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RZEMIOS¸O ARTYSTYCZNE

Drzwi to z pewnoÊcià najcz´Êciej u˝ywany przez
nas detal architektoniczny. Sà one jednoczeÊnie

bardzo istotnym elementem elewacji budowli i wy-
posa˝enia wn´trz. W ciàgu wieków ich forma, kon-
strukcja i dekoracja ulega∏y zmianom zgodnie z obo-
wiàzujàcà stylizacjà oraz mo˝liwoÊciami techniczny-
mi ówczesnych rzemieÊlników1. 

Na wyraz artystyczny stolarki drzwiowej du˝y
wp∏yw mia∏y sposób wykoƒczenia powierzchni i jej
kolorystyka. Pod tym wzgl´dem stolark´ mo˝emy
podzieliç na malowanà i niemalowanà. Ta ostatnia
zabezpieczana by∏a olejem, woskiem lub szelakiem
czy ˝ywicami w okresach póêniejszych. Malowanie
barwne mog∏o byç monochromatyczne lub wielo-
kolorowe. P∏aszczyzna drzwi niejednokrotnie bywa∏a
podk∏adem pod malarstwo przedstawieniowe lub
ró˝nego rodzaju malowane dekoracje ornamentalne.
Ze stolarkà drzwiowà zawsze zwiàzane by∏y okucia
(zawiasy, gwoêdzie, zamki, ko∏atki), które tak˝e ma-
lowano lub cynowano. Strony przednia i tylna drzwi
by∏y najcz´Êciej opracowane odmiennie. 

WÊród zachowanej do czasów obecnych gotyc-
kiej stolarki wa˝ne miejsce zajmujà drzwi gdaƒskie
ze wzgl´du na stosunkowo du˝à ich liczb´ oraz wy-
soki poziom wykonawstwa2. Sà to drzwi z koÊcio∏ów:
Mariackiego, Êw. Trójcy, Êw. Miko∏aja, Êw. Katarzy-
ny, Ratusza G∏ównego Miasta, Muzeum Narodowego,
a tak˝e z Wie˝y Wi´ziennej Zespo∏u Przedbramia3.

W ramach niniejszego opracowania starano si´
ustaliç czas powstania drzwi, omówiono ich kon-
strukcj´, sposoby dekoracji oraz zanalizowano ko-
lorystyk´ wyst´pujàcà na drewnie i okuciach4.
Wykonano miejscowe odkrywki i badania laborato-
ryjne pobranych próbek5. Du˝ym utrudnieniem w tym
zadaniu by∏y: stan zachowania stolarki, jej niepro-
fesjonalne naprawy w przesz∏oÊci oraz niejednokrot-
nie usuni´cie wszystkich nawarstwieƒ.

Gdaƒska stolarka drzwiowa w czasie swojego
kilkusetletniego istnienia ulega∏a naprawom, prze-
kszta∏ceniom i przemalowaniom. Obecnie jej stan 
zachowania nie jest dobry. Du˝ej destrukcji uleg∏y
zw∏aszcza drzwi zewn´trzne nara˝one na dzia∏anie
czynników atmosferycznych. Zniszczone zosta∏y 
elementy drewniane, metalowe i warstwy kolory-
styczne. Drzwi pochodzàce z koÊcio∏ów nie by∏y 
w czasach powojennych poddawane konserwacji6.

1. Rekonstrukcja kolorystyki na drzwiach z Sali Radnych w Ba-
zylice Mariackiej w Gdaƒsku. Oprac. K. Darecka.
1. Restoration of the colors on the doors from the Council Hall in
Holy Mary’s Basilica in Gdaƒsk. Study by K. Darecka.
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Dopiero w 2004 r. kompleksowej konserwacji pod-
dano XVI-wieczne drzwi z Wie˝y Wi´ziennej.
W 2005 r. pierwsze rzetelne prace konserwatorskie
rozpocz´to przy drzwiach z koÊcio∏a Êw. Jana.
Stolarka drzwiowa znajdujàca si´ w Muzeum Na-
rodowym i w Sieni Ratusza zosta∏a oczyszczona 
z nawarstwieƒ, a drewno pozostawiono niemalowane.
Drzwi w Ratuszu G∏ównego Miasta. Sà najstar-
szymi z zachowanych w Gdaƒsku drzwi. Prowadzà
do skarbca czy te˝ archiwum, zwanego Wielkim
Krzysztofem (il. 2). Powsta∏y zapewne równolegle 
z pomieszczeniem w koƒcu XIV w. Usytuowane sà
na drugiej kondygnacji, w grubych murach wie˝y 
z wejÊciem od Sali Wety. Pomieszczenie skarbca
pierwotnie musia∏o byç zamykane jeszcze drugimi,
dodatkowymi drzwiami, w murze bowiem pozosta∏y
po nich haki. 

Zachowana stolarka drzwiowa ma konstrukcj´
deskowà zdwojonà (dwuwarstwowà), zespolonà
licznymi gwoêdziami o ∏ebkach w kszta∏cie p∏askich
sto˝ków. ¸ebki wyst´pujà zarówno na awersie, jak 

i rewersie. Oznacza to, ˝e konstrukcja zosta∏a „zbita”
podwójnie – z obu stron. Zawiasy obejmujàce od stro-
ny lica majà form´ pasowà na ca∏à szerokoÊç skrzy-
d∏a, a od odwrocia – trapezoidalnà. Przy drzwiach
zachowa∏ si´ tak˝e pi´kny gotycki zamek z tarczà 
o wykroju poziomego liÊcia z na∏o˝onym, wyci´tym
z blachy i dodatkowo rytowanym, charakterystycz-
nym ornamentem w kszta∏cie stylizowanych, roz-
chylonych dwóch lilijek ujmujàcych otwór na klucz.
Drzwi zamykane by∏y dodatkowo na dwa ∏aƒcucho-
we skoble i k∏ódki. 

