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POLICHROMIA KOŚCIOŁA SW. TRÓJCY NA ZAMKU W LUBLINIE
M ICHAŁ W ALICK I

Do najw ażniejszych zabytków Lublina, w ym agających niew ątpliw ie specjal
nej opieki konserw atorskiej, zaliczyć należy zachowane w tym mieście późno
średniow ieczne polichrom ie — fragm ent większej kompozycji figuralnej w ko
ściele W izytek oraz zachowane w zasadzie w całości m alowidła ścienne kościoła
zamkowego. Obie pochodzą z pierwszej połowy XV wieku, obie też zdają się
zawdzięczać swe pow stanie inicjatyw ie W ładysława Jagiełły. Mimo to repre
zentują, każda z osobna, zupełnie odm ienne k u ltu ry artystyczne.
Polichrom ia kościoła św. Trójcy zajm uje zupełnie w yjątkow e miejsce w dzie
jach naszej sztuki. Jak dotąd bowiem jest jedyną na ziemiach historycznej
M ałopolski kom pletnie zachowaną polichrom ią późnośredniowieczną, w dodatku
opatrzoną w łasnoręczną sygnaturą malarza. Ponadto, w brew oczekiwaniom, jest
fascynującym pom nikiem bizantyńsko-ruskiego nie zaś gotyckiego m alarstwa.
Zachowane fragm enty fundacyjnego napisu stw ierdzają, że polichrom ia św ią
tyni ukończona została w dn. 15 sierpnia 1418 r., w ykonał zaś ją niejaki Andrzej,
nieznany bliżej m alarz przybyły
zapew ne z ziem ruskich, najpraw 
dopodobniej z obszaru dawnego
halicko-wołyńskiego księstwa.
„O dkrycie fresków lubelskich“
posiada swą długą i wcale in tere
sującą historię. Nikłe ślady m alo
wideł, prześw itujących pod grubą
w arstw ą pobiały, zauważył po raz
pierw szy Kazim ierz Stronczyński,
zasłużony w swoim czasie inw en
tary zato r zabytków sztuki na te
renie K rólestw a: ślad swej uw aż
nej obserw acji przekazał w kilku
słowach tekstu w „Albumie Lu
belskim “ A. L erue z 1857 r. Z gó
rą w trzydzieści la t po nim, bo
w 1889 r. arty sta m alarz Józef
Smoliński odbił tynki z okrągłego
obm urow ania schodów wiodących
na chór, odsłaniając kompozycję
przedstaw iającą Wł. Jagiełłę w oto
czeniu przybocznej św ity przed
tronującą Madonną. Szczęśliwe od
krycie Smolińskiego, który prze
słał o tym k rótki kom unikat do
Akadem ii U m iejętności w K rako
wie, wywołało żywe zainteresow a
nie ze strony carskiej Komisji A rR yc. 176. W nętrze k ościoła św .
Trójcy. W g ak w a reli z album u
K. S tron czyń sk iego.
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cheologicznej, która z kolei w r.
1903 wysłała z P etersburga spe
cjalną delegację złożoną z prof.
N. W. Pokrowskiego i a rch itek taartystę P. P. Pokryszkina. Pokryszkin w ciągu 2 tygodni listo
pada 1903 r. przeprow adził szereg
próbnych odczyszczeń, prof. Pokrow ski zajął się badaniam i w za
kresie ikonografii. Po dłuższej
przerw ie kontynuow ano zaczęte
badania jeszcze w 1914 r. W w y
niku przeprowadzonych prac do
prowadzono do częściowego od
słonięcia fragm entów większości
scen, co pozwoliło na zdefiniow a
nie program u ikonograficznego.
B izantyńsko-ruski ch a rak ter od
krytych m alowideł stał się faktem
niezaprzeczalnym, niezakw estionowanym ani razu przez polskie
koła naukowe. Alę w łaśnie styl tej
polichrom ii oraz imię jej autora,
utrw alone cyrylicą, dały asum pt
kom isji petersburskiej do wnio
sków miejscami tendencyjnych.
Tak więc uznała ona kościół zam 
kowy w dolnych jego partiach
za zabytek architektury halickiej
z XIII w.; w pew nym okresie
swych badań (1903) skłonna była
naw et traktow ać zasadnicze gór
ne p artie kościoła za dzieło XIX
Ryc. 177. W ład ysław Jag iełło na koniu.
stulecia,
utrzym ane w stylu pseuM alow idło na ścian ie łuku tęczow ego.
do-gotyckim.
Odkrycie polichrom ii na skle
pieniu w r. 1914 spowodowało oczywiście zaniechanie tej tezy. Sam ą polichro
mię uznano za pracę zbiorową kilku pokoleń artystycznych, od X III (!) do pocz.
XV wieku. Cogorsza,
zrozum iały zapał odkrywców doprowadził do niezrozu
miałego,zapewne przypadkowego,
zniszczenia części napisu fundacyjnego, za
