
w i n i a r n i a 
w kamienicy Lubomelskich

W kamienicy przy Rynku 8, zwanej od szesna-
stowiecznych właścicieli kamienicą Lubomelskich, 
zachował się zespół unikatowych malowideł z XVI 
wieku. Wśród nich oprócz malowideł sali obecnego 
parteru, być może dawnej reprezentacyjnej sieni, 
o których pisaliśmy w poprzednim odcinku nasze-
go cyklu, znajdują się także polichromie w piwnicy, 
zapewne dawnej winiarni. Już wkrótce malowidla 
zostaną udostępnione do oglądania, wraz z sąsied-
nimi promieszczeniemi, gdzie trwa przygotowywa-
nie multimedialnej ekspozycji poświęconej historii 
Lublina. 

Kamienica należąca w XVI wieku do rodziny Lubo-
melskich, jest pierwszy raz wzmiankowana w 1522 
roku. Ok. 1540 roku kamienica została przebudowa-
na, o czym świadczy data zachowana na pozostałości 
portalu w bramie kamienicy. Kilkukrotnie przebudowy-
wana w kolejnych wiekach, dotrwała do naszych cza-
sów w zewnętrznej formie z końca XVIII wieku. 

W obecnej piwnicy kamienicy, w pomieszczeniu przy 
wschodniej granicy działki, znajduje się zespół malo-
wideł datowanych na lata 70-te XVI wieku, a ściślej na 
okres po odziedziczeniu kamienicy przez Erazma Lubo-
melskiego w 1573 roku. Jak wynika z badań malowideł, 
pod nimi znajdują się pozostałości starszej warstwy po-
lichromii, niestety niemożliwych do odczytania. 

Malowidła wielokrotnie poddawano konserwacji. 
Po raz pierwszy w l. 1937-1939, gdy konserwatorem 

lubelskim był Józef Dutkiewicz, następnie 
w 1942, 1960, 1982 i ostatnio w l. 1998-
1999.

Ściany piwnicy pokrywa zespół malowa-
nych scen w ozdobnych obramieniach, ilu-
strujących wypisane obok nich cytaty łaciń-
skie, głównie z dzieł Horacego, Wergiliusza 
oraz Katona. Przedstawiono na malowi-
dłach: Fortunę (na sklepieniu), Danae lub 
Wenus, filozofów: śmiejącego się i płaczli-

wego (Demokryta i Heraklita), Gaj Alkinoosa lub Drzewo 
szczęśliwe, Potęgę pieniądza, Szczęście w małżeństwie, 
Arystotelesa i Aleksandra (z komentarzem, w tłumacze-
niu brzydka jest nauka moralna mędrców, jeśli zaprze-
czają jej sami w praktyce) oraz Triumf miłości. 

Jeden z napisów, interpretowany jest jako cytat z 27 
ody Horacego, w którym poeta przestrzega przed agre-
sywnymi zachowaniami podczas uczt, określając to jako 
zwyczaj barbarzyński – miał może upominać uczestni-
ków suto zakrapianych uczt w winiarni?

FrAGMEnTy MALOWIDEł 
z WInIArnI KAMIEnIcy LubOMELSKIcH: 
PO LEWEJ: FOrTunA - VEnuS MArInA
PO PrAWEJ: WnęTrzE TzW. WInIArnI
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