
o dekoracji staromiej-
skich kamienic cz. XiV

W 1954 roku kamienica pod adresem Rynek 4, 
podobnie jak prezentowana w poprzednim odcinku 
naszego cyklu „osiemnastka” (Rynek 18) ozdobiona 
została dekoracją malarską. Jej autorami byli Stani-
sław Brodziak i Piotr Wollenberg. Wykonana wów-
czas polichromia zastąpiła wcześniejszą, częściowo 
zniszczoną dekorację sgraffitową autorstwa Szczę-
snego Felicjana Kowarskiego, pochodzącą z 1938 
roku. Sgraffitto będące kompozycją składającą się 
z ornamentów roślinnych oraz stylizowanych herm 
znajdowało się jedynie na wysokości trzeciego pię-
tra, wypełniało przestrzenie między oknami. Wyko-
nano je jako końcowy etap zakrojonych na szeroką 
skalę prac remontowych i konserwatorskich podję-
tych przez Komisję Konserwatorską w końcu lat trzy-
dziestych XX wieku.

Datowana na XV wiek kamienica przy Rynku 4 była 
na przestrzeni wieków wielokrotnie przekształcana i 
przebudowywana. Podczas II wojny światowej nie uległa 
znacznym zniszczeniom. Jednak przeprowadzenie prac 
remontowych było konieczne ze względu na bardzo zły 
stan techniczny elewacji. O genezie odbudowy i remon-
tów staromiejskich w 1954 roku pisaliśmy już kilkukrot-
nie w ramach naszego cyklu. Zniszczone tynki elewacji 
kamienicy przy Rynku 4 zostały zastąpione nowymi, na 
których wykonano wspomnianą dekorację malarską. 
Pokryto nią fasadę na wysokości pierwszego, drugiego 
i nadbudowanego w końcu XIX wieku trzeciego piętra. 
Główny element polichromii stanowi rozbudowana kom- OP

R.
 B

Iu
RO

 M
KZ

/t
eK

st
 K

. c
Ze

Rl
un

cZ
aK

Ie
w

Ic
Z,

 f
Ot

. K
. c

Ze
Rl

un
cZ

aK
Ie

w
Ic

Z,
 M

. t
RZ

ew
IK

deKORacja KaMIenIcy PRZy RynKu 4

pozycja ornamentów roślinnych, w którą wplątane zosta-
ły liczne motywy zoomorficzne (m. in. węże, jaszczurki, 
maszkarony) oraz dwie sceny figuralne łączone z najsłyn-
niejszą lubelską legendą – o czarciej Łapie. Przez lata 
malowidło uległo dużym zniszczeniom, oryginał zacho-
wał się w bardzo małym stopniu. niezatarte fragmenty 
pozwoliły na rekonstrukcję oraz częściowo jednak kre-
ację, polegającą na wprowadzeniu zupełnie nowych ele-
mentów, nawiązujących stylistycznie do autentycznych 
partii dekoracji malarskiej. dzisiejszy wygląd polichromii 
jest efektem trwających obecnie prac konserwatorskich 
prowadzonych prze Małgorzatę Podgórską-Makal. 

 wspomniane sceny figuralne łączone z legendą o 
czarcie Łapie i funkcjonowaniem w lublinie trybunału 
Koronnego znajdują się na osi zarówno kompozycji ma-
larskiej, jak i całej fasady. Przedstawienie na wysokości 
pierwszego piętra, ukazujące biesiadującą przy stolę 
grupę ludzi w strojach przywołujących na myśl czasy re-
nesansu, opatrzone zostało dodatkowo kartuszem z in-
skrypcją. jest to fragment XVIII-wiecznej fraszki daniela 
Bratkowskiego - „takowy bankiet potrzeba sprawować 
/ sędziów, aktorów, jurystów częstować / stać pod ra-
tuszem pewnie noga boli / kieliszek wina człowiek wy-
pić woli”. słowa te można interpretować w kontekście 
posiedzeń trybunału oraz wszelkich towarzyszących mu 
wydarzeń. scena na wysokości drugiego piętra z kolei 
przedstawia trzech diabłów zasiadających przy stole i wy-
raźnie nad czymś deliberujących, być może nad niespra-
wiedliwym wyrokiem, który dotknął pewne wdowę...


