluzie na Dolnym
Mieście. Korzystał on z wód Motławy. Budynek, zniszczony
w czasie II wojny światowej, do dziś pozostaje ruiną.
W XIV wieku, po odrodzeniu się Starego Miasta, w jego herbie znalazła się postać św. Katarzyny.
Wieża kościoła św. Katarzyny ma wyjątkowego pecha.
W roku 1905 trafił ją piorun, przez który spłonął barokowy
hełm. Został on odbudowany w 1908 roku. Długo jednak
nie przetrwał na wieży. Uległ zniszczeniu w czasie wojennej pożogi w 1945 roku. Ponownie zrekonstruowano go
w 1979 roku. Po niespełna trzydziestu latach znowu zagroził mu pożar, który wybuchł w trakcie remontu dachu
w 2006 roku. Na szczęście żywioł opanowano i Stare Miasto
tym razem nie zostało pozbawione swej korony.
W XVII wieku Gdańsk otoczono pierścieniem bastionów,
zbudowanych z ziemi i cegieł. Fortyfikacje broniły mieszkańców, jednak z czasem, gdy miasto zaczęło się rozrastać,
zaczęły przeszkadzać. Większość bastionów rozebrano pod
koniec XIX i na początku XX wieku. Na ich miejscu powstały
nowe ulice, urzędy, kamienice i parki.

Zdjęcia: Klaudiusz Grabowski, Wikipedia
Bibliografia:
Barton-Piórkowska J., Stare Miasto, Gdańsk 2010.
Encyklopedia Gdańska, red. B. Śliwiński, Gdańsk 2012.
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Katalog zabytków sztuki. Gdańsk, Główne Miasto, red. B. Roll, I. Strzelecka, Warszawa 2006.
Koch W., Style w architekturze, Warszawa 2000.
Piastowie – leksykon biograficzny, red. S. Szczur, K. Ożóg, Kraków 1999.
Słownik terminologiczny sztuk pięknych, Warszawa 1996.

46

Gdańskie Miniatury

Quiz
1. W dachu Wielkiego Młyna znajduje się wiele okien,
tak zwanych lukarn, dzięki którym na poddasze
dociera więcej światła. Ile jest tych lukarn?
a. 33
b. 39
c. 41
2. Po II wojnie światowej Mały Młyn został odbudowany
jako siedziba
a. Polskiego Związku Wędkarskiego
b. Państwowej Straży Rybackiej
c. Urzędu Żeglugi Śródlądowej
3. Z kościoła św. Katarzyny można przejść do kościoła
św. Brygidy jedną z najkrótszych uliczek na Starym
Mieście. Jak się nazywa ta uliczka?
a. św. Katarzyny
b. Katarzynki
c. Katarzyńska
4. Na planie jakiej figury została zbudowana Baszta
Jacek? Aby się tego dowiedzieć, najlepiej policzyć,
ile ma ścian.
a. kwadratu
b. sześciokąta
c. ośmiokąta
5. Przy murach obronnych, które ciągną się wzdłuż
ul. Podwale Staromiejskie od skrzyżowania z ulicą

gotyk. część I

Grobla IV, stoi budynek dawnego szpitala. Jak się
nazywał ten szpital?
a. św. Jana
b. św. Ducha
c. św. Elżbiety
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GOTYK. Część II
W poprzednim rozdziale 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 Kazimierz Jagiellończyk docenił poświęcenie
mieszczanek i mieszczan, którzy wspierali go finansowo
w walkach z zakonem. Gdańszczanie za tę pomoc otrzymali
wiele przywilejów (uprawnień). Najważniejszy z nich, nazwany Wielkim Przywilejem, wydany został w 1457 roku. 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
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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 okazałych 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, a łuki stały się bardziej strzeliste (przypomnijmy, że to tzw. ośle grzbiety). 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 możemy odnaleźć w wielu miejscach Europy, a zwłaszcza we Francji. Najbardziej zna-
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ne to: katedra w Mediolanie we Włoszech (zdjęcie nr 1), kościół
św. Anny w Wilnie, stolicy Litwy (zdjęcie nr 2), kościół św. Trójcy
we francuskim Vendôme (zdjęcie nr 3), katedra w Sewilli w Hiszpanii (zdjęcie nr 4).
W Gdańsku najpiękniejsze późnogotyckie szczyty ma kościół św. Trójcy i kaplica św. Anny (zdjęcie nr 5). Składają się
one z pinakli, ozdobionych żabkami (drobnymi kulistymi formami przypominającymi 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 14

Najpiękniejszą gotycką kamienicą w Gdańsku jest bez wątpienia dom stojący przy ulicy Chlebnickiej 14. Niezwykły jest
zarówno wygląd, jak i historia tego 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
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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 z trójliścia (potrójnego liścia),
rybich pęcherzy i motywów roślinnych. Szczyt kamienicy
wieńczy kamienne blankowanie, inaczej krenelaż. Jak wiecie
z poprzednich Miniaturowych spotkań, 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. Ale po
co 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.
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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 II 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 studenckim
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
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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 złożony z dwóch krzyży. Pierwszym symbolem Gdańska
była koga, czyli rodzaj statku, który w tym czasie pływał po
północnych morzach. Wizerunek kogi znajdował się na pieczęci miejskiej. Odciśnięta w wosku (albo w innym miękkim
materiale) pieczęć była wówczas doczepiana do oficjalnych
dokumentów, ażeby nikt nie miał wątpliwości, że dokument
jest oryginalny, a nie sfałszowany. Kogę na swoich pieczęciach
miały także inne miasta portowe, takie jak niemiecka Lubeka
i Elbląg. Po zajęciu Gdańska w 1308 roku, Krzyżacy wprowa-
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dzili nowy symbol miasta. Był nim herb, czyli symbol umieszczony na tarczy. Najczęściej herby tworzono, wykorzystując
symbol znajdujący się na pieczęci. W wypadku Gdańska było
jednak inaczej. Nowi władcy chcieli umieścić w herbie symbol, który będzie się z nimi kojarzył. Zdecydowano się na dwa
krzyże. Herb miasta, który znamy obecnie, zawdzięczamy Kazimierzowi Jagiellończykowi. Decyzją króla w polu herbu nad
krzyżami umieszczono koronę, a od czasów późnego średniowiecza towarzyszą mu jako trzymacze dwa lwy.
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.
Sama brama jest zbudowana z cegły i ma dwa piętra. Obie
jej elewacje (ściany zewnętrzne) ozdobione są blendami, czyli
płytkimi wnękami w ścianie. Podłużne blendy, zwieńczone podwójnym łukiem, mają okna, które zostały przebite wówczas,
gdy 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 świadczy 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
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herb Polski, czyli orzeł w koronie. Boczne to herb miejski i herb
Prus Królewskich – 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.
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Brama Mariacka jest asymetryczna – główny przejazd nie
jest umieszczony w jej centralnej części. Widać to dokładnie,
gdy porównamy ją np. 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 masywniejsze
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.
Na płytach ukazano scenę zwiastowania. Na prawej widzimy
Marię, która spędza czas w domowym zaciszu, pochylona
nad książką. Na lewej zaś 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 przedstawiono scenę męczeństwa św. Sebastiana i scenę grzechu
pierworodnego. Przedproże przed kamienicą na ulicy Mariackiej ma ciekawą historię. W tej formie powstało dopiero w 1967
roku. Ulica Mariacka, jak większość ulic Głównego Miasta, została niemal całkowicie zniszczona w 1945 roku. W trakcie odbudowy postanowiono, że ta część miasta będzie najwierniej
zrekonstruowana, łącznie z przedprożami. Wiele z nich się za-
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chowało, ale były zniszczone. 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 ich 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 mieszkanek 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, 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),
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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 (miejscem, w którym kapłan odprawia mszę). W Gdańsku oprócz
kościoła Mariackiego nawę poprzeczną ma tylko kościół
św. Jana. Budowę świątyni ukończono 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
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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, musimy przejść jeszcze przez kruchtę
(rodzaj przedsionka), która w kościele Mariackim znajduje się
dokładnie pod wieżą.
Bazylikę Mariacką można zwiedzać od poniedziałku do
soboty w godzinach 8.30–17.30, w niedziele i uroczystości:
11.00–12.00 i 13.00–17.30.
W okresie od 2 kwietnia do 30 listopada zwiedzanie jest
płatne. Bilet normalny kosztuje 4 zł, ulgowy zaś – 2 zł.

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.
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• Król Kazimierz Jagiellończyk dwukrotnie odwiedził Gdańsk,
ale ani razu nie towarzyszyła mu żona, 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 we włoskiej Genui.
Zdjęcia: Klaudiusz Grabowski, Wikipedia
Bibliografia:
Aurea Porta Rzeczypospolitej. Sztuka Gdańska od połowy XV do końca XVIII wieku.
Eseje, Gdańsk 1997.
Duczmal M., Jagiellonowie – leksykon biograficzny, Kraków 1996.
Encyklopedia Gdańska, red. B. Śliwiński, Gdańsk 2012.
Katalog zabytków sztuki. Gdańsk, Główne Miasto, red. B. Roll, I. Strzelecka, Warszawa
2006.
Koch W., Style w architekturze, Warszawa 2000.
Słownik terminologiczny sztuk pięknych, Warszawa 1996.
Wspomnienia z odbudowy Głównego Miasta, t. II, oprac. I. Greczanik-Filipp, Gdańsk
1997.
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Quiz
1. Nad głównymi drzwiami kamienicy przy ulicy Chlebnickiej 14 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 obawiano 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?
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a. hełm
b. welon
c. koronę
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
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RENESANS I MANIERYZM. CZĘŚĆ I
Wraz ze schyłkiem XV wieku skończyła się epoka, którą historycy nazywają średniowieczem. Trwała bardzo długo, około tysiąca lat, jej początki sięgają V stulecia. Została nazwana wiekami średnimi, ponieważ rozdzielała dwa inne okresy w dziejach:
starożytność oraz nowożytność.
Państwo polskie powstało mniej więcej w połowie średniowiecza, w X wieku. Do XV stulecia budowano więc
w Polsce, podobnie jak w Europie, w dwóch stylach architektonicznych. Starszy z nich to styl romański, który poznaliście
w trakcie pierwszego spotkania w tym cyklu Gdańskich Miniatur, a młodszy to gotyk, któremu poświęcono dwa późniejsze
spacery. W epoce nowożytnej powstały zupełnie inne style
w architekturze i nimi właśnie zajmiemy się podczas kolejnych
tras Gdańskich Miniatur. Będą to: renesans, manieryzm, barok,
rokoko i klasycyzm.
Należy pamiętać, że epoki historyczne zostały nazwane
przez badaczy i badaczki. Nikt żyjący i pracujący w X czy XIII
wieku nie myślał o tym, że trwa właśnie średniowiecze. Nikt też
nie mówił, że idzie na mszę do kościoła romańskiego czy gotyckiego. Dopiero w epoce nowożytnej historycy i historyczki
badający przeszłość stworzyli periodyzacje, czyli podział cza-
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su na okresy. Podziały te są umowne, bo przecież żadna epoka
nie skończyła się jednego dnia. Badacze i badaczki spierają się
w kwestii dat rozpoczęcia się i zakończenia kolejnych epok.
Jako przykład możemy podać średniowiecze. Historycy podają kilka dat, które mogłyby wyznaczać jego kres: rok 1450
(wynalezienie druku przez Jana Gutenberga), 1453 (zdobycie
Konstantynopola przez Turków), 1492 (dotarcie Krzysztofa Kolumba do Ameryki), 1494 (wybuch wojen włoskich), 1517 (wystąpienie Marcina Lutra), 1543 (wydanie dzieła Mikołaja Kopernika O obrotach sfer niebieskich). Każda z wymienionych dat
ma swoich zwolenników i przeciwników. Niektórzy uważają,
że najważniejsze są wydarzenia polityczne, inni zaś wskazują
na odkrycia naukowe. Daty końca średniowiecza mogą być
także inne dla różnych regionów Europy.
W dziedzinie kultury i sztuki najistotniejsze, przełomowe
wydarzenia miały miejsce we Włoszech. W XV wieku Włochy
nie tworzyły jednego państwa, tak jak dzisiaj, lecz podzielone
były na kilka mniejszych, często skłóconych i rywalizujących
ze sobą państw i państewek. Artyści żyjący w tym czasie we
Włoszech zaczęli czerpać ze sztuki epoki starożytnej, ponieważ na terenie Italii przetrwało bardzo dużo zabytków z tego
okresu. Pisarze i poeci odkrywali na nowo teksty pisane przez
starożytnych autorów, przypominano sobie rzymskie i greckie
mity, a architekci i rzeźbiarze podziwiali kunszt starożytnych
dzieł sztuki. Za pierwszego renesansowego architekta uważa
się Filippa Brunelleschiego. Zbudował on we Florencji, gdzie
mieszkał i tworzył, m.in. Szpital Niewiniątek (zdjęcie nr 1),
a także dokończył budowę katedry (zdjęcie nr 2), którą zaczęto wznosić w 1296 roku. Mieszkańcy Florencji chcieli, aby ich
najważniejsza świątynia nakryta była potężną kopułą, czyli
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dachem w kształcie czaszy skonstruowanym na planie koła.
Kopuły na swoich katedrach podziwiać mogli mieszkańcy sąsiednich miast: Sieny i Pizy. W 1420 roku postanowiono powierzyć pracę właśnie Filippowi Brunelleschiemu.
Ten architekt, a zarazem rzeźbiarz opracował nowatorskie
rozwiązanie, które pozwoliło na wzniesienie kopuły znacznie
większej od jej odpowiedniczek na katedrach w Sienie i Pizie.
Dach katedry florenckiej był większy nawet od kopuły wieńczącej Panteon – świątynię zbudowaną w Rzymie w 125 roku
przez starożytnych Rzymian. Mieszkańcy Italii musieli więc
czekać ponad 1300 lat na równie imponującą budowlę.
Twórcy renesansu przejęli od starożytnych nie tylko formy,
ale także samo podejście do sztuki. Jak pamiętacie, w gotyku
artyści skupiali się na Bogu. Wznoszono coraz wyższe i smuklejsze świątynie, by zbliżyć się do nieba. Tymczasem w renesansie, tak jak u starożytnych Greków i Rzymian, sztuka koncentruje się na człowieku. Niezwykle dynamicznie rozwija się
nauka, czego przykładem może być działalność astronoma
Mikołaja Kopernika. Takie podejście do nauki i filozofii oparte
na zainteresowaniu człowiekiem i życiem ziemskim nazywamy humanizmem.
Sztuka renesansu wkrótce zaczęła rozprzestrzeniać się
w Europie. Najszybciej dotarła na Węgry, gdzie królową była
pochodząca z Neapolu Beatrycze Aragońska. Jej drugim mężem został król Czech i Węgier, Władysław Jagiellończyk. Władysław pochodził z polsko-litewskiej dynastii Jagiellonów.
Jego młodsi bracia: Jan Olbracht, Aleksander i Zygmunt,
byli kolejnymi królami Polski. Zygmunt, zanim został królem,
korzystał z gościny Władysława i mieszkał na Węgrzech. Tu
zetknął się ze sztuką renesansową, która przypadła mu do
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gustu. Po tym, jak wrócił do Polski, by objąć tron po Aleksandrze, zaczął sprowadzać tu artystów z Włoch. Przebudowali
oni Wawel (zdjęcie nr 3), główną siedzibę władców Polski.
Działania Zygmunta stały się wzorem dla polskiej szlachty,
która także zaczęła zatrudniać włoskich artystów. Po śmierci pierwszej żony Barbary w 1515 roku, król kazał zbudować
przy katedrze wawelskiej kaplicę, w której miała zostać pochowana. Tak powstała Kaplica Zygmuntowska (zdjęcie nr 4),
nazwana przez historyków sztuki „perłą renesansu na północ
od Alp”. Duża grupa Włochów przybyła do Polski wraz z drugą
żoną króla, pochodzącą z Mediolanu księżniczką Boną Sforzą
(królowa Węgier Beatrycze była ciotką Bony). Dwór królewski
zawsze stanowił wzór dla szlachty, dlatego niebawem podkrakowskie zamki zaczęto przebudowywać w stylu renesansowym. Jako przykłady można podać zamek w Szydłowcu,
siedzibie rodu Szydłowieckich, zamek w Pieskowej Skale,
gdzie rezydowała rodzina Szafrańców, czy pałac Leszczyńskich w Baranowie Sandomierskim (zdjęcie nr 5), nazywany
Małym Wawelem.
W Gdańsku nie znajdziemy takich dzieł sztuki, jak w Krakowie czy na południu Polski, ponieważ główny port Rzeczypospolitej był silnie związany z obszarem Niderlandów
i północnych Niemiec. A renesans, który dotarł do nas z tych
regionów, znacznie się różnił od renesansu z południa Polski.
W samych Włoszech renesans nie trwał długo, już w połowie
XVI wieku zaczął się przeobrażać na tyle mocno, że badacze
wydzielili z niego następny styl – manieryzm. Właśnie manieryzm dotarł na północ Europy, gdzie dalej był przekształcany
w poszczególnych regionach. Zmieniły się przede wszystkim
proporcje budynków. Architekci z północy projektowali obiek-
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ty wyższe i smuklejsze, nie rezygnując całkowicie z gotyckiego
pięcia się do góry.
Podczas tego Miniaturowego spaceru ruszymy zatem trasą
budowli, które w jakimś stopniu nawiązują do sztuki starożytnych Greków i Rzymian. Jak się przekonacie, takich obiektów
w Gdańsku nie brakuje. Przyda się więc mała powtórka z historii i mitologii.

❶ Złota Brama,

Targ Węglowy 27
Brama pierwotnie nazywała się Długouliczna, ponieważ kończyła ulicę Długą. Określenie „złota” przylgnęło do niej na
stałe dopiero po 1945 roku. Obiekt stojący przy wjeździe na
najważniejszą ulicę w mieście musiał być szczególnie okazały, stanowić jego wizytówkę. Dlatego na początku XVII wieku
gdańszczanie i gdańszczanki postanowili na miejscu skromnej
gotyckiej bramy wybudować nową. W 1612 roku powstała
budowla przypominająca kształtem łuk triumfalny.
Łuki triumfalne – w postaci dużych, wolno stojących (czyli
nieotoczonych żadnymi budynkami) bram – wznosili starożytni Rzymianie, by uczcić ważne wydarzenia lub osoby. Do
naszych czasów zachowały się m.in.: Łuk Tytusa (cesarza, który
w roku 70 zdobył i zniszczył zbuntowaną Jerozolimę, obecnie
stolicę Izraela), postawiony w 82 roku, Łuk Septymiusza Sewera
(cesarza, który walczył z Partami, ludem zagrażającym Rzymowi od wschodu) z 204 roku oraz Łuk Konstantyna (pierwszego
cesarza, który został chrześcijaninem), zbudowany w roku 312.
Wszystkie te bogato rzeźbione budowle znajdują się w Rzymie, który był stolicą imperium rzymskiego. W czasach nowożytnych stały się inspiracją dla architektów. Wzorował się na

RENESANS I MANIERYZM. CZĘŚĆ I

75

nich architekt i rzeźbiarz, któremu zlecono zbudowanie bramy
w Gdańsku: Abraham van den Blocke.
Rodzina Abrahama pochodziła z flamandzkiego miasta Mechelen (leżącego obecnie na terenie Belgii), skąd przybył do
Gdańska ojciec Abrahama – Willem. Sam Willem był uznanym
rzeźbiarzem i architektem. Otrzymywał zlecenia z wielu państw
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i miast. Pracował dla rodzin królewskich, książęcych oraz dla
bogatych mieszczan. Nikogo więc nie zdziwiło, że sztuce poświęcili się także jego synowie: Abraham poszedł w ślady ojca,
Jakub został cieślą, a Izaak i David zajęli się malarstwem.
Złota Brama jest bogato zdobiona, tak jak starożytne łuki.
W dolnej kondygnacji umieszczono przejazdy, przez które
można się dostać na ulicę Długą. Przejazd środkowy jest zdecydowanie wyższy i szerszy od pozostałych, ponieważ służył pojazdom, natomiast dwoma mniejszymi po bokach przechodzili
piesi. Nad przejazdem środkowym, po obu stronach, umieszczono herb miasta. Zwróćcie uwagę, że przejazd ten, podobnie jak wszystkie okna, zakończony jest łukiem półokrągłym.
Dzięki temu łatwo możemy odróżnić budowlę renesansową
od gotyckich, w których wszystkie okna zwieńczone były łukami ostrymi.
Na bramie widzimy attykę, czyli ozdobne wykończenie
budynku, przypominające płotek, niską ściankę bądź balustradę. Attyka na bramie ma formę balustrady, składającej się
z ozdobnych słupków nazywanych tralkami – podtrzymują
one poręcz, na której rozmieszczono osiem rzeźb. Są to alegorie, czyli obrazowe przedstawienia pewnych pojęć. W tym wypadku alegoria występuje w formie personifikacji, to znaczy
że przedstawione pojęcia mają postać ludzką. Są to kobiety
w długich antycznych szatach, trzymające odpowiednie atrybuty. Atrybut to przedmiot, który pozwala rozpoznać, co symbolizuje dana alegoria. Na przykład kobieta trzymająca wagę
i miecz jest alegorią sprawiedliwości. Alegorie umieszczone na
Złotej Bramie pokazywały ważne dla gdańszczan i gdańszczanek wartości – od strony wjazdu, patrząc od lewej, widzimy
więc: Pokój, Wolność, Bogactwo oraz Sławę. Od strony ulicy
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Długiej stoją, od lewej: Roztropność, Pobożność, Sprawiedliwość i Zgoda. Kolejnym nawiązaniem do sztuki starożytnej
jest użycie kolumn. Te pionowe podpory składają się z trzech
części: dolnej – bazy, środkowej, najdłuższej – trzonu, i górnej,
najbardziej ozdobnej – głowicy. Architekci w starożytnej Grecji stworzyli trzy porządki, czyli style, które ponownie „odkryli” budowniczowie renesansowi. Mówimy więc o kolumnach
w porządku doryckim, jońskim i korynckim. Różniły się od
siebie głównie kształtem głowic – kolumny doryckie miały
głowice proste, niczym nie zdobione, głowica jońska składała
się z dwóch wolut, czyli skręconych wałków przypominających ślimaki (stąd inna nazwa – ślimacznice), a koryncka ozdobiona była liśćmi akantu (akant to roślina rosnąca na południu
Europy, mająca duże, głęboko wcięte liście). Rzymianie stworzyli jeszcze jeden porządek – kompozytowy. Łączy on cechy
stylu jońskiego i korynckiego. Głowice są więc ozdobione zarówno akantem, jak i wolutami. Kolumny oddzielające przejazdy Złotej Bramy mają głowice jońskie, natomiast pomiędzy oknami zastosowano porządek kompozytowy. Między
środkowymi oknami umieszczono pęknięty owoc granatu,
symbolizującego obfitość, a także zmartwychwstanie (odsyła bowiem zarówno do greckiego mitu o Persefonie, jak i do
zmartwychwstania Chrystusa).
Wystrój obiektu uzupełniają inskrypcje, czyli napisy wyryte w kamieniu. Od strony ulicy jest to fragment Psalmu 122
w języku niemieckim: „Oby się dobrze wiodło tym, co się miłują, oby pokój panował w twych murach i szczęście w pałacach”. Z drugiej strony umieszczono łacińską sentencję (czyli
ważną myśl): „Zgodą małe państwa rosną, niezgodą wielkie
upadają”.
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❷ Kamienica Czirenbergów–Frederów,
ul. Długa 29

