
Kościół jezuitów
ob. Archikatedra lubelska

Budowę kościoła jezuitów w Lublinie pod wezwa-
niem świętych Jana Chrziciela i Jana Ewangelisty, 
rozpoczęto w 1586 roku wg projektów jezuickich 
architektów Józefa Brizzio i Jana Marii Bernardo-
niego. Był to jeden z pierwszych przykładów recep-
cji barokowych wzorców w architekturze sakralnej 
na terenie Rzeczypospolitej.

Lublin ostatniej ćwierci XVI wieku to miasto znacz-
nej wielkości w skali ówczesnej Rzeczypospolitej, bo-
gaty ośrodek handlu i zarazem często odwiedzane 
przez szlachtę miejsce lokalizacji Trybunału Koronne-
go dla Małopolski i Rusi. Ziemia Lubelska była wów-
czas silnym ośrodkiem reformacji: ponad połowa pa-
rafii na tym terenie była przejęta przez protestantów. 
Dlatego Lublin był ważnym miejscem dla walczących 
z reformacją jezuitów, którzy dążyli do posiadania 
swoich szkół we wszystkich ważniejszych miastach.

Na początku jezuici osiedli w kamienicy, podarowa-
nej im przez Andrzeja Tęczyńskiego, a po nabyciu kil-
ku sąsiednich działek i uzyskaniu zgody królewskiej 
na rózbiórkę części muru obronnego miasta, rozpo-
częli budowę kościoła i kolegium. W różnych okresach 
powstawania kościoła i kolegium jego budowę wspo-
magali m.in. chorąży koronny Bernard Maciejowski, 
jego bratanek – biskup łucki (później także krakow-
ski i arcybiskup gnieźnieński) również Bernard oraz 
Mikołąj Zebrzydowski (wówczas wojewoda lubelski, 
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późniejszy fundator Kalwarii Zebrzydowskiej). 
Maciejowscy darowali jezuitom swoje rodzinne 
dobra w zachodniej części Ziemi Lubelskiej, 
z miasteczkiem chodel.

Zasadniczo kościół ukończono w pocz. XVII 
wieku, jego potężna bryła jest ukazana na wi-
doku Lublina z opublikowanego w 1618 roku 
V tomu dzieła hogenberga i Brauna Civitates 
Orbis Terrarum.

W 1752 roku kościół został zniszczony przez 
pożar. Z wnętrza ocała tylko kaplica św. stani-
sława Kostki (na zakończeniu północnej nawy) 
oraz prezbiterium kościoła, w którym do dziś 
możemy podziwiać oltarz pochodzący z XVII 
wieku. Po pożarze w 1752 roku wnętrze kościo-
ła otrzymało bogaty późnobarokowy wystrój, 
w tym znakomite malowidła autorstwa pocho-
dzącego z Moraw józefa Meyera (wykonane 
w 1757 r.). Powstały wtedy także dwie zacho-
wane do dziś wieżyczki fasady kościoła.

Po kasacie zakonu jezuitów w 1773 budynki 
przejęli oo. trynitarze. Po utworzeniu w 1805 
roku diecezji lubelskiej kościół przeznaczono 
na katedrę. Wówczas rozebrano budynki kole-
gium tworząc obecny Plac Katedralny. 

Fasadę katedry przebudowano według pro-
jektu Antonio corazziego, m.in. dodano monu-
mentalny kolumnowy portyk. Po zniszczeniach 
II wojny światowej nadano fasadzie dzisiejszy 
kształt, łączący późnobarokowe i klasycystycz-
ne pozostałości z rekonstruowanymi formami 
fasady XVII-wiecznej.
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KOścIół jeZuITóW NA WIDOKu 
LuBLINA Z 1618 ROKu


