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O KOMFORCIE W PÓŹNOŚREDNIOWIECZNYM 
DOMU NA PRZYKŁADZIE WROCŁAWIA

ABOUT THE COMFORT IN LATE MEDIEVAL HOUSE 
ON THE EXAMPLE OF WROCŁAW

Abstract: The article discussed the issue of comfort in late medieval domestic buildings on the example 
of Wrocław. Etymology and contemporary interpretation of this term significantly differs from 
the realities of life in the Middle Ages, which did not create a definition of the proper sense and 
the idea of comfort. The available base of archaeological, written and iconographic sources from 
Wrocław gives a cross-section of the interior furnishings in domestic buildings – from architectural 
elements that perform a constructional and decorative function, to everyday equipment and items 
of high material value. The basic interior furnishings of houses in late-medieval Wrocław were 
limited to a set of necessary, sometimes multi-functional furniture, which fulfilled basic utility 
needs. However it should be notice the formal and functional development of household equipment, 
which shows increasing needs of townspeople. The quality and comfort of everyday life was also 
influenced by the development of water and sanitation infrastructure, which ensured close access 
to the water sources and hygiene needs within the plot. There is no doubt that comfort appeared in 
many ways, also conditioned by thermal and lighting factors, which translated into the develop-
ment of residential architecture itself. The nature of the living space was also expressed in caring 
for the esthetics of the interior, which was often associated with the improvement of everyday life 
conditions. Therefore, the improvement of conditions affected not only the physical needs of the 
inhabitants but also the esthetic ones.
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WSTĘP

Czy w realiach późnośredniowiecznych miast poczucie komfortu było osiągalne? 
Czy mieszkańcy Wrocławia dążyli do poprawy warunków zamieszkiwania zarówno 
po względem wygody, jak i estetyki wnętrz? Odpowiedź na stawiane pytania jest 
możliwa po rozgraniczeniu współczesnej interpretacji „komfortu” od realiów i po-
trzeb mieszkańców średniowiecznych miast, które znacząco różniły się od standar-
dów, mody oraz wzrastających oczekiwań wobec wyglądu pomieszczeń w kolejnych 
epokach.
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Słownik języka polskiego definiuje komfort jako „ogół warunków zewnętrznych, 
zapewniających człowiekowi wygodę, odznaczających się dostatkiem i elegancją”, jak 
również „stan zaspokojenia potrzeb fizycznych i psychicznych” (komfort). Samo poję-
cie komfortu, ukształtowane w XVIII w., rozważane jest przede wszystkim w studiach 
socjologiczno-antropologicznych, które podkreślają wielość jego kategorii w ujęciu 
przedmiotowym (posiadania) oraz podmiotowym (odczuwania) (zob. m.in. Maldo-
nado 1991; Crowley 1999; Rybczyński 2015; Skoworońska 2016).

W literaturze przedmiotu problematyka komfortu znajduje swoje odzwierciedlenie 
w opracowaniach i analizach wyjątkowych zabytków kultury materialnej (zob. m.in. 
Gläser 2008; Piekalski, Wachowski 2009). Szczególnym zainteresowaniem cieszą się 
przede wszystkim elementy zastawy stołowej i paradnej (zob. m. in. Szajt 2015, 2018; 
Mackiewcz 2012; Szajt, Wachowski 2013). Ich różnorodność formalna oraz surowcowa 
wielokrotnie stanowiła o ich luksusowym charakterze. Na co dzień przechowywano 
je na ściennych półkach, kredensach, jak również w pojemnych skrzyniach. Zastawa 
stołowa była nieodłącznym elementem uroczystych spotkań i posiłków, które miały 
na celu odzwierciedlenie pozycji społecznej i majątkowej gospodarza. Tym samym 
zestawy stołowych utensyliów lub ich pojedyncze egzemplarze, w szczególności wy-
konane ze szlachetnych kruszców były przedmiotem zapisów spadkowych, posagów 
lub handlowych transakcji1.

Zdominowanie postrzegania komfortu przez pryzmat luksusowego wyposażenia 
odkrywanego podczas badań archeologicznych stanowiło asumpt do przedstawie-
nia zagadnienia komfortu w późnośredniowiecznych domach wrocławian przede 
wszystkim w aspekcie użytkowanych mebli, jak również marginalizowanej estetyki 
wnętrz. Znikome zabytki archeologiczne uzupełniają w powyższym zakresie źródła 
pisane oraz ikonograficzne.

ŹRÓDŁA

Warunki mieszkalne późnośredniowiecznych wrocławian przybliżają badania miej-
skich parcel, reliktów ówczesnych domów oraz murowanych kamienic, które do-
starczają danych w zakresie infrastruktury (zob. m.in. Buśko 1995; Piekalski 2004a, 
2005; Cembrzyński 2011) oraz rozwoju architektonicznego budynków mieszkalnych 
(zob. m.in. Kozaczewski 1995; Piekalski 2004b, 2004c, 2014; Chorowska 1994; 1999; 
Krzywka M. 2012). Pomimo bogatych źródeł archeologicznych, obejmujących liczne 
aspekty życia codziennego w średniowiecznym mieście, artefakty, jakie możemy 
wiązać z wyposażeniem wnętrz i budowaniem poczucia komfortu należą do wyjąt-
kowych. Zachowane fragmenty ram, płycin, kołków uniemożliwiają rekonstrukcję 

1 Transakcje handlowe elementami luksusowej zastawy stołowej odbywały się także pomiędzy warst-
wami elit i mieszczaństwa. Źródła pisane wzmiankują zakup przez sekretarza Mikołaja V karniowskiego, 
w 1440 r., sześciu dużych srebrnych półmisków, dwóch mniejszym srebrnych mis, czterech srebrnych 
pucharów oraz jednego pucharu z wieczkiem, będących własnością jednego z wrocławskich mieszczan 
(Korbelářová 2018, 65, tam lit.). 
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pełnych form meblarskich2 (por. m.in. zabytki z Opola – Rehorowski 1955; Fryburga 
Bryzgowijskiego i Konstancji – Müller 1996, 193–194, 198–207). Z Wrocławia znane 
są przykłady elementów dekoracyjnych w postaci tralek, deseczki z wyciętą na kształt 
„kokardki” wypustką, która przypuszczalnie stanowiła element ażurowej ściany me-
bla (ryc. 1) (Wieczorek-Kańczura 2018a, 258), jak również konstrukcyjnych – nogi (?) 
krzesła lub skrzyni (Wysocka 2001, 162, 164). Fragmenty zawiasów, zamków oraz okuć 
są reprezentowane w materiale archeologicznym stosunkowo licznie (por. m.in. Haisig 
1962; Szczecińska 1998, 242–243, ryc. 3e; Konczewska, Konczewski 2004, 136, ryc. 32b; 
Ottaway, Rogers 2002, 2837–2848; Trawicka 2010, 95–96; Wieczorek-Kańczura 2018a, 
259–261). Niemniej również w tym przypadku możemy jedynie domniemywać, iż sta-
nowiły one element zabezpieczający i wzmacniający skrzyń, kasetek lub szaf, których 
formę możemy odtwarzać na podstawie źródeł ikonograficznych (zob. Łukomiak 2015).

Źródła pisane oraz ikonograficzne pozwalają na uzupełnienie domowego inwen-
tarza, jaki był w dyspozycji późnośredniowiecznego mieszkańca Wrocławia. Opra-
cowania testamentów mieszczan wrocławskich z lat 1345–1497 podjęli się A. Schultz 
(1871) oraz G.K. Frommann (1871). Dane dotyczące wyposażenia zostały ujęte także 
w spisach zastawów długów oraz inwentarzach mienia żydowskiego, szczegółowo 

2 W literaturze przedmiotu zagadnienie form i konstrukcji późnośredniowiecznych mebli opraco-
wywane jest w głównej mierze na tle rozwoju historycznego meblarstwa. Autorzy, wspierając się bogatą 
ikonografią późnośredniowieczną, bazują jednak na muzealnych egzemplarzach, które stanowiły przede 
wszystkim wyposażenie pałaców, klasztorów lub obiektów użyteczności publicznej (zob. Viollet-le-Duc 
1871; Setkowicz 1969; Windisch-Graetz 1982; Huntley 2004).

Ryc. 1. Fragmenty dekoracyjne mebli, Wrocław, 
plac Nowy Targ, wg Wieczorek-Kańczura 2018a, 
s. 259, ryc. 170
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opracowanych przez M. Golińskiego (2006), jak również w źródłach zebranych przez 
S.B. Klose (Stenzel 1847).