Przy ulicy Długiej i Długim Targu znajduje się wiele kamienic,
które nawiązują do sztuki i historii starożytnych Greków i Rzymian. Do najciekawszych należy bez wątpienia kamienica przy
ulicy Długiej 29. Była własnością kilku zasłużonych dla miasta
gdańskich rodzin: Borstelynów, Kerlów (Ernst Kerl, właściciel
domu od 1600 roku, był urzędnikiem miejskim, a następnie
burmistrzem, jego siostra Anna była żoną innego burmistrza
– Jana Czirenberga), Czirenbergów i Frederów. Właśnie herb
tej ostatniej rodziny – przedstawiający czaplę – znajduje się
nad portalem, czyli ozdobną oprawą drzwi głównych. Ściana
z głównym wejściem (fasada) swój obecny kształt zawdzięcza przebudowie w 1620 roku, której projekt wykonał znany
nam już Abraham van den Blocke. Na fasadzie umieszczono
dwanaście renesansowych medalionów, które powstały
prawdopodobnie jeszcze w XVI wieku. Medalion to okrągła
płaskorzeźba, chętnie stosowana jako ozdoba w architekturze
renesansowej, manierystycznej i barokowej. Medaliony na kamienicy przy ulicy Długiej 29 przedstawiają cesarzy rzymskich.
Nad oknami drugiego piętra widzimy od lewej: Wespazjana,
Trajana i Nerona. Pomiędzy oknami drugiego piętra znajdują się podobizny Karakalli i Oktawii (żony Nerona, córki Klaudiusza). Nad pierwszym piętrem przedstawiono Domicjana,
Oktawiana Augusta (pierwszego cesarza rzymskiego) i Nerwę.
Pomiędzy oknami pierwszego piętra na medalionach widzimy Liwię (trzecią, ukochaną żonę Oktawiana Augusta) oraz jej
wnuka Klaudiusza, poniżej zaś możemy zobaczyć Tyberiusza,
syna Liwii, a także Walentyniana. Kamienicę wieńczy attyka
z trzema łacińskimi inskrypcjami: „ALTAE CADUNT VITIIS”, „PRO
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INVIDIA”, „VIRTUTIBUS INFIMAE SURGUNT”, które czytane łącznie oznaczają: Rzeczy wielkie upadają przez zazdrość, wzrastają dzięki cnotom. Kamienica uległa zniszczeniu w 1945 roku,
została jednak wiernie odbudowana dzięki projektowi archi-
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tekta Kaliksta Krzyżanowskiego. Medaliony wykonali Adam
Smolana i Tadeusz Godziszewski, a pozostałe elementy rzeźbione – Dominik Główczewski i Maria Przyłuska.

❸ Kamienica Schumannów,
ul. Długa 45

Kamienica stojąca na rogu Długiego Targu i ulicy Długiej ma
niewątpliwie prestiżową lokalizację. Znajduje się naprzeciwko
Ratusza Głównego Miasta, tuż obok stoi Dwór Artusa i fontanna Neptuna. Przez dłuższy czas należała do rodu Schumannów, stąd jej nazwa. Jednak nie powstała dzięki tej zasłużonej
dla miasta rodzinie. Zbudował ją Jan Connert, który zasiadał
w Radzie Miasta. Był bardzo zamożny, ale pamiętał o ludziach
potrzebujących pomocy. W 1547 roku nakazał przy szpitalu
św. Elżbiety zbudować dom, w którym mogły się schronić sieroty i porzucone dzieci. Ponadto Connert wystarał się u polskiego króla Zygmunta Augusta o przywilej dla nieślubnych
dzieci przebywających w budynku jego fundacji. W tamtym
okresie dzieci, których rodzice nie byli ze sobą w związku
małżeńskim, nie miały wielu praw: nie mogły kształcić się
w niektórych szkołach ani wykonywać niektórych zawodów.
Przywilej polskiego władcy zrównał nieślubne potomstwo
z dziećmi, których rodzice mieli ślub (mówiono o nich, że były
legalnie poczęte).
Connert słynął także z zamiłowania do sztuki, czego dowodem jest właśnie kamienica pod numerem 45. Ozdobiona została wieloma rzeźbami. Na szczycie fasady widzimy Jowisza,
najpotężniejszego z bogów rzymskich. W niszach nad drugim
piętrem umieszczono rzeźby opiekunki nocy i księżyca Diany
oraz jej brata Apolla, boga słońca i dnia. Rzeźbami ozdobio-
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no także elewację boczną, czyli ścianę zewnętrzną, od strony
Długiego Targu. Stoją one na lukarnach, czyli oknach poddasza, które miały własne zadaszenie. Rzeźby na kamienicy Schumannów, podobnie jak te na Złotej Bramie, wykonano z piaskowca, który jest skałą miękką i kruchą. W XIX wieku wskutek
kwaśnych deszczy (we wszystkich domach w mieście palono
wtedy węglem, który przedostając się pod postacią dymu
do atmosfery, powoduje kwaśne opady) rzeźby z piaskowca
zaczęły się rozpuszczać. Zastąpiono je (a także inne zniszczone elementy wielu gdańskich zabytków) kopiami z ceramiki.
W 1912 roku parter budynku został przebudowany na kawiarnię. Wyposażenie sieni przeniesiono wówczas do Ratusza Starego Miasta.
Największe zniszczenia przyniósł jednak miastu rok 1945.
Kamienica Schumannów została spalona, zagładzie uległy
wnętrza, fasada i elewacje. Szczęśliwie zachował się fragment
elewacji z jedną lukarną (położoną najbliżej ulicy Długiej), na
której ocalała rzeźba Minerwy (w mitologii rzymskiej była to
bogini sztuki, rzemiosła, mądrości, nauki i literatury). Obecnie
jej miejsce na elewacji zajmuje kopia, a ceramiczny oryginał
możemy dziś obejrzeć w sieni kamienicy, w której mieści się
siedziba Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego.

❹ Fontanna Neptuna,
ul. Długi Targ

Jednym z symboli naszego miasta jest fontanna Neptuna, uruchomiona w 1634 roku. Już wcześniej istniała w tym miejscu
studnia. W 1605 roku burmistrz Bartłomiej Schachman uznał,
że jest ona zbyt skromna, a na głównym placu miasta powinien znajdować się bardziej okazały obiekt. Przy powstaniu
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fontanny pracowało wiele osób: Abraham van den Blocke,
Peter Husen, Gerdt Benningk, Reinhold de Clerk, Jan Rogge,
Wilhelm Richter, Otton von Wettner i Adam Wiebe. Po wielu
latach stworzyli wspaniałe dzieło, podziwiane do dziś przez
mieszkańców i turystów. Początkowo woda spływała do fontanny z cystern umieszczonych na poddaszu Ratusza Głównego Miasta i Dworu Artusa. Dlatego działała tylko latem w wybrane dni. Fontanna składa się z dolnego basenu, w którym
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znajduje się trzon. Na nim spoczywa czasza, czyli zbiornik
w kształcie dużej misy, na którym stoi rzeźba boga mórz Neptuna. Fontannę zdobią liczne rzeźby, wyobrażające fantastyczne morskie stworzenia: hippokampy (konie morskie), trytony
i syreny. Całość otacza ozdobne ogrodzenie z czterema bramkami. Boga mórz przedstawiono w pozycji dynamicznej. Takie przedstawienie postaci – gdy jej ciało jest bardzo wygięte
i skręcone – jest charakterystyczne dla manieryzmu i nosi nazwę figura serpentinata. Została stworzona przez włoskich
artystów, którzy chcieli oczarować widza. Rzeźba manierystyczna była przeznaczona do oglądania ze wszystkich stron,
dlatego rzeźbiarzom zależało na tym, żeby widz z każdego
miejsca mógł podziwiać doskonale wykończone i skomponowane dzieło. Zupełnie inaczej było w wypadku rzeźb gotyckich, które stały zazwyczaj przy ścianach w kaplicy i oglądano je z tylko jednego ujęcia. Dlatego ich tył w ogóle nie był
rzeźbiony.

❺ Zielona Brama,

ul. Długi Targ 24
Zielona Brama jest największą bramą w Gdańsku. Powstała w latach 1564–1568. Wcześniej (tak jak w wypadku Złotej
Bramy) na jej miejscu stała mniej okazała budowla gotycka
– Brama Kogi, nazwana tak od statku, który pływał w okresie
średniowiecza po północnych morzach. Nie znamy niestety
architekta, który zaprojektował Zieloną Bramę, ale przypuszcza się, że pochodził on z Niderlandów (krainy historycznej na
terytorium dzisiejszego Beneluksu). Budowla stanęła w bardzo ważnym miejscu. Zamykała główny plac miasta, a jednocześnie otwierała go od strony portu na Motławie. Dlatego

RENESANS I MANIERYZM. CZĘŚĆ I

85

umieszczono przy niej wagę miejską, z której korzystali kupcy
pracujący w gdańskim porcie. Mieściła się tu siedziba straży
miejskiej i straży nocnej, pilnującej porządku po zapadnięciu
zmierzchu. Okazała brama miała być siedzibą władców Polski odwiedzających miasto. W Gdańsku po zburzeniu zamku
krzyżackiego w XV wieku nie było żadnej siedziby godnej króla. Rozmowy na ten temat pomiędzy Radą Miasta a dworem
królewskim toczyły się w 1570 i 1716 roku. Ostatecznie polscy
monarchowie wraz z rodziną i dworem rezydowali w kamienicach przy Długim Targu. Początkowo brama miała trzy przejazdy, ozdobione kolejno herbami: Prus Królewskich (prowincji,
w której leżał Gdańsk), Polski i Gdańska. W 1883 roku przebito
czwarty przejazd, który ozdobiono herbem Hohenzollernów –
dynastii panującej w Prusach. Państwo pruskie zajęło bowiem
Gdańsk w wyniku II rozbioru Polski w 1793 roku. Od 2004 roku
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budynek stanowi oddział Muzeum Narodowego w Gdańsku
i organizowane są tu wystawy czasowe.

Czy wiesz, że:
•	Jedyną polską królową, która mieszkała w Zielonej Bramie,
była Ludwika Maria Gonzaga. Przybyła do Polski z Francji
w 1646 roku i została uroczyście powitana w Gdańsku. Zachował się nawet obraz ukazujący jej wjazd do miasta. Została żoną Władysława IV Wazy, a po jego śmierci wyszła za
mąż za jego brata i następcę, Jana Kazimierza Wazę. Ludwice w czasie jej pobytu w Gdańsku przeszkadzały podobno
hałasy i zapachy z portu, przy którym stała Zielona Brama.
• Do Kamienicy Schumannów przylgnęło określenie Dom
Królów. Zupełnie niesłusznie, ponieważ królowie polscy nie
mieszkali w tej kamienicy, tylko w sąsiednich domach przy
Długim Targu.
• Na Zielonej Bramie znajdowało się wiele rzeźb, które uległy zniszczeniu pod wpływem kwaśnych deszczy i wskutek
przebudowy. Badacze przypuszczają, że mogły przedstawiać rzymskie bóstwa: Neptuna, Saturna, Apolla, Wenus,
Merkurego, Minerwę.
• Fontanny Neptuna powstawały także w innych miastach
Europy: Messynie, Florencji, Bolonii, Augsburgu. Tym, co
wyróżnia gdańskiego Neptuna, jest płetwa zakrywająca
jego przyrodzenie, co zapewne wymusili na artyście religijni fundatorzy obiektu.
Zdjęcia: Wikipedia
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Quiz
1. Jednym z pojęć przedstawionych alegorycznie na Złotej
Bramie jest Sława. Atrybutem Sławy jest ciało niebieskie. Które?
a. Słońce
b. Księżyc
c. Saturn
2. Na portalu kamienicy Czirenbergów–Frederów
umieszczono rzeźbę ukazującą zwierzę. Jakie?
a. kota
b. psa
c. konia
3. Junonę przedstawiono z pawiami, Minerwę z sową,
Wenus zaś z gołębiami. Jaki ptak towarzyszy Jowiszowi? Aby się tego dowiedzieć, trzeba odnaleźć wizerunek najpotężniejszego z rzymskich bogów znajdujący
się na kamienicy Schumannów.
a. łabędź
b. bocian
c. orzeł
4. Na kracie otaczającej fontannę Neptuna widzimy
herby. Czyje?
a. Polski i Gdańska
b. tylko Gdańska
c. Gdańska i Prus Królewskich
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5. Herby znajdują się również na Zielonej Bramie, a każdy z nich jest podtrzymywany z boku przez tzw. trzymacze. W wypadku herbu Gdańska funkcję tę pełnią
oczywiście lwy. A co podtrzymuje herb Polski?
a. gryfy
b. anioły
c. jednorożce
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W trakcie poprzedniego spaceru z cyklu Gdańskie Miniatury
poznaliście dwa style, które powstały w epoce nowożytnej:
renesans i manieryzm. Były to główne style architektoniczne
w XVI wieku i na początku XVII. W Gdańsku w tym okresie zbudowano wiele godnych uwagi obiektów.
Tym razem zwiedzimy obiekty położone na Starym i Głównym Mieście. Główne Miasto jest częścią Gdańska, w której
znajduje się najwięcej zabytków. Obszar ten zaczął się dynamicznie rozwijać w XIV wieku. Jak pamiętacie z Miniatur poświęconych gotykowi, Krzyżacy w 1308 roku zdobyli i zniszczyli
Gdańsk. Miasto jednak powoli się odradzało, jego mieszkańcy
i mieszkanki zajmowali się głównie handlem i rzemiosłem.
Dzięki portowi zlokalizowanemu przy Motławie szczególnie
dobrze rozwijało się Główne Miasto. W młynach i tartakach
Starego Miasta położonego nad Kanałem Raduni pracowała
uboższa ludność. Jednak dzięki swojej ciężkiej pracy wszyscy
mieszkańcy się bogacili, co pozwalało na budowanie nowych,
wspaniałych obiektów. Większe i bardziej okazałe powstawały na Głównym Mieście, natomiast mniejsze i skromniejsze –
na Starym Mieście. Krzyżacy rządzili miastem i całym swoim
państwem twardą ręką, dlatego mieszkańcy Gdańska często
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się buntowali. Ostatecznie w wyniku wojny trzynastoletniej
(1454–1466) Gdańsk wraz z dużą częścią Pomorza został przyłączony do Polski, co pozwoliło miastu rozwijać się w nieskrępowany sposób. Władcy Polski docenili trud mieszczan, którzy
przeznaczyli dużo pieniędzy na wojnę z zakonem. Przywileje
nadane miastu przez króla Kazimierza Jagiellończyka sprawiły,
że Gdańsk stał się największym i najbogatszym miastem w całej Polsce. Jednocześnie był też bardzo niezależny, co prowadziło do zatargów z następcami Kazimierza Jagiellończyka. Tak
było, gdy królem został Stefan Batory. Gdańszczanom nie podobał się ten wybór, chcieli, aby na tronie zasiadł Maksymilian
Habsburg. Batory jednak nie ustąpił i z tego powodu doszło
do wojny. Gdańsk poparły inne państwa: Dania i Brandenburgia (obecnie region w Niemczech). Nasze miasto wynajęło
nawet wojska, które miały walczyć z armią królewską. Batory
pokonał wojsko gdańszczan, ale nie zdobył samego miasta,
otoczonego pierścieniem fortyfikacji. Ostatecznie król dał za
wygraną i największy polski port obronił swoje przywileje.
Władze miasta lubiły podkreślać swoją niezależność, na
przykład zlecając budowę wspaniałych obiektów. Potężne gmachy miały być bardziej okazałe niż królewskie zamki
i pałace. Gdańsk pozostawał jednak miastem polskim, o czym
świadczą symbole władzy królewskiej, które możemy znaleźć tu także dzisiaj. W 1561 roku na szczycie wieży Ratusza
Głównego Miasta umieszczono podobiznę króla Zygmunta
Augusta (zdjęcie nr 1). Pozłacana figura pełniła funkcję wiatrowskazu, a przedstawiała władcę w zbroi, okrytego kosztownym płaszczem, z drogocenną koroną na głowie. Wiatrowskaz,
inaczej anemoskop, to proste urządzenie montowane na
szczytach wież, które obracało się wokół własnej osi, wskazu-
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jąc kierunek wiatru. Najczęściej miało kształt chorągiewki bądź
koguta. Gdańszczanie sprytnie wybrnęli z sytuacji. Wizerunek
króla znalazł się w mieście, górował nad nim, ale wieża jest na
tyle wysoka (ma ponad 80 metrów), że z dołu figury w zasadzie nie widać (zdjęcie nr 2). Nie zawsze jednak uciekano się
do takich wybiegów. Lepsza relacja łączyła władze miasta
z jednym z następców Zygmunta Augusta, jego siostrzeńcem,
Zygmuntem III Wazą. W trakcie przebudowy fasady Dworu Artusa przy drzwiach głównych umieszczono medalion z podobizną króla (zdjęcie nr 3). Ukazano go w wieńcu laurowym,
który od czasów starożytnych jest symbolem zwycięstwa
(zdjęcie nr 4). Dodatkowo uprzejmością w stosunku do króla
było przedstawienie po drugiej stronie wizerunku jego syna
Władysława (zdjęcie nr 5). Królewicz po śmierci ojca został wybrany na króla jako Władysław IV.
W trakcie spaceru będziemy podziwiać manierystyczne
zabytki, szukając na nich śladów rządów polskich władców
w Gdańsku. Obejrzymy fasady i elewacje kamienic oraz bram,
zobaczymy także jeden z kilku gdańskich ratuszy i dawny arsenał broni.

❶ Dom Opatów Pelplińskich,
ul. Elżbietańska 3

Jednym z najstarszych domów na Starym Mieście jest kamienica znajdująca się nad Kanałem Raduni, przy ulicy Elżbietańskiej 3. Została zbudowana w 1612 roku, nie wiemy jednak, dla
kogo. Pierwszym właścicielem, którego znamy z nazwiska, jest
Peter Henningk. Przypuszcza się, że autorem projektu był sam
Abraham van den Blocke. Nazwisko tego architekta powinniście pamiętać z poprzednich Gdańskich Miniatur. Abraham za-
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projektował m.in. Złotą Bramę. Był wszechstronnie uzdolniony,
zajmował się również rzeźbiarstwem. Wykonał tak wspaniałe
dzieła, jak dwunastometrowy kamienny ołtarz główny w kościele św. Jana czy ogromny nagrobek Judyty i Szymona Bahrów w kościele Mariackim.
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W 1686 roku dom kupił wojewoda pomorski Władysław
Kazimierz Łoś. Władysław był polskim szlachcicem, słynącym
z waleczności i umiejętności dyplomatycznych. Służył polskim
królom, biorąc udział w wojnach ze Szwedami i Turkami. Jednak
w czasie buntu, jaki przeciw królowi Janowi Kazimierzowi Wazie
wszczął Jerzy Lubomirski, Władysław Łoś nie stanął po stronie
władcy. Znany był także ze swojej tolerancji. Pomimo że był
katolikiem, opiekował się też osobami innych wyznań: mieszkającymi w jego posiadłościach menonitami oraz luteranami,
których na Pomorzu nie brakowało. Był dobrym gospodarzem,
dzięki czemu zgromadził duży majątek. Kamienicę, którą kupił
w Gdańsku, przekazał swojemu bratu Ludwikowi Aleksandrowi. Ludwik był opatem (czyli przełożonym) zakonu cystersów
w Pelplinie. Od tego czasu do kamienicy przylgnęła nazwa
Dom Opatów Pelplińskich. Opaci urządzili tu zajazd – na parterze znajdowały się pomieszczenia dla duchownych, na wyższych piętrach zaś były pokoje dla pozostałych gości. Oprócz
noclegu goście otrzymywali także wyżywienie. Zakon cystersów w Pelplinie został zlikwidowany przez władze Prus w 1823
roku (pod koniec XVIII wieku, po rozbiorach Polski, Pomorze
i Gdańsk znalazły się właśnie w granicach Prus). Dom Opatów
Pelplińskich przeszedł w ręce prywatne, ale nadal pełnił funkcję
zajazdu. Jeden z nowych właścicieli usunął przedproże (taras
przed wejściem do budynku) i znacznie przebudował wnętrza.
W 1911 roku kamienica została kupiona przez władze miasta,
a jej wnętrza zamieniono na biura. Swoją siedzibę miała tu
m.in. Policja Budowlana, czyli urząd, który zatwierdzał inwestycje budowlane na terenie miasta i pilnował ich realizacji. Sama
kamienica w 1912 roku przeszła gruntowną renowację (odnowę), w trakcie której wymieniono zniszczone rzeźby i cegły.

