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SWIECKA ARCHITEKTURA GOTYCKA 

Gotyckie piwnice domow rynkowych. — Piwnice pod chodni-
kami jako magazyny towarow. — Przybudowki drewniane do fa-
sad domow rynkowych dla „kram6w bogatych". — Zagadnienie pod-
cieni murowanych w Rynku Iwowskim i dekret zakazujgcy wznosze-
nia portykdw. — Material budowy: cegla palona, cegia glaztirowana 
i kamien ciosowy. —• Szczyty domow. — Kamienlca w rynku pod 
num. 6 jako przyktad okazatej siedziby miejskiej. — Fragmenty in-
nych domow gotyckich. — Skromne domy miejskie o murowanym 
przyziemiu i drewnianej nadbudowie. — Ogolny charakter Rynku. 

' K W I ^ C E w murach dzisiejszych kamienic Iwowskiego Rynku, fragmenty gO' 
tyckich domow, to reszty ruin pozostatych po wielkim pozarze Lwowa w 

r. 1527,127 ktory przeistoczyi oblicze miasta. Niemai z zadnego domu nie zacho-
walo si? wowczas wigcej jak mury przyziemia, na ktdrych wkrotce zacz^to wzno-
sic nowe budynki, odmienne stylem i zastosowane do zmienionych warun-
kow zycia. Odkryte dzis mury parteru niejednej z rynkowych kamienic stwier-
dzaj^, ze budowano na nich bez wzglgdu na dawne plany i podziai murow (il.l9), 
ze filary wznoszono w miejscach, w ktorych przed tym byiy otwory okierme lub 
portale, pozostawiaj^c w kamieniu i w cegle wyrzezane profile obramien oklen 
i drzwi, wypdniaj^c otwory nowym murem, a przebijaj^c je w innych miejscach. 
Powstawaly w ten sposob zlepki murow, wchodz^ce jedne w drugie, trudne dzis 
do odcyfrowania w swym skladzie, uniemozliwiaj^ce odtworzenie pierwotnego 
obrazu fasad domow sredniowiecznych. Najwi^cej jeszcze danych dostarczajg. nam 
fragmenty t^kow lub zachowane portale, format ce^y i inne szczegoly. 

Poza tym zachowaiy sig niekiedy gotyckie piwnice poszczegolnych domow, 
jak np. w Rynku pod nrem 6, 7 i 26, z kamieimymi portalami ostrolukowymi, od-
dzielajg,cymi piwniczne pomieszczenia jedne od drugich. Na podstawie wyglqdu 
piwnic wyci^gn^c mozemy wnioski, jak przedstawial sig Rynek Iwowski w cza-
sach gotyckich, przed r. 1527. 
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Rzut poziomy kamienic rynkowych wskazuje, ze procz znajduj^cych sig pod 
samym domem sklepionych piwnic, jednych kamiennych, innych zbudowanych z 
cegly (Rynek 26), dalsze pot^czone z nimi piwnice si?gaiy poza teren samego do
mu, w kierunku placu rynkowego, zajmuj^c pod ziemig, miejsce, objgle dzis na 
powierzchni chodnikiem dla pieszych, tzw. dawniej „trytem",i28 okalaj^cym Ry
nek. Bylo to niemai regul^. Piwnice podchodnikowe istniej^ we wszystkich niemai 
kamienicach Iwowskiego Rynku, a tam gdzie ich brak swiadczq o nich zamuro-
wane wejscia. 

Podziat pomieszczen piwnicznych pod domami odpowiada w przyblizeniu po-
dzialowi pomieszczen w domu, tj. podziai ten siwarzal pomieszczenia w ksziaicie 
wydJuzonym do kierunku zgodnego zreszt^ zawsze z ksztaltem parceli. Natomiast 
piwnice pod chodnikiem rownolegle do eiewacji kamienicy. Stwierdzic to moz-
na na przyklad w piwnicach kamienic Rynek 4, 6, 7 i 26, z ktorych trzy ostat-
nie siggaj^ czasow gotyckich.̂ ^a Piwnice pod chodnikami nie slanowi^ tez jednoH-
tego systemu z piwnicami podkamienicznymi, jakkolwiek z nimi pol^czone. Wi-
dac, ze tworzono je odrgbnie, zapewne pozniej. Wykopano je w terenie obcym, 
nie stanowi^cym wlasnosci wlasciciela kamienicy. 

