
kościół i klasztor
bernardynów cz. ii

W latach 1602-1607, po pożarze, lubelski kościół 
oo. bernardynów przebudowano, nadając mu nowe 
formy, inspirowane architekturą włoską i niderlandz-
ką. Autorem przekształceń kościoła był lubelski mu-
rator włoskiego pochodzenia, Jakub Balin.

Kościół, który był przedtem trójnawową halą (jego 
nawy miały równą wysokość) przebudowano na bazy-
likę, o wyniesionej ponad nawy boczne nawie głównej. 
Przy tej okazji wydłużono korpus kościoła w kierunku 
zachodnim o jedno przęsło. Prezbiterium przedłużono 
w kierunku wschodnim o kolejne przęsło i zamknięto 
półokrągłą absydą. Wzorem przy tych przekształce-
niach był budowany wówczas kościół kolegiacki w Za-
mościu, wybitne dzieło architektury manierystycznej, 
autorstwa zatrudnionego przez Jana Zamoyskiego wło-
skiego architekta, Bernarda Morando. 

Kościół lubelski uzyskał bardzo podobny do zamoj-
skiej kolegiaty układ wnętrza i kompozycję jego archi-
tektury, z pewnymi jednak lokalnymi cechami, cha-
rakterystycznymi dla form używanych przez lubelskich 
muratorów. W kolegiacie zamojskiej zastosowano de-
tal architektoniczny (kapitele pilastrów, gzymsy etc.) 
z kamienia, podczas gdy w lubelskim kościele bernar-
dynów zastosowano zaprawę, z której uformowano 
m.in. charakterystyczne listwy, opinające gęstą siecią 
sklepienia całego kościoła. Każde z przęseł naw bocz-
nych otrzymało inną kompozycję listew. 

Taki typ dekoracji rozpowszechnił się w I poł. XVII w. 
szeroko w Lublinie i jego okolicach, tam, gdzie praco- OP
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rZuT KOścIOła POBernardyńsKIegO, 
WIdOcZny rysuneK KOMPOZycJI LIsTeW 
sKLePIennych.

KOścIół 
POBernardyńsKI, 
WnęTrZe (PO LeWeJ) 
I sZcZyT WschOdnI 
naWy głóWneJ 
Z deKOracJą 
TZW. OKucIOWą 
(PO PraWeJ).

Kaplica 
Uhrowieckich

Prezbiterium

Wieża

Murator – to w XVI i XVII w. określenie 
nie tyle murarza – wykonawcy, ale raczej 
osoby, która zajmowała się oprócz wy-
konawstwa przede wszystkim procesem 
projektowania budynku, bardziej zatem 
odpowiada naszemu współczesnemu 
pojęciu architekta, ale także jego reali-
zacją – jako przedsiębiorca budowlany. 
dopiero od II poł. XVII wieku stopniowo 
muratorzy cechowi stali się głównie wy-
konawcami projektów dostarczanych 

KruchtaKorpus nawowy

inwestorom przez wy-
kwalifikowanych ar-
chitektów. 

Muratorzy, jak inni 
rzemieślnicy, byli sku-
pieni w cechach. Lu-
belski cech murarski 
powstał w 1571 roku, 
jako drugi w Polsce, 
po krakowskim, co 
świadczy o dużym 
popycie na usługi bu-
dowlane w intensyw-
nie wówczas się roz-
wijającym mieście, 
przeżywającym swój 
„złoty wiek”. W lubel-
skim cechu murar-
skim, oprócz murarzy 
miejscowych, sku-
pieni byli fachowcy, 
którzy przybyli do Lu-
blina z różnych kra-
jów europy, głównie 
z Włoch i niemiec.

wali muratorzy należący do lubelskiego cechu. W sa-
mym Lublinie podobne dekoracje sklepień możemy 
oglądać jeszcze w kościołach św. ducha, św. Józe-
fa, św. Mikołaja na czwartku, św. agnieszki na Kali-
nowszczyźnie, św. Wojciecha i w kaplicy firlejowskiej 
kościoła oo. dominikanów. Ten sposób dekoracji 
uznano za jeden z typowych elementów tzw. rene-
sansu lubelskiego.

Bogatą dekorację w podobnych formach posiada 
także przylegająca do kościoła kaplica uhrowieckich, 
pw. św. antoniego Padewskiego.