RENESANS I MANIERYZM. CZĘŚĆ II

97

Nie została spalona w 1945 roku jak większość kamienic na Starym Mieście. Obecnie znajduje się w niej Instytut Historii Sztuki
Uniwersytetu Gdańskiego. Szczególnie interesująca jest fasada
(ściana z głównym wejściem) budynku od strony ulicy Elżbietańskiej. Na zbudowanej z czerwonej cegły kamienicy znalazły
się rzeźby, a drzwi ujęto w ozdobny portal. Zwróćcie uwagę
na łuk nad drzwiami. Jak pamiętacie, w gotyku stosowano łuki
ostre. W następnych epokach zastąpiono je łukami o łagodnych
formach. Łuk w portalu kamienicy nazywamy koszowym, gdyż
przypomina przekrój kosza. Jest oparty na umieszczonych po
obu stronach drzwi pionowych elementach – węgarach. Węgary zostały udekorowane fantastycznymi maskami i pękami
owoców. Nad łukiem, z lewej i z prawej, w miejscu, które nazywa się przyłuczem, widzimy uskrzydlone postacie trzymające
wianki. To geniusze z mitologii rzymskiej. Starożytni Rzymianie
wierzyli, że każdy ma swojego ducha opiekuńczego, który pomaga mu w życiu codziennym, zapewnia szczęście i bogactwo.
Właśnie wizerunki tych geniuszy umieszczano na fasadach
domów, aby przynosiły pomyślność ich mieszkańcom i mieszkankom. Nad portalem znajduje się okno, nazywane nadświetlem. Dzięki niemu więcej światła wpadało do sieni, dużego
pomieszczenia usytuowanego za drzwiami.
Równie ciekawe rzeźby zdobią szczyt, czyli górne wykończenie fasady. Szczyty kamienic miały w tym okresie kształt
zbliżony do trójkąta. Ich brzegi były bogato dekorowane i przybierały fantazyjne formy, kamienne zwieńczenia wyglądały jak
wydłużone litery S (to tak zwane esownice) i były zakończone wolutami. Jak pamiętacie, woluty to elementy zdobnicze
w postaci skręconych wałków, podobnych do ślimaków (stąd
inna nazwa – ślimacznice).
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Kamienica równie pięknie wygląda od południa, czyli od
strony kanału Raduni. Elewacja porośnięta jest dzikim winem.
Pnącze jesienią zmienia kolor liści z soczysto zielonych na
krwistoczerwone. Odbijający się w wodzie Dom Opatów Pelplińskich stanowi jeden z najpiękniejszych widoków Starego
Miasta.

❷ Ratusz Starego Miasta,
ul. Korzenna 33/35

Jak już mówiliśmy, Stare Miasto było znacznie uboższe od
Głównego Miasta, lecz jego władze pilnowały swojej niezależności i nie chciały podporządkować się bogatszemu sąsiadowi. Symbolem tego był niewątpliwie najważniejszy budynek
w mieście, czyli Ratusz Starego Miasta – siedziba zarządzającej
miastem Rady (wchodzących w jej skład mieszczan nazywamy
rajcami) oraz Ławy, pełniącej funkcję sądu (jej członkowie to
ławnicy). Ponieważ na Starym Mieście nie ma rynku, więc ratusz wzniesiono przy jego głównej ulicy – Korzennej. Budowę
ukończono w 1382 roku. Początkowo był niedużym i skromnym, ceglano-drewnianym budynkiem. W 1436 roku pomiędzy ratuszem a kanałem Raduni postawiono wagę oraz zbudowano areszt. Nieopodal handlowano chlebem, stąd nazwa
pobliskiego mostu: Chlebowy. Pomimo remontów budynek
był w złym stanie, dlatego władze Starego Miasta postanowiły
wznieść nowy obiekt. Nie dysponowały jednak odpowiednimi funduszami i o pożyczkę poprosiły... Radę Głównego Miasta. Prace ruszyły w 1587 roku i trwały kilka lat. Budynek miał
służyć Radzie, Ławie, a także mieszkańcom i mieszkankom.
W tym celu na piętrze powstała Wielka Sala, w której odbywały
się różnego rodzaju uroczystości. We wnętrzach oprócz sal po-
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siedzeń Rady i Ławy znalazły się miejsca na archiwum i kancelarię. Wszystkie te pomieszczenia ulokowano na piętrze. Cały
parter zaś pełnił funkcje gospodarcze. Umieszczono tu wagę
miejską oraz pokoje dla służby. Za ratuszem znajdowały się
stajnie i szopy. Dwupoziomowe piwnice służyły za magazyny,
na górze składowano beczki z winem i piwem.
Ratusz działał do 1793 roku, kiedy to Prusacy zajęli miasto
i zlikwidowali jego dotychczasowy podział. Po rozwiązaniu
władz miasta Prusacy umieścili tu, dokonując wcześniej gruntownej przebudowy, sądy: miejski i krajowy. Ponieważ budynek był nieduży, na jego tyłach dobudowano drugi obiekt.
W 1910 roku sąd przeniósł się do nowego, obszernego gmachu przy ul. Nowe Ogrody, gdzie mieści się do dziś. W ratuszu,
który ponownie stał się własnością miasta, po kolejnej przebudowie urządzono biura. Znajdował się tu m.in. Urząd Stanu
Cywilnego, Urząd Kanalizacji, Urząd Rozwoju Miasta, Miejski
Urząd Budowlany czy Zarząd Ogrodów. W tym czasie budynek
uległ znacznym zmianom. Do jego wnętrza trafiły cenne elementy wyposażenia z gdańskich domów: portale, obrazy, kominki, i tym sposobem powstało tu swego rodzaju muzeum.
Zabytek szczęśliwie nie został zburzony w tragicznym roku
1945. Po wojnie ze względu na ogromne zniszczenie miasta
ratusz odgrywał swoją pierwotną rolę. Odbywały się tu m.in.
posiedzenia Rady Miasta, ale także władz wojewódzkich,
w czasie których podejmowano ważne dla miasta i regionu
uchwały. Jedną z nich była decyzja o odbudowie zniszczonego niemal w stu procentach gdańskiego śródmieścia. Wielka
Sala, nazwana Mieszczańską, pełniła także funkcję miejskiego
salonu – wygłaszano tu odczyty, prowadzono wykłady, organizowano wystawy.
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Gdy urzędy wojewódzkie i miejskie otrzymały odpowiednie siedziby, w 1954 roku władze województwa gdańskiego
powołały Wojewódzki Dom Twórczości Ludowej, z siedzibą
w Ratuszu Staromiejskim. Dzięki temu już od 60 lat ratusz przy
ulicy Korzennej pozostaje jednym z najważniejszych miejsc na
mapie kulturalnej Pomorza. Choć zmieniały się nazwy – Wojewódzki Dom Twórczości Ludowej przemianowano na Wojewódzki Dom Kultury (potem także Wojewódzki Ośrodek Kultury), a następnie Nadbałtyckie Centrum Kultury – niezmienna
pozostała funkcja. Ratusz Staromiejski służy swymi pięknymi
wnętrzami artystom, muzykom, naukowcom w licznych projektach lokalnych i międzynarodowych.
Zanim wejdziemy do środka, zwróćcie uwagę na detale
fasady, ozdobione licznymi fantazyjnymi maskami. Pomiędzy oknami piętra i parteru widzimy trzy herby. Nad portalem umieszczono herb Polski, podtrzymywany przez anioły.
Po jego prawej stronie jest herb Gdańska, podpierany przez
lwy, po lewej zaś herb Prus Królewskich, czyli prowincji, w której znajdował się Gdańsk, podtrzymywany przez jednorożce.
Spójrzcie na herb Polski. Na piersiach orła zobaczycie jeszcze
jeden mały herb w postaci snopka zboża. To symbol dynastii
Wazów, panującej w Polsce od 1587 roku. Pierwszym władcą
z tej dynastii był wspomniany już Zygmunt III, ale żeby zobaczyć jego wizerunek, trzeba wejść do środka.

❸ Wnętrze Ratusza Starego Miasta,
ul. Korzenna 33/35

Równie efektowne jak fasada jest wnętrze ratusza, które można bezpłatnie zwiedzać codziennie w godzinach 10.00–18.00.
W głębi sieni znajduje się portal – najstarszy w Gdańsku. Jak
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już wspominano, znalazł się w ratuszu na początku XX wieku. Jego historia jest dosyć zagadkowa. Nie wiemy, z jakiego
domu został przeniesiony, istnieją przypuszczenia, że ozdabiał
kamienicę przy ulicy Długiej 28, należącą do rodziny Ferberów.
Badacze uważają, że obiekt został złożony z elementów innych
portali, które ze sobą połączono i zmontowano już w ratuszu.
Portal zwieńczony jest tympanonem z głową. Tympanon był
elementem charakterystycznym dla architektury starożytnej.
To rodzaj szczytu w formie trójkąta wypełnionego rzeźbami
albo płaskorzeźbami. W przeciwieństwie do szczytów manierystycznych ma proste wykończenia. Nie wiadomo, kogo
przedstawia głowa na tympanonie. Może to być głowa Jana
Chrzciciela, ale najprawdopodobniej jest to przedstawienie
Boga Ojca. Poniżej znajduje się herb Polski, na którym widnieje
litera „S”. Jest to orzeł królewski i przypuszczano, że litera oznacza inicjał imienia Zygmunt, które po łacinie brzmi Sigismundus. Najnowsze badania wskazują jednak, że inicjał odnosił się
raczej do jednego z następców Zygmunta: męża jego córki
Anny, Stefana. Imię Stefan to po łacinie Stephanus. Jeśli portal
pochodzi z kamienicy Ferberów, to orzeł królewski nie powinien nas dziwić.
Eberhard Ferber żył w latach 1463–1529. Pochodził z zamożnej rodziny. Jego ojciec, Johan, był szanowanym obywatelem
i przez wiele lat piastował urząd burmistrza. Syn poszedł w jego
ślady, ale był też ciekawy świata – zwiedził wraz z księciem Pomorza Zachodniego, Bogusławem X, Ziemię Świętą (obecnie
Palestyna i Izrael), Włochy i Niemcy. Jako przedstawiciel miasta
często jeździł do Krakowa, ówczesnej stolicy Polski. Brał udział
w ważnych wydarzeniach, służąc lojalnie królowi Zygmuntowi I.
W czasie ostatniej wojny z zakonem krzyżackim bronił mia-
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sta. W 1515 roku król w uznaniu zasług przyznał jemu i jego
dzieciom tytuł szlachecki. W samym mieście jednak Eberhard
Ferber miał wielu wrogów, niezadowolonych z jego władzy,
którzy przyczynili się do jego wygnania w 1522 roku. Za burmistrzem wstawił się król, Ferber mógł wrócić do Gdańska, ale po
pewnym czasie wyjechał do Tczewa. Eberhard był urodzonym
dyplomatą, zaangażowanym w wielką politykę.
Więcej interesujących obiektów znajduje się na piętrze, na
które prowadzą piękne rzeźbione schody, ozdobione herbem
miasta oraz wyobrażeniami zwierząt: orła, papugi, lwa, pawia
i lisa. Nad holem, który prowadzi do Sali Mieszczańskiej, widzimy plafon, czyli bogato dekorowany sufit. Tworzy go dziewięć dużych obrazów ukazujących alegorie.
Na plafonie w holu możemy zobaczyć alegorie cnót: Wiary,
Nadziei, Miłości, Pracowitości, Mądrości, Przyjaźni, Sprawie-
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dliwości, Miłosierdzia, Umiarkowania oraz Nauk Ścisłych. Najciekawszy jest obraz centralny z alegorią Błogosławieństwa.
Anioł Boży gestem otwartych ramion błogosławi ziemię i jej
mieszkańców. Na pierwszym planie widzimy cesarza Ferdynanda II i jego sojusznika, króla Polski Zygmunta III Wazę. Plafon trafił tu z kamienicy przy ulicy Długiej 39. Oprócz tego
sień zdobią: figura króla św. Olafa, która została przeniesiona
z siedziby bractwa strzeleckiego, i flizy – drobne holenderskie
płytki, arkadowa ściana z wyobrażeniami Merkurego, Junony
i Neptuna (z mitologii rzymskiej) z sieni kamienicy przy ulicy
Długiej 45 oraz zabytkowe meble. Z holu można wejść do Sali
Mieszczańskiej, największego pomieszczenia w ratuszu, gdzie
często odbywają się wydarzenia kulturalne, oraz do Gabinetu
Burmistrza, w którym podziwiać możemy inny plafon. Przedstawia on cykl Męki Pańskiej, czyli pokazuje ostatnie dni z życia
Jezusa. Centralnym obrazem jest Ostatnia Wieczerza. Warto
przyjrzeć się podłodze, którą pokrywa drewniana boazeria,
i staremu kominkowi, wykonanemu z dwóch rodzajów kamienia: piaskowca i czarnego marmuru. Elementy te trafiły tu
z kamienicy rodziny Fichtlów przy ulicy Podwale Staromiejskie
69/70, gdzie stanowiły wyposażenie prywatnej kaplicy.

❹ Wielka Zbrojownia,
ul. Targ Węglowy 6

Wielką Zbrojownię, zbudowaną w latach 1600–1605, uważa się za najwspanialszy zabytek manieryzmu w Gdańsku.
Wcześniej na jej miejscu znajdowała się łaźnia i trzy domy.
W odróżnieniu od większości budynków Wielka Zbrojownia
ma aż dwie fasady, czyli ściany frontowe, w których znajdują
się główne wejścia. W porównaniu z innymi ścianami obiek-
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tu, nazywanymi elewacjami, fasada jest bardziej ozdobna.
W Wielkiej Zbrojowni zarówno wejście od strony Targu Węglowego, jak i to od ulicy Piwnej są tak samo ważne. Fasada od
strony Targu Węglowego składa się z czterech części, a każda
z nich przypomina fasadę kamienicy, ale znacznie większej niż
przeciętne kamieniczki mieszczańskie. Fasada od ulicy Piwnej
ma dodatkowo po obu stronach ośmioboczne wieże, nakryte
ozdobnymi hełmami (dekoracyjnymi zwieńczeniami). Zbrojownia pełniła funkcje arsenału, czyli magazynu różnego rodzaju broni. Wielka Zbrojownia była jednym z największych
tego typu obiektów w ówczesnej Europie. Przechowywane tu
armaty, moździerze i ręczna broń palna dostarczane były w razie potrzeby na fortyfikacje, które od XVII do XIX wieku znajdowały się w miejscu, gdzie biegną obecnie ulice Okopowa, Wały
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Jagiellońskie i Wały Piastowskie. W 1923 roku parter budowli
został zamieniony na pasaż handlowy, czyli kryte przejście ze
sklepami po obu stronach (pasaże zaczęły powstawać w XIX
wieku w wąskich uliczkach, które przykrywano dachami na
całej długości). Na pozostałych kondygnacjach urządzono natomiast pracownie i magazyn dekoracji teatralnych, ponieważ
w najbliższym sąsiedztwie budynku, przy Targu Węglowym,
w latach 1799–1801 wybudowano Teatr Miejski. Obecnie
w tym miejscu stoi Teatr Wybrzeże, zbudowany w 1967 roku
według projektu Lecha Kadłubowskiego. Wielka Zbrojownia
uległa dużym zniszczeniom w 1945 roku. Spaliło się całe jej
wnętrze, ale na szczęście cenne fasady ucierpiały najmniej. Po
wojnie obiekt odbudowano i obecnie stanowi siedzibę uczelni – Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku.
O przeszłości Wielkiej Zbrojowni świadczy bogata dekoracja
fasad. Szczyty po obu stronach ozdobione są rzeźbami i medalionami przedstawiającymi żołnierzy i wojowników. Wśród
żołnierzy możemy rozpoznać: pikinierów, halabardników
i muszkieterów. Nazwy te pochodzą od rodzaju broni, jaką
walczyli, a były to piki, halabardy i muszkiety. Do wnętrza
prowadzą duże drzwi z portalami, nad którymi umieszczono
herby miasta, podtrzymywane przez lwy. Oprócz rzeźb żołnierzy na fasadzie widzimy wyobrażenia luf armatnich zionących
dymem oraz eksplodujących pocisków. Od strony Targu Węglowego szczególną uwagę zwraca rzeźba stojąca tuż przed
budynkiem, przedstawiająca wojownika trzymającego nogę
na ściętej głowie. Głowa należy do Jana Podkowy, kozaka, który przysporzył kłopotów królowi Stefanowi Batoremu. Podkowa wmieszał się w sprawy Mołdawii, niedużego państwa leżącego wówczas pomiędzy Polską a Turcją. Władcy Mołdawii,
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hospodarowie, często się zmieniali, wzniecając wojny domowe. W jeden z takich sporów pomiędzy hospodarami Janem III
Srogim a Piotrem V Kulawym zaangażował się właśnie Jan Podkowa. W czasie walk Podkowie udało się nawet objąć tron mołdawski i ogłosić Janem IV. Porządek zaprowadził brat Stefana
Batorego, Krzysztof, wojewoda Siedmiogrodu, państwa sąsiadującego wówczas z Mołdawią. Na tronie zasiadł z powrotem
Piotr Kulawy, a Jan Podkowa uciekł do Polski. Po aresztowaniu
uwięziono go na zamku w Rawie Mazowieckiej, a później przeniesiono do Lwowa. Sułtan Murad III, władca Turcji, stanowczo
domagał się, aby wymierzyć Podkowie surową karę za rozpętaną awanturę. Stefan Batory przychylił się do tych żądań i rozkazał ściąć nieposłusznego kozaka na lwowskim rynku. Rzeźba ustawiona na cokole (specjalnej podstawie) przy Wielkiej
Zbrojowni miała być zatem przestrogą, pokazującą, jak kończą
polityczni awanturnicy nieposłuszni władzy.
Po drugiej stronie fasada ozdobiona jest w inny sposób.
Przed budynkiem stoi okrągła studzienka, przypominająca
kształtem antyczną świątynię. Zaprojektował ją Abraham van
den Blocke, inspirując się, tak jak przy projekcie Złotej Bramy,
dziełami starożytnych Greków i Rzymian. W niszy nad studzienką znajduje się rzeźba Minerwy, rzymskiej bogini wojny
sprawiedliwej, czyli obronnej. Rzeźba wskazywała na to, że
gdańszczanie miłują pokój, ale w razie ataku nie zawahają się
stanąć do walki.

