Spichlerze gotyckie nad Doln Wis .
Praca magisterska – obroniona w 1955 r. i opublikowana w 1959 r. – zawiera inwentarz i
cz ciowo te opisow rekonstrukcj gotyckich spichlerzy zbo owych w Toruniu i
Grudzi dzu, a tak e charakterystyk budownictwa spichrzowego w Elbl gu, Gda sku i
Malborku (zakonu). Spichrze toru skie znajdowa y si wy cznie w obr bie murów miejskich
i po one by y w po udniowej cz ci Starego Miasta. Nale o odró ni spichlerze
(Franciszka ska 1, Rabia ska 19/21, Piekary 4) od domów mieszkalnych z cz ci spichrzow
(Kopernika 16, Podmurna 1). Te ostatnie spe nia y do XIX w. pierwotny program u ytkowy.
Penetracja murów kapitalnych i cz onowanie fasad sk ania y do datowania obu ostatnich
budynków na 1. po . XIV w. Pewien obraz pierwotnego stanu prezentuj akwarele Radtkego z
1847 r. i Essenweina z ok.1890 r. Charakrerystyczny dla nich by wysoki mieszkalny parter i
kondygnacje spichrzowe.
W Grudzi dzu spichlerze tworz zwarty budowlany kompleks zwrócony ku Wi le.
Zbudowane na stromym zboczu wzmocnione zosta y od strony rzecznej przy pomocy szkarp.
Najwy sze pod wzgl dem ilo ci kondygnacji znajduj si w s siedztwie Bramy Wodnej,
ukazuj c wraz z tymi u stóp góry Zamkowej najwi cej fragmentów muru redniowiecznego
oraz zbli one wymiary rzutu 10 x 25 m, co pozwala przyj , i zachodnie lico miasta tworzy o
oko o 15 spichlerzy (rejestr z 1504 r. podawa 14 sztuk). W odró nieniu od spichlerzy
toru skich, które swoimi wymiarami 7 x 18 m odpowiada y dzia kom miejskim, spichlerze w
Grudzi dzu, ustawione kalenicowo do ulicy, zyskiwa y lepsze warunki u ytkowe.
W miastach portowych jak Gda sk i Elbl g wznoszono spichlerze na wyspach. W obr bie
miasta spotyka o si ma e spichrze, a przedewszystkim domy-spichlerze. Wyspy spichrzowe
budowano w ci gu XIV w. i na pocz tku XVII w. kopi c kana y. Wyspa spichrzów w Elbl gu
posiada a w XIV w. 250 spichlerzy. W Gda sku liczba ta zosta a przekroczona i wzrasta a w
wiekach nowo ytnych, podczas gdy malej ca rola portu elbl skiego zahamowa a rozwój
budownictwa spichrzowego. Dzisiaj nie ma ladów po spichrzach elbl skich, podczas gdy w
Gda sku zachowa y sie partery 3 spichlerzy redniowiecznych i niektórych z nast pnej epoki.
Spichlerze staromiejskie nawi zywa y do typowych wymiarów dzia ek miejskich, a
nawyspowe zajmowa y podwójn d ugo tych dzia ek (6 x 36 m).
Nieco inaczej przedstawia sie problem budownictwa spichrzowego w obr bie zamku w
Malborku od strony Nogatu. W czasie koniunktury gospodarczej Zakonu w XIV w.
wzniesiono przy Bramie Wodnej kilka spichlerzy i na pó noc od nich na drugim podzamczu
olbrzymi 4-kondygnacyjny silos. Za amanie polityczne i gospodarcze Zakonu zatrzyma o
rozwój tego budownictwa po kl sce w 1410 roku. Miedzioryt Hartknocha z 1684 r. i mapa
Malborka z 1656 r. ukazuj jeszcze ten zespó magazynowy.
Architektur spichlerzy ze Starego Miasta w Toruniu cechuj walory estetyczne, podobne do
budynków mieszkalnych. A wi c znajdujemy tu blendy, gzymsy, fryzy i profilowan ceg .
Natomiast spichlerze wyspowe odznaczaj si wyra nymi uproszczeniami architektonicznymi.
W zale no ci od po enia spichlerze wyposa one by y w ró norodne urz dzenia techniczne
do prze adunku towarów. Obok najcz ciej u ywanego kranu stosowano rynny spustowe
(Grudzi dz, Malbork). We wn trzu stosowano najcz ciej wyci g z lin bez ko ca.
Interesuj ce by y aspekty w asno ciowe. Wiadomo, e ju przed 1400 r. np. Krzy acy
posiadali prywatne spichrze. Mieszczanie mogli posiada spichlerze o ile np. byli
mieszka cami Starego Miasta w Toruniu i jednocze nie posiadaczami parceli miejskiej. Te
uk ady w asno ciowe zmienia y si w ci gu XVI w., gdy rycerstwo i szlachta zacz a
przejmowa gospodark wiejsk a mieszcza stwo wspierane jako po rednik w handlu p odami
rolnymi. W epoce odrodzenia zako czy si pierwszy etap budownictwa spichrzowego w
miastach nadwi la skich.