Obecnie drewno i metal majà kolor czarny. Po
wykonaniu odkrywek i obserwacji powierzchni w du-
˝ym powi´kszeniu zauwa˝ono zielone relikty w po-
rach drewna. Po wykonaniu badaƒ laboratoryjnych
próbek stwierdzono jednak, ˝e pierwotnà warstwà 
na drewnie by∏a czerwieƒ (minia z ochrà czerwonà)
po∏o˝ona na jasnej warstwie podk∏adowej. Na ∏eb-
kach gwoêdzi natomiast stwierdzono w najstarszej
warstwie mini´ jako podk∏ad i na nim warstw´ czer-
wieni (il. 3).

3. Rekonstrukcja kolorystyki na drzwiach do pomieszczenia Wielki
Krzysztof. Oprac. K. Darecka.
3. Restoration of the colors on the doors to Great Christoper. Study
by K. Darecka.

2. Drzwi do pomieszczenia Wielki Krzysztof z koƒca XIV w. w Ra-
tuszu G∏ównego Miasta. Stan z 2005 r. Fot. K. Darecka.
2. Doors to Great Christopher from the end of the 14th century in
the Main City Hall, as of 2005. Photo: K. Darecka.
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Gotyckie drzwi z koÊcio∏a Êw. Jana. Prowadzi∏y do
zakrystii w pó∏nocnej Êcianie nawy. Powsta∏y praw-
dopodobnie ok. 1465 r.7 Od 1994 r. przechowywane
by∏y w sk∏adnicy konserwatorskiej w Gdaƒsku Oliwie.
Stolark´ stanowi jedno skrzyd∏o drzwiowe o kon-
strukcji deskowej, które opierzone jest ramà z drew-
nianà kratownicà o uk∏adzie romboidalnym wype∏-
nionà czwórliÊçmi (il. 4). Opierzenie przytwierdzone
jest do konstrukcji deskowej za pomocà gwoêdzi 
o ∏ebkach w kszta∏cie oÊmiolistnej rozetki. Drzwi okute
sà zawiasami obejmujàcymi, które od strony zewn´trz-
nej majà kszta∏t pionowy, a od wewn´trznej pasowy. 

Badania oraz usuni´cie przemalowaƒ w trakcie
prac konserwatorskich wykaza∏y, ˝e pierwotnie,
prawdopodobnie przez nied∏ugi czas, nie by∏y one
malowane. Âwiadczy o tym niezamalowany do dziÊ
Êlad po ko∏atce, która zagin´∏a w czasie II wojny
Êwiatowej8, oraz miejscami zamalowane uszkodzenia
drewna i resztki kurzu pod najstarszà chronologicznie

warstwà. Pierwsze pomalowanie nastàpi∏o na cienkim
podk∏adzie w czterech kolorach rozmieszczonych na
poszczególnych partiach dekoracji romboidalnej 
z czwórliÊçmi (il. 6). Rama drzwi by∏a czerwona, kra-
townica – czarna, czwórliÊç – w kolorze ugrowym, 
a t∏o pod czwórliÊciem – jasnozielonym. Odwrocie
skrzyd∏a w ca∏oÊci pomalowane zosta∏o na czerwono
(il. 6). 

Kolejna warstwa malarska pojawi∏a si´ w 1651 r.,
o czym Êwiadczy malowana inskrypcja w ornamen-
talnym obramieniu na rewersie z datà renowacji:
„Renovieret Im Jahr ICh koM baLD Ofenb: 22 ; V :
2[0]” – Odnowiono w roku 1651(MDCLI) Nadejd´
wkrótce Apokalipsa Êw. Jana, rozdzia∏ 22, werset 20
(il. 7). ¸by gwoêdzi w formie rozetki pierwotnie by∏y
cynowane (il. 8), póêniej malowane czerwonà minià.
Na zawiasach i szyldzie, po przeciwnej stronie nie-
istniejàcego zamka nie stwierdzono cynowania.
Elementy te zabezpieczone by∏y tylko minià. 

RZEMIOS¸O ARTYSTYCZNE

4. Drzwi z ok. 1465 r. do zakrystii w koÊciele Êw. Jana w Gdaƒsku.
Stan przed konserwacjà, 2004 r. Fot. K. Darecka.
4. Doors c. 1465 to the vestry at the church of St. John in Gdaƒsk.
State before conservation work, 2004. Photo: K. Darecka.

5. Rekonstrukcja kolorystyki na drzwiach z koÊcio∏a Êw. Jana.
Oprac. K. Darecka.
5. Restoration of the colors on the doors of the church of St. John.
Study by K. Darecka.
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6. Rekonstrukcja kolorystyki na rewersie drzwi z koÊcio∏a Êw. Jana.
Oprac. K. Darecka.
6. Restoration of the colors on the reverse side of the doors in the
church of St. John. Study by K. Darecka.

7. Inskrypcja na odwrociu
skrzyd∏a drzwi z koÊcio∏a 
Êw. Jana w Gdaƒsku w trakcie
prac konserwatorskich, sier-
pieƒ 2005 r. Fot. K. Darecka.
7. Inscription on the back side
of the doors in the church of
St. John in Gdaƒsk, during
coservation work, August
2005. Photo: K. Darecka.