Ponadto uderza, ze w piwnicach pod chodnikami, w gornej czgsci muru naj-
dalej wysunigtego w kierunku Rynku, znajduj^ si^ zazwyczaj w jednym lub w 
dwoch miejscach otwory (szachty) umieszczone od dolu ku gorze ukosnie, tj. ku 
powierzchni lerenu Rynku, przykryte dzis brukiem rynkowym, a widoczne tyl-
ko od wn?trza piwnicy. Otwory te, wychodz^ce na kraniec zewngtrzny chodnika 
dla pieszych, stanowily jakby wejscie spoza obrgbu kamienicy, od piacu rynkowe
go do piwnic. Kaze to przypuszczac, ze otworami tymi spuszczano lub tez wyci^-
gano towary, na ktorych sktad sluzyiy piwnice. Wnoszono do nich lub zabierano 
towary bez komunikowania si? bram^ i schodami, prowadz^cymi zazwyczaj z sle-
ni partem kamienicy w dot do piwnic. Mowi to o handlowym znaczeniu dawne-
go Rynku Iwowskiego. 

Lqczy si§ z tym drugie zagadnienie. Trudno sobie wyobrazic, by sktady piw
niczne pod chodnikami, z zejsciem do nich od zewnqtrz z Rynku mogiy bye nie-
zabezpieczone, by cenne towary naraione bye mogly na dost§p do nich od strony 
publicznego placu rynkowego, chocby nawet otwory zewngtrzne nakryte byiy ze-
laznymi drzwiami i zamkni^te ktodkami. Wszystko przemawia raczej za tym, ze 
dzisiejsze miejsca chodnikow dla pieszych byty niegdys zaj§te przez przytykajqce 
do kamienic i przybudowane do nich do wysokosci pierwszego pi^tra od zewnqtrz 
kramy, ze zatem otwory do piwnic, stuz^cych na sktady towarow, znajdowaty si? 
wewnĝ trz kramow, ktore w ten sposow posiadaty bezposredniq komunikacj? ze 
swymi magazynami w piwnicach. 

Jak kramy powyzsze wygl^daty na zewnij,trz, tego obraz daje nam widok daw-
ncgo ratusza Iwowskiego (il. 20), do ktorego fasady byty one przybudowane. Ma
te budyneczki, jeden przy drugim, siggaty okien pierwszego pi^tra. Podobnie rzecz 
si? miata i z kramami przybudowanymi do kamienic rynkowych. 

Kramy, w ktorych sprzedawano cenne towary zwano „bogatymi'\^ kate-
gori? stanowily kramy ubogie. Moze nie pomylimy si?, jesli z nimi zwiqzemy przy
budowki tego typu, jakie widzimy dzis jeszcze u poczg.lku ul. Serbskiej po lewej 
stronie id^c do Rynku. W tych kramach, w ktorych do dzis sprzedaje si? sledzie 
i masto, istnieje komunikacja kramu z piwnicy, w ktorej znajdowat si? sldad to-
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waru. Prowadzila ona po stromych schodach do piwnicy, a slad tego znajduje-
my dzis jeszcze w niektorych domach rynkowych w zamurowanych otworach, szer-
szych anizeli te, przez ktore spuszczano tylko towar do piwnic, lub z nich go wy-
dobywano. 

Przestrzeh wolna dawnego Rynku sprzed r. 1527, obudowana kramami przy-
tykajqcymi do parterowych czgsci kamienic, byta mniejsza niz dzis, cz?Sc Rynku 
bowiem zaj^ta byla przez przybudowki, stojĝ ce lu, gdzie dzisiejsze chodniki dla 
pieszych, a chodniki, zwane „tryxami", znajdowaiy si? dalej na zewng t̂rz. 

