
o dekoracji staromiej-
skich kamienic cz. X

Sgraffito jest to jedna z technik dekoracyjnych 
malarstwa ściennego, polegająca na pokryciu muru 
kilkoma (najczęściej dwiema) warstwami barwnego 
tynku i na częściowym zeskrobywaniu wilgotnych 
warstw górnych za pomocą ostrych narzędzi, w ten 
sposób w wydrapanych partiach odsłania się kolor war-
stwy dolnej i powstaje dwu- lub kilku barwna kompo-
zycja (Słownik terminologiczny sztuk pięknych, wyd. 
V, Warszawa 2004). Technika ta szczególną popular-
ność zyskała w XVI i XVII wieku. Stała się wówczas 
jednym z najbardziej popularnych sposobów dekora-
cji fasad zarówno obiektów mieszkalnych, różnego 
rodzaju użyteczności publicznej, jak i sakralnych.

Dekoracje sgraffitowe podziwiać możemy także 
w Lublinie na elewacjach staromiejskich kamienic. Po-
wstawały na przestrzeni od XVI do XVII wieku. Oryginal-
ne warstwy zachowały się niestety w znikomym stop-
niu. Sgraffitta, które zdobią dziś elewacje kamienic 
przy Rynku i ulicy Grodzkiej w większości zostały zre-
konstruowane lub powstały w XX wieku. Najwięcej – na 
około trzydziestu kamienicach – wykonanych zostało 
w 1954 roku podczas akcji porządkowania i odbudo-
wy Starego Miasta po zniszczeniach wojennych. Pra-
ce podjęte zostały pod patronatem Bolesława Bieruta 
z okazji dziesiątej rocznicy powstania Polskiej Rzeczpo-
spolitej Ludowej. Autorami powstałych wówczas deko-
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KAMIeNIcA PRZy uL. JeZuIcKIeJ 19
u GóRy ZBLIżeNIe NA SGRAffItO

racji sgraffittowych i malarskich byli m.in. Stanisław 
Szczepański, Henryk Zwolakiewicz, Jarosław Łukaw-
ski, eugeniusz Pol oraz Jan cybis.

 Jedna z najciekawszych dekoracji sgraffitto-
wych z zachowanymi oryginalnymi XVII-wiecznymi 
fragmentami znajduje się na elewacji także dato-
wanej na XVII wiek kamienicy przy Jezuickiej 19. 
częściowo została zrekonstruowana podczas prac 
remontowych prowadzonych w 1957 roku. Sgraffito 
w postaci wzorów geometrycznych podkreślających 
podziały architektoniczne poszczególnych kondygna-
cji i naśladujących elementy detalu pokrywa całą fa-
sadę. Rysunek wykonany został w ciemniejszym tyn-
ku stanowiącym tzw. arriciato – zaprawę stanowiącą 
podkład pod dekorację. Omawiane sgraffitto imituje 
boniowanie, jest to tzw. boniowanie kopertowe – po-
wtarzające się elementy ornamentu układają się we 
wzór przypominający formę koperty. Jest to obok bo-
niowania prostego i diamentowego motyw powszech-
nie spotykany w renesansowych dekoracjach elewa-
cji, wykonywany bądź w technikach malarskich bądź 
malarskich. Sgraffitta naśladujące kamienny detal 
były dość często stosowane, podobne przykłady mo-
żemy odnaleźć na elewacjach zamku w Krasiczynie, 
klasztoru klarysek w Starym Sączu, dworu z Brani-
cach, kamienicach przy ul. Kanoniczej w Krakowie, 
a także innych lubelskich obiektach, które przybliżo-
ne zostaną w kolejnych odcinkach cyklu. 