❺ Brama Wyżynna,

ul. Wały Jagiellońskie 2a
W epoce nowożytnej Gdańsk chroniły potężne fortyfikacje,
które co jakiś czas poddawano naprawom i rozbudowie. Do
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miasta otoczonego szczelnym pierścieniem można się było
dostać z czterech stron świata. Od południa prowadziła Brama Nizinna, od wschodu – Żuławska, od północy – św. Jakuba,
a od zachodu – Wyżynna. Najmniej szczęścia miała brama św.
Jakuba, która została rozebrana w 1883 roku. Najstarszą i najważniejszą była Brama Wyżynna, przez którą wjeżdżali do miasta monarchowie wraz z rodzinami i orszakiem oraz oficjalne
delegacje.
Brama Wyżynna powstała w 1588 roku. Zaprojektował ją
Willem van den Blocke, ojciec dobrze nam znanego Abrahama. Brama jest wyraźnie podzielona na dwie części. Masywna
dolna część przypomina o obronnym charakterze budowli. Znajdują się tu trzy przejazdy: duży środkowy, przez który
wjeżdżały wozy, i dwa małe boczne dla pieszych (obecnie są
częściowo zamurowane). Górna partia ma dekoracyjną for-
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mę. Od zachodu, czyli od strony wjazdu do miasta, została
ozdobiona trzema herbami, rzeźbami lwów (symbolizujących
siłę i sprawiedliwość) oraz inskrypcjami (napisami wyrytymi
w twardym materiale, takim jak kamień). Układ herbów jest
taki jak na Ratuszu Starego Miasta – po lewej widzimy herb
Prus Królewskich, w środku Polski, a po prawej Gdańska. Pod
herbem Polski umieszczono łacińską inskrypcję: IUSTITIA ET
PIETAS DUO SUNT REGNORUM OMNIUM FUNDAMENTA,
co oznacza: Sprawiedliwość i pobożność to dwie podstawy
wszystkich królestw. Pod herbem Prus Królewskich widnieje
napis: SAPIENTISSIME FIUNT QUAE PRO REPUBLICA FIUNT, co
tłumaczymy jako: Najmądrzej dzieje się wszystko, co się dzieje
dla Rzeczypospolitej. Natomiast pod herbem miasta jest sentencja: CIVITATIBUS HAEC OPTANDA BONA MAXIME PAX LIBERTAS ET CONCORDIA, czyli: Dobra najbardziej dla państw pożądane to pokój, wolność, zgoda. Tu również, tak jak w wypadku
Ratusza Starego Miasta, szczególną uwagę należy zwrócić na
herb Polski. Na piersi orła znajduje się mniejszy herb należący
do polskiego króla. Nie jest to jednak herb Stefana Batorego,
który panował w okresie, kiedy budowano Bramę Wyżynną.
Zamiast niego widzimy Ciołka, czyli symbol rodziny Poniatowskich, z której pochodził ostatni król Polski, Stanisław August.
Poniatowski, zanim został królem (władał w okresie między
rokiem 1764 a 1795), przez kilka lat mieszkał z rodziną w Gdańsku. Tu urodzili się jego bracia: Andrzej i Michał. Ciołek nie był
ostatnim herbem, którym ozdobiono Bramę Wyżynną. W 1884
roku od strony miasta dodano herb Cesarstwa Niemieckiego,
państwa, w którym znajdował się wtedy Gdańsk. Przedstawia
on orła w koronie, trzymającego w szponach symbole władzy:
berło i jabłko królewskie.
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Czy wiesz, że:
• Waga miejska stała przy rynku albo przy głównej ulicy, a niekiedy była samodzielnym budynkiem położonym w centrum miasta. Znajdowały się w niej przyrządy do ważenia
i mierzenia objętości towarów. Za drobną opłatą z wagi mogli korzystać kupcy.
• W Gdańsku znajduje się kilka ratuszy, z których najbardziej
znany jest ten przy ulicy Długiej. Był on siedzibą władz
Głównego Miasta, aktualnie mieści się w nim Muzeum Historyczne Miasta Gdańska. Znacznie mniejszy jest Ratusz
Starego Miasta, który poznaliście w trakcie tego spaceru.
Obecnie władze miasta obradują w Nowym Ratuszu, przy
ulicy Wały Jagiellońskie 1.
• W Gdańsku mamy jeszcze jedną zbrojownię, nazywaną
Małą. Została zbudowana w latach 1643–1645 na Starym
Przedmieściu przy Placu Wałowym. Również jej gospodarzem jest Akademia Sztuk Pięknych, mieści się tu Wydział
Rzeźby.
• Willem van den Blocke, budując Bramę Wyżynną, inspirował się wzniesionymi w 1542 roku przez Włocha Donato
de’Boni bramami miejskimi Antwerpii, miasta położonego
w obecnej Belgii.
Zdjęcia: Wikipedia, Radosław Jachimowicz (ze zbiorów Nadbałtyckiego Centrum Kultury), Grzegorz Litwińczuk (iBedeker)
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Quiz
1. Na szczycie fasady Domu Opatów Pelplińskich umieszczono rzeźbę. Kogo lub co przedstawia?
a. orła
b. Neptuna
c. św. Jana Chrzciciela
2. Przed Ratuszem Starego Miasta znajduje się rzeźba
ukazująca światowej sławy gdańszczanina. Kto to jest?
a. Artur Schopenhauer – filozof
b. Daniel Fahrenheit – fizyk
c.	Jan Heweliusz – astronom
3. Z ilu obrazów składa się plafon w Gabinecie Burmistrza w Ratuszu Starego Miasta?
a. 9
b. 11
c. 13
4. Na wieżach Wielkiej Zbrojowni umieszczono anemoskopy. Co przedstawiają?
a. dwa lwy
b. żołnierza i armatę
c. Neptuna i Junonę
5. Ile jest lwów na Bramie Wyżynnej? Nie licz tych podtrzymujących herb Gdańska.
a. 4
b. 8
c. 10
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BAROK
Barok to kolejny po renesansie i manieryzmie styl epoki nowożytnej, która nastąpiła po średniowieczu. Obejmował 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
podobnych elementów, przetwarzając je tylko, aby osiągnąć
silniejszy efekt. Ich celem było zrobienie na widzu jak największego wrażenia. Osoby wchodzące do barokowego wnętrza
miały być oszołomione i zaskoczone. 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 mieszkańców Europy. 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,
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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 postępowania 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 nazywamy potocznie protestantami bądź ewangelikami.
Mnogość wyznań sprawiła, że Europa w XVI wieku pogrążyła się w krwawych wojnach religijnych. Szczególnie 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 Farnese 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 sprawiać, żeby nie chcieli wychodzić z kościoła, a także
by pragnęli do niego wracać. Oszałamiające były zwłaszcza
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wnętrza rzymskich kościołów, które zaczęto naśladować w innych częściach Europy, a nawet na innych kontynentach. Architektura barokowa zawędrowała bowiem wraz z Europejczykami do Ameryki. W wielu miastach Ameryki Łacińskiej
(Ameryki Południowej i Środkowej, w których używa się języków romańskich: hiszpańskiego, 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 najbardziej
znanych przykładów sztuki barokowej należy rzeźba przedstawiająca ekstazę (stan uniesienia, połączony z utratą poczucia
rzeczywistości) św. Teresy (zdjęcie nr 2) z kościoła Santa Maria
della Vittoria w Rzymie we Włoszech 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.
Styl szybko przyjął się w Polsce, która była wówczas zamożnym państwem, o czym świadczą liczne barokowe zabytki,
zachowane zarówno w dużych miastach, jak i w miasteczkach
oraz wsiach. Jako najbardziej znane przykłady barokowych
budowli można wymienić pałac w Wilanowie (zdjęcie nr 6),
kościół Sakramentek (zdjęcie nr 7) i kościół Wizytek (zdjęcie nr
8) w Warszawie, kościół św. Anny w Krakowie (zdjęcie nr 9) oraz
kościół św. św. Piotra i Pawła na Antokolu w Wilnie (obecnie
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Wilno jest największym miastem i stolicą Litwy) (zdjęcie nr 10),
którego wnętrze wypełnione jest wspaniałymi sztukateriami.
Sztukateria to dekoracje wykonane 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.
Przyjrzyjmy się barokowej architekturze naszego miasta.

❶ Kamienica,

ul. Długi Targ 20

Przykładem kamienicy z bogatą i efektowną dekoracją fasady
jest dom przy Długim Targu 20. Kamienica wyróżnia się wielkością – jest szersza i wyższa od większości zabudowań Głównego Miasta. Wcześniej stały tu po prostu dwie mniejsze kamieniczki. Wschodnia (czyli położona bliżej Motławy) należała na
początku XV wieku do Gerta von der Beke, bogatego 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 towary, 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
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Miasta oraz dom burmistrza przy Długim Targu. Gert von der
Beke, obawiając 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 Hermana 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 przewiezieniu
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. Rodzina Schlieffów, jak
pamiętacie, posiadała także najpiękniejszą gotycką kamienicę,
znajdującą się przy ulicy Chlebnickiej 14.
Wspaniała barokowa fasada, ozdoba Długiego Targu, pochodzi z 1680 roku, kiedy to na połączonych działkach postawiono
dom. Pomiędzy oknami parteru widzimy pilastry hermowe.
Pilaster, znany już w architekturze 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
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to maski o groteskowych rysach twarzy. 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 jedną 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 formę schodkową, zwężającą się ku górze. Uskoki,
czyli „schodki szczytu”, ozdobione są wolutami (ślimacznicami),
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 rozpoznać drugą postać. Przypuszcza się, że jest to
jeden z poprzedników Sobieskiego na tronie – Jan Kazimierz
Waza.
Szczyt kamienicy wieńczy metalowa rzeźba orła. W XIX wieku przebudowano parter domu, aby urządzić tam sklep. Portal
z drzwiami wejściowymi przesunięto 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 Powroźniczej 3.
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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 Powroźniczej.

❷ 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 przebudowywana. Dobrym tego przykładem jest
kamienica stojąca 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 między oknami jest nieotynkowana i ma gotyckie profilowania (czyli przebiegające przez całą
długość fasady ceglane wałki i listwy). Można by więc powiedzieć, że budynek jest barokowo-gotycki, gdyby nie manierystyczny portal. Czy zatem możemy stwierdzić, że budynek
jest barokowo-gotycko-manierystyczny? Raczej nie. Przy
określaniu stylu należy 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.
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Pod koniec XV wieku kamienica należała do bogatej kupieckiej rodziny Niederhofów. Reinhold, żyjący w latach 1402–
–1480, był burmistrzem przez ponad trzydzieści lat. Sprawował urząd w trudnym okresie wojny trzynastoletniej, w trakcie
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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 Jagiellończyk odwdzięczył się miastu, poszerzając jego przywileje i nadając je
również najbardziej zasłużonym 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 największych
statków, jakie w XV wieku pływały 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 tej przyprawy pozyskiwanej z wody morskiej). Karawela to typ szybkiego statku,
który umożliwiał długie podróże. „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 pływającą 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 zamówie-
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nie włoskiego bankiera Angelo Taniego. O zwrot dzieła i zrabowanych towarów upominali się papież i książę 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). Można go oglądać w Muzeum Narodowym w Gdańsku.
Niederhofowie, dbając o splendor i prestiż, przebudowali także swój dom przy Dworze Artusa. Późnogotycka fasada
przypominała dom Schlieffów, o którym była mowa w Gdańskich Miniaturach poświęconych gotykowi. Kamienica spaliła się w pożarze w 1617 roku. Została wtedy przebudowana,
a drzwi wejściowe ozdobiono pięknym, manierystycznym
portalem. W 1709 roku kamienicę przejęło miasto. Ponownie
przebudowana, stała się siedzibą Ławy – organu sądowniczego miasta. Zasiadający w niej ławnicy rozstrzygali różnego
rodzaju 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 przeniesiono 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 Artusa.
W trakcie przebudowy, trwającej od 1710 do 1712 roku, zmieniono całkowicie fasadę, którą pokryto tynkiem. Na barokowym teraz szczycie umieszczono rzeźbę sprawiedliwości, którą rozpoznajemy po atrybutach: mieczu i wadze. Na portalu
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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 kolekcjonerem dzieł
sztuki. Od 1860 roku prowadził w Gdańsku firmę handlującą
zbożem. Dzieła prezentowano w siedzibie 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 pierwsze 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 obiektów. Sień Gdańska
jest obecnie częścią Muzeum Historycznego Miasta Gdańska
i można ją zwiedzić przy okazji wizyty w Dworze Artusa. Obec-
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ne wyposażenie pochodzi w dużej mierze z wnętrz kamienicy
przy ulicy Ławniczej 10, wcześniejsze w większości przepadło. 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
powieści. 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.

❸ Kaplica Królewska,

róg ul. Podkramarskiej i ul. św. Ducha
Jednym z najbardziej niezwykłych kościołów Gdańska jest
Kaplica Królewska. Wyróżnia się zarówno bryłą, jak i historią.
Ze względu na swoje harmonijne proporcje i piękne dekoracje ta nieduża barokowa świątynia jest często nazywana perłą
architektury Gdańska. Większość kościołów w naszym mieście
powstała jeszcze w okresie średniowiecza, są to więc obiekty
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gotyckie z elementami dodanymi 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
różne 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. Królowie 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 świątynia 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 prze-
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znaczonego 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 przed śmiercią, która nastąpiła po
sześciu dniach choroby, zapisał 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.
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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, która znajduje się na piętrze, prowadzą drzwi po prawej stronie.
Głównym akcentem jest kopuła. Jak pamiętacie z wcześniejszych Gdańskich Miniatur, kopuła to rodzaj nakrycia dachu,
który po raz pierwszy od starożytności zastosowano ponownie w XV wieku we włoskiej Florencji. Kopuła spoczywa tu
na ośmiobocznej 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 zwieńczeniu 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.

❹ 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 wyróżnia się w tej pierzei ulicy (pierzeja
to zwarty ciąg domów), jest niewysoki, pozbawiony ozdobnego portalu. Zmienimy jednak zdanie, gdy przyjrzymy mu się
bliżej.
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Kamienica powstała w 1650 roku. Fasada ma skromną dekorację, ozdobny jest tylko jej szczyt. Datę budowy odnaleźć
możemy na kartuszu (kartusz to rodzaj ozdobnej tabliczki),
umieszczonym nad oknem poddasza. Do wnętrza prowadzi
przedproże z jedną tylko płytą, ponieważ dom jest wąski. Na
płycie widzimy dwa putta, podtrzymujące kartusz z wazą
i kwiatami. Putta to wyobrażenia nagich chłopców, najczęściej uskrzydlonych. Budynki renesansowe i barokowe chętnie
dekorowano bawiącymi się puttami. Po bokach widzimy rzygacze, czyli ozdobne wykończenia rynien. W czasie ulewy wypływa z nich obficie woda i stąd właśnie wzięła się ich nazwa.
Deszczówka spływała następnie do rynsztoków, które przebiegały wzdłuż całej ulicy. Przy schodach ustawiono dwie duże
granitowe kule, które podtrzymują żelazne poręcze. Podobne kule możemy spotkać także przy innych domach. To, co
wyróżnia kamienicę, znajduje się na samej górze. Jak wiemy,
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).
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.
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Znacznie więcej możemy powiedzieć o późniejszych
mieszkańcach i mieszkankach Kamienicy pod Żółwiem. 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 staranną i wszechstronną edukację.
Jednym z jej nauczycieli był Richard Jameson, kaznodzieja kolonii angielskiej mieszkającej w Gdańsku. W 1785 roku z woli
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rodziców Joanna wyszła za mąż za bogatego kupca, Henryka Florisa Schopenhauera. Małżeństwo było zamożne, więc
często podróżowało. Lato spędzali w wygodnie urządzonym
dworku przy dzisiejszej ulicy Polanki w Gdańsku-Oliwie. Joanna po ślubie zamieszkała niedaleko rodzinnego domu, w kamienicy przy ulicy św. 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 Schopenhauerowie 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. Joanna 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.
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❺ 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. Epitafia 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 największych 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 Nataniel 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 Holandia
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,
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francuski i włoski. Schröder dobrze czuł się w słonecznej Italii,
zakochał się w sztuce włoskiej. Był wrażliwym odbiorcą, sam
próbował tworzyć. Zachował się dziennik z jego podróży wraz
z własnoręcznymi rysunkami, a także grafiki, w tym autoportret.
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Nataniel Schröder postanowił trwale upamiętnić siebie
i swoich rodziców i w 1668 roku, czyli w wieku trzydziestu lat,
zaprojektował wspaniały grób. Składa się on z trzech głównych
części o łącznej wysokości 9 metrów. Jego podstawę stanowi
potężna krypta, wykonana z cegły i obłożona szlachetnym
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 trzeba 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 także w epokach późniejszych, na bogato zdobionych sarkofagach znajdowały się rzeźby wyobrażające zmarłego. W gotyckich katedrach Europy możemy
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, udekorowana 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. Przebywając
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 głów-
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nie 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 widzimy 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 zakończone 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 podobiznę. 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, 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 udostępniany do
zwiedzania w trakcie niedzielnej mszy św. o godzinie 12.00
oraz w trakcie prób i imprez kulturalnych, więc zanim zaplanujecie wizytę, warto zapoznać się z programem zamieszczonym
na stronie internetowej Centrum (www.centrumswjana.pl).
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Czy wiesz, że:
• Panienkę z okienka możemy zobaczyć także na innej kamienicy. Wystarczy podejść na róg ulicy Kramarskiej i Długiego Targu, obok Starego Domu Ławy, pod numerem 46.
Od strony ulicy Kramarskiej na elewacji 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 Targu 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 kamienic. 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 wizerunek zachował się do naszych czasów. Kobiety zostały namalowane
około 1430 roku na epitafium poświęconym 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,
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,
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bo zaledwie czteroletnią Marią Kazimierą, która wyrosła na
piękną i mądrą kobietę. W 1665 roku poślubiła ona 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 pomnik 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
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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 owoców, swobodnie zwieszający się z dwóch punktów zaczepienia)
c. medalionami
2. Sień Gdańska odznacza się bardzo ozdobnymi koszami rynnowymi, czyli zbiornikami na deszczówkę,
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

BAROK

143

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
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ROKOKO I KLASYCYZM
Jak zapewne zauważyliście w trakcie poprzednich spacerów
z cyklu Gdańskie Miniatury, liczba i wielkość budynków, które powstawały w mieście, była ściśle związana z zamożnością jego mieszkańców i mieszkanek. Najwspanialsze obiekty
w Gdańsku wzniesiono pod koniec XV wieku oraz w ciągu
dwóch następnych stuleci. W tym czasie Polska była państwem bezpiecznym i stosunkowo zamożnym, a Gdańsk
stanowił jej główny port. Niestety w XVIII wieku okres ten zakończył się bezpowrotnie. Polska uwikłała się w liczne wojny,
a dodatkowo osłabiały ją spory wewnętrzne. Tymczasem kraje, z którymi graniczyła: Rosja, Austria i Prusy, dzięki reformom
oraz dobremu zarządzaniu rosły w siłę i coraz mniej liczyły się
ze swoim sąsiadem. Doprowadziło to pod koniec XVIII wieku
do trzech rozbiorów Polski, w wyniku których nasze państwo
zostało wymazane z mapy Europy na 123 lata.
Na początku XVIII stulecia w architekturze i sztuce dominował barok. Styl ten miał zaskakiwać, wręcz oszałamiać odbiorców. Dlatego barokowe dekoracje są obfite i przeładowane.
Z czasem ciężki styl barokowy uznano za zbyt przytłaczający.
Do zmian w sztuce doszło we Francji w okresie rządów króla
Ludwika XV (1715–1774). To na jego dworze ukształtował się
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nowy styl, rokoko. Zaczęto budować mniejsze pałacyki, które
w przeciwieństwie do dużych pałaców barokowych miały być
przede wszystkim wygodne. Także dekoracja zewnętrzna stała się dużo skromniejsza i delikatniejsza. Architekci skupiali się
na wnętrzach, tworzyli kameralne pomieszczenia, sprzyjające
przyjacielskim spotkaniom i rozmowom. Jako elementy zdobnicze wykorzystywano motywy kwiatowe, w które wplatano
ptaki, małpki, owady i owoce. Charakterystyczny był ornament
rocaille, który przypominał muszlę połączoną z kogucim
grzebieniem. Rocaille stosowano na meblach, ścianach, sufitach, ramach luster i obrazów. Artyści inspirowali się nie tylko
kulturą europejską, ale także czerpali wzory ze sztuki chińskiej
czy tureckiej. We wnętrzach rokokowych chętnie wieszano
lustra, które oprócz tego, że służyły do przeglądania się, pozwalały również osiągać ciekawe efekty poprzez wielokrotne
odbicia. Na ścianach miejsce ogromnych obrazów w ciężkich
złotych ramach zajęły nieduże obrazki o różnorodnej tematyce, często malowane pastelami. We wcześniejszych epokach
artyści uwieczniali ludzi w oficjalnych pozach i strojach. W dobie rokoka zaczęto tworzyć portrety osób w strojach codziennych i w trakcie wykonywania zwyczajnych czynności, takich
jak czytanie czy zabawa z dzieckiem. Jak określił to jeden z badaczy epoki, jeśli barok z jego efektownymi rozwiązaniami
można porównać do gry aktorskiej, to delikatne rokoko przypomina sztukę tańca.
Tak jak w wypadku wcześniejszych epok, rokoko w zależności od regionu wyglądało różnie. We Francji, gdzie styl powstał,
wznoszone budynki nie miały zbyt wielu dekoracji zewnętrznych. Inaczej w państwach niemieckich. Tu pałace chętnie
ozdabiano licznymi rzeźbami, które przypominały jeszcze
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dzieła barokowe. Do słynnych obiektów tego typu należy
Sanssouci w Poczdamie pod Berlinem (zdjęcie nr 1).
W połowie XVIII wieku zaczął się kształtować styl, który całkowicie zrywał ze sztuką barokową, za to odwoływał się do
antyku (podobnie jak renesans). Klasycyzm, bo o nim mowa,
stał się popularny pod koniec XVIII i na początku XIX wieku.
Pozostawił po sobie wiele gmachów użyteczności publicznej
na kilku kontynentach. Wśród nich wymienić można choćby
Biały Dom (zdjęcie nr 2) – siedzibę prezydenta Stanów Zjednoczonych, czy też Kapitol (zdjęcie nr 3) – siedzibę Kongresu USA w Waszyngtonie. W stylu klasycystycznym budowano
także kościoły, na przykład kościół św. Magdaleny w Paryżu we
Francji (zdjęcie nr 4) czy Sobór Kazański w Petersburgu w Rosji
(zdjęcie nr 5).
Wiek XVIII w dziejach Gdańska był bardzo burzliwy i upłynął
pod znakiem wojen. W tym czasie w mieście nie powstał żaden kościół ani duży gmach użyteczności publicznej. Przebudowywano natomiast kamienice, a na przedmieściach wznoszono dworki – rezydencje, w których spędzali letnie miesiące
najbogatsi gdańszczanie. Również pierwsza połowa XIX stulecia nie była dla miasta łaskawa. W wyniku drugiego rozbioru
Polski w 1793 roku Gdańsk znalazł się w granicach Prus. Odtąd nie był już głównym portem dużego państwa, ale jednym
z wielu prowincjonalnych miast pruskich. Przełom XVIII i XIX
wieku to także epoka wojen napoleońskich, które przetoczyły
się przez niemal całą Europę.
W Gdańsku do najbardziej znanych budowli rokokowych
należy Pałac Opatów w Oliwie, która nie była wtedy jeszcze
dzielnicą Gdańska, lecz samodzielną osadą (zdjęcie nr 6). Rokokowe wnętrza można natomiast podziwiać w Domu Uphage-
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na (zdjęcie nr 7). Jego właściciel, Jan Uphagen, kupił kamienicę
przy ulicy Długiej w 1775 roku. W swoim testamencie zakazał
zmiany wyposażenia domu, dzięki czemu wiele lat później
(w 1911 roku) można tu było otworzyć muzeum. Dom Uphagena jest jedyną osiemnastowieczną kamienicą w Polsce i jedną z nielicznych w Europie, którą można zwiedzać.
Klasycystycznymi budowlami są z kolei wzniesiony w latach 1818–1819 kościół menonicki na Zaroślaku (zdjęcie nr 8)
oraz Dworek Uphagenów na Dolnym Mieście (zdjęcie nr 9).
Ciekawe zestawienie obu stylów architektonicznych przedstawia V Dwór w Oliwie przy ulicy Polanki (zdjęcie nr 10), która
była kiedyś główną drogą z Gdańska do Oliwy. Ze względu na
piękną okolicę to tutaj gdańscy patrycjusze (czyli najbogatsi
mieszczanie) stawiali swoje letnie rezydencje. Wybudowano
ich łącznie osiem, a kilka zachowało się do dzisiaj. V Dwór, nazywany Jutrzenką albo Anielskim Dworem, składa się z dwóch
budynków – rokokowego z połowy XVIII wieku i klasycystycznego z około 1800 roku.
Zwiedzimy teraz Główne Miasto, gdzie znajduje się wiele
rokokowych i klasycystycznych kamienic.