Pomimo iż dzieła malarskie, rzeźbiarskie oraz iluminacje późnośredniowiecznych 
mistrzów przybliżają wygląd wnętrz mieszczańskiego domu, nie można pominąć 
ograniczenia, jakim jest tematyka średniowiecznych prac. Obejmowała ona przede 
wszystkim przedstawienia religijne, a jedynie wyjątkowo świeckie i codzienne (Pie-
kalski 2004b, 53). Doskonałym przykładem powyższych zależności jest sztandarowe 
dla Śląska dzieło z pracowni Mistrza Wrocławskiego Poliptyku św. Barbary – „Ma-
donna z Dzieciątkiem w komnacie” (ryc. 2). Tła obrazu nie można bowiem uznać 
za wnętrze świeckie, a raczej idealne, którego sakralność podkreślona jest poprzez 
przesycone symboliką wyposażenie (Labuda 1978). Tym samym z dozą ostrożności 
należy interpretować utensylia, jakie umieszczano na przedstawieniach o tematyce 
sakralnej, a wkomponowanych we wnętrza mieszczańskie. Niestety w przypadku 
analizy wnętrz mieszkalnych liczba śląskich źródeł ikonograficznych jest ograniczo-
na. Biorąc pod uwagę miejsce powstania lub pierwotnej ekspozycji dzieła, dla Śląska 
są to przykłady jednostkowe. Oprócz wspomnianego wyżej obrazu Mistrza Ołtarza 
Świętej Barbary dla analizy zagadnienia komfortu w domu wrocławskim pomocne 
są iluminacje Kodeksu lubińskiego z 1353 roku3 oraz Kodeksu hornigowskiego z 1451 r., 
jak również scena rzeźbiarska Jakuba Beinharta z ok. 1510 r. – „Święty Łukasz malujący 
wizerunek Marii z kościoła Świętej Marii Magdaleny we Wrocławiu” (ryc. 3). Elementy 

3 Analizy sprzętów przedstawionych w miniaturach Kodeksu lubińskiego podjął się M. Rehorowski 
(1957). Na podstawie wykonanych przerysów oraz rekonstrukcji autor wysunął na pierwszy plan meble 
i drobne wyposażenie towarzyszące scenom żywota św. Jadwigi. W kontekście analizy stylowej oraz treści 
ideowych Kodeksu lubińskiego warto przywołać monografię D. Tabora (2008), który przedstawił dzieło 
na tle śląskiego, czternastowiecznego malarstwa książkowego.

Ryc. 2. Madonna z Dzieciątkiem w komnacie, pracownia Mi-
strza Wrocławskiego Poliptyku św. Barbary (ok. 1450), źródło: 
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/17/Ma-
donna_z_Dzeciatkiem_w_komnacie.jpg (dostęp: 16.08.2019)
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architektury wnętrz możemy zaobserwować także na scenie poliptyku strzegomskie-
go Zaśnięcia Marii4 oraz na kwaterze Zwiastowania z tryptyku z Przedstawieniami 
Radości Marii i Świętych5. Z uwagi na ograniczoną liczbę źródeł niezbędne jest 
wykorzystanie dzieł europejskich mistrzów. Reprezentatywnego doboru iluminacji, 
odzwierciedlających późnośredniowieczne i renesansowe wnętrza, dokonała w swoim 
opracowaniu m.in. E. Oledzka (2016).

REZULTATY I DYSKUSJA

Rozważania nad oddziaływaniem elementów wyposażenia wnętrz domów na poczu-
cie estetyki, wygody, a tym samym komfortu mieszkańców późnośredniowiecznego 
Wrocławia winniśmy poprzedzić odpowiedzią na pytanie – jak należy rozumieć 
poczucie komfortu?

Bezwarunkowe przenoszenie współczesnego nam funkcjonalistycznego sposobu 
postrzegania komfortu na wcześniejsze epoki historyczne uniemożliwia obiektywne 
podjęcie tematu (zob. Krawczyk 2006, 47). Etymologia słowa „komfort”, oscylująca 
pomiędzy pocieszaniem i wzmacnianiem6, jest daleka od znaczenia wykreowanego 
w XVIII w. – utożsamianego z pozytywnymi emocjami, jakie są efektem relacji 

4 Poliptyk z Pracowni Mistrza Lat 1486‒1487 pierwotnie w bazylice św. Piotra i Pawła w Strzegomiu, 
obecnie w zbiorach Muzeum Narodowego we Wrocławiu. 

5 Tryptyk Malarza śląskiego (wrocławskiego?) z ok. 1500 r., w zbiorach Muzeum Narodowego 
we Wrocławiu.

6 W. Kopaliński wywodzi proweniencję słowa komfort od ang. comfort ‹wygoda; pociecha; osłoda› 
ze st.fr. confort ‹pomoc, poparcie› od conforter ‹posilać, pokrzepiać› z późn.łac. confortare ‹wzmacniać› 
(2007). 

Ryc. 3. Święty Łukasz malujący wizerunek Marii z ko-
ścioła Świętej Marii Magdaleny we Wrocławiu, Jakub 
Beinhart (ok. 1510), źródło: https://upload.wikimedia.
org/wikipedia/commons/0/0e/Beinhart_Saint_Luke.
JPG (dostęp: 16.08.2019)
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człowieka z materialnym otoczeniem, a przede wszystkim miejscem zamieszkania 
(zob. Maldonado 1991, 36; Rybczyński 2015, 178, przyp. 22; Skowrońska 2016, 31). Nie 
ulega zatem wątpliwości, iż społeczeństwo wieków średnich nie posługiwało się poje-
dynczym zwrotem do opisu swoich doznań i odczuć względem wnętrz mieszkalnych.

W opinii W. Rybczyńskiego w każdym okresie historycznym zauważalny był 
konsens w postrzeganiu, co jest, a co nie jest komfortem. Badacz ograniczył wpływ 
subiektywizmu, który w jego ocenie skutkowałby większą różnorodnością postaw 
na przestrzeni wieków (Rybczyński 2015, 322). Trudno jednak zgodzić się z powyższym 
twierdzeniem. Komfort w domu kreuje szereg czynników, jak: wygoda, przydatność, 
nieskrępowanie, przyjemność, swojskość, intymność, na co również wskazuje W. Ryb-
czyński (2015, 331). Dla poczucia komfortu nie bez znaczenia pozostaje także czynnik 
prywatności oraz higieny (Maldonado 1991, 36–37). Odczuwanie komfortu jest zatem 
doznaniem wielowymiarowym oraz indywidualnym. Niemniej, nie wszystkie z przy-
toczonych wyżej czynników, kreujących poczucie komfortu w domu mieszkalnym, 
były w pełni osiągalne w realiach średniowiecza.

Znaczenie utrzymywania higieny dawało swój wyraz w rozwoju miejskiej in-
frastruktury – wodociągów, domów wodnych, studni, łaźni. Zagadnienia dostępu 
do wody w średniowiecznym mieście, budowy podstawowych obiektów sanitarnych 
są przedmiotem szczegółowych studiów, a w ślad za tym licznych publikacji – za-
równo monografii (Cembrzyński 2011, tam dalsza lit.), jak i analitycznych artykułów 
(zob. m.in. Buśko 1995; Piekalski 2004a, 2005; Krzywdziński 2005; Sowina 2005, 2010; 
Kubicki 2010a; Šebesta 2009), których autorzy dostrzegają aspekt komfortu w rozwoju 
form oraz dostępie do urządzeń wodno-sanitarnych.

Swobodny dostęp do zasobów wody ułatwiał realizację codziennych obowiązków 
oraz potrzeb higienicznych. Pomimo iż od XIII w. budowa studni we Wrocławiu wy-
pierała transport wody z pobliskich cieków, prywatne urządzenia nie były dobrem 
powszechnym. Rozwój miejskiej zabudowy oraz podziały nieruchomości wielokrotnie 
wymuszały współdzielenie urządzeń wodno-sanitarnych oraz korzystanie ze studni 
miejskich. Regulacje związane z użytkowaniem oraz udziałami we własności studni 
były szczególnie istotne dla browarników i słodowników czego wyrazem są zachowane 
dokumenty prawne (zob. Cembrzyński 2011, 39). Wzmożone zapotrzebowanie na wodę, 
niewystarczająca wydajność studni czerpalnych, jak również przyrost zanieczyszczeń 
skutkował rozwojem infrastruktury wodociągowej, która doprowadzała wodę do stud-
ni komunalnych lub prywatnych. Niemniej to indywidualni właściciele pokrywali 
koszty doprowadzenia i konserwacji odcinków wodociągu do urządzeń wodnych 
w obrębie swoich parcel (zob. m.in. Cembrzyński 2011, 42–55; Piekalski 2014, 88).