Podnoszone byiy niekiedy twierdzenia,i^ ze dawne Iwowskie kamienice ryn-
kowe wznosily si? na arkadowych podcieniach, podobnych do tych, jakie do dzis 
zachowaly si? np. w domach rynkowych w Kazimierzu Dolnym, Krosnie, Zamos-
ciu, Zolkwi, Cieszynie, Lesznie itp. Podcienia takie sianowiq integraln^ cz?sc ka
mienic; lico domu wznosi si? bezposrednio nad arkadami podcieni, Podcienia jed-
nakowych wymiarow i ksztaltow stanowUy jednolitg, galeri?, otaczajg ĉ̂  rynek, w 
kt6r% kierowal si? ruch pieszy. 

Nic nie upowaznia nas do przyj?cia, by sredniowieczny Rynek Iwowski miat 
niegdys tego rodzaju podcienia. Przeciw temu mniemaniu przemawia to ze w piw
nicach pod chodnikami rynkowymi nie znajdujemy zadnego sladu filarow, na kto
rych by si? przeciez wspierac musialy murowane sklepione podcienia arkadowe. 
W parterowych cz?sciach scian kamienic, w ktorych przetrwaly dot^d mury go
tyckie, nie znajdujemy rowniez sladow wi^czenia w nie i oparcia na nich sklepieh 
podcieni. Faktem jest jednak, ze po pozarze w r. 1527, ktory zniszczyl Lwow go-
tycki, rada miasta wydata dekret nakazuj^cy, by domy w miescie byiy budowa-
ne tylko „absque porticibus et aliis id genus impedimentis''.̂ ^"^ Wyslano tez w tej 
wainej sprawie do Krakowa delegatow, celem uzyskania dekretu krolewskiego z 
zatwierdzeniem zarz^dzenia wiadz miejskich. Istotnie tez kro! Zygmunt I zarzg.-
dzenie to w dniu 19 lipca 1527 zatwierdzil. 

Dekret krolewski wyjednano w tym wyraznie wymienionym celu, by zapo-
biec na przyszlosc niebezpieczerisiwu pozarow, ktorym by na pewno nie zagra-
z^y murowane sklepienia podcieni, lecz zagrazaly w wysokim siopniu przybudo
wane do domow kramy z drzewa, lub z tzw. dzis pruskiego muru. Przyj^c zatem 
musimy, ze kamienice Iwowskiego Rynku w epoce goiyckiej obudowane byiy przy-
legajg.cymi do nich kramami, podobnie zreszt^ jak obudowane byiy nimi krakow-
skie Sukiennice az do drugiej polowy w. X I X . 

Material z jakiego budowano domy w miescie samym to z reguly cegla. Pla-
szczyzna muru fasad kamienicznych z wypalonej czerwonej lub zoitawej cegjy 
urozmaicona byla w czasach gotyckich w ten sposob, iz w rownomiernych odst?-
pach w murze wstawiano wen glowkg, na zewnqtrz obrocone cegjy glazurowane, 
ciemnogranatowe lub ciemnozielone, tworzq̂ c z nich pewnego rodzaju ornament. 
Takimi sq. sciany dawnej kamienicy rynkowej pod L . 6 (Kamienicy Krolewskiej), 
czego slady zachowaly si? pod jej tynkiem — tak dekorowane sg. goiyckie mury 
piwnicy domu w Rynku L . 26. Z tak zdobionego muru zbudowana jest lakze ka-
tedra, jak o tym swiadczy fragment powierzchni muru w odkrytej cz?sci funda-
mentow od strony ul. Halickiej. 

Procz ce^y uzywano cz?sto kamienia jako materiatu na budow? fundamen-
t6w i piwnic; niekiedy proiilowaiiego ciosu na portale i w?gary okien. Gotyckie 
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portale z kamienia ciosowego spotykamy w domach rynkowych pod L . 24 i 28, 
ceglane portale maj^ domy w Rynku pod L . 16 i w ul. Ruskiej 2. 