❶ Kamienice,

ul. Długi Targ 11–13
W trakcie II wojny światowej zabudowa Gdańska została poważnie uszkodzona. Zniszczenia były na tyle duże, że nie
pozwalały na pełną odbudowę. Postanowiono więc zrekonstruować ulice wokół najcenniejszych zabytków. Wymagało
to ogromnego nakładu pracy. Większość kamienic nie miała
dokumentacji, na podstawie której można by było przywrócić
im dawny wygląd. W dodatku znaczna ich część była przebu-
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dowywana w XIX wieku. Architekci nie mieli łatwego zadania.
Ich projekty nawiązywały do dawnych stylów w sztuce, ale
nie późniejszych niż klasycyzm. Następne uznano za niewarte
odtwarzania.
Przykładami domów odbudowanych w stylu klasycystycznym są trzy kamienice przy Długim Targu (numery 11–13).
Pierwsza z nich jest zwieńczona frontonem, czyli trójkątnym
elementem umieszczanym na szczycie głównej ściany budynku, charakterystycznym dla świątyń starożytnych Greków
i Rzymian. Fronton obramowany jest gzymsem, a jego wewnętrzne pole nazywamy tympanonem. W tympanonach
często umieszczano płaskorzeźby. Fronton domu przy ul. Długi
Targ 11 udekorowano kamienną szyszką. W czasach antyku
frontony zdobione były akroterionami – elementami z kamienia lub terakoty, które przybierały formę palmety (liścia palmy),
woluty (spirali), maski bądź liścia akantu. Aby zobaczyć akroterion, wystarczy spojrzeć na szczyt kamienicy przy ul. Długi
Targ 1. Znajdują się tam trzy akroteriony w formie palmet położonych na wolutach.
Inaczej wygląda szczyt kamienicy przy ul. Długi Targ 12,
który zwieńczono gzymsem spoczywającym na dwóch pilastrach (płaskich filarach). Na gzymsie pojawił się inny często
stosowany w epoce klasycyzmu motyw, a mianowicie kamienna rzeźba wazy udekorowanej girlandami.
Kamienice mają ciekawą historię. Dom pod numerem
11 nazywany jest zygmuntowskim, ponieważ w 1552 roku
rezydował w nim w trakcie swojego pobytu w mieście król
Zygmunt August. Jak pamiętacie z poprzednich Miniatur, od
czasu rozebrania zamku krzyżackiego w naszym mieście nie
było żadnej oficjalnej rezydencji, w której mógł zatrzymać się
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władca. Polskich królów goszczono w domach najbogatszych
gdańszczan. Zygmunta Augusta podjął burmistrz Johann von
Werden, wierny poddany ojca Augusta – króla Zygmunta Starego, od którego w 1525 roku otrzymał tytuł szlachecki. Na życzenie tego władcy Johann von Werden zaczął w 1526 roku
pełnić funkcję burmistrza. Jako najważniejszy urzędnik pilnował przywilejów Gdańska podczas licznych misji dyplomatycznych. Werden był jednym z najzamożniejszych mieszczan,
udzielał pożyczek polskim i zagranicznym władcom. Króla podejmował z wielkim przepychem.
Na przedprożu kamienicy pod numerem 11 znajdziemy
herb. Nie należy on jednak do Werdena, lecz do rodziny Brandesów, późniejszych właścicieli kamienicy. Około 1700 roku
kazali oni wykonać płytę z herbem podtrzymywanym przez
lwy i ozdobną obudowę zejścia do piwnicy.
Kamienica numer 13 należała do innego znamienitego
rodu patrycjuszy. W 1793 roku jej współwłaścicielem został
Karl Friedrich, syn burmistrza Daniela Gralatha starszego. Karl
Friedrich Gralath także pełnił funkcje burmistrza, ale znacznie
krócej niż ojciec. Jego brat, Daniel młodszy, był znanym historykiem. Napisał pierwszą naukową historię swojego rodzinnego miasta, której dwa tomy zostały wydane w 1789 roku
w Królewcu (dzisiejszy rosyjski Kaliningrad), a ostatni, trzeci
tom w 1791 w Berlinie.
Na fasadach trzech kamienic przy Długim Targu 11–13 zwraca uwagę malarska dekoracja. Odbudowa miasta po 1945 roku
była wielkim przedsięwzięciem, w którym wzięli udział przedstawiciele różnych zawodów: architekci, urbaniści, historycy architektury i sztuki, kamieniarze, ślusarze, snycerze, budowniczowie
i wielu innych. Swój wkład w odbudowę chcieli mieć również
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artyści i artystki, którzy zgłosili chęć ozdobienia odbudowywanych fasad gdańskich budowli. Nad pracami malarskimi czuwał
profesor Jacek Żuławski, nad rzeźbiarskimi – Stanisław Horno-Popławski. Ulice Długą i Długi Targ podzielono na odcinki
i oddano pod opiekę doświadczonym malarzom, którzy wraz
ze swoimi studentami i uczniami mieli je odpowiednio ozdobić. Kamienice przy Długim Targu 11–13 zostały udekorowane
przez profesora Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie Czesława
Rzepińskiego i jego zespół. Rzepiński zaprojektował polichromie (malowidła), nawiązujące do epoki renesansu i baroku. Kamienicę numer 11 zdobią bawiące się putta. Na kamienicy pod
numerem 12 zobaczymy medaliony z wizerunkami słynnych
twórców: włoskiego rzeźbiarza Donatella (1386–1466), włoskiego malarza Rafaela (1483–1520), włoskiego architekta Donata
Bramantego (1444–1514), angielskiego dramaturga Williama
Szekspira (1564–1616), polskiego poety Jana Kochanowskiego
(1530–1584) oraz włoskiego poety Dantego (1265–1321). Kamienicę numer 13 zdobią gryfy, wieńce i girlandy, wykonane
w technice sgraffita. Sgraffito polega na pokryciu ściany dwiema (lub więcej) warstwami tynków o różnych kolorach, a następnie wydrapywaniu tynku aż do uzyskania zamierzonego
efektu. Technika ta znana była już w starożytności. Możemy ją
podziwiać na wielu gdańskich budynkach.

❷ Kamienice,

ul. Długi Targ 36–37
Kamienice pod numerami 36 i 37 to przykłady stylu rokokowego. Ich smukłe szczyty, nazywane szyjowymi, zostały ujęte
pilastrami i zwieńczone falistymi gzymsami. W kamienicy numer 36 szczyt wykończony jest dodatkowo wolutami. Na obu
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fasadach możemy odnaleźć motyw rocaille, charakterystyczny
dla rokoka. Finezyjny rocaille zdobi portal, czyli obramowanie
głównego wejścia. A w kamienicy numer 37 pojawia się dodatkowo na szczycie, i to w dwóch miejscach. Jeden umieszczono nad okienkiem poddasza i ujęto dwiema wolutami,
które tworzą rodzaj przerwanego gzymsu. Drugi znajduje
się powyżej, na gzymsie wieńczącym fasadę. Obie kamienice
mają piękne rokokowe portale, wyposażone w nadświetla,
czyli okna nad drzwiami, które wpuszczają światło do sieni.
Nadświetle w pierwszym portalu wyróżnia się wspaniałą oprawą w postaci snycerskiej (czyli rzeźbionej w drewnie) kraty,
ozdobionej złoconymi kwiatami i pawiem. W portalu obok zastosowano inne rozwiązanie. Nadświetle zostało udekorowane statuetką przedstawiającą damę w rokokowej, rozwianej
szacie, trzymającą w dłoniach gołąbka. Większą rzeźbę postaci
kobiecej znajdziemy na szczycie kamienicy pod numerem 36.
Wykonała ją jedna z najbardziej znanych polskich rzeźbiarek,
Alina Szapocznikow.
Alina Szapocznikow przyjechała do odbudowującego się
miasta jesienią 1953 roku jako młoda, nieznana jeszcze artystka. Miała tu wykonać blisko dwumetrową rzeźbę. Efekty swojej
pracy opisała w liście do rodziny. Z samego dzieła była bardzo
zadowolona, ale skarżyła się na trudne warunki w pracowni
rzeźbiarskiej i tęsknotę za mężem i synkiem.
Z czasem jej twórczość stała się bardzo znana. Szapocznikow wykorzystywała materiały niekojarzone ze sztuką, na
przykład różne rodzaje tworzyw sztucznych. Wykonywała
z nich przejmujące przestrzenne prace.
Rzeźbiarka ciężko chorowała, walczyła z nowotworem piersi. Choroba znalazła odbicie w jej dziełach, których główną te-
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matyką było ludzkie ciało. Od 1963 roku Alina Szapocznikow
mieszkała i tworzyła w Paryżu. Zmarła w 1973 roku w wieku
zaledwie 47 lat. Za swoje nowatorskie dzieła otrzymała wiele
nagród. Dziś można je podziwiać w muzeach na całym świe-
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cie, ale mieszkańcy i mieszkanki Gdańska mają ułatwione zadanie – wystarczy, że przyjdą na ulicę Długi Targ.
Przyglądając się rokokowym kamienicom, warto zwrócić
uwagę na dom, który z nimi sąsiaduje. Kamienica przy Długim
Targu 35 została odbudowana w stylu klasycystycznym. Nad
wejściem i oknami parteru znajduje się wielobarwna scena
dworskiego przyjęcia w pałacu. Liczne grono młodych ludzi
miło spędza czas przy stole. Wokół kręcą się psy. Kilka osób
trzyma egzotyczne ptaki, bażanty i papugi. Służba donosi
tace i półmiski z jadłem. Zebrani piją wino, dyskutują, słuchają
muzyki. Jedna z dam trzyma kartę, na której widać datę powstania dzieła i imię. To imię autorki – znanej malarki Teresy
Pągowskiej.

❸ Kamienica,

ul. Chlebnicka 20

Kamienica przy ulicy Chlebnickiej 20 została odbudowana
w stylu rokokowym. Wyróżnia ją podcień, czyli otwarte, zewnętrzne pomieszczenie w dolnej kondygnacji budynku.
W Gdańsku nie stosowano wcześniej tego rozwiązania, dopiero przy odbudowie w kilku miejscach powstały kamienice
z podcieniami. Jeśli przejścia w podcieniu są zakończone łukiem, to mamy do czynienia z podcieniem arkadowym.
Podcień jest elementem kojarzącym się z polskimi miastami i miasteczkami. Przed rokiem 1945 większość mieszkańców
i mieszkanek Gdańska stanowili Niemcy, po II wojnie światowej nastąpiła prawie całkowita wymiana ludności. Niemcy
wyjechali na zachód, a w ich miejsce przyjechali Polacy z Polski centralnej i wschodniej. Zastosowanie podcieni na terenie
Głównego Miasta miało upodobnić Gdańsk do miejsc, skąd
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przybyli nowi mieszkańcy. Dodatkowo podcienie ułatwiały
przejście na wąskich uliczkach.
Rekonstrukcja zabudowy ulicy Chlebnickiej rozpoczęła się
w 1959 roku, czyli w kilka lat po odbudowaniu Długiej i Długiego Targu, a prace wykończeniowe fasad trwały aż do 1970.
Na zakończenie robót postanowiono upamiętnić osoby, które
położyły szczególne zasługi podczas przywracania ulicy dawnego blasku. Wykorzystano do tego pięć arkad podcienia kamienicy pod numerem 20. W zworniki (czyli najwyższe punkty) łuków arkad wmurowano podobizny twórców. Od frontu
umieszczono wizerunek Ryszarda Massalskiego, miejskiego
konserwatora zabytków – konsultanta do spraw historii architektury, z boku: Zdzisława Bary – generalnego projektanta wystroju Głównego Miasta, Barbary Roll – wojewódzkiego konserwatora zabytków, Adama Smolany – rzeźbiarza, doradcy
plastycznego w dziedzinie rzeźby, a od tyłu Jana Klincewicza
– inspektora nadzoru budowlanego.
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❹ Kamienica,

ul. Mariacka 14
Kamienica pod numerem 14 nie wyróżnia się niczym wyjątkowym. Ma skromną klasycystyczną fasadę i jest jednym z mniejszych domów przy ulicy Mariackiej. Również jej przedproże
nie wydaje się nazbyt okazałe: schody nie wybiegają przed
taras, lecz są wciągnięte w jego obręb. Tarasu nie ozdabiają
kamienne płyty, tylko drewniana balustrada. Kamienica ma
jedno piętro z nadstawką, czyli węższą od samego obiektu
nadbudówką, w której mieszczą się dodatkowe pomieszczenia. Szczyt zakończony jest prostym gzymsem, na którym
spoczywa niski fronton. Po bokach nadstawki znajdują się
rzeźbione w kamieniu rogi obfitości. To popularny w sztuce
motyw związany z mitologią grecką. Według niej Zeus, najpotężniejszy z bogów, w dzieciństwie musiał ukrywać się przed
swoim ojcem – Kronosem. Wychowywała go koza o imieniu
Amalteja. W czasie zabawy Zeus nieumyślnie złamał jej róg,
a potem, nie chcąc, żeby się zmarnował, sprawił, że róg wypełniał się wszystkim, czego zapragnęła osoba, która go trzymała.
Tym, co wyróżnia kamienicę pod numerem 14, jest nazwisko jej właściciela. W 1787 roku zakupił ją Karl Friedrich Conradi, syn Eduarda Friedricha, który przez wiele lat sprawował
funkcję burmistrza. Rodzina Conradi nie była najbogatsza, ale
za to świetnie wykształcona. Dziadkiem Eduarda był Israel, który studiował medycynę w Lejdzie (miasto w Holandii) i uzyskał tytuł doktora. Po powrocie do Gdańska został oficjalnym
lekarzem miejskim. Był naukowcem, napisał kilka prac poświęconych medycynie i fizyce, tworzył także poezje. Jego wnuk
również odebrał staranne wykształcenie, ale sukcesy życiowe
osiągnął głównie dzięki korzystnemu małżeństwu. Eduard oże-
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nił się w 1741 roku z Anną Elżbietą Schwartzwald, dziedziczką olbrzymiej fortuny, spokrewnioną z wieloma zamożnymi
i wpływowymi gdańskimi rodami. Eduard w 1761 roku został
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burmistrzem i urząd ten sprawował aż do czasu zajęcia miasta
przez Prusy. Conradi był aktywnym urzędnikiem, broniącym
przywilejów Gdańska. Dokonał reformy tutejszego szkolnictwa. W szkołach miejskich zaczęto wprowadzać język niemiecki jako wykładowy (zamiast łaciny) oraz nowe przedmioty.
Eduard i Anna Elżbieta doczekali się dwóch synów – młodszy,
Franz Eduard, zmarł bardzo młodo, natomiast starszy, Karl Friedrich, odziedziczył po swojej matce wielki majątek. Ze względów zdrowotnych nie założył rodziny. Aby utrwalić nazwisko
rodowe, zdecydował, że po śmierci jego majątek zostanie przeznaczony na założenie szkoły. Placówka zaczęła działać w należącej do Conradiego wsi Jankowo trzy lata po jego śmierci
w 1801 roku. W 1900 roku szkołę przeniesiono do Gdańska-Wrzeszcza, gdzie działa do dziś. Jest najstarszą szkołą średnią
w mieście. Zgodnie z wolą fundatora Conradinum – bo taką
nazwę nosi ta placówka – upamiętniło Karla Friedricha i jego
rodzinę. Obecnie Conradinum to zespół Szkół Okrętowych
i Ogólnokształcących.

❺ Brama Świętojańska,

ul. Świętojańska 43/44

W trakcie spaceru poświęconemu barokowi poznaliście obiekt,
który łączył w sobie cechy dwóch odległych stylów: gotyku
i baroku. Była to kamienica nazywana Sienią Gdańską. Brama
Świętojańska także jest przykładem zabytku niejednorodnego. Można w niej odnaleźć elementy gotyku i klasycyzmu.
Bramy wodne, do których zalicza się Brama Świętojańska,
powstały jeszcze w średniowieczu (okres w Europie od V do
XV wieku). Większość z nich zatem to obiekty gotyckie, z wyjątkiem Bramy Zielonej, którą zbudowano w XVI wieku i któ-
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ra jest wspaniałym przykładem budowli manierystycznej. Ich
wspólna nazwa odnosi się do ich lokalizacji – bramy broniły
miasta od strony Motławy. W XVI wieku nie obawiano się już
zagrożenia od strony rzeki, dlatego bramy utraciły swój militarny charakter. Zostały przekształcone w mieszkania, magazyny
i warsztaty.
Zmiany te nie ominęły Bramy Świętojańskiej, która doczekała się gruntownej przebudowy w XVII wieku. Później, około
roku 1800, nadano budynkowi formę klasycystyczną. W czasie
II wojny światowej zabytek został poważnie uszkodzony, ocalał jedynie przejazd, umożliwiający dotarcie nad Motławę od
strony ulicy Świętojańskiej. Odbudowa przeprowadzona w latach 1976–1978 przywróciła bramie wygląd z początku XIX
wieku. Pozostał gotycki przejazd, którego górną część wieńczy
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ostry łuk, a także gotyckie szczyty bocznych elewacji (ścian).
Każda z nich ozdobiona jest trzema ostrołukowymi blendami
(płytkimi wnękami), które zakończono niskimi, podwójnymi
sterczynami. Klasycystyczny charakter ma fasada wschodnia
– od Motławy. Od strony północnej (tej bliżej Żurawia) zwieńczona została frontonem z charakterystycznym półokrągłym
oknem.
W bramie mieszczą się obecnie biura i hostel.

Czy wiesz, że:
• Muzeum w Domu Uphagena otworzono w 1911 roku. Funkcjonowało do 1944 roku, kiedy to z powodu działań wojennych wyposażenie zdemontowano i wywieziono z Gdańska.
Kamienicę odbudowano po wojnie, a w 1998 roku, wykorzystując uratowane elementy wystroju, muzeum ponownie
uruchomiono.
• Z inicjatywy burmistrza Daniela Gralatha starszego powstała okazała aleja lipowa, łącząca dzisiejszą dzielnicę Wrzeszcz
z Gdańskiem, znana obecnie jako Aleja Zwycięstwa. Pomnik
upamiętniający włodarza znajduje się przy Alei Zwycięstwa
pomiędzy wylotami ulic Marii Skłodowskiej-Curie i Mariana
Smoluchowskiego.
• Ojcem chrzestnym pierworodnego syna Karla Friedricha
Gralatha był polski król Stanisław August Poniatowski, po
którym chłopiec otrzymał imię. Król był także jedną z pierwszych osób, które obdarowano książką poświęconą historii Gdańska, napisaną przez brata Karla Friedricha, Daniela
Gralatha młodszego.
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• Podobizny osób odbudowujących Główne Miasto znajdują się także na zwornikach arkad podcienia kamienicy przy
ul. Długi Targ 25. Kamienicę odbudowano w 1954 roku.
Autor dekoracji, Tadeusz Godziszewski, umieścił tu siedem
portretów: architekta Wojciecha Zaleskiego, rzeźbiarza Stanisława Horno-Popławskiego, malarza Jacka Żuławskiego,
architekta Lecha Kadłubowskiego (wszystkie od ulicy Pończoszników), architekta Michała Bojakowskiego (od ulicy
Chlebnickiej), malarki Józefy Wnukowej oraz historyka sztuki Bronisława Mieszkowskiego, któremu ze względu na pociągłą twarz dodano po bokach dwa lwy (oba wizerunki od
Długiego Targu).
• Ze Stanisławem Augustem Poniatowskim związany był
również Karl Friedrich Conradi, który otrzymał tytuł szambelana na królewskim dworze.
Zdjęcia: Wikipedia, Klaudiusz Grabowski, Michał Szymończyk
(ze zbiorów Nadbałtyckiego Centrum Kultury)
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2015.
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Quiz
1. Szczyt kamienicy przy ul. Długi Targ 12 zdobią postacie ze słynnego obrazu Rafaela. Zostały tu umieszczone w czasie ostatniej konserwacji fasady. Są to:
a. średniowieczni rycerze
b. renesansowe damy dworu
c. starożytni filozofowie
2. W którym roku powstało malowidło na kamienicy
przy Długim Targu 35?
a. 1955
b. 1945
c. 1947
3. Podcień domu przy ul. Chlebnickiej 20 nie ma innych
ozdób poza portretami twórców. Inaczej jest w kamienicy przy ul. Długi Targ 25, znajdującej się po drugiej
stronie podwórza. Sklepienie (czyli konstrukcja zamykająca od góry pomieszczenie) tego podcienia zostało
pokryte wielobarwną polichromią ze zwierzętami.
Jakie to zwierzęta?
a. jelenie i ptaki
b. lwy i motyle
c. jednorożce i słonie
4. Kamienica pod numerem 12 ma jedno z najmłodszych, ale i najciekawszych przedproży na ulicy Mariackiej. Pochodzi ono z 1940 roku, a na jego płytach
umieszczono morskie stworzenia z gdańskich monet.
Jakie to stworzenia?
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a. meduza i śledź
b. delfin i homar
c. flądra i dorsz
5. Obok Bramy Świętojańskiej znajduje się czterogwiazdkowy hotel, zbudowany w 1997 roku. Jego
nazwa odwołuje się do historii miasta. Jak brzmi?
a. Hanza
b. Heweliusz
c. Królewski
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EKLEKTYZM I NEOSTYLE
Podczas przedostatniego spaceru w tej edycji Gdańskich Miniatur przyjrzymy się zabytkom, które powstały w XIX wieku.
Okres ten był szczególnie ważny dla przestrzeni, w której żyjemy, ponieważ pod wpływem zachodzących wówczas przemian zamknięte i ciasne dotąd miasta otworzyły się i unowocześniły. Większość miast została gruntownie przebudowana,
założono kanalizację deszczową (do której odprowadzane były
opady) i ściekową (do której kierowano nieczystości z mieszkań), oświetlono ulice. Początkowo w miastach działały latarnie gazowe – pierwsze zainstalowano w brytyjskim Londynie
w 1809 roku, dziesięć lat później doczekał się ich także Paryż,
stolica Francji. Z czasem uciążliwe w obsłudze latarnie gazowe, które latarnik codziennie musiał gasić i zapalać, wymieniono na elektryczne. Ulice miast zostały pokryte brukiem,
a dla wygody pieszych wykładano trotuary (chodniki). Ruszył
transport publiczny. Podróżni mogli korzystać z omnibusów
(to rodzaj wieloosobowego pojazdu, poprzednik autobusów)
i tramwajów ciągniętych przez konie. Z upływem lat, podobnie jak w wypadku oświetlenia, w tramwajach zamontowano
napęd elektryczny. Pojawiły się również trolejbusy (autobusy
napędzane prądem).