Po usuni´ciu warstw przemalowaƒ i brudu zakres
wyst´powania pierwotnych warstw by∏ niewielki9.
Gotyckà kolorystyk´ na awersie skrzyd∏a postanowio-
no zrekonstruowaç z uwidocznieniem oryginalnych
reliktów. Ze wzgl´du na wartoÊç drugiej chronolo-
gicznie warstwy na rewersie z doÊç dobrze zachowanà
inskrypcjà podj´to decyzj´ o pozostawieniu i kon-
serwacji tej w∏aÊnie polichromii. Zrekonstruowany

zostanie tak˝e zamek o wykroju analogicznym do
szyldu na odwrociu, z charakterystycznym gotyckim
ornamentem w kszta∏cie rozchylonych ulistnionych
ga∏àzek oraz datà: „Renov. 2005”.
Wielkie drzwi zewn´trzne z koÊcio∏a Êw. Trójcy.
Usytuowane sà w zachodnim ostro∏ukowym porta-
lu w Êcianie pó∏nocnej (il. 9). Stolarka ta ma kszta∏t
pionowego prostokàta, jest dwuskrzyd∏owa z furtkà
dwuskrzyd∏owà o konstrukcji deskowej, od ze-
wn´trznej strony opierzonej drewnianà ramà w for-
mie kratownicy, która dzieli ca∏à powierzchni´ wrót
na 12 pól w uk∏adzie po cztery, w trzech poziomach.
Pola dwóch dolnych poziomów majà kszta∏t stojà-
cych, wyd∏u˝onych prostokàtów, z których dwa ni˝-
sze, Êrodkowe, stanowià skrzyd∏a furtki; pola górne-
go rz´du – zbli˝one do kwadratów. Pola wype∏nione
sà profilowanà kratownicà w uk∏adzie romboidalnym
wype∏nionà a˝urowymi czwórliÊçmi. 

8. Widoczny zachowany fragment cynowania na ∏ebku gwoêdzia 
z drzwi z koÊcio∏a Êw. Jana. Stan w trakcie prac konserwatorskich,
sierpieƒ 2005 r. Fot. K. Darecka.
8. Visible surviving fragment of tinplate on a nail head in the door
of the church of St. John in Gdaƒsk, during coservation work,
August 2005. Photo: K. Darecka.
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9. Drzwi zewn´trzne do koÊcio∏a Êw. Trójcy. Stan z 2004 r. Fot. 
K. Darecka.
9. Exterior doots to the church of the Holy Trinity. State in 2004.
Photo: K. Darecka.

10. Rekonstrukcja gotyckiej kolorystyki na drzwiach z koÊcio∏a Êw.
Trójcy. W partii inskrypcji ukazano dwie warstwy chronologiczne:
1. hipotetyczna warstwa zieleni; 2. przemalowanie XVIII-wieczne
z niebieskim t∏em i z∏oconym napisem. Oprac. K. Darecka. 
10. Restoration of the gothic colors on the doors of the church of
the Holy Trinity. In the inscription two chronological layers are
revealed: 1. hypothetical layer of green, 2. 18th century repainting
with a blue background and gilded wording. Study by K. Darecka.

Kratownica przytwierdzona jest do konstrukcji
deskowej licznymi kutymi gwoêdziami z ozdobnymi
∏ebkami w formie czterolistnych rozetek. Na p∏asz-
czyênie Êrodkowego, poziomego ramiaka umiesz-
czona jest inskrypcja wykonana w technice reliefu
wypuk∏ego, gotyckà minusku∏à, w j´zyku niemiec-
kim, o trudnym do odczytania tekÊcie: „GOT #
GEBE # DA # ALS # IUNGE # LEBEN # DO [?] UR
[?] ALMOSEN * ZU * DER * KIRCHE * GEBEN *
IM XV c UN [SERE] X [RISTI] JORE.... IRE [?]
GEMACHT DA”, co mo˝na przet∏umaczyç: „Bóg
daje wtedy, gdy m∏ode ˝ycie (m∏ody) czyni dobro dla

KoÊcio∏a..., w 1500 r. Naszego Chrystusa”. Analiza
wykroju liter oraz formy przerywników mi´dzy wy-
razami wskazujà na pewne ró˝nice tekstu na prawej 
i lewej po∏owie stolarki. Cz´Êci te mog∏y powstaç 
w innym czasie lub mieç innego wykonawc´10. Forma
zawiasów jest podobna do zawiasów w drzwiach z ko-
Êcio∏a Êw. Jana, tylko odpowiednio masywniejsza. 

Badania konserwatorskie wykaza∏y, ˝e stolar-
ka pierwotnie malowana by∏a w dwóch kolorach:

W razie podj´cia w przysz∏oÊci prac konserwator-
skich nale˝y rozwa˝yç mo˝liwoÊç wyeksponowania
w∏aÊnie XVIII-wiecznej warstwy barwnej na in-
skrypcji, zachowa∏a si´ ona bowiem w doÊç znacz-
nym stopniu. Drzwi od strony wn´trza koÊcio∏a by∏y
w ca∏oÊci czerwone. 

zielonooliwkowym i czerwonym (il. 10). Zielone by-
∏y rama, kratownica i czwórliÊç, a t∏o pod czwórliÊ-
ciem czerwone. ¸by gwoêdzi pomalowane by∏y zie-
lenià, podobnie jak stolarka, na której wyst´powa∏y, 
i na tej warstwie dodatkowo jeszcze czerwienià11.
Pole, na którym wyst´puje inskrypcja, pomalowane
zosta∏o równie˝ na zielono. Na literach nie odnale-
ziono ˝adnych resztek z równoleg∏ej warstwy. 
W XVIII w. inskrypcj´ wraz z t∏em przemalowano 
na niebiesko, a same napisy dodatkowo wyz∏ocono.
Prawdopodobnie w trakcie zabiegów przygotowaw-
czych pod z∏ocenie wyrównano powierzchni´ liter.
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Drzwi z koÊcio∏a NM Panny. To kolejne wielkie
drzwi zewn´trzne, tzw. Brama Mariacka z 1511 r.12

Usytuowane sà w ostro∏ukowym portalu w Êcianie
wschodniej na zakoƒczeniu nawy pó∏nocnej (il. 11).
Majà podobnà budow´ jak poprzednio opisane. Na tej
stolarce zachowa∏y si´ tylko nieliczne relikty wymalo-
waƒ barwnych. Na kratownicy i czwórliÊciach stwier-
dzono jedynie warstw´ brunatnego podk∏adu, który
wyst´puje równie˝ na ca∏ej powierzchni drewna. Na
ramie drzwi stwierdzono wyst´powanie zieleni o od-
cieniu malachitowym, a na tle pod czwórliÊçmi i na
∏bach gwoêdzi – czerwieni. Na podstawie analogii 
z innymi drzwiami wewnàtrz tej Êwiàtyni – drzwiami
do Sali Radnych – uznano za prawdopodobne, ˝e na
kratownicy oraz czwórliÊciach pierwotnie mog∏a
wyst´powaç tak˝e zieleƒ. 

