
o dekoracji staromiej-
skich kamienic cz. ii

We wnętrzach kilku staromiejskich kamienic od-
naleźć możemy rzeźbiarsko opracowane portale po-
chodzące z różnych okresów (m.in. Rynek 6, 8, 11, 
Złota 6). Najstarszy zachował się w kamienicy przy 
Rynku 11, która choć jest datowana na XV wiek, dzi-
siejszy kształt zyskała podczas przebudowy w II poł. 
XVI i II poł. XVII wieku.

Portal znajduje się na parterze tej kamienicy, na pra-
wo od sieni, w pomieszczeniu użytkowanym obecnie 
przez filię Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. H. Ło-
pacińskiego dostępnym na co dzień. Można przypusz-
czać, że powstał w I poł. XVI wieku, kiedy właścicielem 
kamienicy był Seweryn Zajfert. Posługiwał się on gmer-
kiem (znakiem identyfikacyjnym zapożyczonym od ce-
chów kamieniarskich), który pojawia się jako element 
dekoracji na kartuszu w zwieńczeniu portalu. 

W rzeźbiarsko-architektonicznym opracowaniu oma-
wianego wejścia wykorzystany został motyw oślego 
grzbietu. Tak kształtowane nadproże jest dodatkowo 
profilowane, wsparte na węgarach, również częściowo 
rozglifionych, dalej opracowanych gładko, z uskokiem 
na 1/3 wysokości. Portale zwieńczone nadprożami w 
kształcie oślego grzbietu stosowane były powszechnie 
w architekturze późnogotyckiej zarówno w obiektach 
murowanych, jak i drewnianych. Przykłady wykorzysta-
nia tego typu dekoracji odnaleźć możemy m.in. w Sta-
rym Ratuszu w Olsztynie, w kamienicy tzw. Pałacu Sa-
muela Maciejowskiego przy ul. Kanoniczej w Krakowie, 
a także dość licznie w kościołach drewnianych Śląska 
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PORTal 
W KaMIenIcy 
PRZy RynKu 
11 W luBlInIe 
PRZed (u góRy) 
I PO KOnSeR-
WacjI W 2005 
ROKu gMeRK 
SeWeRyna 
ZajfeRTa, 
WŁaŚcIcIela 
KaMIenIcy 
W POcZ. XVI W. 
(PO PRaWej).

(np. Sierakowice), Małopolski (np. Rzepien-
nik Biskupi) i Podkarpacia (np. gawłuszowi-
ce), drewniany portal tego typu zachował się 
także w położonej nieopodal lublina Bystrzy-
cy, w późniejszym, barokowym kościele mu-
rowanym. jednym z bardziej spektakularnych 
i znanych obiektów, w którym motyw oślego 
grzbietu stanowi główny motyw dekoracji ar-
chitektonicznej jest kościół św. anny w Wil-
nie. 

Podczas przeprowadzonych przez ewę 
jodłowską w 2005 roku prac konserwa-
torskich, parteru kamienicy przy Rynku 11 
wykonane zostały odkrywki i badania histo-
rycznych warstw barwnych, które wykazały 
pierwotną dekorację malarską portalu. Tym 
samym możliwe było jej odtworzenie. Oczysz-
czono wtórne warstwy malarskie, zabezpie-
czono powierzchnię kamienia, konieczne 
było uzupełnienie niewielkich ubytków przy 
kartuszu z gmerkiem Zajferta. Były to prace 
o stosunkowo niewielkim zakresie. Oprócz 
czasu powstania i walorów artystycznych 
portalu dodatkowo o jego wartości świadczy 
doskonały stan zachowania. dotyczy to nie 
tylko stanu technicznego, ale przede wszyst-
kim faktu, że przez wieki utrzymana została 
jego pierwotna, autentyczna forma. Zwłasz-
cza, że sama kamienica przez 600 lat ulega-
ła licznym przekształceniom, przebudowom, 
nadbudowom i rekonstrukcjom.