wierającego królew ską ty tu la tu rę Jagiełły oraz spowodował niedochow anie się
p o rtretu m alarza A ndreja, który, sądząc z zachowanych fragm entów obram ienia
i tła, m usiał się niechybnie znajdow ać nad przechow anym dziś zaledw ie w po
łowie tekstem napisu. Ważnym stwierdzeniem komisji było ustalenie techniki
malowideł nawy, które wykonano na m okrym tynku, odmiennie niż m alow idła
prezbiterium . Te ostatnie, jak w ykazały to późniejsze badania, w ykonano na
suchym m urze przy czym zastosowano retusze temperowe.
Wybuch w ojny europejskiej nie tylko przerw ał te prace, lecz uniem ożliw ił
również opublikow anie ostatnich ich osiągnięć. Zabiegi konserw atorskie wzno
wiono w latach 1917—18 za okupacji austriackiej Lublina; pod kierow nictw em
prof. J. M akarewicza odczyszczono wówczas, nie cofając się przed daleko sięga
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jącym i retuszow aniam i, cykl prezbiterium . W r. 1921 ówczesne M inisterstwo
Sztuki i K u ltu ry zleciło kontynuow anie konserw acji prof. E. Trojanowskiemu,
k tó ry wespół ze swym i uczniam i odsłonił ostatecznie i u trw alił dekorację nawy:
rów nież i te prace, dzięki w adliw ie przeprow adzonem u punktow aniu nie uw y
d atn iły obiektyw nej jakości polichromii.
Gotycki kościół zamkowy w Lublinie jest, obok zniżonego w 20 latach ub. w.
donjonu, jedyną istniejącą dziś średniowieczną pozostałością zamkowego kom
pleksu. W brew opinii Długosza, czas ukończenia tej budowli przypada zapewne
już na r. 1395; wznosić zaczęto ją jeszcze wcześniej, prawdopodobnie już za
K azim ierza W., który przeprow adził szeroko zakrojoną przebudowę zabudowań
zam kow ych. Jest to budowla jednoprzestrzenna, na planie zbliżonym do kw a
d ratu , z centralnie usytuow anym filarem , podtrzym ującym gotyckie wielopolowe sklepienie, zakończona prezbiterium o rzucie wydłużonego prostokąta,
zam kniętym trzem a ścianam i ośmioboku. Tak w ygląda dziś kościół św. Trójcy,
w zniesiony z cegły, w zredukow anym typie „dw unaw ow ych“ kościołów chara
kterystycznych dla czasów Kazimierzowskich naw iązujący blisko układem
swego w nętrza i bryły do kościołów w Kurzelowie i Skotnikach. Kościół jeszcze
w 1618 r. posiadał gotycki szczyt ze sterczynam i, zastąpiony, zapewne jeszcze
przed upływ em połowy tego stulecia, obecnym szczytem o póżnorenesansowym
w ykroju. Podupadły już w XVII wieku, niszczejący przez cały w iek XVIII,
obrócony został w okresie 1822—1825 na kaplicę więzienną: w tym samym
czasie, zburzono ru in y zamkowe, wznosząc pseudogotycki gmach więzienny.
Decyzją Rządu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, po stu trzydziestu blisko
latach, kom pleks lubelskich zabudowań pozamkowych przeznaczony został na
m uzeum i dom kultury. Tym samym udostępnione zostało szerokim masom dzieło
m istrza A ndrzeja w kościele św. Trójcy.
A dzieło to jest istotnie niepospolite.
W yróżnić należy w nim dwa zasadni
cze cykle. Cykl prezbiterium w ykonany
w łasnoręcznie przez m istrza, jak o tym
świadczy jego sygnatura oraz odrębny,
bardzo osobisty i jednolity styl malo
wideł, przejaw iony zarówno w ujęciu
kom pozycyjnym jak i rysunku figur.
Świadczy też o tym odm ienna technika
oraz obfitość zapożyczeń ze sztuki go
tyckiej. Zasadniczym m otywem jest tu 
taj cykl pasyjny obiegający ściany,
przeprow adzony w ciągłym w ątku n a r
racyjnym . M ałoform atowe kompozycje
spraw iają w rażenie powiększonych m i
n iatu r uderzając dram atycznością („Cios
włóczni“) bądź realizm em ujęcia („Naigraw anie się“ w otoczeniu parodystycznie pojętej kapeli); niektóre ze scen
oparte zostały zapew ne o doświadczenie
zaczerpnięte ze sztuki zachodnio-euroRyc. 178. M od litw a w Ogrojcu, O statnia
W ieczerza. M alow id ło na ścian ie północnej
prezbiterium .
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Ryc. 179. M alow idło na śc ia 
nie zachodniej nad chórem .