Dążenie mieszkańców Wrocławia do poprawy komfortu podczas codziennych 
czynności możemy zaobserwować także na przykładzie kloak. Wyrazem tego była 
lokalizacja obiektów w oddaleniu od stref mieszkalnych7 i gospodarczych parcel. 

7 Oddalenie kloak od sąsiednich obiektów mieszkalnych regulowały także czternastowieczne 
przepisy prawa (zob. Cembrzyński 2011, 78, tam lit.). 
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Prywatne urządzenia wodne i sanitarne lokalizowano w zatylnej części działki (strefa 
IV wg. Buśko 1995). Komfort użytkowania zapewniały także oszalowane i zadaszone 
konstrukcje kloak, a nawet wyprofilowane deski sedesowe (zob. Buśko 1995, 99). Nie 
bez znaczenia pozostawało regularne opróżnianie latryn z nieczystości. Poczucie 
czystości i komfortu nie było w tym wypadku jedynym czynnikiem determinującym 
(zob. Cembrzyński 2011, 73–75, 81). Na częstotliwość opróżniania latryn wpływały 
z całą pewnością wysokie koszty wywozu nagromadzonych śmieci i fekaliów.

Dążenie do poprawy warunków codziennego życia jest widoczne także na przy-
kładzie rozwoju parcel mieszczańskich. Od około 1350 r. w obrębie działek notuje 
się obecność utwardzanych drewnem większych powierzchni lub samych ścieżek 
(Piekalski 2014, 85, tam. lit.). Wprowadzone ciągi komunikacyjne ograniczyły bez-
pośredni kontakt z błotnistą nawierzchnią, umożliwiając sprawne przemieszczanie 
się pomiędzy poszczególnymi strefami parceli, w tym częścią zatylną z urządzeniami 
wodno-sanitarnymi. Ograniczenie podmakania gruntu poprzez odpływ nadmiaru 
wody deszczowej umożliwiały budowane w obrębie działki rynsztoki. Z terenu parcel 
mieszkalnych rynsztokami odprowadzano także płynne nieczystości. Nadmiar wody 
kierowano do rowów układanych wzdłuż ciągu wrocławskich ulic (Cembrzyński 
2011, 84–85).

Przytoczone wyżej pojęcia intymności oraz prywatności, które w opinii W. Ryb-
czyńskiego mają kreować poczucie komfortu (Rybczyński 2015, 331), nie funkcjonowa-
ły pośród średniowiecznych społeczności, które swobodnie egzystowały w wielofunk-
cyjnych wnętrzach otwartych na zgiełk codziennych czynności, wykonywanych przez 
domowników – wielopokoleniowe rodziny, jak i zamieszkujących z nimi czeladników 
oraz służbę. Ponadto postrzeganie średniowiecznego domu przez pryzmat pustego 
wnętrza, ograniczonej formy, konstrukcji i dekoracji sprzętów skutkuje błędnymi 
stwierdzeniami, iż społeczeństwa średniowiecza nie wiedziały, czym jest komfort lub 
wcale nie był im potrzebny. Przeciwnie, późnośredniowieczne wnętrza mieszkalne 
stanowią wyraz stopniowego dążenia do poprawy jakości oraz warunków życia.

Niezaprzeczalnie na poczucie zwiększonego komfortu wpływały czynniki ter-
miczne oraz oświetleniowe8, mające swoje przełożenie w rozwoju samej architektury 
mieszkalnej w późnośredniowiecznym Wrocławiu. W 2. poł. XIII w. we Wrocławiu 
domy murowane stanowiły wyraz pozycji społecznej i majątkowej właścicieli. Na ich 
budowę oraz ponoszenie kosztów w postaci dodatkowego podatku mogło sobie po-
zwolić wyłącznie duchowieństwo, rycerstwo, a pośród mieszczaństwa wyłącznie 
najbogatszy patrycjat. Zniesienie przez Henryka IV podatku od domów murowanych 
pośrednio wpłynęło na rozwój kamienic mieszczańskich (zob. Kozaczewski 1995, 
29–36). Pomimo możliwości kreowania warunków wygody, porządku oraz estetyki 
pomieszczeń także w domach uboższych mieszczan, nie bez znaczenia pozostaje 
fakt dążenia do poprawy warunków życia na wzór wyższych warstw społecznych, 

8 Zagadnienie roli oświetlenia oraz poczucia komfortu w rozwoju architektury mieszkalnej na 
przestrzeni wieków poruszają m.in. O. Demirbilek, N. Demirbilek (2008, 298‒319).
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zarówno w aspekcie zamieszkiwania, jak i posiadania dóbr luksusowych. Należy 
jednak zwrócić uwagę, iż wprowadzanie murowanych konstrukcji ścian nie było 
dyktowane wyłącznie poprawą komfortu warunków mieszkalnych. Regulowana 
przepisami prawa konieczność ograniczenia zagrożenia pożarowego w mieście po-
przez wnoszenie ścian murowanych jednocześnie skutkowała pogorszeniem izolacji 
pomieszczeń (zob. Piekalski 2004c, 31–32). Zmiana sposobu ogrzewania zarówno 
w domach murowanych, jak i wzniesionych w konstrukcji mieszanej była zatem nie-
unikniona. Dążenie do poprawy izolacji pomieszczeń oraz rozwój formalny urządzeń 
grzewczych, nakierowany na ulepszenie ich jakości i wydajności, niósł za sobą wzrost 
komfortu zamieszkiwania, a ponadto stanowił wyraz pozycji społecznej mieszkań-
ców. Znaczenie rozwoju urządzeń ogniowych, jak również różnorodność sposobów 
oświetlania wnętrz jest tematem cieszącym się dużym zainteresowaniem badaczy 
(zob. m.in. Dymek 1995; Buśko, Dymek 1999; Firszt 2000; Schäfer 2005; Dąbrowska 
2013; Bednarz 2016; Wieczorek-Kańczura 2018b).

Wewnątrz pospolitej, drewnianej zabudowy parceli miejskich wykorzystywane 
były proste urządzenia grzewcze w postaci palenisk otwartych oraz pieców kopuło-
wych. Lokalizacja palenisk otwartych w zabudowie zatylnej pozwala przypuszczać, 
iż obiekty te były zamieszkiwane przez ludność służebną lub przedstawicieli ubogich 
warstw społecznych (Piekalski 1995, 119; Jaworski 1999, 71–72). Konstrukcja pieców 
kopułowych pozwoliła na wyraźną poprawę komfortu zamieszkiwania. Gliniana 
obudowa zabezpieczała drewniane ściany budynków przed zaprószeniem ognia, 
a ponadto ograniczała stopień zadymienia pomieszczeń. We wnętrzach późnośre-
dniowiecznych domów mieszkalnych piece kopułowe nie zyskały jednak większej 
popularności. Od XIII w. zastępowano je bardziej zaawansowanymi urządzeniami 
ogniowymi – kominkami oraz piecami kaflowymi (Dąbrowska 2013, 209). Postęp 
zabudowy oraz potrzeby użytkowników stanowił asumpt do rozwoju form urządzeń 
grzewczych. Już na etapie wznoszenia konstrukcji domu mieszkalnego niezbędne było 
określenie funkcji wnętrza. Usytuowanie urządzenia ogniowego musiało być okre-
ślone z odpowiednim wyprzedzeniem, w celu umożliwienia wykonania stosownych 
komór oraz przewodów kominowych dla zaawansowanych technologicznie form, jak 
piece kaflowe czy hypocaustum. Z Wrocławia znane są trzy piece typu hypocaustum 
związane z zabudową mieszkalną. Relikty trzynastowiecznego hypocaustum zostały 
odsłonięte podczas badań architektonicznych kamienicy Rynek 33 (Krzywka 1999, 
152‒153). Przy ul. Więziennej 10 zachowały się dwa fragmenty komory paleniskowej 
oraz przedsionka do jej obsługi, datowane na koniec XV w. (Buśko, Dymek 1999). 
Kolejne urządzenie zostało odsłonięte wewnątrz budynku przy ul. Kapitulnej, będą-
cego własnością prawdopodobnie wrocławskich kanoników. Analogiczne urządzenia, 
wykorzystywane do podłogowego ogrzewania domów miejskich, zarejestrowano 
podczas badań w Świdnicy, Legnicy, gdzie zachowały się pośród reliktów pięciu 
kamienic, oraz w Głogowie przy ul. Kolarskiej 2 (Chorowska, Krzywka, Pankie-
wicz 2012, 289, 298, przyp. 2 tam lit.). Relikty przewodu kominowego odkryto także 
na poziomie II kondygnacji trzynastowiecznej kamienicy Rynek 6 (Dymek 1995, 62) 
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oraz na piętrze kamienicy przy ul. Kotlarskiej we Wrocławiu (Kozaczewski 1995, 18). 
Kominek użytkowano również w zagłębionym parterze czternastowiecznego domu 
drewnianego przy ul. Uniwersyteckiej 8 (Piekalski 2004b, 56). Piece kaflowe pojawiają 
się na Śląsku pośród nawarstwień datowanych na 2. poł. XIII w. Z samego Wrocławia 
najstarsze urządzenie znane jest z badań przy ul. Bernardyńskiej (Wiśniewski, Płonka 
1991, 195). Relikty pieca kaflowego z XV w. zostały rozpoznane wewnątrz obiektu przy 
ul. Więziennej 11. Na komfort przebywania w ogrzewanym, czystym wnętrzu, którego 
estetykę wzbogacały wielobarwne kafle, mogli sobie pozwolić nieliczni. Murowano-
-drewniana konstrukcja budynku przy ul. Więziennej 11 potwierdza wysoką pozycję 
majątkową jego mieszkańców (Piekalski 1995, 118). Urządzenia grzewcze, wyposażone 
w przewody kominowe, umożliwiły wydzielenie pomieszczeń określanych w lite-
raturze przedmiotu jako białe izby – stube. Ich mieszkańcy cieszyli się komfortem 
przebywania w ogrzanych, a mimo to czystych i pozbawionych dymu wnętrzach.