Na temat kolorystyki drzwi zewn´trznych 
w Bazylice Mariackiej (nie wiadomo dok∏adnie, któ-
rych) pisa∏ badacz z gdaƒskiej politechniki w 1927 r.:
„Przez skrobanie teraêniejszej brunatnoÊci móg∏ byç
pierwotny koloryt drzwi ustalony. Przybijane gwoê-
dziami listwy (prawdopodobnie chodzi o kratownic´)
mia∏y kolor zieleni miedzi. Kasety i g∏owy gwoêdzi
mia∏y na sobie Êwiecàcà czerwieƒ (cynober)”13. Jak
wynika z przytoczonego cytatu, odczytany wówczas

pierwotny kolor pokrywa si´ z obecnymi wnioskami
(il. 12). 

Drugie drzwi z Bazyliki Mariackiej – wewn´trz-
ne, zamykajà Sal´ Radnych znajdujàcà si´ w zachod-
niej cz´Êci po∏udniowego ramienia transeptu. Sà to
drzwi jednoskrzyd∏owe o takiej samej, jak poprzed-
nie, konstrukcji (il. 18). Pierwotnie malowane by∏y
dwubarwnie – rama, kratownica i czwórliÊcie na zie-
lono (malachitowo), a t∏o pod czwórliÊçmi na czer-
wono. ¸ebki gwoêdzi pierwotnie by∏y cynowane, 
nast´pnie pomalowane na zielono, tak jak rama, i na
tym – na czerwono. Zawiasy w najstarszej warstwie
majà czerƒ, a w kolejnych równie˝ zieleƒ. Odwrocie
tej stolarki nie by∏o malowane, a zawiasy pozosta-
wiono czarne (il. 1).

W Bazylice Mariackiej znajdujà si´ jeszcze inne,
nieco odmienne, przyk∏ady póênogotyckiej stolarki
drzwiowej. Sà to drzwi znajdujàce si´ w stolarskich
zamkni´ciach kaplic: Kosmy i Damiana, Êw. Eraz-
ma oraz Êw. Jadwigi, z koƒca XV w. Zamkni´cia 
te majà form´ Êcianek o konstrukcji ramowo-
p∏ycinowej14, o dwupoziomowym uk∏adzie: dolnym
drewnianym i górnym z kratà ze zwieƒczeniem
drewnianym fryzem. Najlepiej zachowane drzwi znaj-
dujà si´ w kaplicy Kosmy i Damiana. Dolnà cz´Êç

11. Drzwi zewn´trzne w Bazylice Mariackiej, tzw. Brama
Mariacka. Fot. K. Darecka, 2004 r.
11. The exterior doors of the Basilica of St. Mary, the so-
called Mary’s Gate. Photo: K. Darecka, 2004.

12. Rekonstrukcja pierwotnej kolorystyki na drzwiach Bazyliki Mariackiej.
Oprac. K. Darecka.
12. Reconstruction of the original coloring on the doors of the Basilica of
St. Mary. Study by K. Darecka.
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konstrukcji ramowo-p∏ycinowej wype∏niajà dwie p∏y-
ciny o snycerskim opracowaniu w formie pofa∏do-
wanego pergaminu. W górnej cz´Êci natomiast znaj-
dujà si´ ˝elazne pionowe pr´ty, które dochodzà do
poziomego ramiaka w formie a˝urowego rzeêbione-
go fryzu arkadkowego z motywem maswerku (il. 19).

Przyk∏ad zastosowania konstrukcji ramowo-p∏y-
cinowej w koÊciele NM Panny uznaç nale˝y za wcze-
sny i nowatorski na terenie Polski. Na opisywanej
stolarce zauwa˝ono fragmenty malatury niejednobarw-
nej, byç mo˝e mazerunku. Prawid∏owe odczytanie tej
polichromii mo˝e nastàpiç tylko w trakcie ca∏oÊcio-
wych prac konserwatorskich. Na uwag´ zas∏uguje
tak˝e zachowany w drzwiach do kaplicy Êw. Jadwigi
gotycki zamek z dekoracjà w formie lilijek (il. 20).
Stolarka drzwiowa w koÊciele Êw. Miko∏aja. Drzwi,
znajdujàce si´ w przejÊciu mi´dzy zakrystià a prez-
biterium, sà jednoskrzyd∏owe, o konstrukcji desko-
wej z listwà czo∏owà, opierzone kratownicà rom-
boidalnà z czwórliÊçmi, tak jak drzwi z koÊcio∏a 
Êw. Jana. Powierzchnia pierwotnie pomalowana by∏a
w dwóch kolorach: rama, czwórliÊcie i t∏o pod ni-
mi – jasnozielone, natomiast kratowniaca, ∏by gwoê-
dzi i rewers skrzyd∏a – czerwone (il. 21).
Skrzyd∏o drzwi w koÊciele Êw. Katarzyny. Prowadzà
one do zakrystii znajdujàcej si´ w pó∏nocnej cz´Êci
korpusu nawowego. Zbudowane sà odmiennie od

14. Rekonstrukcja kolorystyki na drzwiach do zakrystii w koÊciele
Êw. Katarzyny. Oprac. K. Darecka.
14. Restoration of the colors on the doors of the vestry in the
church of St. Katherine. Study by K. Darecka.

