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Wszyscy mieszkańcy Lublina i odwiedzający mia-
sto turyści znają malowidła, jakie z fundacji Włady-
sława Jagiełły na pocz. XV wieku mistrzowie z Rusi 
wykonali w zamkowej kaplicy Św. Trójcy. Ale kapli-
ca to takze cenny zabytek architektury gotyckiej 
i najstarszy zachowany w niezmienionej formie (poza 
drobnymi przekształceniami) zabytek sakralny w Lu-
blinie i na Lubelszczyźnie.

Najwcześniejsza wzmianka źródłowa dotycząca ka-
plicy Św. Trójcy w Lublinie pochodzi z roku 1326. Z jej 
treści wynika, że prebendarzem kościoła był Wincenty, 
także pleban kościoła w Kazimierzu. Wzmianka ta do-
wodzi, że kościół musiał istnieć już przed rokiem 1326. 
Nie byłoby w tym nic zastanawiającego, gdyby nie fakt, 
że obecnie istniejąca kaplica Św. Trójcy na Wzgórzu 
Zamkowym powstała z fundacji Kazimierza Wielkiego 
pomiędzy 1342, a 1370 rokiem. 

Niewykluczone, że ową wcześniejszą budowlę 
można wiązać z okresem budowy grodu na Wzgó-
rzu Zamkowym, po przeniesieniu w XII stuleciu 
z sąsiedniego Grodziskia. Wczesne świątynie o tym we-
zwaniu powstały w okresie pomiędzy 1 tercją XII stu-
lecia, a wiekiem XIII. Opierając się na tych analogiach 
można przyjąć, że wcześniejsza świątynia Św. Trójcy na 
Wzgórzu Zamkowym w Lublinie mogła powstać w po-
dobnym okresie. Najprawdopodobniej jej obsługą zaj-
mowali się benedyktyni świętokrzyscy.

Podczas przebudowy Zamku, która wg kronikarza 
Janka z Czarnkowa dokonana została w 2 poł. XIV w. za 

sprawą Kazimierza Wielkiego, nową kaplicę usytuowa-
no w płd.-wsch. części Wzgórza. Budowę poprzedziło 
rozebranie wału drewniano-ziemnego funkcjonujące-
go tutaj do najazdu Tatarów na Lublin w 1341 roku. 

Pierwsza wzmianka dotycząca nowej kaplicy pocho-
dzi z roku 1395 i dotyczy ufundowanego przez Włady-
sława Jagiełłę uposażenia dla ówczesnego prebenda-
rza. Konsekracja kościoła nastąpiła w roku 1400.

Budowę organizował kasztelan lubelski. Kapli-
ca wzniesiona została z muru ceglano-kamiennego: 
w licu ceglany wątek gotycki, zaś środek muru wypeł-
nia kamień wapienny. Składała się z kwadratowej nawy 
z jednym filarem wspierającym czteroprzęsłowe skle-
pienie i lekko wydłużonego prezbiterium zamkniętego 
trójbocznie. Badania architektoniczne prof. Marii Bry-
kowskiej wykazały, że kaplica wzniesiona została, jako 
budowla jednofazowa, od razu dwukondygnacyjna. Nie 
posiadała krypty, zaś obecne pomieszczenie pod kapli-
cą powstało w czasach nowożytnych w wyniku wybra-
nia gruntu pomiędzy kamiennymi fundamentami. 

W jednym z kolejnych etapów budowy umocnień 
zamkowych, ok. 1344 r., do kaplicy dostawione zosta-
ły mury obronne. Od tej pory jej budowa kontynuowa-
na była w ramach kształtowania systemu obronnego 
Wzgórza. Zapewne od tego czasu od strony zewnętrz-
nej prezbiterium zaczął funkcjonować drewniany ga-
nek (rozebrany w XVI w.).

Kościół ukończono prawdopodobnie przed rokiem 
1370. Świadczyć o tym mogą ślady długotrwałego 
użytkowania kościoła przed pokryciem jego wnętrza 
słynnymi freskami rusko-bizantyjskimi w latach 1416–
1418. Są ro relikty wcześniejszej polichromii oraz ślady 
wytarcia ceglanego sklepienia w otworze mieszczącym 
sznur dzwonu w sygnaturze na dachu kaplicy.

Po roku 1395 wprowadzono pierwsze zmiany w ar-
chitekturze kościoła. Prace te wiązane są z inicjatywą 

króla Władysława Jagiełły. Udział, zarówno w finan-
sowaniu, jaki i organizacji prac miała także lubelska 
rada miejska oraz starosta lubelski Piotr Kmita o czym 
świadczy herb Śreniawa w łuku tęczowym świątyni. To 
wtedy właśnie wzniesiono przy ścianie zach. królewską 
galerię z beczkowatą klatką schodową z wizerunkiem 
króla i nowe wejście ze schodami zewnętrznymi. Ścia-
ny i sklepienia świątyni pokryli malarze ruscy pod kie-
runkiem mistrza Andrzeja.

Średniowieczne metody projektowania
Podstawą średniowiecznej kompozycji architekto-

nicznej i urbanistycznej była konstrukcja geometrycz-
na wpisanych w siebie kwadratów. Analiza kaplicy 
Św. Trójcy wykazuje jej zastosowanie jako podstawy 
projektowania tej świątyni. 

Kościół wpisany został w podstawowy kwadrat wy-
znaczający nawę i kwadrat o powierzchni o połowę od 
niego mniejszej, wyznaczająy rozmiary prezbiterium. 
Powierzchnia nawy wyznaczona jest kwadratem rów-

nym ½ powierzchni kwadratu wyznaczającego obrys 
zewnętrzny kościoła, zaś powierzchnia przekroju fila-
ra środkowego to 1/16 powierzchni nawy. Szerokość 
prezbiterium to szerokość kwadratu równego ¼ po-
wierzchni nawy. A jego długość to 1½ boku tego kwa-
dratu.

Wpisane kwadraty  
– sposób średnio-
wiecznego proje-
towania. Rysunek 
z dzieła Roritzera, 
budowniczego ka-
tedry w Rtyzbonie, 
1486 r.
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