Komfortowe warunki mieszkalne zapewniał także dostęp światła słonecznego. 
Rozmiary oraz kształty okien różniły się w zależności od funkcji pomieszczeń, jakie 
doświetlały. W pomieszczeniach mieszkalnych oraz reprezentacyjnych lokalizowa-
nych na wyższych kondygnacjach wprowadzono zwykle większe otwory jedno- lub 
dwustronnie rozglifione, nakryte ostrołukami lub łękami półkolistymi (Chorowska, 
Lasota 2010, 164; Krzywka 2012, 65, 137, 139). W XV w. pojawiły się wysokie okna 
z kamiennymi oprawami, przykładowo, których relikty zachowały się na drugich 
kondygnacjach kamienic Rynek 5 i 6 (Chorowska 1999, 120). Pomieszczenia doświe-
tlano także okulusami, jak w kamienicy Rynek 7 (Chorowska 1994, 55). Różnorodność 
późnośredniowiecznych otworów okiennych możemy obserwować również na ślą-
skich dziełach malarskich. Na tle inwentaryzowanych reliktów strzelistych i łukowato 
sklepionych otworów doświetlających szczególną uwagę zwracają czterodzielne okna, 
ujęte na jednej z kwater poliptyku z malarskim przedstawieniem Zaśnięcia Marii, 
na Obrazie Matki Boskiej z Dzieciątkiem w komnacie oraz na kwaterze Zwiastowa-
nia z tryptyku z przedstawieniami radości Marii i Świętych (zob. Guldan-Klamecka 
2003, 334, 402). W otworach montowano drewniane lub żelazne ramy, na których 
rozciągano błony zwierzęce, papier, pergamin lub wprawiano szkło okienne. Ich wy-
korzystywanie potwierdzają wrocławskie źródła pisane (Schultz 1871, szp. 78 nr 94). 
Do sztucznego oświetlenia wrocławskich domów wykorzystywano powszechne źródła 
sztucznego światła, jak szczapki drewna, wosk, łój bądź oleje roślinne. Artefakty, które 
można bezpośrednio łączyć z oświetleniem wnętrz, nie są licznie reprezentowane 
w inwentarzach z badań miast średniowiecznego Śląska, jednak materiał wrocławski 
znacząco wzbogaciły badania prowadzone w sezonie 2010‒2013 na placu Nowy Targ 
we Wrocławiu. Odnalezione zostały nie tylko fragmenty nadpalonych łuczyw, ale 
również urządzenia, pozwalające utrzymywać źródło światła – świecaki, kaganki 
oraz świeczniki (Wieczorek-Kańczura 2018b).

Poprawa jakości życia wyrażała się także w sposobie wyposażenia wnętrza. Nie-
zaprzeczalnie główną rolę odgrywał tutaj status majątkowy mieszkańców, ich indywi-
dualne upodobania, gusta, ewoluująca moda, tradycja i kultura danego regionu oraz 
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czynnik dziedziczenia. Analizując możliwość odczuwania komfortu w średniowiecz-
nym domu mieszkalnym należy brać pod uwagę wypadkową indywidualnych odczuć 
fizycznych oraz psychicznych, kreowanych przez wskazane wyżej czynniki, na które 
w sposób bezpośredni oddziaływało ruchome oraz nieruchome wyposażenie wnętrz.

Zasadnicze wyposażenie domów w późnośredniowiecznym Wrocławiu ograniczo-
ne było do zestawu niezbędnych, niekiedy wielofunkcyjnych mebli, zaspokajających 
podstawowe potrzeby użytkowe. Pośród wykorzystywanych sprzętów znajdowały się 
ławy, zydle, stoły, łoża, skrzynie, szafy. Jednak zarówno źródła pisane, jak i ikono-
graficzne pozwalają zaobserwować różnorodność formalną i funkcjonalną poszcze-
gólnych sprzętów. Rozwój późnośredniowiecznego meblarstwa stanowi doskonałe 
odzwierciedlenie dążenia do poprawy komfortu zamieszkiwania oraz posiadania 
trwałego i funkcjonalnego wyposażenia. Było to możliwe dzięki ustępowaniu trady-
cyjnych technik stolarskich na rzecz konstrukcji ramowo-płycinowych (Gostwicka 
1981, 10–11). Umożliwiała ona produkcję mebli wieloelementowych, bardziej odpor-
nych na zniekształcenie wywołane zmienną temperaturą czy wilgotnością, a tym 
samym form spełniających oczekiwania użytkowników (zob. Krawczyk 2006, 51–52; 
Korżel-Kraśna 2016, 62).

Jednym z podstawowych elementów wyposażenia wnętrza były stoły. Wrocławia-
nie użytkowali zarówno egzemplarze masywne – strugane, heblowane, jak i składane 
(gefalden tisch, klapptisch) (Frommann 1871, szp. 100; Schultz 1871, szp. 13 nr 18). Stoły 
składane były szczególnie funkcjonalne w niewielkich pomieszczeniach. Zwiększe-
nie przestrzeni użytkowej po zakończonym posiłku lub pracy umożliwiało poprawę 
komfortu zamieszkiwania uboższych mieszczan. Mieszczanom, dysponującym za-
równo przestrzenią mieszkalną, jak i zasobami finansowymi, swobodę użytkowania 
zapewniały stoły w kilku pomieszczeniach. Na wyposażeniu pojedynczego gospo-
darstwa mogło znajdować się nawet pięć stołów, a w tym egzemplarze kamienne 
na podwórzach parcel (Schultz 1871, szp. 78 nr 94, 98). Nie bez znaczenia pozostawał 
dodatkowy walor estetyczny. Stoły o blatach malowanych oraz bogato rzeźbionych 
należały do egzemplarzy luksusowych (Schultz 1892, 69; por. także Ptaśnik 1914, 48). 
Iluminacje Kodeksu Behema potwierdzają wykorzystywanie egzemplarzy na dwóch 
bocznych podporach z charakterystycznym wydłużeniem lub rozdwojeniem pod-
staw, na których zaobserwować można dekoracyjne profilowania (ryc. 4). Odnajdu-
jemy je również na miniaturze Kodeksu hornigowskiego. Warto zwrócić uwagę, iż 
w analogicznej scenie starszego Kodeksu lubińskiego zaobserwowanie elementów 
konstrukcyjnych stołu nie jest możliwe, bowiem w całości zasłaniają go poły wzo-
rzystego obrusu (ryc. 5–6).