13. Inwentaryzacja drzwi do zakrystii koÊcio∏a Êw. Katarzyny. Oprac. K. Darecka. 
13. Inventorying of the doors to the vestry of the church of St. Kathryn. Study by K. Darecka. 
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drzwi analizowanych wczeÊniej. Stanowià konstrukcj´
deskowà, dwuwarstwowà, od zewn´trznej strony opie-
rzonà drewnianà kratownicà o uk∏adzie prostokàt-
nym. Kratownica przytwierdzona jest do konstrukcji
deskowej kutymi gwoêdziami z du˝ymi okràg∏ymi
∏ebkami. Od strony wn´trza wrota okute sà trzema
prostymi zawiasami pasowymi oraz dodatkowo –
wtórnie – w´˝szymi poziomymi taÊmami i zawiasa-
mi. Zawiasy przytwierdzone sà gwoêdziami o kutych
okràg∏ych ∏ebkach (il. 13). 

Skrzyd∏o zaopatrzone jest w nak∏adany zamek i ko-
∏atk´ z XVI w., jednak sama stolarka mo˝e byç wczeÊ-
niejsza, na co wskazuje jej konstrukcja. Wszystkie
elementy drewniane po obu stronach w najstarszej
warstwie pomalowane zosta∏y na zielonooliwkowo,
natomiast okucia na czerwono (il. 14). Podobnie wy-
koƒczone by∏y drzwiczki do gotyckich szafek Êcien-
nych znajdujàcych si´ w tym pomieszczeniu15.
Drzwi Ratusza G∏ównego Miasta. Znajdujà si´ 
w Sieni na drugiej kondygnacji, prowadzà do po-
mieszczenia obecnej szatni (il. 15, 17). Pochodzà 
z XVI w. i charakteryzujà si´ ciekawà i nietypowà bu-
dowà. Jest to konstrukcja deskowa zdwojona, w któ-
rej pionowe, skrajne i grubsze deski obejmujà obie
warstwy stolarki, przy czym poziome dechy na awer-
sie ∏àczà si´ z nimi „na jaskó∏czy ogon”. Konstrukcja

zespolona jest du˝à iloÊcià gwoêdzi o ma∏ych
okràg∏ych ∏ebkach widocznych na awersie skrzyd∏a. 

Obecnie stolarka ma kolor drewna, jednak obser-
wacje i badania dajà podstawy do stwierdzenia, ˝e
oryginalnie powierzchnia by∏a malowana. Drewno
pierwotnie najprawdopodobniej by∏o w kolorze czer-
wonym, a potem ciemnozielonym. Zbadane próbki
wykaza∏y kolor ciemnozielony z domieszkami
czerwieni (minii) z warstwy spodniej. Na okuciach
stwierdzono wymalowanie czerwone na podk∏adzie
ugrowym i na tym równie˝ ciemnà zieleƒ. Bardziej
zasadne wydaje si´ wi´c przyj´cie hipotezy, ˝e pier-
wotnie ca∏oÊç by∏a opracowana na czerwono, a ciem-
nozielony pochodzi z póêniejszego przemalowania
(il. 16).
Drzwi Wie˝y Wi´ziennej Zespo∏u Przedbramia.
Stolarka drzwiowa, znajdujàca si´ na IV kondygna-
cji, powsta∏a prawdopodobnie w XVI w. i reprezen-
tuje typ konstrukcji dwuwarstwowej, osadzonej 
w pot´˝nych drewnianych oÊcie˝ach. Zawiasy spla-
tane majà form´ pasowà z wywini´tymi zakoƒcze-
niami. Gwoêdzie o wi´kszych i mniejszych ∏ebkach
w kszta∏cie sp∏aszczonych ostros∏upów wyst´pujà 
w poziomach, naprzemiennie. W centralnej cz´Êci
skrzyd∏a umieszczone sà ma∏e, ˝elazne drzwiczki
zas∏aniajàce otwór. 

16. Rekonstrukcja kolorystyki na drzwiach
w Sieni Ratusza G∏ównego Miasta. Oprac.
K. Darecka.
16. Restoration of the colors on the doors
in the Entrance Hall of the Main City
Hall. Study by K. Darecka.

15. Rewers drzwi w Sieni Ratusza G∏ów-
nego Miasta. Fot. K. Gollnau, 2005 r.
15. Reverse of the the doors in the
Entrance Hall of the Main City Hall.
Photo: K. Gollnau, 2005.

17. Awers drzwi w Sieni Ratusza G∏ównego
Miasta. Fot. K. Gollnau, 2005 r. 
17. Obverse of the doors in the Entrance Hall
of the Main City Hall. Photo: K. Gollnau,
2005. 
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Jak wykaza∏y prace konserwatorskie i badania
przeprowadzone w trakcie ich realizacji, drewno
pierwotnie nasàczone by∏o olejem o czerwonawym
zabarwieniu, a okucia prawdopodobnie zabezpie-
cza∏a minia16. Ze wzgl´du na du˝y stopieƒ destrukcji
drzwi przeprowadzono konserwacj´ zachowawczà
ods∏oni´tej warstwy pierwotnej, z ograniczeniem 
do niezb´dnego minimum scalania kolorystycznego, 
a co za tym idzie, nie zrekonstruowano czerwieni na
okuciach.
Stolarka drzwiowa w Muzeum Narodowym.
Zamkni´ta jest u góry ∏ukowym wype∏nieniem i za-
opatrzona w prostokàtnà furtk´17. Posiada konstrukcj´
deskowà opierzonà dekoracjà p∏ycinowà z p∏asko-
rzeêbionymi motywami roÊlinnymi, plecionkowymi 
i geometrycznymi. Wype∏nienie ∏uku ozdobione jest
motywami maswerkowymi. Na jednej z p∏ycin wid-
nieje data 1526. Drzwi te pochodzà z gdaƒskiej ka-
mienicy, a na prze∏omie XIX i XX w. zosta∏y zamon-
towane we wn´trzach muzeum. Wówczas prawdopo-
dobnie dok∏adnie usuni´to wszystkie nawarstwienia
na drewnie (il. 22)18.

