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Na terenie Starego Miasta, znajduje się ponad set-
ka zabytkowych kamienic powstałych na przestrzeni 
XV-XIX wieku. W bardzo dużym stopniu zachowały 
autentyczną substancję zabytkową, na którą skła-
dają się zarówno elementy pierwotne, jak i wszelkie 
nawarstwienia historyczne powstałe w wyniku póź-
niejszych przekształceń. 

Autentyzm staromiejskich kamienic przejawia się 
w zachowanym materiale oraz formie architektonicz-
nej, m.in. w bryle, detalu architektonicznym, układzie 
wnętrz oraz częściowo ich dekoracji i wyposażeniu. 

W wielu obiektach zachowały się bogato opracowa-
ne obramienia wjazdów, otworów okiennych i drzwio-
wych, gzymsy wydzielające kondygnacje budowli, po-
lichromowane stropy, malowidła ścienne, dekoracje 
sgraffitowe. Jednym z elementów detalu architekto-
nicznego zdobiącego fasady staromiejskich kamienic 
są portale. 

Najbardziej efektowne zachowały się częściowo 
w trzech kamienicach znajdujących się przy Rynku. Da-
towane są na I i II poł. XVI w. Oryginalne fragmenty wyko-
nane zostały z wapienia sprowadzanego powszechnie 
przez lokalnych muratorów przede wszystkim z okolic 
Pińczowa. 

Portal w kamienicy numer 6 (narożna z ul. Grodzką) 
powstał w 1 poł. XVI w. Ma zwieńczenie w kształcie ostro-
łuku, opartego na rozglifionych węgarach i archiwolcie. 
Na jednym z glifów w dolnym odcinku węgarów znajdu-
je się dekoracja imitująca splot sznura, częsty motyw 
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pojawiający się w późnogotyckiej 
rzeźbie architektonicznej. Pod-
czas późniejszych przekształceń 
elewacji kamienicy portal został 
zabudowany i odsłonięty dopiero 
w latach 30-tych XX w. w trakcie 
prac konserwatorskich prowa-
dzonych na starym Mieście przez 
Józefa Dutkiewicza. 

także podczas prac konserwa-
torskich, ale prowadzonych w la-
tach 90-tych XX w. odkryto portal 
w kamienicy numer 9 (narożna 
z ul. Złotą). Ma kształt łuku pełne-
go z węgarami w formie kanelo-
wanych pilastrów i rozglifioną ar-
chiwoltą, posiada rozbudowaną 
dekorację ornamentalną roślinną 
i geometryczną, na którą składa-
ją się m.in. rozety i kostkowanie. 
Zupełnie inaczej opracowany ar-
chitektonicznie i rzeźbiarsko jest 
renesansowo-manierystyczny 
portal w kamienicy numer 18. Ma 
kształt prostokąta z otworem wej-
ściowym zamkniętym łukiem peł-
nym. Nadproże zwieńczone jest 
płaskorzeźbioną manierystyczną 
attyką, którą flankują charakte-
rystyczne maszkarony, przypomi-
nające smocze głowy. Na środku 
tympanonu znajduje się meda-
lion z herbem Konopniców i mo-
nogramem andrzeja Konopnicy, 
który był jednym z właścicieli ka-

mienicy w 1 poł. XVII w. Wśród 
motywów dekoracyjnych poja-
wiają się rozety, główki anielskie, 
kartusze. Na belkowaniu nadpro-
ża znajdują się łacińskie inskryp-
cje: Dominus adiutor meus et 
protector meus, co oznacza Pan 
wspomożycielem moim i obrońcą 
moim (Psalm 17). te same słowa 
odczytać można nad portalem 
krakowskiej kamienicy tzw. „Pod 
trzema Koronami” przy ul. Kano-
niczej 7. Druga inskrypcja brzmi: 
Sperantem autem in Domino mi-
sericordia circumdabit – Łaska 
ogarnia ufających Panu (Psalm 
32). słowa te interpretować moż-
na zapewne w kontekście sym-
boliki związanej z zawierzeniem 
Bogu, który ochraniać ma miesz-
kańców kamienicy przed wszel-
kim złem i niebezpieczeństwem. 
Portal uległ częściowemu znisz-
czeniu podczas prowadzonych 
w XVII w. prac służących wzmoc-
nieniu kamienicy. Został odsło-
nięty w latach 60-tych XX w., 
a następnie poddany pracom 
konserwatorskim i częściowej re-
konstrukcji na podstawie zacho-
wanego oryginału. Rzeźbiarsko 
opracowane portale znajdowały 
się nie tylko w fasadach kamie-
nic, ale i we wnętrzach o czym 
w następnym odcinku. Rynek 18
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