R yc. 180. B iczow anie.
M alow idło na ścian ie p o łu d 
n iow ej prezbiterium .

pejskiej („Komunia apostołów“). Na sklepieniu
rozwija się apologia Sądu Ostatecznego i Trójcy
Świętej, przeprowadzone, jak się zdaje, w n a 
w iązaniu do tekstów liturgicznych leodyjskiego
teologa R uperta de Deutz z X II w. Jest to do
datkow y akcent, w zm acniający znajomość za
chodnio-europejskiej k u ltu ry u m istrza A ndrze
ja, który zapewne od daw na już przebyw ał na
terytorium polskiego państw a, stąd też zaczerp
nął znajomość gotyckich realiów a częściowo
i gotyzujące formy. W przejściu pod łukiem tę 
czowym po stronie północnej nam alow ał on
herb kasztelana lubelskiego K m ity („Szrenia
w a“), um ieszczając nad nim stylizowaną h e ra l
dycznie postać Jagiełły na w spiętym koniu; po
stronie południowej, nam alow ał niedochow any
dziś w łasny w izerunek, opatrując go szeroko
rozbudowanym tekstem opowiadającym w yko
nanie dzieła.
Jednolitem u stylistycznie charakterow i p rez
biterium przeciw staw ia się polichrom ia naw y,
będąca dziełem co najm niej dwóch, może naw et
trzech m alarzy. R eprezentują oni zespół bardziej
konserw atyw ny ,zapewne przynależny do s ta r
szej generacji: być może, w przeciw ieństw ie do
zasymilowanego ze sztuką m iejscową swego
przewodnika, m istrza A ndrzeja, reprezentują
oni ekipę w ędrow ną, przybyłą z dalszych te re 
nów słowiańskiego pogranicza Bizancjum. Nie
jednolity styl ich m alowideł wolny od zapoży
czeń zachodnich, naw iązuje do zwyczajowych
kanonów binzantyńskiej sztuki, ponadto nasy
cony jest zupełnie określonym i w pływ am i staroruskiego i bałkańskiego m alarstw a. W odróżnie
niu do zw artego pojęciowo cyklu prezbite
rium — przedstaw ienia naw y nie układają się
w zam kniętą całość. Sceny dzieciństwa Jezusa
przeplatają się z w ątkam i starotestam entow ymi, postaciam i proroków i cenobitów oraz sce
nam i zaczerpniętym i ze w schodnio-chrześcijańskiej hagiografii; oddzielną pozycję stanow ią
przedstaw ienia żołnierzy — męczenników. N aj
ciekawszym przedstaw ieniem w tym zespole
scen jest kom pozycja umieszczona na okrągłym
obm urow aniu schodów prowadzących na chór.
O dtw arza ona Jagiełłę, klęczącego przed tro 
nującą Madonną, w otoczeniu przedstaw icieli
swego dw oru — duchownego, zapewne spraw u
jącego czynności w królew skiej kancelarii oraz
gierm ka. Scena opowiedziana jest językiem
realistycznym , przy czym utrzym ane zostały
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w ruskim charakterze szczegóły stroju zarówno
kró la jak i jego przybocznych. Postać św. Bazyle
go, stojąca za tronem MB, zdaje się wskazywać,
że au to r tej kom pozycji mógł być zw iązany — jeśli
n ie przynależnością to przynajm niej swym i sym 
p atiam i — z zakonem bazylianów.