Podsumowujàc przeprowadzonà analiz´, mo˝na
stwierdziç, ˝e gdaƒska gotycka stolarka drzwiowa
reprezentuje kilka typów konstrukcji. W wi´kszoÊci
przypadków jest to konstrukcja deskowa (w koÊciele
Êw. Trójcy, Êw. Jana i Mariackim) lub deskowa 

18. Drzwi z Sali Radnych 
w Bazylice Mariackiej 
w Gdaƒsku. Stan z 2004 r.
Fot. K. Darecka.
18. Doors from the Council
Hall in Holy Mary’s
Basilica in Gdaƒsk. State as
of 2004. Photo: K. Darecka.

19. Zamkni´cie kaplicy Ko-
smy i Damiana w Bazylice
Mariackiej. Fot. K. Darecka
2004 r.
19. Closure of the chapel of
Kosma and Damian in the
Basilica of St. Mary. Photo:
K. Darecka 2004.
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20. Zamek na drzwiach do kaplicy Êw. Jadwigi w Bazylice
Mariackiej. Fot. K. Darecka 2004 r.
20. Lock on the door to the chapel of St. Jadwiga in the Basilica 
of St. Mary. Photo: K. Darecka, 2004.

21. Rekonstrukcja gotyckiej kolorystyki na drzwiach w zakrystii
koÊcio∏a Êw. Miko∏aja. Oprac. K. Darecka.
21. Restoration of the gothic colors on the doors of the vestry in the
church of St. Nicholas. Study by K. Darecka.

z listwà czo∏owà (w koÊciele Êw. Miko∏aja), opie-
rzona drewnianà kratownicà o uk∏adzie romboidal-
nym wype∏nionà czwórliÊçmi. Typ ten by∏ bardzo 
popularny w XV i na poczàtku XVI w. na terenie
Polski Pó∏nocnej19. Pozosta∏e drzwi majà konstrukcj´
deskowà zdwojonà bez opierzenia (w Wie˝y Wi´-
ziennej i w Ratuszu G∏ównego Miasta), deskowà
zdwojonà, opierzonà kratownicà o uk∏adzie prosto-
kàtnym (w koÊciele Êw. Katarzyny) oraz ramowo-
p∏ycinowà (drzwi w zamkni´ciach kaplic w koÊciele
NM Panny). Wszystkie drzwi wykonane sà z drewna
d´bowego i majà ˝elazne okucia.

Zastosowane rozwiàzania kolorystyczne na gdaƒ-
skich drzwiach powtarzajà si´. Najcz´Êciej wyst´puje
dwubarwne opracowanie powierzchni: czerwone 
i zielone; oliwkowe lub malachitowe. W drzwiach
opierzonych kratownicà z czwórliÊçmi rozmieszcze-
nie tych kolorów by∏o dwojakie. Zieleƒ na ramie, 
kratownicy i czwórliÊciach, a czerwieƒ na tle pod
czwórliÊciem i rozetkowych ∏ebkach gwoêdzi. Drugi
wariant to zieleƒ na ramie i czwórliÊciach wraz 
z t∏em, a czerwieƒ na kratownicy i ∏ebkach gwoêdzi.
Nieco odmiennie, bo czterokolorowo, zosta∏y opra-
cowane drzwi z koÊcio∏a Êw. Jana. U˝yto tu czer-
wieni, zieleni, ugru i czerni. Taki dobór kolorów 
znajduje analogie w polichromii detali architekto-
nicznych w gotyckich koÊcio∏ach, np. portali, zwor-
ników, wsporników czy ˝eber sklepiennych. 

W XII-wiecznym traktacie Mnicha Teofila znaj-
duje si´ przepis, jak barwiç drzwi na czerwono20.
Mianowicie ucierano olej lniany z minià lub cyno-
brem, smarowano drzwi dwukrotnie, suszono na
s∏oƒcu i zabezpieczano werniksem. Zabezpieczanie

to Êwiadczy, ˝e warstwa czerwona by∏a koƒcowa,
a nie podk∏adowa, jak czasami si´ sàdzi. Zagadnie-
niu malowania drzwi na czerwono poÊwi´cony zo-
sta∏ odr´bny rozdzia∏ o takim w∏aÊnie tytule. Wynika
z niego, ˝e sposób ten musia∏ byç powszechnie sto-
sowany. W Gdaƒsku zachowa∏y si´ tylko jedne drzwi
gotyckie i jedne z XVI w. w ca∏oÊci pomalowane na
czerwono – z Ratusza G∏ównego Miasta. Natomiast
wi´kszoÊç z analizowanych drzwi pokrytych by∏o
czerwienià od wn´trza. 



39

RZEMIOS¸O ARTYSTYCZNE

Mgr Katarzyna Darecka, konserwator-zabytkoznawca,
absolwentka kierunku Ochrona Dóbr Kultury na Wydziale
Sztuk Pi´knych Uniwersytetu Miko∏aja Kopernika w To-
runiu oraz Paƒstwowego Zawodowego Studium Plastycz-
nego w Tarnowie ze specjalizacjà konserwacja mebli. Jest
pracownikiem Muzeum Historycznego Miasta Gdaƒska 
i Wojewódzkiego Urz´du Ochrony Zabytków w Gdaƒsku,
a tak˝e cz∏onkiem Stowarzyszenia Konserwatorów Zabyt-
ków. Specjalizuje si´ w badaniu i projektowaniu stolarki
architektonicznej.