170

1

3

5

2

4

6

EKLEK T YZM I NEOST YLE

171

Miasta przeżywały rozkwit w związku z gwałtownym rozwojem przemysłu. Zwiększała się ich powierzchnia, a także
liczba mieszkańców. Często jednak w rozbudowie przeszkadzały stare mury i fortyfikacje (umocnienia obronne).
W Europie już od końca XVIII wieku zaczęto je rozbierać,
a proces ten nazywamy defortyfikacją. Na pozyskanych
terenach wytyczano nowe ulice, zakładano parki, zieleńce
i promenady.
Ważnym wydarzeniem w historii urbanistyki (nauki o planowaniu i budowaniu miast i osiedli) była wielka przebudowa Paryża, trwająca od 1852 do 1870 roku. Została wówczas
wyburzona znaczna część gęstej średniowiecznej zabudowy,
powstały szerokie ulice obsadzone drzewami (zdjęcie nr 1),
parki i zieleńce. Przy szerokich ulicach stawiano wysokie domy
towarowe, hotele i kamienice (zdjęcie nr 2), które miały coraz więcej pięter dzięki nowemu wynalazkowi: windzie. Ulice
zbiegały się na obszernych placach.
W stolicy Francji wzniesiono także w tym okresie wiele okazałych gmachów użyteczności publicznej, takich jak Opera
Garniera (zdjęcie nr 3), budynki dworców: Północnego (zdjęcie nr 4), św. Łazarza i Lyońskiego, oraz kościoły: św. Trójcy
(zdjęcie nr 5), św. Augustyna czy św. Ambrożego. Przebudowa
Paryża stała się wzorem dla innych miast. Zasadnicze zmiany
wprowadzono także we Wiedniu, stolicy Austrii, gdzie w miejscu dawnych murów otaczających miasto powstał Ring, czyli
szeroka aleja. Stanęły przy niej duże, odznaczające się przepychem budynki, takie jak Nowy Ratusz, Teatr Zamkowy (zdjęcie nr 6), Muzeum Historii Naturalnej i Muzeum Historii Sztuki (zdjęcie nr 7) czy opera (zdjęcie nr 8). Olbrzymie gmachy
powstawały w całej Europie. Do najsłynniejszych należą pałac
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westminsterski w Londynie (zdjęcie nr 9) i parlament w Budapeszcie, stolicy Węgier (zdjęcie nr 10).
W Gdańsku przemiany zaczęły się później niż w innych miastach Europy. Przyczyniła się do tego przede wszystkim postawa władz Prus. Przypomnijmy, że w wyniku drugiego rozbioru
Polski (w 1793 roku) nasze miasto znalazło się właśnie pod panowaniem Prus.
Położenie Gdańska, blisko granic z Rosją, było strategiczne.
Miasto pełniło funkcję twierdzy i dlatego władze wojskowe
długo nie zgadzały się na rozbiórkę starych fortyfikacji. Defortyfikacja nastąpiła dopiero pod koniec XIX wieku, czyli sto lat
później niż w innych miastach. Rozbiórka objęła w pierwszej
kolejności część zachodnią (od strony Bramy Wyżynnej), gdzie
miał stanąć Dworzec Główny. Budynek oddano do użytku
w 1900 roku. Wcześniej podróżni musieli korzystać z dworca przy Bramie Nizinnej, uruchomionego w 1852 roku, oraz
z dworca przy Bramie Wyżynnej, czynnego od 1867. Następnie rozebrano północny odcinek fortyfikacji (od strony stoczni), a jeszcze później wschodni (od strony Bramy Żuławskiej).
Bastiony południowe zostały zlikwidowane jedynie częściowo
(Wyskok, Miś, Królik, Wilk) lub pozostały (Gertruda, Żubr) i są
dziś ciekawą pamiątką po nowożytnych fortyfikacjach.
W XIX wieku nie obowiązywał jeden styl architektoniczny.
Na początku stulecia popularny był wciąż styl klasycystyczny.
Z czasem jednak w wielu państwach europejskich do głosu
doszła fascynacja przeszłością. Odkrywano na nowo dawne
style panujące w średniowieczu: romanizm i gotyk. Później
zaczęto interesować się także stylami epoki nowożytnej, renesansem i barokiem. Architekci czerpali więc otwarcie z dawnych form, tworząc projekty w stylach neoromańskim, neogo-
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tyckim, neorenesansowym czy neobarokowym. Ze względu
na zainteresowanie starymi formami i przeszłością wszystkie
te style opatrujemy wspólną nazwą: historyzm. Inne określenie tych licznych nurtów pojawiających się w architekturze
w XIX wieku to neostyle. Szczególnie pod koniec XIX wieku
projektanci inspirowali się nawet kilkoma stylami naraz. Czerpali na przykład równocześnie z baroku i renesansu, tworząc
mieszankę nazywaną eklektyzmem. W Gdańsku powstało
wiele obiektów eklektycznych, neogotyckich, ale także neobarokowych i neorenesansowych.

❶ I Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika,
ul. Wały Piastowskie 6

Budynek I Liceum Ogólnokształcącego, nazywanego „jedynką”, został wzniesiony w 1904 roku. Stanowi część tak zwanego
„trójkąta naukowego”, który powstał na początku XX wieku.
Ten fragment miasta w XIX stuleciu wyglądał zupełnie inaczej.
Przez ulice Wały Piastowskie i Wały Jagiellońskie przebiegał usypany z ziemi pas umocnień. Wysokie wały okalały cały
Gdańsk już od początku XVII wieku. Chroniły mieszkańców
i mieszkanki przed wrogimi wojskami. Do miasta można było
wjechać przez cztery bramy: od zachodu przez Bramę Wyżynną, od wschodu przez Żuławską, od południa przez Nizinną,
a od północy przez Bramę św. Jakuba. Jednak otaczający miasto pierścień fortyfikacji z czasem stał się przeszkodą w rozwoju Gdańska, w którym zaczęło po prostu brakować miejsca.
Postanowiono więc rozebrać wały i zasypać fosy. Pamiątką po
fortyfikacjach są trzy bramy oraz kilka bastionów.
Ocalały bramy Wyżynna, Nizinna i Żuławska. Mniej szczęścia miała Brama św. Jakuba, którą rozebrano podczas niwelo-

EKLEK T YZM I NEOST YLE

175

wania wałów. Po rozebraniu wałów powstawały nowe trakty,
które obecnie są głównymi ulicami miasta. Tam, gdzie stała
Brama św. Jakuba, wytyczono Plac Hanzy – rozległy skwer
o powierzchni ponad jednego hektara, obsadzony wiązami, lipami i klonami. Znajdowało się tu kilka placów zabaw dla dzieci. Wokół wzniesiono kamienice i przede wszystkim budynki
tworzące „trójkąt naukowy”: Archiwum Państwowe, Szkołę św.
św. Piotra i Pawła oraz Bibliotekę Miejską.
Archiwum Państwowe zbudowano w 1902 roku. Przeniesiono tu dokumenty miejskie, takie jak księgi chrztów i ślubów,
rachunki, zdjęcia, plany czy mapy, przechowywane do tej pory
w Ratuszu Głównego Miasta przy ulicy Długiej. Najstarsze
z nich pochodzą z XII wieku. Gdyby wszystkie zgromadzone
tu materiały ułożyć w jednej linii, miałaby ona długość ponad
12 000 metrów!
Drugim budynkiem wchodzącym w skład „trójkąta naukowego” była Szkoła św. św. Piotra i Pawła, jedna z najstarszych
tego rodzaju placówek w mieście. Pierwotnie znajdowała się
na Starym Przedmieściu.
Pierwsza informacja o szkole przy kościele św. św. Piotra
i Pawła pochodzi z 1436 roku. W 1776 roku placówka ta została uznana – razem ze Szkołą Mariacką i Świętojańską – za
najlepszą w Gdańsku. Jej siedziba przy ulicy Żabi Kruk spłonęła
w 1857 roku. Budynek mieścił wówczas siedem sal lekcyjnych,
hol (gdzie spotykali się uczniowie), gabinety: chemiczny, fizyczny, przyrodniczy, salę do zajęć plastycznych oraz ogródek,
gdzie hodowano rośliny na potrzeby zajęć przyrodniczych.
Uczniowie na dwa lata musieli przenieść się do Zielonej Bramy. Na Stare Przedmieście powrócili w 1859 roku. Jednak odbudowany obiekt okazał się niewystarczający. W 1901 zaczęto
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więc budowę nowego, ale już nie przy Żabim Kruku, gdzie
nie było miejsca, lecz przy Placu Hanzy. Budynek został oddany do użytku w 1904 roku i był utrzymany w stylu neogotyckim. Możemy odnaleźć w nim wiele elementów znanych
ze średniowiecza. Główne wejście ulokowano w rogu ulicy
Łagiewniki i Placu Hanzy. Drzwi zostały obramowane ozdobnym portalem, zwieńczonym wimpergą, czyli trójkątnym,
smukłym szczytem nad portalem. Dekorację wimpergi stanowi trójliść – ornament przedstawiający trzy liście (podobne
ozdoby mogliście zobaczyć na Kamienicy Schlieffów w trakcie spaceru poświęconego gotykowi) – a wieńczy ją kwiaton
(ozdoba przypominająca rozwijający się kwiat). Na brzegach
wimpergi znajdują się żabki – drobne kuliste formy podobne
do rozkwitających pączków. Szczyt budynku został ozdobiony blendami (przypomnijmy, że blendy to płytkie nisze za-
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kończone łukami) oraz sterczynami (inaczej pinaklami bądź
fialami; to pionowy element podobny do smukłej wieżyczki).
Sterczyny szczytu, podobnie jak wimperga, zakończone są
kwiatonami. Z kolei brzegi szczytu zdobią żabki. Linie dachu
częściowo zakrywa krenelaż (blanki), czyli mur z wystającymi fragmentami przypominającymi zęby. Krenelaż w wydaniu
średniowiecznym możemy podziwiać na murach obronnych
wokół Głównego Miasta. Wielkie okna nad głównym wejściem Szkoły św. św. Piotra i Pawła doświetlają reprezentacyjną
salę wykładową – aulę, na której odbywają się najważniejsze
uroczystości. Budynek mieści 24 klasy oraz laboratoria i specjalistyczne gabinety do nauki chemii czy fizyki. W jednej z wież
ulokowano obserwatorium astronomiczne.
Od maja 1945 roku budynek jest siedzibą I Liceum Ogólnokształcącego w Gdańsku. W 1964 roku szkole nadano imię
Mikołaja Kopernika. „Jedynka”, podobnie jak wcześniej Szkoła
św. św. Piotra i Pawła, słynie z wysokiego poziomu nauczania.
Ukończyło ją wielu znanych polityków, artystów i naukowców.

❷ Polska Akademia Nauk Biblioteka Gdańska,
ul. Wałowa 15

Trzecim obiektem wchodzącym w skład „trójkąta naukowego” jest budynek biblioteki. Powstał w tym samym czasie, co
szkoła i archiwum, czyli na początku XX wieku. Biblioteka, podobnie jak pozostałe placówki, ma znacznie dłuższą historię,
sięgającą XVI wieku. W 1591 roku w porcie gdańskim rozbił się
okręt, na którym płynął pochodzący z Włoch Giovanni Bernardino Bonifacio markiz Orii. Markiz był osobą bardzo dobrze
wykształconą, interesował się kulturą starożytną i religią. Jego
pasją były książki, które – jako człowiek majętny – mógł kupo-
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wać i kolekcjonować. D’Oria od 1557 roku dużo podróżował.
W 1591 roku udał się do Gdańska, gdzie postanowił osiąść
na stałe. Nieszczęśliwy los sprawił, że statek, którym płynął,
rozbił się tuż przed wejściem do portu. Markiza i większość
jego cennego bagażu udało się uratować. Władze miasta zaoferowały rozbitkowi mieszkanie i pieniężną rentę. W zamian
markiz zapisał swój cenny księgozbiór Radzie Miasta. Dzięki
temu w 1596 roku mogła rozpocząć działalność Biblioteka
Rady Miejskiej Gdańska. D’Oria zmarł rok później w wieku 80
lat. Zbiory przechowywano w budynku po klasztorze przy
kościele św. Trójcy. Zakonnicy opuścili ten budynek w wyniku zmian, jakie przyniosła reformacja (jak pamiętacie, był to
ruch religijny i społeczny mający na celu odnowę chrześcijaństwa), i od 1558 roku służył on jako siedziba Gimnazjum
Akademickiego.
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Zbiory biblioteki stale się powiększały o kolekcje książek
przekazywane przez bogatych mieszczan, profesorów i duchownych. Oprócz ksiąg do zasobów instytucji trafiały także
inne pomoce naukowe: globusy, mapy czy instrumenty astrologiczne. Na początku XIX wieku stara siedziba była już zbyt
mała. Planowano budowę nowej, ale brakowało funduszy.
W 1819 roku zbiory przeniesiono do odbudowanego kościoła św. Jakuba (kościół został uszkodzony w wyniku potężnego
wybuchu, do jakiego doszło w pobliskiej Baszcie Prochowej).
W 1821 roku bibliotekę uruchomiono pod nazwą Biblioteki
Miejskiej. W jej zbiorach było 21 400 książek. Placówka nadal
powiększała swoje zbiory. W 1899 roku kolekcja liczyła już
111 000 pozycji, dlatego w 1900 roku zapadła decyzja o budowie nowej siedziby. Cztery lata później neogotycki, najeżony
sterczynami i wieżyczkami obiekt został oddany do użytku.
Składał się z dwóch głównych części: magazynu książek oraz
budynku z czytelniami i gabinetami. Magazyn mógł pomieścić 250 000 książek ulokowanych na sześciu kondygnacjach.
W 1944 roku część zbiorów wywieziono, aby uratować je
przed ewentualnymi zniszczeniami wojennymi. Trafiły do
Malborka i Pelplina oraz do piwnic Ratusza Starego Miasta.
Na szczęście budynek nie ucierpiał w 1945 roku i już w 1946
mogli z niego korzystać czytelnicy i czytelniczki. Ponieważ
Biblioteka Miejska posiadała jedne z najcenniejszych zbiorów w Polsce, zadecydowano, aby opiekę nad nią roztoczyła
Polska Akademia Nauk. Placówka zyskała nową nazwę: Polska
Akademia Nauk Biblioteka Gdańska. W 1975 roku oddano do
użytku nowe skrzydło, zbudowane od strony ulicy Łagiewniki, w którym mieściła się duża czytelnia i kolejne pracownie.
Jednak powiększające się zbiory wymagały jeszcze większej
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powierzchni. W 2000 roku zaczęto wznosić nowy budynek
przy ulicy Wałowej. W tym czasie biblioteka posiadała blisko
800 000 książek. Nowa siedziba została uruchomiona w 2005
roku. Trafiły tu zbiory pochodzące z XX wieku. Najcenniejsza
część kolekcji pozostała w starym gmachu, gdzie udostępniona jest w pięknej zabytkowej czytelni.

❸ Hala Targowa,

Plac Dominikański 1
Wiele ulic i placów w Gdańsku określa się mianem targu. Te
nazwy nie są przypadkowe, lecz wskazują na historię danego
miejsca. Na Targu Drzewnym handlowano niegdyś drewnem,
na Węglowym – węglem. Położony nad Motławą Targ Rybny
był idealnym miejscem do handlu świeżymi rybami złowionymi w morzu czy rzece. Wbrew pozorom na Targu Siennym nie
sprzedawano siana, lecz konie i bydło – to określenie nawiązywało do paszy dla zwierząt.
Nie wszystkie nazwy przetrwały, mało kto dziś o tym wie,
ale w Gdańsku był także Targ Chlebowy, Targ Poziomkowy,
Targ Wąchany czy Targ Prosiąt. Całe miasto przypominało
więc wielkie targowisko. W XIX wieku władze Gdańska postanowiły uporządkować przestrzeń handlową, tak jak to
czyniono w całej Europie. W latach 1894–1896 na placu po
dawnym klasztorze dominikanów, przy kościele św. Mikołaja, zbudowano nowoczesny, eklektyczny, z cechami neobarokowymi, budynek hali targowej. Zamknięto pozostałe
targowiska poza Targiem Rybnym. Hala mieściła 188 stoisk
handlowych (w tym 16 rybnych), a także lokale biurowe, posterunek policji oraz toalety. Na zewnątrz znalazły się stoiska
do handlu warzywami i owocami, tak zwany zielony rynek.

EKLEK T YZM I NEOST YLE

181

Hala była czynna przez sześć dni w tygodniu. Otwierano ją
o 5.00 rano latem, a o 6.00 zimą. Zamykano o 20.00, z przerwą obiadową pomiędzy 13.00 a 17.00. Do wnętrza hali prowadzą cztery duże wejścia (ze względu na wielkość możemy
nazywać je bramami): od północy, od południa, od wschodu
i od zachodu. Przy każdym znajduje się wiatrołap, czyli rodzaj przedsionka, dzięki któremu do wnętrza nie dostaje się
latem gorące powietrze, a zimą mroźne. Wszystkie drzwi oraz
nadświetla, czyli okna nad wejściem, ozdobione są pięknymi
kratami. Możemy odnaleźć tu symbole handlu, zwierzęta,
ptaki i ryby. Nad bramami umieszczono także herb Gdańska.
Cały budynek został ozdobiony wieżyczkami zwieńczonymi
kopulastymi hełmami. Warto wejść do środka, żeby zobaczyć
ciekawą konstrukcję podtrzymującą dach. Spoczywa on na
dwóch rzędach potężnych słupów wykonanych z żeliwa,
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czyli metalu składającego się z żelaza z dodatkiem węgla.
Żeliwo było często stosowane, ponieważ łatwo poddawało
się obróbce, a poza tym odznaczało się dużą wytrzymałością.
Środkowa część dachu hali została podwyższona i zaopatrzona w okna, które nazywamy świetlikami.
Budynek nie uległ zniszczeniu w trakcie II wojny światowej
i nadal służył jako główne miejskie targowisko. W latach 60.
ubiegłego wieku zastanawiano się nad jego wyburzeniem
i zbudowaniem dużego sklepu samoobsługowego. W tym
czasie dziewiętnastowieczna architektura nie cieszyła się
jeszcze uznaniem, ponieważ nie była uważana za zabytkową.
Wojewódzki konserwator uratował obiekt, wpisując go do
rejestru zabytków. Hala przeszła gruntowny remont w latach
2001–2005. Odkryto wówczas pod budynkiem pozostałości
pierwszego kościoła św. Mikołaja, które mogliście obejrzeć
w trakcie Miniaturowego spaceru poświęconego stylowi romańskiemu. W Hali Targowej jest obecnie 107 stoisk, czynnych od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00–18.00,
a w soboty 9.00–15.00.

❹ Polska Filharmonia Bałtycka im. Fryderyka Chopina,
ul. Ołowianka 1

Obiekty, które poznaliście w tym rozdziale, pełnią tę samą
funkcję od chwili powstania. W dawnej Szkole św. św. Piotra
i Pawła nadal odbywają się lekcje, w Bibliotece Miejskiej czytelnicy i czytelniczki niezmiennie mogą korzystać z licznych
zgromadzonych tam książek i czasopism, a w Hali Targowej
można dziś, tak jak sto lat temu, kupić świeżego dorsza lub
wędzoną makrelę. Tymczasem budynek Polskiej Filharmonii
Bałtyckiej zlokalizowany na wyspie Ołowianka powstał w 1898
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roku jako elektrownia. W 1907 roku na wyspie wzniesiono dwa
domy na potrzeby pracowników zakładu.
Oprócz światła do mieszkań i ulicznych latarni, elektrownia
dostarczała prąd niezbędny do działania miejskich tramwajów.
Od strony Motławy obiekt wyróżniał się wspaniałą neogotycką
fasadą, ozdobioną trzema wielkimi oknami, które zakończono
rozetami (formą przypominającą rozwiniętą różę). Po bokach
stały wieżyczki podobne do smukłych baszt, a nad całością
górował potężny komin. Niestety fasada od strony rzeki runęła
w 1945 roku. Po wojnie elektrownię szybko uruchomiono, ale
fasadę odbudowano w prostszej formie. Więcej szczęścia miała druga fasada, od strony ulicy Ołowianka, która zachowała się
niemal bez zmian. Elektrownia działała do 1996 roku.
Opuszczony budynek przekazano Polskiej Filharmonii Bałtyckiej, która wówczas nie miała swojej stałej siedziby. Obiekt
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gruntownie przebudowano, tak by mógł teraz pełnić zupełnie
inne funkcje. Na pomysł przystosowania budynku do występów i koncertów wpadł dyrektor filharmonii Roman Perucki.
Podczas pobytu w Szwecji odwiedził on miasto Norrkoeping,
słynące z tego, że wiele tamtejszych budynków dawnych fabryk i zakładów przekształcono w obiekty kultury. Uniwersytet
umieszczono w dawnej fabryce tekstyliów, muzeum miejskie
w dawnej farbiarni, a muzeum pracy – w starej fabryce bawełny. Także filharmonię w Norrkoeping ulokowano w budynkach
poprzemysłowych (wcześniej działała w nich fabryka papieru).
Prace na Ołowiance trwały od 1998 do 2007 roku, a ich
efektem jest nowoczesne, imponujące centrum muzyczno-kongresowe. W budynku znajdują się cztery sale: największa
– Koncertowa, Kameralna na 180 osób, Jazzowa na 200 i najmniejsza, Dębowa, mogąca pomieścić 100 osób. W salach odbywają się nie tylko koncerty i imprezy muzyczne, ale także
spotkania, konferencje i sympozja. W budynku jest również
nowoczesne studio nagraniowe oraz dwupoziomowe foyer, czyli rozległa sala (lub korytarz), w której podczas przerw
w koncertach czy obradach można odpocząć i porozmawiać.
Najbardziej imponującym wnętrzem w obiekcie jest bez wątpienia Sala Koncertowa, która może pomieścić 970 miłośników i miłośniczek muzyki albo nawet 1100 uczestników konferencji. Umieszczono tu organy, sprowadzone w 2004 roku
z katedry w Lozannie w Szwajcarii.

❺ Przepompownia Ołowianka,
ul. Ołowianka 4a

Przepompownia ścieków na Ołowiance jest największym i najstarszym tego typu obiektem w Gdańsku. Została zbudowana
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w 1871 roku, działa więc już od 150 lat. Spływały do niej ścieki
z całego Śródmieścia. Z Ołowianki przetaczano je na Sączki,
czyli łąki położone między Przeróbką a Stogami (dzielnice
Gdańska). Łąki te pełniły funkcje irygacyjne, to znaczy przepuszczano przez nie zanieczyszczoną wodę, w ten sposób ją
oczyszczając, następnie woda spływała do Martwej Wisły.
Wzniesiony z żółtej cegły obiekt składa się z hali przepompowni, domku dla pracowników i kotłowni z kominem.
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W 1932 i 2001 roku w przepompowni unowocześniono maszyny, ale same budynki pozostały niezmienione. Obecnie
spływa tu 60% gdańskich zanieczyszczeń, które są przetaczane do Oczyszczalni Wschód, położonej w dzielnicy Rudniki.