Gorna czgsc domow zakohczona byla trojk^tnym szczytem, co stwierdza za-
pisek w Iwowskich aktach miejskich z r. 1493 i wzmianka o zaptacie „murato-
ribus a labore superioris aedificii quod schezit dicitur''.̂ '̂ ^ 

Przykladem okazalej budowli w Rynku w srednich wiekach byla kamienica 
zwana pozniej Krolewsk^ (dzis Muzeum im. Jana I I I ) , nalez^ca w w. X V I do Kon-
stantego Korniakta, ktory j ^ przeistoczyl z gotyckiej na renesansow^. Przy spo-
sobnosci odnawiania jej w r. 1911 odkryto fragmenty budowli gotyckiej, stwier-
dzoJie i zanotowane przez inz. Michala Luzeckiego. Pozwalajg. one do pewnego 
stopnia odtworzyc dawny obraz tego domu z czasow przed pozarem w r. 1527 i 
przed pozniejszym jego przeistoczeniem w kamienicg renesansowg,. 

Wg.tek murow tej kamienicy skiadal si? z zoltej cegly i takq. jest do dzis fa-
sada Kamienicy Krolewskiej pod wyprawg, do wysokosci pierwszego pietra. Po
dobnie J wewnqtrz kamienicy sciany obok portalu, prowadz^ce z sieni na parte-
rze do komnaty po lewej stronie od wejscia, wykonane s^ z cegly zoltej grubosci 
10 cm o wi^zaniu tzw. polskim (na przemian jedna glowka z jedn^ wozowk^). 
Plaszczyzna muru fasady dekorowana jest rozmieszczong, w roznych odstgpach 
ceglg, glazurowan^. 

Portale prowadz^ce po obu stronach z sieni do komnat przyziemia wykona-
no w kamieniu o grubym profilowaniu. W murach tkwily tez resztki profilowa-
nych wggarow kamiennych, z ktorych mozna bylo zlozyc czgsc gotyckiego okna 
trojdzielnego.i^^ Poza tym znaleziono tkwi^cy w murze obustronnie profilowa-
ny cios z epoki gotyckiej, ktorego przeznaczenia trudno odgadng.c, a ktory wl%-
czony zostal w w^tek muru zapewne w czasie przeistaczania kamienicy w rene-
sansowa przez Korniakta. 

Charakter gotycki majg, tez w Kamienicy Krolewskiej drewniane, profUowa-
ne belki stropowe, przy czym podkreslic nalezy, ze drewniane stropy wszystkich 
niemai kamienic Iwowskich z napisami i datami laciiiskimi, polskimi i ormian-
skimi^^'' oraz ornamentalnymi dekoracjami az po wiek X V I I I zachowaly na ogol 
gotycki sposob profilowania. 

Wiadomosci nasze o kamienicach Iwowskich z epoki gotyckiej znajduj^ uzu-
pelnienie w sladach znalezionych w innych domach rynkowych. W domu pod 
L . 16 odkryto gorn^ czgsc wysokiego ostrc^ukowego portalu z cegly, profUowa-
nego, ktoremu nie odpowiadajg. jednak stosowne do jego wysokosci otwory okien-
ne. Fragment otworow okiennych znajduje si? pod dzisiejszym balkonem, pod kto
rym ginie gorna ich cz?sc, zniszczona zapewne i zast^piona pozniejszym murem, 
w ktorym umieszczono nowsze okno. Poniewaz odstgp migdzy jednym a drugim 
fragmentem profilowanego, w cegle wykonanego okna jest zbyt wielki, przeto na-
suwa si? mysl, ze w tym miejscu byiy niegdys umieszczone dwa mniejsze bliznie 
okiejika gotyckie. Ponizej tych okienek nie bylo juz innego otworu i okna te oswiet-
laly od gory obszemiejsz^ izb? (analogicznie do wloskich cortile), z ktorej scho-
dy prowadzily na pierwsze pi?tro. Na podobny rozklad pomieszczen przyziemia 
wskazuje takze ustosunkowanie ostrolukowego okna do ceglanego portalu, odkry-
tego w fasadzie domu przy ul. Ruskiej 2. Tego typu domy mieszkalne zdarzaiy 
si? prawdopodobnie cz?sto w gotyckim Lwowie. 