U schyłku późnego średniowiecza notuje się obecność nowej formy stołu gotyckie-
go. Cechą charakterystyczną był blat skrzyniowy, osadzony na dwóch bocznych pod-
porach spiętych poziomą listwą, zaklinaną na ich zewnętrznych końcach. Technika 
ramowo-płycinowa umożliwiała wykonanie w obrębie blatów dodatkowych szuflad, 
przeznaczonych do przechowywania rachunków i dokumentów. Takie egzemplarze 
użytkowali m.in. elbląscy mieszczanie (Kubicki 2010b, 204). Statut cechowy mistrzów 
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Ryc. 4. Kodeks Baltazara Behema 
(ok. 1506), fol. 260 – fragment, wła-
sność: Biblioteka Jagiellońska, źródło: 
https://jbc.bj.uj.edu.pl/dlibra/publica-
tion/300330/edition/287325/content (do-
stęp: 17.08.2019)

Ryc. 5. Kodeks hornigowski (1451) – frag-
ment, własność: Biblioteka Uniwersytec-
ka we Wrocławiu, źródło: http://www.bi-
bliotekacyfrowa.pl/dlibra/show-content/
publication/8140/edition/15472/(dostęp: 
17.08.2019)

Ryc. 6. Kodeks lubiński (1353) – fol. 30v 
fragment, własność: The J. Paul Getty Mu-
seum, Los Angeles, źródło: http://www.
getty.edu/art/collection/objects/4027/
unk now n-ma ker-sa int-hedw ig-re-
fusing-to-drink-wine-saint-hedwig-
praying-before-an-altar-silesian-1353/? 
dz=0.5128,0.5128,0.41 (dostęp: 15.12.2019)
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stolarskich Poznania z 1499 r. również potwierdza produkcję egzemplarzy z szufladami 
w szafce stołowej (Wiesiołowski 1999, 121). Brak wzmianek o ich obecności w póź-
nośredniowiecznych domach wrocławian może być jednak wynikiem ograniczonej 
liczby źródeł pisanych. Śląską proweniencję przypisać można stołowi skrzyniowemu 
z 2. poł. XV w., pochodzącemu ze zbiorów Muzeum Narodowego we Wrocławiu.

Do stołów zasiadano na ławach (bencke) oraz na prostych zydlach (sedil), rzadziej 
na krzesłach (Schultz 1871, szp. 78 nr 96; szp. 79 nr 98). Ławy ustawiano zwykle wzdłuż 
ścian, a niektóre z nich łączone były bezpośrednio z licem muru. Obok skrzyń był 
to jeden z najbardziej różnorodnych pod względem funkcji elementów wyposażenia 
wnętrza, spełniał funkcję zarówno siedziska, jak i legowiska (ryc. 7–8). Najczęstsza, 
prosta forma omawianych sprzętów nie pozwala na uzyskanie szczególnej wygody 
czy walorów estetycznych. Komfort wypoczynku zapewniały jednak wykorzystywane 
do ich wyściełania kolorowe tkaniny oraz poduszki. Krzesła wyposażone w dodatkowe 
oparcie dla pleców nie należały do standardu wyposażenia wnętrza późnośrednio-
wiecznego domu mieszczańskiego. Jeszcze w 2. poł. XVI w. użytkowały je przede 
wszystkim zamożne warstwy społeczne (por. Schultz 1892, 69, Bartkiewicz 1974, 47). 
Formą standardową były krzesła o prostej, słupkowej konstrukcji. Na płaskorzeźbie 
św. Łukasza widzimy siedzisko o podwójnie wygiętych nogach, spiętych poprzeczną 
listwą (ryc. 3). Profil mebla nawiązuje do konstrukcji faldistoriów, które były wy-
korzystywane przede wszystkim przez władców oraz wyższe duchowieństwo (zob. 
Rehorowski 1957, 139). Trudno zatem przypuszczać, aby ujęte przez artystę krzesło 
mogło być elementem wyposażenia w domu mieszczańskim.

Wypełniające domową przestrzeń skrzynie, określane w źródłach pisanych ter-
minem „kasten”, były meblami do przechowywania zarówno rzeczy codziennego 
użytku, sprzętów, ubrań oraz tkanin. Ustawiano je wzdłuż ścian, a także w pobliżu 
łóżek i stołów, bowiem wieka skrzyń były wielokrotnie wykorzystywane jako siedziska 
lub posłania (ryc. 9). Liczne zapisy skrzyń we wrocławskich dokumentach testamento-
wych pośrednio potwierdzają wysoką wartość materialną legowanych utensyliów, nie 
dostarczają jednak informacji w zakresie ich konstrukcji oraz walorów estetycznych. 
Na podstawie źródeł ikonograficznych możemy jednak domniemywać, iż w powszech-
nym użytku mieszczan pozostawały skrzynie o prostych formach i dominującej 
funkcji utylitarnej (ryc. 10). Komfort użytkowy przejawiał się zatem w rozwoju funk-
cjonalnym skrzyń. Na podstawie źródeł pisanych możemy wnioskować, iż skrzynie, 
określane terminem „ladin”, służyły do zabezpieczenia kosztowności. Dokumenty 
archiwizowano natomiast w „skatil” oraz „meste” (Frommann 1871, szp. 100; Schultz 
1871, szp. 45 nr 58; Goliński, 2006, 113–114). Późnośredniowieczne skrzynie wykony-
wano głównie w konstrukcji ramowej, jednak w dalszym użytku były egzemplarze 
deskowane oraz w formie prostych okutych dłubanek (Bartkiewicz 1974, 25; Krawczyk 
2006, 51‒52). Z egzemplarzy stojakowych, powstałych z przedłużonych poniżej dna 
deskowych ścian bocznych, ewoluowały skrzynie o wyodrębnionych słupkowych 
nóżkach, które umożliwiały wydzielenie elementów nośnych. Niewielkie szafy oraz 
skrzynie na nóżkach były szczególnie popularne pod koniec XV w. (Schultz 1892, 70). 
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Ryc. 7. Nastawa ołtarzowa z przedstawieniami 
pasyjnymi (pocz. XVI w.) – fragment, wg Gul-
dan-Klamecka, Ziomecka 2003, s. 427

Ryc. 8. Le Trés Belles Heures de Notre Dame of 
Jean de France, Duc de Berry (1422‒1424), fol. 93 v, 
wg Oledzka 2016, s. 10

Ryc. 9. Schatzbehalter der wahren Reichtümer 
des Heils, Stephan Fridolin (1491), fig. 43, 
własność: Biblioteka Kolegium Filozoficzno-Teo-
logicznego oo. Dominikanów w Krakowie, źró-
dło: http://bc.dominikanie.pl/dlibra/doccontent? 
id=979 (dostęp: 19.08.2019)
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Zachowane w muzealnych magazynach przykłady skrzyń europejskich, wyróżniające 
się bogatą dekoracją snycerską z motywami architektonicznymi, zoo- i antropo-
morficznymi oraz roślinnymi stanowiły przede wszystkim wyposażenie kościołów, 
klasztorów oraz zamków (zob. Windisch-Graetz 1982). Szczególną formą dekoracji 
odznaczały się także włoskie skrzynie posagowe, tzw. cassone, których przykłady nie 
są jednak znane z terenu Polski (Wachowski 2013, 32). Dekoracje, przekładające się 
na dodatkowy walor estetyczny mebli nie pozostawały jednak bez wpływu na cenę.

Rozwój formalny i funkcjonalny mebli, wykorzystywanych do przechowywania 
domowych utensyliów widoczny jest także na przykładzie szaf. Funkcję najprostszych 
szaf i szafek pełniły nisze ścienne, zamykane drzwiczkami. Przestrzeń wewnętrzną 
wydzielały półki, na których przechowano swój dobytek. Pomimo iż wolno stojące 
szafy nie należały do powszechnego elementu wyposażenia wnętrza (zob. Benker 
1984, 17), znajdowały się one także w domach wrocławian. To przypuszczalnie eg-
zemplarze ruchome pojawiają się w zapisach testamentowych (almern, almareyen, 
almerye). W większości przedmiotem spadku były pojedyncze egzemplarze, jednak 
w testamencie z 1475 r. legowano aż trzy egzemplarze9 (Schultz 1871, szp. 78 nr 96). 
W zapisie z 1461 r. w spadku pozostawiono natomiast dwie kuchenne szafy – „ij zu-
brachen kochen almareyen” (Schultz 1871, szp. 76, nr 80). Poza ogólną wzmianką, 
dotyczącą pozostawienia w spadku „grosse almarey”, testamenty nie dostarczają 
danych w zakresie wyglądu oraz rozmiarów legowanych utensyliów. Dowiadujemy 

9 O wysokim statusie materialnym testatora świadczą utensylia towarzyszące legowanym almariom. 
Oprócz trzech szaf w spadku pozostawiono 5 łoży na popręgach, 4 stoły, a przede wszystkim szklane 
okna (Schultz 1871, szp. 78 nr 96).