Czy wiesz, że:
• Pierwszy dworzec w Gdańsku zbudowano w okolicach Bramy Nizinnej. Uruchomiony został w 1852 roku. Po otwarciu
Dworca Głównego stary obiekt obsługiwał pociągi towarowe. W 1945 roku został zniszczony, ale po częściowej odbudowie nadal działał. Ostatnie zabudowania dworca rozebrano w 2015 roku, robiąc miejsce pod nową zabudowę.
• Dworzec przy Bramie Wyżynnej, czynny od 1867 roku, był
rozwiązaniem prowizorycznym (czyli nietrwałym) i po oddaniu do użytku Dworca Głównego został rozebrany.
• Markiza Orii pochowano w kościele św. Trójcy, gdzie znajduje się upamiętniające go epitafium (rodzaj pomnika lub
tablicy ku czci zmarłej osoby), ufundowane przez burmistrza Bartłomieja Schachmana. Burmistrz także kolekcjonował książki i część swoich zbiorów przekazał Bibliotece
Rady Miasta.
Zdjęcia: Wikipedia, Klaudiusz Grabowski
Bibliografia:
Barton-Piórkowska J., Stare Miasto, Gdańsk 2010.
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Quiz
1. Budynek I LO stał kiedyś przy nieistniejącym już Placu
Hanzy. Obecna siedziba szkoły sąsiaduje z bardzo
ważnym dla historii Polski i Europy miejscem. Jak się
ono nazywa?
a. Plac Trzech Krzyży
b. Plac Poległych Stoczniowców
c. Plac Solidarności
2. Na budynku Polskiej Akademii Nauk Biblioteki
Gdańskiej, przy wejściu głównym, znajdziemy tablicę
upamiętniającą markiza Orii. Z jakiej okazji została
tam umieszczona?
a. 400 rocznicy istnienia biblioteki
b. 400 rocznicy przybycia markiza do Gdańska
c. 450 rocznicy urodzin darczyńcy
3. Halę Targową ozdabiają wieżyczki, ulokowane
w narożnikach budynku i przy wejściach. Ile jest tych
wieżyczek?
a. 8
b. 12
c. 16
4. Obok budynku Polskiej Filharmonii Bałtyckiej przycumowany jest statek, który stanowi własność Narodowego Muzeum Morskiego. Jak się nazywa?
a. Neptun
b. Sołdek
c. Tryton
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5. Przepompownia znajduje się w miejscu, w którym do
Motławy wpada:
a. Radunia
b. Kanał Raduni
c. Opływ Motławy
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MODERNIZM I SOCREALIZM
Wiek XX dzięki rozwojowi nauki i techniki przyniósł wiele zmian.
Także w architekturze doszło do kilku przełomów. Zastosowano nowe materiały, na przykład żelbet, czyli beton, wewnątrz
którego znajdują się metalowe druty, nazywane zbrojeniem.
Żelbet został wprawdzie wynaleziony już w XIX wieku, ale na
wielką skalę zaczęto go używać dopiero w następnym stuleciu.
Według anegdoty przypadkowym autorem tego wynalazku
był francuski ogrodnik Joseph Monier. W 1867 roku Monierowi
w czasie pracy miał wpaść do kadzi z płynnym betonem druciany koszyk. Gdy ogrodnik wyciągnął koszyk ze stwardniałym
betonem, okazało się, że uzyskał bardzo wytrzymały materiał
(odporny m.in. na mróz). Monier zaczął wykorzystywać żelbet
do produkcji ogrodowych donic. W budownictwie nowy materiał zastosował François Hennebique, który w 1892 roku opracował system konstrukcji żelbetowej. Już wcześniej używano
metalu jako materiału konstrukcyjnego przy wznoszeniu hal
fabrycznych i mostów. Przykładem ogromnego potencjału stali
jest słynna wieża Eiffla, której budowę zakończono w 1889 roku.
Żelbeton szybko upowszechnił się w Europie, a następnie
na innych kontynentach. Zaczęto stawiać coraz większe i wyższe budynki.
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Jeszcze na początku XX wieku najwyższymi budowlami na
świecie były świątynie chrześcijańskie – katedry w miastach
angielskich, francuskich i niemieckich. Najwyższym obiektem
w 1900 roku była katedra w niemieckim Ulm, licząca 161,5
metra, ale już w 1901 roku wyprzedził ją o 5,5 metra ratusz
w Filadelfii, pierwszej stolicy Stanów Zjednoczonych Ameryki
Północnej. Od tej pory najwyższe budynki wznoszono właśnie w tym państwie. Z wieżowców słynęły szczególnie dwa
miasta: Nowy Jork i Chicago. W latach 30. ubiegłego wieku
w nowojorskiej dzielnicy Manhattan powstały liczne biurowce, okres ten nazwano wyścigiem wieżowców.
W 1931 roku zbudowano pierwszy budynek, który miał ponad 100 pięter. Był to Empire State Building (381 m). Pod koniec XX stulecia po raz pierwszy najwyższą budowlą na świecie był obiekt zlokalizowany w Azji – bliźniacze wieże Petronas
Towers liczyły 452 metry, a wzniesiono je w Kuala Lumpur,
stolicy Malezji.
W XX wieku zmienił się także stosunek do dekoracji architektonicznych. Dziewiętnastowieczne budynki zdobione były
różnego rodzaju detalami zaczerpniętymi z wcześniejszych
epok: pinaklami, kolumnami, pilastrami, które poznaliście
w trakcie poprzednich spacerów. Elementy te nie pełniły żadnych funkcji konstrukcyjnych, to znaczy nie były potrzebne do
tego, aby budynek stał. Spełniały jedynie funkcję estetyczną,
czyli zdobiły i sprawiały, że architektura była przyjemna dla
oka. Na początku XX wieku zaczął dominować inny sposób
myślenia. Uważano, że tylko to, co jest potrzebne, jest piękne,
a wszystkie ozdoby są zbędne i jedynie szpecą budynki. Takie
podejście nazywamy funkcjonalizmem. Szczególnie dosadnego określenia użył austriacki architekt Adolf Loos. W 1910
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roku porównał on „przystrajanie” budynków do pokrytych tatuażami ciał więźniów i „degeneratów”. Pamiętajmy, że ponad
sto lat temu społeczny odbiór tatuaży był – inaczej niż dziś –
całkowicie negatywny.
Loos twierdził, że ozdabianie budynków to strata pieniędzy. Drugim ważnym argumentem przeciw dekoracjom było
to, że podlegają modzie, która często się zmienia. Zdaniem
Loosa prawdziwe piękno tkwi w prostocie. Jeśli budynek jest
wykonany z materiałów dobrej jakości, to będzie się podobał
następnym pokoleniom. Loos swoje przemyślenia opublikował w książce Ornament i zbrodnia. Odrzucenie historycznych
form i skupienie się przy projektowaniu wyłącznie na funkcji,
jaką miał pełnić dany budynek, doprowadziło do powstania
modernizmu – stylu, który zdominował XX wiek.
Modernizm zaczął się rozwijać w latach 20. ubiegłego stulecia. Początkowo nie odrzucał całkowicie zdobień ani tradycyjnych materiałów, takich jak cegła. Architektura modernistyczna, tak jak niegdyś gotycka, różniła się w zależności od
miejsca, w którym powstawała, ale zmieniała się także z upływem czasu. Mimo to miała kilka cech wspólnych, które zostały ustalone w 1933 roku. W stolicy Grecji odbył się wtedy IV
Międzynarodowy Kongres Architektury Nowoczesnej (CIAM),
w trakcie którego uchwalono tzw. Kartę Ateńską.
Zawierała ona najważniejsze założenia nowoczesnej urbanistyki, wyznaczając trzy podstawowe potrzeby człowieka,
związane z: przestrzenią, zielenią i słońcem. Dziewiętnastowieczne miasta były gęsto zabudowane, wiele mieszkań było
ciemnych, wilgotnych, pozbawionych dostępu do wody i kanalizacji. Brakowało terenów zielonych, a zabudowa mieszkalna sąsiadowała z przemysłową. Architektom i urbanistom
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obecnym na IV Międzynarodowym Kongresie Architektury Nowoczesnej zależało na polepszeniu warunków życia.
Zgodnie z nowymi wytycznymi zawartymi w Karcie Ateńskiej
każdy pokój powinien mieć dostęp do światła dziennego,
budynki nie powinny być rozmieszczane wzdłuż głównych
dróg, dla każdego domu mieszkalnego należy przeznaczyć
odpowiedni obszar zielony. Dzielnice przemysłowe powinny
być oddzielone od dzielnic mieszkaniowych, a piesi mają poruszać się innymi drogami niż samochody. Karta podkreślała
także, iż w urbanistyce najważniejsze są funkcje mieszkania,
pracy i wypoczynku oraz komunikacji. Deklaracje zawarte
w Karcie Ateńskiej towarzyszyły projektantom i projektantkom jeszcze przez długie lata. Modernistyczne budynki miały
być proste, pozbawione ozdób; miasta – funkcjonalne, tzn.
odpowiednio zaprojektowane; drogi i ulice miały zapewniać
komunikację i dostęp do szkół, szpitali i sklepów. Modernizm
to także higieniczne i zdrowe warunki życia – jasne mieszkania z kuchniami i łazienkami, budynki otoczone zielenią
i terenami rekreacyjnymi. Przykładami architektury modernistycznej są: Hala Stulecia, zbudowana w 1913 roku (wczesny modernizm) we Wrocławiu według projektu Maxa Berga
(zdjęcie nr 1), Nowa Galeria Narodowa w Berlinie w Niemczech Ludwiga Miesa van den Rohe (zdjęcie nr 2), Opera
w Sydney w Australii Jorna Utzona (zdjęcie nr 3), jednostka
mieszkaniowa w Marsylii na południu Francji projektu jednego z twórców stylu, Le Corbusiera (zdjęcie nr 4) czy Muzeum
Guggenheima w Nowym Jorku w USA, dzieło Franka Lloyda
Wrighta (zdjęcie nr 5). Do miast zbudowanych według myśli
modernistycznej należy zaliczyć: stolicę Brazylii Brasilię, Tel
Awiw w Izraelu oraz polską Gdynię.
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Modernizm nie był jedynym stylem, w jakim budowano
w XX wieku. Nie wszystkim podobały się proste, pozbawione
ozdób bryły. Wznoszono więc również obiekty, które nawiązywały do dawnych epok, głównie klasycyzmu. Ale nawet zwolennicy tego rodzaju projektów nie rezygnowali z osiągnięć
modernizmu, tworząc funkcjonalne i nasłonecznione mieszkania. Nie odrzucali jednak dekoracyjności. W Polsce takim
stylem był socrealizm. Nasz kraj w wyniku II wojny światowej
znalazł się w strefie wpływów Związku Radzieckiego. Tam zaś
od 1934 roku obowiązywały w sztuce ściśle określone zasady. Literatura, malarstwo, architektura i rzeźba miały być jasne
i zrozumiałe dla wszystkich, także dla osób niewykształconych. Artyści i artystki mogli podejmować tylko niektóre tematy i korzystać z określonych środków wyrazu. Na przykład
rzeźbiarze mieli tworzyć rzeźby i posągi silnych i zdrowych
robotników oraz chłopów, a architektura musiała pokazywać potęgę państwa. Architekci projektowali więc potężne
gmachy, ozdobione kolumnami i pilastrami, stojące przy rozległych placach, połączonych szerokimi ulicami. Swoboda
twórcza została znacznie ograniczona, a tworzyć mogli tylko
artyści i artystki, którzy zgadzali się z nowymi zasadami. Polsce również narzucono styl socrealistyczny, obowiązywał on
w latach 1949–1956. Przykładami socrealizmu są: Uniwersytet
Moskiewski w stolicy Rosji (zdjęcie nr 6), warszawski Pałac Kultury i Nauki (zdjęcie nr 7) oraz Marszałkowska Dzielnica Mieszkaniowa w Warszawie (zdjęcie nr 8), Dom Wolnej Prasy w Bukareszcie, stolicy Rumunii (zdjęcie nr 9), a także stacje metra
w Petersburgu i Moskwie (zdjęcie nr 10). Socrealizm skończył
się po śmierci długoletniego przywódcy Związku Radzieckiego – Józefa Stalina.
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Również w Gdańsku możemy znaleźć obiekty budowane
w obu stylach. W okresie pomiędzy I a II wojną światową powstało w naszym mieście kilka nowoczesnych osiedli mieszkaniowych. Po zakończeniu II wojny wznoszono obiekty modernistyczne, np. Urząd Miasta przy Nowych Ogrodach. Wkrótce
jednak zaczął obowiązywać socrealizm, czego rezultatem są:
budynek Poczty przy ulicy Długiej, Dom Prasy czy Morski Dom
Kultury w Nowym Porcie. Powstało także kilka osiedli mieszkaniowych utrzymanych w tym stylu. Znaczna część projektów,
jak choćby Centralnego Domu Kultury czy budynków Międzynarodowych Targów Gdańskich, nie została jednak zrealizowana. Po socrealizmie powrócono do modernizmu, pierwszym
przejawem tego powrotu stał się pawilon meblowy, który jest
obecnie siedzibą Polskich Linii Lotniczych LOT.

❶ Poczta,

ul. Długa 23
Poczta, z której korzystają turyści i mieszkańcy Głównego Miasta, wyróżnia się spośród zabudowy ulicy Długiej. Oprócz ciekawej formy ma także skomplikowaną historię – to już czwarty
budynek pełniący funkcję poczty w tym miejscu!
Pierwszy urząd pocztowy w Gdańsku przy ulicy Długiej
został wzniesiony w latach 1831–1835. Zbudowano go na
dwóch działkach wykupionych przez Pocztę Pruską od aptekarza Sadewassera i pastora Roesnera. Projekt wykonał architekt miejski Heinrich Wilhelm Zernecke. Dwupiętrowej fasadzie od ulicy Długiej nadano styl klasycystyczny. Od strony
ulic Pocztowej i Ogarnej znajdował się dziedziniec, na którym
umieszczono wozownię i stajnie. W latach 80. XIX wieku przebudowano fasadę od ulicy Ogarnej, jak również tę od ulicy
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Długiej. Autorem przebudowy był architekt miejski Julius Albrecht Licht. Elewacjom nadano cechy manieryzmu – stylu,
który także jest Wam znany z Gdańskich Miniatur.
Po wykupieniu kolejnych działek, w latach 1895–1899, wykonano projekt nowej poczty. Ogromny gmach, zajmujący aż
cztery parcele, został ukończony w 1899 roku, zdominował
on przestrzeń tej części miasta. Fasada od ulicy Długiej została poszerzona, nadano jej dwa szczyty i nowy portal, zwieńczony rzeźbą przedstawiającą lwy z herbu miasta. Zmieniła
się również fasada od ulicy Pocztowej. W narożniku pojawiła
się wieloboczna wieżyczka nakryta dekoracyjnym hełmem.
W części północno-wschodniej umieszczono wysoką wieżę
z klatką schodową. Sali operacyjnej, czyli głównemu pomieszczeniu poczty, nadano postać dużej przestrzeni, oświetlanej
dodanym wówczas sporym świetlikiem, czyli oknem wybitym
w dachu.
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Urząd pocztowy, zbudowany według projektu Langhoffa, przetrwał wojnę, choć uległ znacznym zniszczeniom.
Spłonęła górna część poczty, jej szczyty i dach. Renowację
obiektu powierzono Dyrekcji Poczt i Telegrafów. W 1947 roku
uznano, że poczta zbytnio przypomina o obecności Niemców w Gdańsku, i ogłoszono konkurs na nowy budynek.
Zwyciężył projekt Władysława Czernego i Stanisława Bobińskiego, zgodnie z którym poczta miała zostać umieszczona za kilkoma fasadami kamienic w stylu manierystycznym
i barokowym, tak aby nie wyróżniała się w ciągu zabudowy.
Ostatecznie projekt nie doczekał się realizacji. Podjęto decyzję, że pomiędzy odbudowanymi kamieniczkami stanie socrealistyczny gmach poczty. Wybrano projekt Lecha Kadłubowskiego, który inspirował się gdańską architekturą. Choć
komisja miała uwagi dotyczące wielkości fasad od ulic Pocztowej i Ogarnej, zdecydowanie przerastających inne budynki
w okolicy, to jednak projekt został zrealizowany na przełomie
1952 i 1953 roku.
Kadłubowski nadał obiektowi styl socrealistyczny. Jego
projekt częściowo pokrywa się z projektem poczty autorstwa
Langhoffa. Fasada od ulicy Długiej ma podobny wygląd – liczy trzy kondygnacje. Powiększono okna, które przedzielono
smukłymi pilastrami. Pilastry są kanelowane, czyli mają żłobki
biegnące przez całą długość. Poszczególne kondygnacje są
oddzielone gzymsami, a górną wieńczy balustradowa attyka
ozdobiona szyszkami. Po jej bokach umieszczono trójkątne
szczyty, co miało nawiązywać do fasad kamienic sąsiadujących z budynkiem. Przy szczytach znajdują się smukłe obeliski. Najniższa kondygnacja z portalem została obłożona
piaskowcem. Cenną pamiątką z XIX wieku jest fragment za-
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chowanej klatki schodowej od strony wschodniej. Budynek
poddano pracom konserwatorskim w latach 1996–1997.

❷ Teatr Wybrzeże,
ul. św. Ducha 2

Lech Kadłubowski był jednym z najważniejszych architektów
w powojennej historii miasta. W 1953 roku został generalnym
projektantem odbudowy Głównego Miasta. Zanim zaczął
pełnić tę funkcję, wygrał konkurs na budowę poczty przy
ulicy Długiej. Kadłubowski był zwolennikiem nowoczesnych
form i tam, gdzie mógł, wprowadzał modernistyczną architekturę. Dzięki niemu w śródmieściu Gdańska powstało kilka
budynków utrzymanych w tym stylu. Należy do nich siedziba
LOT-u, zbudowana jako Dom Meblowy w 1958 roku, oraz teatr na Targu Węglowym.
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Budowa Teatru Wybrzeże trwała od 1962 do 1966 roku.
Oficjalne otwarcie nastąpiło 7 stycznia 1967 roku. Teatr stanął na Targu Węglowym w miejscu spalonego podczas wojny Teatru Państwowego, wzniesionego w 1801 roku. Klasycystyczny budynek według projektu Samuela Helda został
przebudowany w 1935 r. Ze względu na kształt nazywany był
przez gdańszczan młynkiem do kawy. Choć w pierwszych
latach powojennych planowano jego odbudowę, to jednak
ostatecznie podjęto decyzję o budowie modernistycznego
gmachu o przeszklonej, nowoczesnej fasadzie.
Wznosząc teatr, zachowano częściowo stare mury oraz wykorzystano ocalałą stalową konstrukcję widowni. Zaprojektowano wygodne wnętrza i nowoczesne wyposażenie. Na salę
teatralną składała się trzypoziomowa widownia licząca 710
miejsc oraz scena z mechanizmem obrotowym i zapadniami.
Główne foyer (przypomnijmy, że to obszerne pomieszczenie,
w którym przebywają widzowie podczas przerw w przedstawieniu) urządzono na pierwszym piętrze. Dzięki przeszkleniu
fasady teatru, foyer sprawia wrażenie przestrzennego tarasu
widokowego otwartego na Targ Węglowy. Pomimo modernistycznej stylistyki wnętrz, projektanci zdecydowali się na zastosowanie tradycyjnych materiałów, które podkreśliły powagę
i status działającej tu instytucji. Kuluary (boczne pomieszczenia) ozdobiono marmurowymi posadzkami, filarami z czarnego
granitu oraz boazeriami. Wystrój sali teatralnej był ściśle powiązany z jej akustyką. Na ścianach znalazła się klonowa okładzina.
Z zewnątrz budynek obłożono piaskowcem. Ze względu na
przeszklone foyer budynek zaczęto nazywać akwarium.
Przez 35 lat obiekt ten był użytkowany w niezmienionej
formie. Na początku XXI wieku zdecydowano się na jego mo-
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dernizację. Zainicjował ją ówczesny dyrektor Teatru Wybrzeże,
Maciej Nowak. Przebudowano głównie widownię – dzięki
usunięciu pierwszego balkonu osiągnięto znacznie lepszą
widoczność sceny. We wnętrzu króluje czerwona kolorystyka
tapicerek foteli, wykładzin i balustrad, które połączono z surowymi betonowymi płaszczyznami. Odsłonięto kopułę, której
podniebienie (to dolna, wewnętrzna powierzchnia kopuły)
pokryto czarnym tynkiem akustycznym i ozdobiono mapą
nieba, ułożoną ze światłowodów. Drobniejsze zmiany objęły
także wejście oraz foyer, w którym na zewnętrznej ścianie widowni zainstalowano metalowy panel z nazwiskami dyrektorów teatru oraz cytatem z Blaszanego bębenka Güntera Grassa:
„Kopulasty gmach był diabelnie podobny do […] młynka do
kawy, chociaż przy gałce kopuły brakowało mu owej korbki […] by w wypełnionym co wieczór do ostatniego miejsca
przybytku muz i kultury zemleć […] pięcioaktowy dramat
wraz z aktorami, kulisami, suflerką, rekwizytami i mnóstwem
kurtyn”.

