
malowidła na kościele  
karmelitów bosych

Dekoracje wykonywane w różnych technikach 
zdobniczych możemy oglądać nie tylko na prezento-
wanych od pewnego czasu w ramach naszego cyklu 
zabytkach architektury mieszkalnej, ale także na 
obiektach sakralnych. Pochodzą z różnych okresów 
budowy lub przebudowy poszczególnych zabytków. 
Jedną z najbardziej charakterystycznych w krajobra-
zie miasta jest polichromia zdobiąca szczyt kościoła 
pw. św. Józefa Oblubieńca (oo. karmelitów bosych) 
położonego przy ul. Świętoduskiej, wzniesionego 
w latach 1635-1644. 

Szczyt kruchty oraz neorenesansowa attyka nad 
dzwonnicą zostały dobudowane na początku XX wieku 
według projektu Stefana Szyllera. W tym czasie ustawiono 
również w fasadzie kościoła figurę Chrystusa Zbawiciela 
autorstwa lubelskiego rzeźbiarza Adofa Timme, a wnęki 
szczytu ozdobiono przedstawieniami patronów zakonu 
karmelitów – św. Teresy z Avila, św. Eliasza, św. Jana od 
Krzyża oraz w zwieńczeniu Matki Boskiej z Dzieciątkiem. 

Ich postaci doskonale wkomponowują się w przestrze-
nie utworzone przez elementy detalu architektoniczne-
go, tworzące pionową artykulację szczytu. Ponadto, wraz 
z wizerunkiem Chrystusa i symbolicznym przedstawie-
niem góry Karmel, tworzą jednorodny program ikono-
graficzny związany z regułą zakonu karmelitów. Kościoły 
wchodzące w skład zespołów klasztornych lub powiąza-
ne z zakonami, bez względu na czas powstania, posiada-
ją zazwyczaj dekorację związaną z patronami, konkret-
nymi świętymi, scenami z ich życia. Wśród elementów 
zdobniczych mają wyeksponowane elementy związane 
z ikonografią bliską zgromadzeniu zakonnemu. OP
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KOśCIół KArMElITóW BOSyCh PW. śW. JóZEfA

Wspomnianą polichromię na szczycie kościoła karmelitów wykonał działający wówczas 
w lublinie artysta malarz Władysław Barwicki (1865-933). Jest on autorem dekoracji malar-
skich w wielu lubelskich wnętrzach, m. in. fresków iluzjonistycznych w kościele pw. św. Piotra 
Apostoła (ob. oo. Jezuitów), nawiązujących sty-
listycznie do malowideł barokowych oraz poli-
chromii w kamienicach położonych na terenie 
śródmieścia, m.in. w budynku Kasy Przemy-
słowców lubelskich – obecnego hotelu „lu-
blinianka” przy Krakowskim Przedmieściu 56. 
Dla kościoła karmelitów Barwicki namalował 
także cykl obrazów przedstawiających Drogę 
Krzyżową, znajdujących się do dziś we wnę-
trzu świątyni.

należy przypuszczać, że malowidła w szczy-
cie wykonane zostały przy użyciu farb mało od-
pornych na szkodliwe działałanie czynników 
atmosferycznych, bowiem już na początku lat 
30-tych XX wieku konieczne było przeprowa-
dzenie przy nich prac konserwatorskich. Wy-
konał je Juliusz Makarewicz, związany przede 
wszystkim ze lwowem i Krakowem malarz 
oraz konserwator polichromii ściennych, autor 
m. in. dekoracji auli uniwersytetu lwowskiego, 
a także zwolennik i popularyzator zastosowa-
nia nowoczesnych metod konserwacji. 

Kolejne prace przy polichromii przeprowa-
dzone zostały podczas kompleksowego re-
montu kościoła i klasztoru wykonanego w koń-
cu lat 40-tych XX wieku pod kierownictwem 
Czesława Gawdzika. Wówczas uległy wymia-
nie zniszczone tynki, a wraz z nimi dekoracja malarska. Obecny wygląd postaci świętych Tere-
sy z Avila, Jana od Krzyża, Eliasza i Matki Boskiej jest dziełem znanej polskiej malarki, autorki 
grafik i projektów scenografii Mai Berezowskiej.