Ryc. 10. Narodziny Marii, Mistrz Życia Marii (ok. 1470), źródło: https://
upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/eb/Meister_des_Marien-
lebens_005.jpg (dostęp: 17.08.2019)
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się natomiast, iż jedna z szaf na ubrania znajdowała się pierwotnie w izbie testatora 
– „eyne Almerey zu cleidern, die in meyner kammer stehit” (Schultz 1871, szp. 46 
nr 64, 67). Źródła ikonograficzne potwierdzają użytkowanie także niewielkich ścien-
nych szafek, zamykanych frontowymi drzwiczkami (ryc. 11). Na jednej z iluminacji 
Kodeksu Behema, zawieszona w pracowni snycerskiej szafka została zabezpieczona 
dodatkowymi wspornikami (ryc. 12). Nie można zatem wykluczyć, iż pod terminem 
„almerey” kryły się także ścienne szafeczki, które jednocześnie powiększały przestrzeń 
użytkową wnętrza. W zapisach testamentowych z 1439 r. oraz wykazie przedmiotów 
zastawionych u wrocławskiego Żyda wzmiankowane są także meble, określane termi-
nem „schreyne, schreynchen, schreyneleyn” (Schultz 1871, szp. 49 nr 58–59; Goliński 
2006, 113–114, 172 nr 294), a w tym egzemplarz zamykany na kluczyk wypełniony 
kosztownościami.

Z Wrocławia brak przykładów mebli określanych terminami – credenza (wł.), 
dressoirs (fr.), Stollenschrank (niem.). Stanowiły one połączenie skrzyni na wyso-
kich nogach, otwieranej z przodu, wyposażonej w dodatkową półkę w części górnej. 
W użytku były także formy dwupiętrowe (Sienicki 1962, 89; Windisch-Graetz 1982, 
80–82; Benker 1984, 17). Były one przeznaczone nie tylko do eksponowania i przecho-
wywania naczyń stołowych, ale przede wszystkim do próbowania potraw oraz napo-
jów przed ich serwowaniem na stole (Oledzka 2016, 130, 140; Korbelářová 2018, 62). 
Trudno przypuszczać, aby stojąca za stołem i wypełniona zastawą szafeczka, którą 
wzmiankowano w wykazie wrocławskiego Żyda – „ […] styffvater in das elmirchein 
hyndir dem tyssche […] ” (Goliński 2006, 159 nr 125), spełniała funkcje kredensu. 
Omawiane meble nie należały do powszechnego wyposażenia domów mieszkalnych. 

Ryc. 11. Pontyfikał biskupa Erazma Ciołka 
(1506‒1518) – fragment – własność: Biblio-
teka Muzeum Narodowego w Krakowie, 
źródło: http://cyfrowe.mnk.pl/dlibra/
publication/17095/edition/16845/content? 
ref=desc (dostęp: 17.08.2019)

Ryc. 12. Kodeks Baltazara Behema (ok. 1506), fol. 284 
– fragment, własność: Biblioteka Jagiellońska, źródło: 
https://jbc.bj.uj.edu.pl/dlibra/publication/300330/edi-
tion/287325/content (dostęp: 17.08.2019)
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Późnośredniowieczna ikonografia wskazuje na pojedyncze przykłady kredensów 
zarówno w formie prostych stołów nakrytych obrusami, otwartych półek (ryc. 13), 
jak i rozbudowanych szafek zamkniętych drzwiczkami (ryc. 14), jednak towarzyszą 
one scenom wystawnych uczt ówczesnych elit.

Pojawienie się szaf oraz kredensów, swoistego novum w średniowiecznych wnę-
trzach mieszkalnych, dowodzi udziału dodatkowego czynnika w ewolucji późnośre-
dniowiecznego meblarstwa. Modę warunkowało nabywanie mebli, które umożliwiały 

Ryc. 13. Publii Virgilii Maronis Opera… (1502) – fragment, wg Korbelářová 2018, s. 60
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Ryc. 14. Schatzbehalter der wahren Reichtümer des Heils, Stephan Fridolin (1491), fig. 26, wg Kor-
belářová 2018, s. 59
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estetyczną ekspozycję posiadanych utensyliów oraz zabezpieczenie majątku. Jed-
nocześnie, dostępność prostych form skrzyń, półek i nisz ściennych umożliwiała 
zaspokojenie podstawowych potrzeb uboższych mieszczan.

We wrocławskich spisach inwentarzy oraz zastawów mienia nie znajdziemy 
wzmianek dotyczących łóżek, są one jednak obecne w aż 24 testamentach (Frommann 
1871, szp. 100). Jeden z testatorów był w posiadaniu 8 egzemplarzy (Schultz 1871, szp. 
45 nr 59). Jedynymi zachowanymi do dziś fragmentami omawianego mebla z terenu 
Śląska są dwie ścianki wczesnośredniowiecznego łoża z Ostrówka w Opolu wyróż-
niającego się dekoracją rzeźbiarską (Rehorowski 1955, 124‒125). Zastąpienie prostych 
legowisk czy wyściełanych tkaninami skrzyń i ław – łożami przeznaczonymi do celów 
sypialnianych, a tym samym możliwość bardziej swobodnego wypoczynku (mimo iż 
wielokrotnie kilkuosobowego), pozwalało z całą pewnością na zwiększenie poczucia 
komfortu, zarówno fizycznego, jak i psychicznego. Łoże podnosiło standard wypo-
sażenia domu10, a wprowadzane z biegiem czasu zasłony oraz baldachimy wpływały 
na stopniowe budowanie poczucia prywatności oraz rozdziału codziennych obowiąz-
ków od czasu wypoczynku i regeneracji. Wydzielenie funkcji sypialnej w przestrzeni 
domu mieszkalnego było następstwem indywidualnych potrzeb samych mieszkańców 
dążących do poprawy warunków mieszkaniowych. Łoża należały do jednych z naj-
bardziej rozwiniętych pod względem formalnym sprzętów. Źródła pisane z drugiej 
połowy XV w. potwierdzają wydzielanie pomieszczenia przeznaczonego wyłącznie 
dla gości, wyposażonego w łoża o charakterystycznej formie „alle Spanbette, do ryn-
ne die geste gelegen haben in der gast kammer” (Schultz 1871, 78 nr 94). Były to tzw. 
łoża na popręgach, które w ocenie A. Schultza były znacznie wygodniejsze niżeli łoża 
o jednolitej, drewnianej podstawie (Schultz 1892, 79). Popręgi spełniałyby tym samym 
funkcję współczesnych stelaży poprawiających komfort wypoczynku11. Można przy-
puszczać, iż było to jednym z czynników wpływających na zwiększoną popularność tej 
formy łóżek, które mimo prostszej konstrukcji mogły być równie bogato dekorowane, 
co egzemplarze masywne z płytową podstawą (Heyne 1899, 263). Wrocławskie źródła 
pisane ograniczają się wyłącznie do określeń „bette” oraz „spanbette”. Różnorodność 
łoży zauważalna jest natomiast w źródłach zachodnich, które wymieniają obecność: 
Gäste-, Kinderbetten, a także Rollbetten – egzemplarzy z wysuwaną spodnią skrzynią 
na dodatkowe posłanie (Mosler-Christoph 1998, 149). Wskazuje to na bogaty rozwój 
zarówno pod względem formalnym, jak i funkcjonalnym, co niezaprzeczalnie prze-
kładało się na stopień odczuwania komfortu.

10 W uboższych domostwach świdniczan łoża wraz z całą bielizną pościelową stanowiły według 
szacunków B. Bobowskiego ok. ½ do 1/3 ogólnej wartości całego wyposażenia (Bobowski 2011, 116). 

11 Definicje słownikowe pojęcia ”spanbett” podaje także S. Mosler-Christoph wskazując znaczenie 
konstrukcyjne – łoża z rozpiętymi pasami, jak również łoża przenośnego (1998, 149 przyp. 6). Warto 
przytoczyć także opinię B. Bobowskiego, który wskazuje, iż wyraz „span” może oznaczać wypełnienie – 
materiał, którym wypełniano pierzyny – resztki pierza lub inny materiał ocieplający w formie wiórowej. 
Do takiej interpretacji skłonił badacza wyłącznie sposób zapisu w przytaczanym testamencie: „Spann 
und Federbette” (Bobowski 2011, 117). 
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Znikomą ilość artefaktów rekompensują źródła pisane oraz ikonografia, wska-
zująca jednoznacznie na bogatą różnorodność średniowiecznych mebli. Nie można 
zatem skonstatować, iż meblarstwo, a tym samym wyposażenie wnętrz, przeżywało 
w średniowieczu okres regresu, który świadczyłby o braku dążenia do poprawy wa-
runków swojego życia (Rybczyński 2015, 59).