❸ Dom Technika – NOT,
ul. Rajska 6

Zniszczenia w zabytkowym centrum Gdańska w 1945 roku
były na tyle duże, że zastanawiano się, czy odbudowywanie go
ma sens. Pojawiły się pomysły, by nowe śródmieście przenieść
w stronę morza, na obszar pomiędzy dzielnicami Wrzeszcz
i Nowy Port. Zniszczone obszary planowano zabezpieczyć
i pozostawić jako trwałą ruinę. Inną propozycją było zalanie terenu wodą i utworzenie tu sztucznego jeziora. Szczęśliwie we
wrześniu 1947 roku podjęto decyzję o odbudowie Gdańska,
która jednak – ze względu na ograniczone możliwości – mia-
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ła objąć tylko jego najbardziej zabytkową część, czyli Główne
Miasto. W pozostałych fragmentach śródmieścia zaplanowano
współczesną zabudowę. Najważniejsze zabytki Starego Miasta
i Starego Przedmieścia miały być odbudowane, a wokół nich
zaczęto stawiać nowoczesne osiedla i biurowce. Starano się
jednak, by nowa zabudowa nie zdominowała zabytkowych
obiektów. Dobrym przykładem tego sposobu myślenia jest
siedziba Naczelnej Organizacji Technicznej, nazywana Domem Technika. Projekt wyłoniono w 1965 roku w konkursie.
Zwyciężył zespół architektów w składzie: Szczepan Baum, Zbigniew Budzyński i Danuta Olędzka.
Autorzy starali się harmonijnie powiązać Dom Technika
z zabytkowym otoczeniem. Udało się to osiągnąć dzięki połączeniu nowoczesnej bryły z tradycyjnym materiałem – cegłą,
którą obłożono elewacje. Tym, co wyróżniało ów projekt, było
także zaangażowanie znanych artystów i artystek w wykończenie wnętrz. Józef Konieczny wykonał ceramiczną ścianę
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na końcu schodów głównych, Jerzy Zabłocki zaprojektował
kurtynę w sali koncertowo-teatralnej, Janina Palińska była autorką, niestety niezachowanej, mozaiki umieszczonej w barze,
a Andrzej Trzaska wykonał ceramiczne dekoracje ścian.
Dom Technika, w okresie, w którym powstał, był przykładem wielofunkcyjnego obiektu przeznaczonego dla określonego środowiska – w tym wypadku inżynierskiego. Miał
być miejscem spotkań i konferencji, dlatego również w jego
wnętrzu zaprojektowano odpowiednie pomieszczenia, w tym
obszerną salę ze sceną, która służyła również do wystawiania
przedstawień teatralnych. Sala ta może pomieścić blisko 500
osób i jest wykorzystywana m.in. jako miejsce koncertów i dużych odczytów. Oprócz niej w budynku znalazły się pomieszczenia konferencyjne, biurowe, kawiarnia, biblioteka i księgarnia. Obecnie w Domu Technika nadal znajdują się biura, ale
zamknięto księgarnię, nie działa też biblioteka. Na parterze
umieszczono sklep samoobsługowy, otworzono nowe lokale
gastronomiczne. Modernistyczna bryła budynku nie została
zmieniona i stanowi ciekawe sąsiedztwo dla znajdujących się
w pobliżu gotyckich zabytków.

❹ Hotel Monopol – obecnie Scandic,
ul. Podwale Grodzkie 9

Budowę Hotelu Monopol rozpoczęto w 1948 roku. Hotel miał
być jednym z elementów nowego centrum miasta, które
wznoszono na gruzach kamienic zniszczonych w 1945 roku.
Projekt ten, nazwany „Gdańsk 1946/1947”, zakładał zbudowanie wokół dworca kilku ważnych obiektów. Jednym z nich
miał być największy hotel dla przybywających do miasta gości. Monopol zaczęto budować w 1948 roku, otwarcie nastą-
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piło 5 listopada 1949 roku. Jego projektantami byli Wacław
Tomaszewski, Witold Kuczewski oraz Stefan Listowski. Gmach
hotelu reprezentował popularny w pierwszych latach powojennych nurt zmodernizowanego klasycyzmu. Jego 125-metrową fasadę wzbogacono charakterystycznym podcieniem,
czyli otwartym pomieszczeniem w dolnej kondygnacji budynku. Parter hotelu przeznaczono na recepcję oraz lokale
usługowe, w tym kawiarnię i bar. Na piętrze zaprojektowano
apartamenty oraz restaurację z barem śniadaniowym i barem-dancingiem, a na dwóch wyższych kondygnacjach – jednoi dwuosobowe pokoje hotelowe z łazienkami i umywalkami.
Pokoje były nowocześnie umeblowane i wyposażone
w telefony, korytarze wyłożono dywanami, a główną klatkę
schodową ozdobiono artystyczną balustradą z kutego żelaza.
Kawiarnia została udekorowana freskami przedstawiającymi
sceny rybackie, jarmarczne i uliczne na tle gdańskich zabytków. Choć malowidła nie zachowały się, ich tematyka wskazuje, że wykonano je w obowiązującym już w 1949 roku stylu
socrealistycznym. Przez wiele lat Monopol był jedynym hote-
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lem w Gdańsku (pozostałe obiekty zakwaterowania tymczasowego były hotelami robotniczymi), a działające w nim kawiarnia i restauracja należały do najważniejszych ośrodków życia
towarzyskiego. Budynek był kilkakrotnie modernizowany. Największych zmian dokonano w drugiej połowie lat 90. ubiegłego wieku w wyniku przejęcia obiektu przez sieć Holiday Inn.
Obecnie budynek dawnego orbisowskiego Hotelu Monopol
zajmuje hotel Scandic.

❺ Zieleniak,

Wały Piastowskie 1
Jedną z charakterystycznych budowli Gdańska jest stojący
w centrum miasta biurowiec, nazywany popularnie Zieleniakiem. Nazwa szybko się przyjęła, gdyż właściwa była bardzo
długa: biurowiec Centralnego Ośrodka Konstrukcyjno-Badawczego Przemysłu Okrętowego. Budowę wieżowca rozpoczęto
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w 1965 roku. Trwała kilka lat. Architekci wykonali nowatorski
w Polsce projekt. Do dwóch potężnych żelbetonowych filarów przywieszano kolejne piętra. Nie robiono tego jednak tradycyjnie, od dołu, lecz od góry. Po skończeniu budowy filary
zamieniono na klatki schodowe. Budynek ma 16 pięter i 72
metry wysokości, jest więc niższy od wież kościołów: Mariackiego, św. Katarzyny, a także Ratusza Głównego Miasta. Został
oddany do użytku w 1971 roku. Zmieniono wtedy nazwę
głównego użytkownika na Centrum Techniki Okrętowej.
Od 1989 roku biura Zieleniaka wynajmowane są różnym firmom i spółkom. Na najwyższym piętrze znajduje się restauracja Panorama. Do listopada 2012 roku mieściła się tu siedziba
Szkoły Wyższej Ateneum. Centrum Techniki Okrętowej wyprowadziło się z budynku w 2013 roku i przeniosło się do nowej
siedziby przy ulicy Szczecińskiej.

Czy wiesz, że:
• Wieża Eiffla, zbudowana z okazji Wystawy Światowej, miała
być rozebrana po 20 latach, jednak stała się symbolem Paryża i do tej pory jest najwyższym obiektem w stolicy Francji.
• Do okresu średniowiecza najwyższymi budowlami na świecie były egipskie piramidy.
• Obecnie najwyższym budynkiem na świecie jest wieżowiec Burdż Chalifa, stojący w Dubaju w Zjednoczonych
Emiratach Arabskich. Obiekt liczy 828 metrów i ma 206 pięter. Został oddany do użytku w 2010 roku.
• Osiedla socrealistyczne powstały w Gdańsku wzdłuż ulicy
Kartuskiej i alei Hallera oraz na Górkach Zachodnich. We
Wrzeszczu planowano zbudować Grunwaldzką Dzielnicę
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Mieszkaniową na wzór MDM w Warszawie. Planów tych nie
udało się jednak w pełni zrealizować. Modernistyczny charakter ma natomiast wiele dużych osiedli i dzielnic, takich
jak Zaspa, Przymorze, Morena, Suchanino, a także fragmenty powojennej zabudowy na Starym Przedmieściu, Osieku
czy w Dolnym Mieście.
• W 1974 roku projekt NOT-u otrzymał nagrodę Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych w kategorii budownictwa ogólnego, ze szczególnym wyróżnieniem architektury wnętrz. Wzbudził także zainteresowanie
międzynarodowego środowiska architektów.
• Teatr Wybrzeże jest Wam zapewne dobrze znany jako partner projektu Gdańskie Miniatury. Osoby i klasy, które uczestniczą we wszystkich wycieczkach Gdańskich Miniatur i nadsyłają odpowiedzi, mają szansę wygrać ciekawe warsztaty
w teatrze.
Zdjęcia: Wikipedia, Klaudiusz Grabowski
Bibliografia:
Encyklopedia Gdańska, red. B. Śliwiński, Gdańsk 2012.
Gromnicka A., Dom Technika, plansza wystawy Gdańsk od wewnątrz, Gdańsk 2013.
Katalog zabytków sztuki. Gdańsk, Główne Miasto, red. B. Roll, I. Strzelecka, Warszawa 2006.
Koch W., Style w architekturze, Warszawa 2000.
Oracz B., Hotel Monopol, plansza wystawy Gdańsk od wewnątrz, Gdańsk 2013.
Oracz B., Teatr Wybrzeże, plansza wystawy Gdańsk od wewnątrz, Gdańsk 2013.
Piotrowska A., Poczta przy Długiej, plansza wystawy Odbudowa Głównego Miasta
w Gdańsku, Gdańsk 2012.
Słownik terminologiczny sztuk pięknych, Warszawa 1996.
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Quiz
1. Który urząd pocztowy mieści się obecnie w budynku
poczty przy ulicy Długiej?
a. pierwszy
b. dziesiąty
c. pięćdziesiąty
2. Budynek Teatru Wybrzeże został zaprojektowany
w taki sposób, żeby nie przytłoczyć sąsiadującego
z nim cennego zabytku. O jaki zabytek chodzi?
a. Dwór Bractwa św. Jerzego
b. Wielką Zbrojownię
c.	Basztę Słomianą
3. Za budynkiem NOT-u znajduje się nieduży skwer z pomnikiem. Kogo przedstawia?
a.	Jana Heweliusza
b. Mikołaja Kopernika
c. Neptuna
4. Przed Hotelem Monopol w połowie lat 90. ubiegłego
wieku zbudowano centrum handlowe. Jak się nazywa?
a. City
b. City Gdańsk
c. City Forum
5. Za budynkiem Zieleniaka stoi nowoczesny biurowiec
– jaką nosi nazwę?
a. Posejdon
b. Tryton
c. Neptun
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odpowiedzi do quizów
ROMANIZM
1. Przy ulicy Grodzkiej, głównej ulicy Zamczyska, znajduje się wiele
starych budynków, kamieniczek i spichlerzy. Jeden z nich ozdobiony jest drewnianą rzeźbą. Co ona przedstawia?
a. jelenia
b. konia
c. wielbłąda
2. Czym zwieńczona jest Baszta Łabędź?
a. kulą
b. chorągiewką
c. rzeźbą łabędzia
3.	Ile szponów zdobi romańską bazę podtrzymującą filar Żurawia?
a. 2
b. 4
c. 8
4. W skansenie archeologicznym w Gdańskiej Hali Targowej wyeksponowane są fundamenty romańskiego kościoła św. Mikołaja.
Z czego są zrobione?
a. z kamieni
b. z czerwonej cegły
c. z żółtej cegły
5.	Architekci w XIX i na początku XX wieku czerpali inspiracje z dawnych stylów. Wykorzystywali motywy pochodzące z baroku, gotyku czy stylu romańskiego. Przykładem może być kamienica przy
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ulicy Lawendowej 6/7, która ma charakterystyczne okna. Znajdują się na najwyższej kondygnacji. Są to:
a. rozety (okrągłe okna wypełnione witrażem)
b. biforium (podwójne okna zakończone łukiem)
c. triforium (potrójne okna zakończone łukiem, oddzielone od siebie kolumienkami)

GOTYK, CZ. I
1. W dachu Wielkiego Młyna jest wiele okien, tak zwanych lukarn.
Dzięki nim na poddasze dociera więcej światła. Ile jest tych
lukarn?
a. 33
b. 39
c. 41
2. Po II wojnie światowej Mały Młyn został odbudowany jako
siedziba
a. Polskiego Związku Wędkarskiego
b. Państwowej Straży Rybackiej
c. Urzędu Żeglugi Śródlądowej
3. Z kościoła św. Katarzyny można przejść do kościoła św. Brygidy
jedną z najkrótszych uliczek na Starym Mieście. Jak się nazywa ta
uliczka?
a. św. Katarzyny
b. Katarzynki
c. Katarzyńska
4.	Na planie jakiej figury została zbudowana Baszta Jacek? Aby się
tego dowiedzieć, najlepiej policzyć, ile ma ścian.
a. kwadratu
b. sześciokąta
c. ośmiokąta
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5. Przy murach obronnych, które ciągną się wzdłuż ul. Podwale Staromiejskie od skrzyżowania z ulicą Grobla IV, stoi budynek dawnego szpitala. Jak się nazywał ten szpital?
a. św. Jana
b. św. Ducha
c. św. Elżbiety

GOTYK, CZ. II
1.	Nad głównymi drzwiami kamienicy przy ulicy Chlebnickiej 14 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 obawiano 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?

ODPOWIEDZI DO QUIZÓW

215

a. hełm
b. welon
c. koronę
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

RENESANS I MANIERYZM, CZ. I
1. Jednym z pojęć przedstawionych alegorycznie na Złotej Bramie
jest Sława. Atrybutem Sławy jest ciało niebieskie. Które?
a. Słońce
b. Księżyc
c. Saturn
2.	Na portalu kamienicy Czirenbergów–Frederów umieszczono rzeźbę ukazującą zwierzę. Jakie?
a. kota
b. psa
c. konia
3. Junonę przedstawiono z pawiami, Minerwę z sową, Wenus zaś
z gołębiami. Jaki ptak towarzyszy Jowiszowi? Aby się tego dowiedzieć, trzeba odnaleźć wizerunek najpotężniejszego z rzymskich
bogów znajdujący się na kamienicy Schumannów.
a. łabędź
b. bocian
c. orzeł
4.	Na kracie otaczającej fontannę Neptuna widzimy herby. Czyje?
a. Polski i Gdańska
b. tylko Gdańska
c. Gdańska i Prus Królewskich
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5. Herby znajdują się również na Zielonej Bramie, a każdy z nich jest
podtrzymywany z boku przez tzw. trzymacze. W wypadku herbu
Gdańska funkcję tę pełnią oczywiście lwy. A co podtrzymuje herb
Polski?
a. gryfy
b. anioły
c. jednorożce

RENESANS I MANIERYZM, CZ. II
1.	Na szczycie fasady Domu Opatów Pelplińskich umieszczono rzeźbę. Kogo lub co przedstawia?
a. orła
b. Neptuna
c. św. Jana Chrzciciela
2. Przed Ratuszem Starego Miasta znajduje się rzeźba ukazująca
światowej sławy gdańszczanina. Kto to jest?
a. Artur Schopenhauer – filozof
b. Daniel Fahrenheit – fizyk
c. Jan Heweliusz – astronom
3. Z ilu obrazów składa się plafon w Gabinecie Burmistrza w Ratuszu
Starego Miasta?
a. 9
b. 11
c. 13
4. Na wieżach Wielkiej Zbrojowni umieszczono anemoskopy. Co
przedstawiają?
a. dwa lwy
b. żołnierza i armatę
c. Neptuna i Junonę
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5.	Ile jest lwów na Bramie Wyżynnej? Nie licz tych podtrzymujących
herb Gdańska.
a. 4
b. 8
c. 10

BAROK
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 owoców, swobodnie zwieszający się z dwóch punktów zaczepienia)
c. medalionami
2.	Sień Gdańska odznacza się bardzo ozdobnymi koszami rynnowymi, czyli zbiornikami na deszczówkę, 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
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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

ROKOKO I KLASYCYZM
1.	Szczyt kamienicy przy ul. Długi Targ 12 zdobią postacie ze słynnego obrazu Rafaela. Zostały tu umieszczone w czasie ostatniej
konserwacji fasady. Są to:
a. średniowieczni rycerze
b. renesansowe damy dworu
c. starożytni filozofowie
2. W którym roku powstało malowidło na kamienicy przy Długim
Targu 35?
a. 1955
b. 1945
c. 1947
3. Podcień domu przy ul. Chlebnickiej 20 nie ma innych ozdób poza
portretami twórców. Inaczej jest w kamienicy przy ul. Długi Targ
25, znajdującej się po drugiej stronie podwórza. Sklepienie (czyli
konstrukcja zamykająca od góry pomieszczenie) tego podcienia
zostało pokryte wielobarwną polichromią ze zwierzętami. Jakie
to zwierzęta?
a. jelenie i ptaki
b. lwy i motyle
c. jednorożce i słonie
4.	Kamienica pod numerem 12 ma jedno z najmłodszych, ale i najciekawszych przedproży na ulicy Mariackiej. Pochodzi ono z 1940
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roku, a na jego płytach umieszczono morskie stworzenia z gdańskich monet. Jakie to stworzenia?
a. meduza i śledź
b. delfin i homar
c. flądra i dorsz
5. Obok Bramy Świętojańskiej znajduje się czterogwiazdkowy hotel, zbudowany w 1997 roku. Jego nazwa odwołuje się do historii
miasta. Jak brzmi?
a. Hanza
b. Heweliusz
c. Królewski

EKLEKTYZM I NEOSTYLE
1. Budynek I LO stał kiedyś przy nieistniejącym już Placu Hanzy.
Obecna siedziba szkoły sąsiaduje z bardzo ważnym dla historii
Polski i Europy miejscem. Jak się ono nazywa?
a. Plac Trzech Krzyży
b. Plac Poległych Stoczniowców
c. Plac Solidarności
2.	Na budynku Polskiej Akademii Nauk Biblioteki Gdańskiej, przy
wejściu głównym, znajdziemy tablicę upamiętniającą Markiza
Orii. Z jakiej okazji została tam umieszczona?
a. 400 rocznicy istnienia biblioteki
b. 400 rocznicy przybycia markiza do Gdańska
c. 450 rocznicy urodzin darczyńcy
3. Halę Targową ozdabiają wieżyczki, ulokowane w narożnikach budynku i przy wejściach. Ile jest tych wieżyczek?
a. 8
b. 12
c. 16
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4. Obok budynku Polskiej Filharmonii Bałtyckiej przycumowany jest
statek, który stanowi własność Narodowego Muzeum Morskiego.
Jak się nazywa?
a. Neptun
b. Sołdek
c. Tryton
5. Przepompownia znajduje się w miejscu, w którym do Motławy
wpada:
a. Radunia
b. Kanał Raduni
c. Opływ Motławy

MODERNIZM I SOCREALIZM
1.	Który urząd pocztowy mieści się obecnie w budynku poczty przy
ulicy Długiej?
a. pierwszy
b. dziesiąty
c. pięćdziesiąty
2. Budynek Teatru Wybrzeże został zaprojektowany w taki sposób,
żeby nie przytłoczyć sąsiadującego z nim cennego zabytku. O jaki
zabytek chodzi?
a. Dwór Bractwa św. Jerzego
b. Wielką Zbrojownię
c.	Basztę Słomianą
3. Za budynkiem NOT-u znajduje się nieduży skwer z pomnikiem.
Kogo przedstawia?
a. Jana Heweliusza
b. Mikołaja Kopernika
c. Neptuna
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4. Przed Hotelem Monopol w połowie lat 90. ubiegłego wieku zbudowano centrum handlowe. Jak się nazywa?
a. City
b. City Gdańsk
c. City Forum
5. Za budynkiem Zieleniaka stoi nowoczesny biurowiec – jaką nosi
nazwę?
a. Posejdon
b. Tryton
c. Neptun
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Gdańsk na wyciągnięcie ręki
Agata Biały

W listopadzie 2012 roku nakładem Fundacji Gdańskiej, przy
wsparciu gdańskich środowisk biznesowych i naukowych,
ukazała się Encyklopedia Gdańska, która cieszyła się wielkim
powodzeniem wśród czytelników i trafiła do domów tysięcy
gdańszczan i gdańszczanek. Odpowiadając na zainteresowanie, wydawca Encyklopedii Gdańska postanowił kontynuować
prace nad nią z wykorzystaniem Internetu. W ten sposób zainicjowano Gedanopedię – internetową wersję Encyklopedii,
umożliwiającą bezpłatny i nielimitowany dostęp do wszystkich haseł zamieszczonych w wersji drukowanej.
Uroczysta inauguracja Gedanopedii nastąpiła 26 lipca
2014 roku podczas IV Światowego Zjazdu Gdańszczan. Po
dwóch latach liczy ona ponad 4400 haseł, znajduje się w niej
ponad 3000 fotografii z różnych okresów i ma 245 autorów.
Gedanopedia to przeszło tysiąc lat historii Gdańska ujętych
na jednej stronie internetowej i podzielonych na cztery kategorie: Ludzie, Życie miasta, Przestrzeń miasta, Środowisko
i przyroda.
Wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom, Gedanopedia ukazuje Gdańsk z nowej perspektywy. Uzupełniana na
bieżąco, staje się nowoczesnym almanachem wiedzy, którego
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twórcą – pisarzem lub badaczem naukowym – może stać się
każdy dotychczasowy odbiorca informacji.
Dzisiaj Gedanopedia odkrywa swoje nowe oblicze. Wraz
z Instytutem Kultury Miejskiej poprzez projekt Gdańskie Miniatury chcemy pokazać, że wiedza nie musi być nudna, a historia to nie tylko ciąg dat, nazwisk oraz miejsc. Odkrywając stare-nowe przestrzenie miasta, strefę wizualną mogą Państwo
wzbogacić o informacje historyczne, opracowane w sposób
rzetelny i merytoryczny. Liczymy, że Gdańskie Miniatury i Gedanopedia będą się nawzajem uzupełniać, tworząc całość,
z której skorzystają Państwo – czytelnicy, spacerowicze, nauczyciele, uczniowie, pasjonaci i odkrywcy.
Życzymy dobrej zabawy w trakcie odkrywania gdańskich
tajemnic: gedanopedia.pl.

Koordynacja projektu: Anna Urbańczyk
Koordynacja wydawnicza: Piotr Mielcarek
Pomysłodawczyni projektu: Małgorzata Kmicińska
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