Ciàgle nie do koƒca rozwiàzany jest problem wy-
kaƒczania okuç na gotyckiej stolarce. Jak czytamy 
w cytowanym ju˝ traktacie, gwoêdzie cynowano, na-
tomiast „grube” zawiasy smo∏owano21. Jednak na pod-
stawie badaƒ drzwi gdaƒskich wydaje si´, ˝e cyno-
wanie gwoêdzi mog∏o stanowiç tylko warstw´ anty-
korozyjnà i byç podk∏adem dla innego, barwnego
wykoƒczenia. Natomiast potwierdzone zosta∏o, ˝e
gotyckie zawiasy drzwiowe o prostej i niedekoracyj-
nej formie nie by∏y cynowane.

Powszechnie sàdzi si´, ˝e „stare” drzwi powinny
byç ciemnobràzowe lub czarne i najlepiej z widocz-
nym rysunkiem drewna. Tymczasem przeprowadzo-
ne badania wykaza∏y, ˝e jest to b∏´dna i stereotypowa
opinia. Gotyckie drzwi by∏y wielobarwne i wcale nie
ciemne, a wr´cz w intensywnej szacie kolorystycz-
nej. Du˝ym problemem jest wi´c przywracanie pier-
wotnej kolorystyki i estetyki w trakcie prac konser-
watorskich na dawnych drzwiach. Mo˝e si´ to bo-
wiem spotykaç z oporem i niezrozumieniem
odbiorców. 

22. Drzwi z 1526 roku pochodzàce z gdaƒskiej kamienicy, obecnie
w Muzeum Narodowym w Gdaƒsku. Fot. K. Darecka, 2003 r.
22. Doors from 1526, which are from a building in Gdaƒsk,
presently in the National Museum in Gdaƒsk. Photo: K. Darecka,
2003.

1. WiadomoÊci ogólne na temat drzwi, typy konstrukcji i dekoracji
oraz terminologi´ oparto na: J. Tajchman, Drewniane drzwi za-
bytkowe na terenie Polski, systematyka i problematyka konserwa-
torska, „Ochrona Zabytków”, 1991, nr 4, s. 269-277, jak równie˝ na
treÊci wyk∏adów prowadzonych przez prof. J. Tajchmana na temat
zabytkowej stolarki architektonicznej, wyg∏oszonych na UMK 
w Toruniu.

2. Temat „Rekonstrukcja kolorystyki gotyckich drzwi w Gdaƒsku”
by∏ prezentowany na posterze w trakcie sesji naukowej „Zabytki
stolarki artystycznej we wn´trzach sakralnych, ich problematyka
zabytkoznawcza, konserwatorska i kultowa”, która odby∏a si´ 
w dniach 30.09 -1.10.2005 r. na Uniwersytecie Miko∏aja Kopernika
w Toruniu.

3. Uwzgl´dniono tu tak˝e drzwi XVI-wieczne, ale posiadajàce for-
m´ i konstrukcj´ jeszcze gotyckà.

4. Wykonane badania nale˝y traktowaç jako wst´pne, podobnie jak
dokonanà na ich podstawie rekonstrukcj´ kolorystyki. Ich wery-
fikacja mo˝e nastàpiç jedynie w trakcie ca∏oÊciowych prac konser-
watorskich.

5. Badania laboratoryjne pobranych próbek wykonali: dr Maria

Rogó˝, mgr Adam Cupa i dr Jaros∏aw Rogó˝. Konsultacji tech-
nologicznej udzielili: mgr Maria BigoÊ-Bojarska i mgr Anna
Kriegseisen.

6. Przeprowadzono pewne prace przy jednych z drzwi do zakrystii
w koÊciele Êw. Miko∏aja. Polega∏y one na wmontowaniu na nowà
konstrukcj´ stolarskà czterech p∏ycin pochodzàcych z drzwi go-
tyckich. P∏yciny wype∏nione p∏askorzeêbionym motywem spiralnie
pozwijanej, ulistnionej ga∏àzki zosta∏y oczyszczone do drewna, 
zabejcowane na czarno i zabezpieczone. Tak˝e w drzwiach do ka-
plicy Êw. Jadwigi w koÊciele mariackim wymieniono fragmenty
konstrukcji.

7. Drzwi te prezentowane sà w: W. Drost, Kunstdenkmaler der
Stadt Danzig, Bd. 1, Sankt Johan, 1957, s. 95, il. 81-83; Cz.
Betlejewska, Meble gdaƒskie od XVI do XIX wieku, Warszawa
2001, s. 33.

8. Na rewersie skrzyd∏a ods∏oni´to tak˝e spod póêniejszego wy-
malowania, w trakcie przeprowadzanej obecnie konserwacji, dwa
niezamalowane Êlady po bli˝ej niezidentyfikowanych elementach. 

9. Prace konserwatorskie prowadzi mgr Micha∏ Masorz , konserwa-
tor dzie∏ sztuki.

Przypisy



40

10. Odczytanie i analiz´ inskrypcji wykona∏ dr Witold Szczuczko 
z Torunia. 

11. Nie ma pewnoÊci, czy ∏by gwoêdzi by∏y pierwotnie cynowane.
Na miejscowych odkrywkach, jak równie˝ w pobranych próbkach
nie znaleziono cyny. Natomiast warstwa zieleni, jakà pomalowano
gwoêdzie, ma identyczny sk∏ad, jak zieleƒ na ramie i kratownicy.
Mo˝e to Êwiadczyç o tym, ˝e stolark´ wraz z okuciami pomalowano
na zielono, a nast´pnie ozdobne ∏ebki gwoêdzi pociàgni´to jeszcze
czerwienià (czerwieƒ ta nie wyst´puje na zieleni na stolarce). Jest
zatem mo˝liwe, ˝e nawet jeÊli gwoêdzie by∏y cynowane, to cyna
mog∏a stanowiç tylko zabezpieczenie przed korozjà, a nie by∏a osta-
tecznà warstwà wykoƒczeniowà.