Jak wykazano powyżej, mieszczanie o wysokim statusie materialnym wypełniali 
domową przestrzeń elementami ekskluzywnymi, dającymi wyraz ich pozycji społecz-
nej, podnoszącymi walory reprezentacyjne wnętrza. Pojedyncze sprzęty luksusowe 
mogły także pojawić się w domach mniej zamożnych mieszczan. Sprzęty luksusowe, 
wykonane z materiałów wysokiej jakości, bogato dekorowane, importowane, z uwagi 
na swoją wartość materialną z całą pewnością stanowiły przedmiot zapisów testamen-
towych. Niestety legaty oraz spisy inwentarzowe, będące głównym źródłem poznania 
w przypadku meblarstwa, jedynie wyjątkowo dostarczają danych szczegółowych 
dotyczących przeznaczenia, wyglądu i materiału, z jakiego wykonane były elementy 
wyposażenia domu. Opisy ograniczą się przede wszystkim do wielkości sprzętów – 
„cleyne lade, grosse almarey”, ich jakości – „beste bette” (Schultz 1871, szp. 12 nr 3, 
szp. 46 nr 64) oraz cech charakterystycznych – „cista picta cistae, ladule cum pedibus, 
absque pedibus cista” (Ptaśnik 1914, 48).

Wydzielenie z przestrzeni domu pomieszczeń o funkcji sypialnianej, kuchennej 
czy reprezentacyjnej było następstwem indywidualnych potrzeb domowników dą-
żących do poprawy warunków mieszkalnych i stanowiło kierunek rozwoju domu 
w późnośredniowiecznym Wrocławiu. Zmiany w przestrzeni mieszkalnej wyrażały 
się między innymi w dbałości o estetykę wnętrza, z czym wielokrotnie wiązała się 
poprawa samych warunków życia codziennego. Warto jednak zawrócić uwagę, iż 
w efekcie współdzielenia przestrzeni prywatnej oraz codziennej, w pierwszych etapach 
rozwoju domu miejskiego elementy wystroju wnętrz towarzyszyły mieszczanom także 
podczas ich powszedniej pracy.

W przytoczonym na wstępie sposobie postrzegania pojęcia „komfortu” zastana-
wiający jest brak odniesień do doznań estetycznych – formy, dekoracji, które wpływa-
jąc na odbiór wizualny elementów wyposażenia, oddziaływały na odczucia względem 
danego wnętrza12.

Sposoby dekoracji, mimo iż proste w swojej formie sprzyjały budowaniu poczu-
cia piękna. Dekoracje, towarzyszące nieruchomym elementom wyposażenia13, jak 

12 Znaczenie estetyki w pojęciu komfortu wskazuje również W. Kopaliński, określając komfort 
jako zespół urządzeń, warunków, zapewniający wygodę i odpowiadający w pełni wymaganiom estetyki 
(2007, komfort). 

13 Na potrzeby niniejszego artykułu dekoracje architektoniczne, jak polichromie czy dekoracje rzeź-
biarskie w formie zworników włączone zostały do grupy wyposażenia nieruchomego. Zabieg ten, błędny 
z punktu widzenia definicji zabytku ruchomego, systematyzującego wyżej wymienione elementy wypo-
sażenia wnętrz do kategorii zabytków ruchomych, zastosowano mając na uwadze ograniczoną, z punktu 
widzenia użytkownika późnośredniowiecznego domu mieszkalnego, możliwość ich przemieszczenia. Do 
grupy wyposażenia ruchomego włączono natomiast elementy, których lokalizacja w przestrzeni domu 
mogła z łatwością ulegać zmianie.
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i sprzętom ruchomym tworzyły niepowtarzalny charakter poszczególnych pomiesz-
czeń, wpływały na ich odbiór wizualny, a ponadto stanowiły odzwierciedlenie pozycji 
społecznej mieszkańców. Estetykę ceglanych lic dopełniały bielone, profilowane fugi. 
W przypadku ścian pokrytych cienką warstwą tynku nie rezygnowano jednak z cegla-
nego wątku. Odtwarzano go, wykorzystując czerwone barwniki i mleczko wapienne, 
lub wypełniano powierzchnię wielobarwnymi polichromiami (Chorowska 1994, 30; 
Kozaczewski 1995, 21). Dbałość o wygodę i estetykę pomieszczeń mieszkalnych za-
uważalna jest już w początkowych stadiach miejskiej zabudowy14. Proste dekoracje 
malarskie imitujące ceglany wątek wykonywano już w trzynastowiecznych kamie-
nicach (Chorowska 1999, 116). Warto zauważyć, iż pokrywanie lica ścian warstwą 
tynku oraz ich dodatkowe bielenie było także zabiegiem funkcjonalnym – pomagało 
w zapewnieniu większej czystości wnętrza (Bartkiewicz 1974, 56).

Poprawa walorów estetycznych wnętrza poprzez zastosowanie warstwy cienkiego 
tynku była stosowana także w domach o konstrukcji drewnianej. Element wystroju 
mogły w tym przypadku być wzory odciskane w pokrywającej lico ścian – glinie. 
Z jednego z XIII w. obiektów mieszkalnych przy ul. Igielnej 8 we Wrocławiu pozyskano 
bowiem fragment polepy z zachowanym odciskiem winnej latorośli (Piekalski 1995, 79).

Polichromie, zdobiące najczęściej wnętrza prywatne i reprezentacyjne, wykonywano 
na bazie motywów heraldycznych, geometrycznych, roślinno-kwiatowych, tekstylnych 
czy satyrycznych (zob. Chorowska, Lasota, Rozpędowski 1995, 156‒157; Chorowska 1999, 
122–123). Obecne były także motywy sakralne i biblijne typowe dla średniowiecznej 
architektury europejskiej. W trakcie badań architektonicznych oraz prac konserwator-
skich odsłaniane są fragmenty polichromii z wizerunkami świętych (Wrocław, ul. Rynek 
6), głową Chrystusa (Warszawa, ul. Rynek 20 – Widawski 1985, 139), czy scen przypo-
wieści o synu marnotrawnym (Lubeka, Fischergrube 20 – Mührenberg 2008, 317–318).

Estetykę wnętrza poprawiały także wprowadzane elementy konstrukcyjne, 
w szczególności układy żeber sklepiennych oraz detale architektoniczne o dekora-
cyjnej formie wizualnej. Funkcję dekoracyjną spełniały także wnęki komponowa-
ne na licach ścian wewnętrznych. Nadawano im formę głębokich nisz sklepionych 
ostrym łukiem, które można określić jako odpowiednik blend, czyli płytkich nisz, 
stanowiących detal wystroju architektonicznego murowanych elewacji. Dekorację 
kamieniarską stanowiły m.in. rzeźbione zworniki z motywami heraldycznymi, roślin-
nymi, jak również wsporniki sklepienne, które w przypadku wnętrza kamienicy przy 
ul. Rynek 5 we Wrocławiu przybrały formę ludzkiej głowy (Chorowska 1999, 117–118). 
Rozrzeźbione sklepienia wprowadzały poczucie monumentalności wnętrza, nadawały 
im charakter reprezentacyjny. Sklepienie wsparte na centralnej kolumnie przecięte 
dekoracyjnym układem żeber przedstawione jest m.in. na scenie rzeźbiarskiej Jakuba 
Beinharta (ryc. 3). Powyższe należy wiązać z adaptowaniem elementów architektury 
sakralnej przez budownictwo świeckie.

