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Ciekawe detale architektoniczne zdobią nie tyl-
ko elewacje staromiejskich kamienic, ale także ich 
wnętrza. O ile pierwsze możemy podziwiać w każdej 
chwili, drugie często znajdują się w niedostępnych 
na co dzień pomieszczeniach użytkowanych przez 
różnego rodzaju instytucje oraz w prywatnych miesz-
kaniach.  

Manierystyczna dekoracja rzeźbiarska fasady ka-
mienicy pod adresem Rynek 12 (omawiana szerzej 
w jednym z wcześniejszych odcinków naszego cyklu) 
ma swoją kontynuację także we wnętrzu. W jednym 
z pomieszczeń na pierwszym piętrze (użytkowanym 
obecnie jako przedszkole), w przestrzeniach między 
oknami znajdują się bogato zdobione, wykonane z wa-
pienia kolumny. Datowane są na przełom XVI i XVII wie-
ku. Kompozycja i artykulacja kolumn oraz pojawiające 
się na nich motywy ornamentalne zaczerpnięte zostały 
– podobnie jak w przypadku dekoracji elewacji – z po-
pularnych w owym czasie wzorników niderlandzkiego 
architekta i rytownika Hansa Vredemana de Vries. Ko-
lumny wsparte są na bazach zdobionych kimationem 
– ornamentem o antycznym, greckim pochodzeniu. 
Dolne części trzonów kolumn pokryte zostały siatką 
ornamentów okuciowych z wplecionymi motywami ro-
ślinnymi. Górne części natomiast – analogicznie jak we 
wzorniku Vredemana – zdobione są kanelowaniem. 
Na wieńczących całość kapitelach znajdują się putta. 
Rzeźbiarsko opracowane zostały także glify okienne. 
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KOluMNa W KaMIeNIcy 
RyNeK 12 (Z leWej)
tRZON KOluMNy 
Z DZIeła H. VReDeMaN-
Na De WRIes corinthia 
composita, 1565 R. 
(u DOłu, źRóDłO: 
WIKIMeDIa cOMMONs).

Rynek 12 Dominikańska 5

tam dekoracja przyjęła formę pokrytych żłobkowaniem 
lizen również zwieńczonych puttem. 

Kolumny międzyokienne znajdują się także w jed-
nym z pomieszczeń na pierwszym piętrze kamienicy 
przy ulicy Dominikańskiej 5. Obecnie ma tam swoją 
siedzibę lubelskie samorządowe centrum Doskonale-
nia Nauczycieli. Kamienica datowana jest na I poł. XVII 
w. Nie przechodziła później większych przekształceń 
i przebudów, można zatem uważać, że w tym samym 
czasie powstały omawiane kolumny. Opracowane zo-
stały w sposób znacznie uboższy niż w Rynku 12. są to 
kolumny toskańskie o gładko opracowanych trzonach 
oraz prostych kilkustopniowych bazach i kapitelach.

Kolumny międzyokienne były w XVI i XVII wieku czę-
sto stosowanym motywem dekoracyjnym. ciekawe 
przykłady odnaleźć można m.in. w tzw. Domu Kromera 
w Bieczu, w kamienicy mieszczącej Muzeum farmacji 
– Dom Śląskiego aptekarza we Wrocławiu, w Zamościu 
w kamienicach ormiańskich oraz kamienicach krakow-
skich, np. kamienicy Molendowskiej przy skrzyżowaniu 
ul. floriańskiej i św. tomasza, gdzie odkryte zostały cał-
kiem niedawno, podczas prac konserwatorskich pro-
wadzonych w listopadzie 2011 roku.

Zarówno w pomieszczeniach kamienicy przy Rynku 
12, jak i Dominikańskiej 5, oprócz międzyokiennych 
półkolumn występują także inne dekoracyjne elemen-
ty wystroju  wnętrz, m.in. ozdobnie opracowane stropy 
oraz polichromie, o czym szerzej w kolejnym odcinku 
naszego cyklu. 
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