
pokłon trzech króli 
 z kamienicy 

lubomelskich

W kamienicy przy Rynku 8, zwanej od szesna-
stowiecznych właścicieli kamienicą Lubomelskich, 
zachował się zespół unikatowych malowideł z XVI 
wieku. Wśród nich jest odkryta w połowie lat 90-
tych XX wieku polichromia w sali na parterze, gdzie 
przedstawiono m.in. wizerunek Matki Boską z Dzie-
ciątkiem, interpretowany jako część sceny przed-
stawiającej pokłon trzech króli.

Kamienica należąca w XVI wieku do rodziny Lubo-
melskich, jest pierwszy raz wzmiankowana w 1522 
roku. Ok. 1540 roku kamienica została przebudowa-
na, o czym świadczy data zachowana na pozostałości 
portalu w bramie kamienicy. Kilkukrotnie przebudowy-
wana w kolejnych wiekach, dotrwała do naszych cza-
sów w zewnętrznej formie z końca XVIII wieku. 

W sali obecnego parteru kamienicy, zajmowanej 
przez galerię Sceny Plastycznej KUL, można oglądać 
unikatowe w Lublinie malowidła. Sala ta była w XVI 
wieku zapewne wielką izbą na piętrze mieszczańskiej 
kamienicy Lubomrlskich – jak wskazują bowiem obser-
wacje archeologiczne, poziom ówczesnego rynku był 
znacznie niższy niż obecnie, a dzisiejsze piwnice stano-
wiły kondygnację przyziemia. Sala ta interepretowana 
jest jednak także jako reprezentacyjna sień kamienicy. 

Wśród malowideł znajduje się przedstawienie Matki 
Boskiej z Dzieciątkiem, siedzącej na ławie w murowa-
nej, zrujnowanej stajence. Nie zachował się fragment 
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PO PraWej: MatKa BOSKa 
Z DZIecIątKIeM W StajeNce 

malowidła obok, jednak sposób ukazania Matki Bo-
skiej i Dzieciątka w stajence, sugeruje, że zachowa-
ne malowidło to część sceny przedstawiającej pokłon 
trzech króli. Podobnie przedstawiano Matkę Boską 
z Dzieciątkiem w licznych obrazach i malowidłach 
ściennych z okresu późnego średniowiecza i renesansu. 

Obok zachował się duży fragment malowidła, na któ-
rym przedstawiono grupę jeźdźców, galopujących na 
błoniach pod okazalym, murowanym, ceglanym mia-
stem z licznymi kościołami i wieża zegarową. Scena ta 
jest przez niektórych badaczy interpretowana jako bi-

twa, zaś przedstawienie miasta ob-
razuje widok szesnastowiecznego 
Lublina, może jednak być to ideali-
styczne przedstawienie jerozolimy.

Polichromie datowane są na ok-
res po pożarze Lublina w 1575 roku, 
ale możliwe jest, iż powstały wcze-
śniej, zwłaszcza, że wyraźnie widocz-
ne w stylu malowideł są nawiązania 
do niemieckiego malarstwa końca 
XV i początków XVI wieku. 

Zachowane w kamienicy Lubo-
melskich polichromie mają swoje 
analogie w innych miastach na tere-
nie Polski. Podobnie zlokalizowane, 
w sieniach kamienic, przedstawie-
nia pokłonu trzech króli, zachowa-
ły się także w toruniu, w kamienicy 
Bractwa Kupieckiego NMP przy ul. 
Żeglarskiej (wykonana ok. 1400 
roku) i w kamienicy przy ul. Szero-
kiej 16 (pochodząca z k. XV w.) oraz 
w Warszawie, w kamienicy przy ryn-
ku 20 (datowana na ok. 1515 rok). 