12. S. Bogdanowicz, Bazylika Mariacka w Gdaƒsku, Gdaƒsk 1995,
s. 93.

13. W. Singer, Die Entwicklungder holzernen Tur erlautert an
Beispielen aus Danzig, Dortmund 1927, s. 15. W tej bardzo intere-
sujàcej publikacji na temat rozwoju drewnianych drzwi w Gdaƒsku,
która jednoczeÊnie by∏a pracà doktorskà, autor m.in. dok∏adnie opi-
suje widziane w Gdaƒsku na poczàtku XX w. Êlady prawdopodob-
nie oryginalnej kolorystyki na niektórych drzwiach.

14. Konstrukcj´ ramowo-p∏ycinowà zacz´to stosowaç od ok. 1400 r.
na terenie Francji. W Polsce sporadycznie wyst´puje od koƒca
XV w. we wn´trzach. J. Tajchman, Drewniane..., jw.,  s. 273.

15. Warto tutaj przytoczyç tak˝e przyk∏ad gotyckiej szafki Êciennej
z zakrystii fary w Tczewie. Zosta∏a ona poddana w 2004 r. bada-
niom i pracom konserwatorskim, które przeprowadzone zosta∏y
przez mgr Ann´ Kriegseisen. Na drzwiczkach ods∏oni´to spod prze-
malowaƒ pierwotnà warstw´ ciemnozielonà, natomiast na okuciach
i zamku warstw´ czerwonà. Na drzwiach wejÊciowych do zakrystii

znajdujà si´ gotyckie okucia, wtórnie u˝yte na nowszej stolarce,
które pierwotnie malowane by∏y kolorem jasnozielonym. Dla
porównania mo˝na równie˝ wspomnieç o drzwiach do wolno sto-
jàcej we wn´trzu Êwiàtyni drewnianej kapliczki lub konfesjona∏u 
z XV w., pochodzàcej z koÊcio∏a z Parmy we W∏oszech. Majà 
one konstrukcj´ deskowà z na∏o˝onà kratownicà o uk∏adzie kwa-
dratów wype∏nionych p∏askorzeêbionà dekoracjà o motywach go-
tyckich, takich jak rozety, rybie p´cherze, wiç roÊlinna, tarcze her-
bowe. Konstrukcja i kratownica sà niemalowane, zaÊ dekoracja 
w kwadratowych polach jest w kolorach ciemnozielonym i czerwo-
nym ze z∏oceniami. Innym przyk∏adem mogà byç drzwi z katedry 
w Roskilde w Danii, opierzone tak˝e kratownicà z polami wy-
pe∏nionymi p∏askorzeêbionà dekoracjà gotyckà. Drewno zosta∏o 
w nich wyraênie oczyszczone z nawarstwieƒ, natomiast w obr´bie
dekoracji snycerskiej widoczne sà fragmenty czerwonej malatury. 

16. Prace konserwatorskie przeprowadzone zosta∏y w 2004 r. przez
firm´ „Restauro”.

17. O drzwiach tych jest mowa w opracowaniu: Cz. Betlejewska,
Meble..., jw. 

18. Na oglàdanej w du˝ym powi´kszeniu i podÊwietleniu powierz-
chni drewna mo˝na zauwa˝yç w zag∏´bieniach snycerki resztki
polichromii, jednak na obecnym etapie badaƒ nie mo˝na stwier-
dziç, jakie to by∏y kolory i jaki by∏ ich rozk∏ad. 

19. J. Tajchman, jw., s. 273.

20. T. Prezbiter, Diversarum Artium Schedula, Âredniowieczny
zbiór przepisów o sztukach rozmaitech, Kraków 1998, s. 16.

21. T. Prezbiter, jw., s. 162.

Doors are a very important architectonic detail,
both to the elevation of a building and to the fur-

nishing of interiors. Decoration and use of color had
a great influence on their artistic expression. 

A few examples of gothic woodwork on doors
have survived to the present day in Gdaƒsk, mainly in
sacred sites. They represent several types of con-
struction and decoration. For the most part, they are
doors built of planks (in the church of the Holy
Trinity, the church of St. John and St. Mary’s) or
planks with frontal wood strips (in the church of St.
Nicholas), nested in wooden, rhombus-shaped grates,
filled with four-leaf elements. This type of construc-
tion was very popular in the 15th century and at the
beginning of the 16th century in northern Poland. The
remaining doors have a redoubled plank construc-
tion (in the Prison Tower of the D∏uga Street Ante-
gate Compound), redoubled planks with rectangular
grating (in the church of St. Katherine) and frame-

panels (the doors in the chapel closures at the church
of the Holy Virgin Mary). The most decorative are
the doors which are now found at the National
Museum in Gdaƒsk, which have a plank construction
set with rectangular grates with bas-relief decora-
tions. All of the doors are made of oak and have iron
fittings.

The ways that color is used on the doors in
Gdaƒsk repeat themselves. Two-toned works are the
most common: red and olive or malachite green. The
nested grates with four-leaf elements exhibited these
colors in two ways: green on the frame, grate and
leaves, and red on the background behind the leaves
and rosette nail heads. The second variant was green
on the frame, four-leaf elements and background, and
red on the grate and nail heads. The doors from the
church of St. John were done slightly differently, but
since the painting was completed later one, they can-
not be regarded as typically gothic.  

GOTHIC WOODWORKING OF DOORS IN GDA¡SK
CONSTRUCTION, DECORATION, USE OF COLOR AND CONSERVATION