Wsrod domow rynkowych Iwowskich z kohca srednich wiekow odroznic nale-
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zy na ogol dwa ich typy. Procz murowanych kamienic, takich jak pozniejsza kor-
niaktowska, istnialy nadto skromniejsze domy, o charakterze prowizorycznym, 
ktore tylko piwnice i kondygnacjg przyziemia miaty murowane, pigtra zas nad-
budowane byty z drzewa. Do budowy jednego z nich odnosi si? umowa zawar-
ta z budowniczym Stanistawem Kolem w r. 1484,̂ ^ dotyczg.ca przebudowy do
mu bakatarza Klemensa, wzniesienia dwoch scian do wysokoSci dziewigciu ce-
giet, naprawy dachowkowego pokrycia i urz^dzenia scleku wody. Natomiast osob-
no miat si? umawiac wtasciciel o robot? ciesielsk^ i o to, aby naprawione byty 
„laquearia alias nakolanky" i w zastosowaniu do nakolankow miata bye uktada-
na dachowka. 

Domy takie mogty si? zachowac na przedmiesciach jeszcze wtedy, kiedy nie 
byto ich juz w samym miescie. D^zeniem bogatszych mieszczan byto zawsze po-
siadanie domu, potozonego w obr?bie murow miejskich, w Rynku zas, jako cen-
tralnym punkcie handlowym, znajdowaty si? siedziby najzamozniejszych patry-
cjuszow miejskich. 

Odkrycie fasad domow rynkowych spod zastaniajg.cych je portali sklepowych 
przekonato nas, ze sladow gotyckich budowli tkwi w nich wi?cej, niz mozna byto 
przypuszczac. W szczegolnosci znaleziono je w domach Rynku pod L . 2, 6, 16, 
17, 21, 24, 25, 26, 28, 45. Zachowane w nich slady profilowanych portalow, wy-
konanych w kamieniu i cegle, kaz^ si? domyslac, ze tkwily one nie we wzniesio-
nych z drzewa wyzszych kondygnacjach, lecz w kamienicach w catosci murowa
nych, ktore starano si? ozdobic, by nie ust?powaty zabudowaniom iimych owczes-
nych miast, ktore podobnie jak Lwow zamieszkiwaio zamozne mieszczaristwo, 
utrzymuj^ce stosunki handlowe zarowno z Zachodem jak i Wschodem. 

W posrodku obudowanego domami Rynku stat ratusz, wzniesiony cz?scio-
wo juz z koricem w. X I V , z sal% radzieck^ jako siedzibg. rz^dow miasta. Od roku 
1412 istniata wieza, zastqpiona od r. 1489 drugg, juz z rz?du, zbudowang przez 
Hansa Blechera. Rynek Sredniowieczny miat na ogot inny charakter niz w cza
sach pozniejszych. Domy o wysokich i stromych dachach, spiczastych szczytach, 
stanowily tto ozywionego i ruchliwego zycia handlowego, ktore si? tu koncentro-
wato i wrzato w licznych kramach tzw. „bogatych" i irmych, mieszczg.cych si? nie 
tylko w domach rynkowych i ich przybudowkach, lecz takze w prowizorycznych 
budowlach dokoia ratusza. Catosc stanowita niewgtpliwie widok malowniczy, uroz-
maicony takze roznorodnym tlumem, w ktorym przybyli z roznych stron Zachodu 
i Wschodu kupcy nadawali odr?bny koloryt Iwowskiemu zyciu w wiekach Sred
nich. 
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