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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.
a.
b.
c.

Na portalu kamienicy Czirenbergów–Frederów umieszczono rzeźbę ukazującą zwierzę. Jakie?
kota
psa
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.
a.
b.
c.

Na kracie otaczającej fontannę Neptuna widzimy herby. Czyje?
Polski i Gdańska
tylko Gdańska
Gdańska i Prus Królewskich

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  

Style architektoniczne w Gdańsku — Renesans i manieryzm cz. I
klaudiusz grabowski
Wraz z końcem 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 pierwszych spotkań w tym cyklu Gdańskich Miniatur, a młodszy to gotyk, któremu
poświęcono dwa późniejsze spacery. W epoce nowożytnej powstały zupełnie inne style w architekturze, którymi 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 czasu 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 (odkrycie Ameryki przez Krzysztofa Kolumba), 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 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.
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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 koncentrowała 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 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 odnajdziemy 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 obiekty wyższe i smuklejsze, nie rezygnując całkowicie z gotyckiego pięcia się do góry.
Podczas tego Miniaturowego spaceru ruszymy zatem trasą budowli, na których znaleźć można nawiązania
do sztuki starożytnych Greków i Rzymian. Jak się przekonacie, takich obiektów w Gdańsku nie brakuje. Przyda
się więc mała powtórka z historii i mitologii.
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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 Złota Brama
budowle znajdują się w Rzymie, który był stolicą
imperium rzymskiego. W czasach nowożytnych stały się inspiracją dla architektów. Wzorował się na 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 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 Długiej widzimy od lewej: Roztropność, Pobożność, Sprawiedliwość i Zgodę.
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
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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”.

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, maniery- Kamienica Czirenbergów–Frederów
stycznej i barokowej. Medaliony na kamienicy przy
ulicy Długiej 29 przedstawiają rzymskich cesarzy. 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 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 architekta Kaliksta Krzyżanowskiego. Medaliony wykonali Adam Smolana i Tadeusz
Godziszewski, a pozostałe elementy rzeźbione – Dominik Główczewski i Maria Przyłuska.

7

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 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 pewnych 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, najpotężniej- Kamienica Schumannów
szego z bogów rzymskich. W niszach nad drugim
piętrem umieszczono rzeźby opiekunki nocy i księżyca Diany oraz jej brata Apolla, boga słońca i dnia. Rzeźbami ozdobiono 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 bogini sztuki, rzemiosła, mądrości,
nauki i literatury). Obecnie jej miejsce na elewacji zajmuje kopia, a ceramiczny oryginał możemy dziś zobaczyć
z bliska w sieni kamienicy, w której mieści się siedziba Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego.

❹

Fontanna Neptuna,
Długi Targ
Jednym z symboli naszego miasta jest fontanna Neptuna, uruchomiona w 1634 roku. Już wcześniej jednak
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 fontanny
pracowało wiele osób: Abraham van den Blocke, Peter Husen, Gerdt Benningk, Reinhold de Clerk, Jan Rog-
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ge, 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 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 fantastycznie 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 za- Fontanna Neptuna
leżało 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,
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 umiesz- Zielona Brama
czono 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
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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
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 innych sąsiednich domach przy Długim Targu.
• Na Zielonej Bramie znajdowało się wiele rzeźb, które jednak 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.
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