Polichrom ia lubelska jest mimo zniszczeń, w a
dliw ej częściowo restau racji oraz ostatnich zaw il
goceń najpełniejszym i najbardziej plastycznym
uzm ysłowieniem osobistych zainteresow ań a rty 
stycznych Jagiełły. W ychowany w atm osferze ru 
skiej kultury, ów pierw szy z Jagiellonów na tro 
nie polskim dążył uporczywie do zaszczepienia na
polskim gruncie m onum entalnej sztuki bizantyń
skiej Rusi. Jeśli naw et świadom ie nie chciał jej
przeciw staw ić m iejscowej sztuce gotyckiej, to
w każdym bądź razie m usiał ją cenić wysoko;
może ją rozum iał, na pew no był jej bliski uczu
ciowo. R achunki podskarbiego Hinczki z Przem ankowa z lat 1393—1394 zaw ierają ogółem 17 pozycyj
odnoszących się do prac w opactw ie benedyktyń
skim na Łyścu oraz w sypialni królew skiej na
W awelu, przeprow adzonych przez zawezwanych
przez króla ruskich m alarzy. Z aktu donacyjnego
Jag iełły z 1426 r. dow iadujem y się o zasługach po
łożonych przez duchownego Hayla, rusina, przy
dekoracji kościołów w ziemi krakow skiej, sando
m ierskiej, sieradzkiej i innych. U zupełniają te
wiadom ości Długosz, Wapowski, K rem er i Bielski
w ym ieniając ponadto ruską polichrom ię k ate
d ry gnieźnieńskiej i kolegiaty wiślickiej. Skąd
inąd w iem y o niedochowanej polichrom ii kaplicy
św. Trójcy w katedrze krakow 
skiej (ok. 1433 r.). Sporadycz
nie raz jeszcze odżyły osobiste
zainteresow ania Jagiellonów za
K azim ierza Jagiellończyka, któ
re m u zawdzięczamy polichro
m ię kaplicy św. Krzyskiej na
W aw elu z 1478 r. Ze śm iercią
tego m onarchy zam knięty zo
stał arcyinteresujący rozdział
w dziejach sztuki polskiej, bę
dącej być może już na drodze
osobliwej symbiozy dwóch od
m iennych a spokrewnionych na
polskim gruncie k u ltu r a rty 
stycznych. Że tak być mogło,
świadczą o tym zarówno w y
raźn e ślady w pływ ów zachod
nich, widoczne w prezbiterial187

R yc. 181. F ragm en t central
n y „K om unii ap ostołów “.
M alow id ło n a ścian ie pół
nocnej prezbiterium .

R yc. 182. N aigraw an ie się.
M alow id ło n a ścian ie po
łu d n iow ej prezbiterium .

Ryc. 183. Wł. Jagiełło przed Madonną. Fragment malowidła na
obmurowaniu klatki schodowej
wiodącej na chór.

Ryc. 184. Napis fundacyjny na ścianie
południowej łuku tęczowego,

nym cyklu lubelskiego kościoła czy też rusko-łacińskich inskrypcjach na malo
widłach sandomierskich, z drugiej zaś strony wskazująca na rusko-bizantyńskie
reminiscencje, gotycka polichromia kaplicy Hinczki z Rogowa w katedrze
wawelskiej (ok. 1460 r.).
Pieczołowite, poprawne pod względem naukowym zakonserwowanie malo
wideł lubelskich, usunięcie bądź naprawienie szkód, wyrządzonych przez prace
poprzednie, będzie ważnym zadaniem służby konserwatorskiej w najbliższym
czasie.
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