14 W ocenie J. Ptaśnika mieszczaństwo krakowskie zaczęło przywiązywać wagę do wyglądu i estetyki 
pomieszczeń dopiero w XIV w. (1934, 480).
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Estetykę wnętrza kreowały także drewniane sklepienia (Schultz 1892, 74). Już 
sam naturalny materiał dawał wrażenie zwiększonego poczucia ciepła i komfortu. 
Od schyłku XV w. belki stropowe zaczęto poddawać dodatkowej, bogatej dekoracji 
snycerskiej (Heyne 1899, 248; Chorowska, Lasota, Rozpędowski 1995, 102). Ikonografia 
wskazuje jednak na wykonywanie prostych profilowań zakończeń belek stropowych 
w starszej o przynajmniej ćwierćwiecze architekturze mieszkalnej. Profilowane za-
kończenia belek stropowych możemy zaobserwować m.in. na wrocławskim obrazie 
„Madonna z Dzieciątkiem w komnacie”. Zastosowanie drewnianych boazerii na licach 
ścian poprawiało dodatkowo komfort termiczny wnętrza. Drewniane okładziny za-
równo o formach prostych, jak i bogato snycerowanych lub dodatkowo polichromo-
wanych cieszyły się jednak większą popularnością we wnętrzach rezydencjonalnych 
(Schultz 1892, 158, 167; por. Bartkiewicz 1974, 55).

Elementem dekoracyjnym, poprawiającym zarówno komfort termiczny, jak i es-
tetyczny wnętrza, były także tkaniny – ścienne, podłogowe oraz stołowe. Dekoracje 
w postaci opon mocowano w połowie wysokości ściany lub wyżej, pozostawiając 
jednak wolny odcinek pomiędzy krawędzią tkaniny a sklepieniem lub stropem (Heyne 
1899, 248.). Przypuszczalnie, zawieszane kobierce mogły być wykorzystane również 
do wydzielenia z pomieszczenia odrębnej części użytkowej. Tkaniny podłogowe 
w formie tkanych dywanów poprawiały komfort cieplny wnętrza, izolując chłód ka-
miennych oraz ceramicznych podłóg. Ograniczona liczba przedstawień ikonograficz-
nych, które potwierdzałyby stosowanie dywanów w późnośredniowiecznych domach 
miejskich pozwala stwierdzić, iż omawiany element wyposażenia użytkowany był 
niezmiernie rzadko (Heyne 1899, 252). Pośredni wpływ na powyższy stan rzeczy mogła 
mieć cena grubo tkanych podłogowych kobierców. Dla przykładu w 1507 r. niemiecki 
kupiec Anton Taucher za dwa stare dywany zapłacił po cztery floreny (Schultz 1892, 
65). Niemniej jednak także pośród wrocławskich zapisów testamentowych z 1467 oraz 
1493 r. odnaleźć można wzmianki o pozostawieniu w spadku pojedynczych tkanin 
podłogowych „j Rawentept; teppte; teppich” (Schultz 1871, szp. 77 nr 88; szp. 80 nr 
105–106). Testamenty, pośród których odnaleźć możemy informacje dotyczące tkanin 
stołowych – pozostawienia w spadku zarówno pojedynczych, jak i kilku lub kilku-
dziesięciu obrusów, są, w odniesieniu do pozostałych sprzętów wyposażenia domu, 
stosunkowo liczne (Frommann 1871, szp. 101). Nie ma jednak wzmianek, dotyczących 
kolorystyki czy ewentualnych deseni tkanin stołowych. W oparciu o ikonografię 
oraz źródła nowożytne można przypuszczać, iż w późnośredniowiecznych domach 
dysponowano obrusami o zróżnicowanych krojach, zarówno podłużnymi, kwadra-
towymi, jak i okrągłymi (Bartkiewicz 1974, 106). Można ponadto domniemywać, że 
w domowym użytku znajdowały się również liczne obrusy o niewielkich rozmiarach, 
określane w źródłach terminem „Tellertüchleinen”15, na których przypuszczalnie ukła-
dano talerze. Dodatkowym elementem dekoracji mogły być także frędzle wykonane 

15 Pośród nowożytnych testamentów świdnickich przedmiotem pojedynczego zapisu było nawet 
kilka tuzinów „Tellertüchleinen” (Bobowski 2011, 123–124, przyp. 303).
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na obwodzie obrusów, jak przedstawione w scenie wieczerzy na retabulum relikwia-
rzowym z Kaplicy Kuśnierzy przy kościele Mariackim w Krakowie16. Walory este-
tyczne tkanin stołowych wzbogacały dodatkowe drapowania oraz upięcia (ryc. 5–6).

Przedstawienie ruchomego wyposażenia wnętrz, będącego świadectwem dbało-
ści o komfortowe warunki zamieszkiwania w ujęciu socjotopograficznym, utrudnia 
znikoma liczba ruchomych artefaktów. Niemniej zachowane relikty urządzeń grzew-
czych, elementów architektury czy dekoracji malarskich pozwalają wyróżnić pośród 
zabudowy późnośredniowiecznego miasta obiekty zamieszkiwane przez mieszczan 
o wysokiej pozycji społecznej i majątkowej. Szczególne znaczenie odgrywają tutaj ba-
dania architektoniczne (zob. Chorowska, Lasota 1995). Odkrywane relikty dekoracyj-
nej kamieniarki oraz polichromii w obrębie przyrynkowych parcel skupionych przede 
wszystkim w obrębie pierzei zachodniej dowodzą, że zamieszkiwali je przedstawiciele 
wrocławskiego patrycjatu (Goliński 1997, 13–22). Wyniki badań architektonicznych 
trzynastowiecznej parceli przy Rynku 33 dały natomiast podstawę do postawienia tezy 
o odkryciu wieży mieszkalnej – przypuszczalnie „kamienicy wójtowskiej” (Krzywka 
1999, 152). Obecne w obrębie parcel przy ul. Więziennej 10 i 11 relikty wysokiej jakości 
urządzeń ogniowych wyróżniały ich właścicieli spośród ubogiej architektonicznie oraz 
społecznie zabudowy ulicy Więziennej. Potwierdziły to studia M. Golińskiego, który 
przypisuje ich mieszkańcom północno-hanzeatyckie pochodzenie (Goliński 1997, 64).

UWAGI KOŃCOWE

Pomimo niefunkcjonującego w średniowieczu pojęcia komfortu, dostępna baza źró-
dłowa dowodzi, iż ówcześni mieszkańcy Wrocławia dążyli do poprawy warunków 
mieszkalnych. Rozwój infrastruktury wodno-sanitarnej wpływał na jakość i wygodę 
życia codziennego, zapewniając bliski dostęp źródła wody oraz realizację potrzeb 
higienicznych w obrębie swojej parceli. O wzrastających potrzebach świadczy tak-
że rozwój formalny sprzętów, będący wypadkową ich funkcjonalnej specjalizacji. 
Funkcja użytkowa współwystępowała z dbałością o wyraz estetyczny zarówno sa-
mych sprzętów, jak i wnętrza. Wygląd oraz styl przestrzeni mieszkalnej był jednym 
z wiodących elementów, pozwalających na odczuwanie komfortu. Rozwój architek-
tury i wyposażenia wnętrz kierował się w stronę zwiększenia swobody codziennego 
użytkowania, wydzielenia ogrzewanych, oświetlonych i bogato dekorowanych prze-
strzeni mieszkalnych oraz reprezentacyjnych. Poprawa warunków oddziaływała więc 
nie tylko na fizyczne potrzeby mieszkańców. Użytkowane sprzęty, wykorzystywane 
tkaniny oraz znajdujące uznanie motywy dekoracji dają wyraz dbałości o wrażenia 
estetyczne, jakich dostarczać miało przebywanie w danym wnętrzu.

W odniesieniu do omawianego zagadnienia komfortu, charakter analizowanej 
bazy źródłowej umożliwia zaobserwowanie wyróżniających się elementów luksu-
su stanowiących o statusie materialnym mieszkańców, utrudnia jednak wskazanie 

16 Dzieło z ok. 1470 r. znajduje się w zbiorach Muzeum Erazma Ciołka w Krakowie.
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zespołu ruchomych utensyliów, charakterystycznych wyłącznie dla wnętrz domów 
patrycjatu czy uboższych mieszczan. Ograniczeniu podlegała, z całą pewnością, jakość 
materiałowa oraz ilościowa użytkowanego wyposażenia oraz dekoracji, niemniej nie 
stanowi to o braku dążenia do poprawy warunków codziennej egzystencji.

Na wstępnie wskazano konieczność oddzielenia współczesnej interpretacji kom-
fortu od realiów średniowiecza. Uzyskane odpowiedzi pozwalają jednak stwierdzić, 
że mimo różniących nas potrzeb i oczekiwań, wynikających z kierunków rozwoju 
architektury mieszkalnej, dostępności oraz różnorodności wyposażenia i dekoracji 
wnętrz, dążenie człowieka do zaspokajania potrzeb fizycznych i psychicznych – higie-
ny, porządku, poczucia wygody, estetyki oraz funkcjonalności pozostaje niezmienne.
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