
o dekoracji staromiej-
skich kamienic cz. V

W świetle zielonkawym gazowej latarni
przysiadł na łapach Lew w rogu Złotej ulicy;
słucha z uwagą o czem gwarnie
rajcują sąsiadki...
F. Arnsztajnowa, J. Czechowicz, Stare kamienie

Kamienica przy Rynku 9 nie przypadkowo nazywana 
jest zwyczajowo „Pod Lwami”. Figury tych zwierząt sta-
nowią główny element dekoracji rzeźbiarskiej. Obecnie 
znajdują się na daszku wieńczącym oskarpowanie par-
teru i flankują fasadę od strony ulicy Złotej oraz sąsied-
niej kamienicy Rynek 10. Wcześniej, podczas przebu-
dów i przekształceń kamienicy kilkukrotnie zmieniano 
ich lokalizację. 

Kamienica datowana jest na I poł. XVI wieku, z II poł. 
tego stulecia pochodzi również jeden z zachowanych 
lwów (na styku Rynku 9 i 10). Według tez stawianych 
przez historyków sztuki i konserwatorów można wiązać 
go z warsztatem Santi Gucciego. Z kolei według badań 
i analiz przeprowadzonych przy okazji prowadzenia 
prac konserwatorskich w końcu lat 90-tych XX w. wy-
kazano, że lew, który przysiadł na łapach w rogu Złotej 
ulicy wykonany został podczas przebudowy kamienicy 
po pożarze z 1575 r. Wtedy też rzeźby pokryte zostały 
dekoracją malarską, która odkryta została w trakcie 
wyżej wspomnianych badań konserwatorskich. Stwier-
dzono wówczas, iż lwy były polichromowane w kolorze 
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1. attyKa KaMIenIcy 
W I POł. XVIII W. PRZy 
RynKu 6 uKaZana 
na OBRaZIe „POżaR 
MIaSta LuBLIna” 
W KOścIeLe dOMInIKanóW
2. LeW na naROżnIKu 
uL. ZłOtej I RynKu
3. LeW MIędZy KaMIenIcaMI 
RyneK 9 I 10

ugru, wnętrza pysków na czerwono, zaś grzywy 
były złocone i podkreślone czernią. 

Rzeźby lwów zdobiły grzebień attyki do I poł. 
XIX w., do czasu przebudowy kamienicy przez 
jakuba hempla. jego projekt zakładał m.in. 
przekształcenie fasady w stylu klasycystycz-
nym, w tym zasłonięcie portalu (omawianego 
szerzej w jednym z wcześniejszych odcinków 
naszego cyklu), zrzucenie attyki i przeniesienie 
lwów w miejsce ich obecnego posadowienia. 

Figury lwów, podobnie jak pozostałe elemen-
ty dekoracji architektonicznej elewacji przez 
lata ulegały niszczeniu i zachowały się w bar-
dzo złym stanie. Spowodowane było to zarów-
no naturalnymi procesami degradacji: obydwie 
rzeźby wykonane są z wapienia, kamienia nie-
trwałego i wrażliwego na działanie czynników 
atmosferycznych, jak i uszkodzeń mechanicz-
nych będących częściowo skutkiem nieudol-
nie prowadzonych wcześniej prac remonto-
wych. Prace konserwatorskie przeprowadzone 
w 1999 r. przez Michała Pytkę rozpoczęto 
od zdemontowania rzeźb. następnie zostały 
oczyszczone środkami chemicznymi oraz me-
todami mechanicznymi, uzupełniono liczne 
ubytki, na podstawie archiwalnej ikonografii 
oraz analogii zrekonstruowano pyski oraz bra-
kujące fragmenty ogonów oraz łap. Lwy zostały 
zabezpieczone i po zakończonej konserwacji 
umieszczone z powrotem na elewacji kamieni-
cy, by dalej słuchać z uwagą o czem gwarnie 
rajcują sąsiadki...
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