
kościół i klasztor
bernardynów cz. i

Zakon Braci Mniejszych, zwany w Polsce bernar-
dynami, to jedna z gałęzi zakonu franciszkanów. Pol-
ska nazwa tego zakonu pochodzi od pierwszego ich 
klasztoru w Polsce, założonego w Krakowie w 1453 
roku przez św. Jana Kapistrana pod wezwaniem 
św. Bernardyna ze Sieny. Lubelski klasztor, założony 
w 1459 roku, był trzecim z kolei w Małopolsce. Był to 
także pierwszy franciszkański klasztor w Lublinie.

Teren, na którym zlokalizowano zespół bernardyń-
ski należał najpierw do Stefana Lublinianina, kapelana 
szpitalnego. W 1459 roku nabył go Jakub Kwanta, lubel-
ski mieszczanin i rajca – i przekazał tę ziemię zakonni-
kom. Kolejne sąsiednie działki darowali bernardynom 
mieszczanin lubelski Maciej Kuninoga i Mikołaj, alta-
rysta jednego z krakowskich kościołów, syn Krystyna, 
mieszczanina lubelskiego. Przed powstaniem klaszto-
ru obszar ten był zajęty przez ogrody mieszczan lubel-
skich, rozmierzone jeszcze w chwili lokacji miasta. 

Pierwsze zabudowania klasztoru były drewniane, ale 
jak podaje Jan Długosz, już w 1473 roku rozpoczęto 
budowę kościoła murowanego z cegły. Budowę zakoń-
czono do 1497 roku, a w kolejnych latach wzniesiono 
klasztor.

Według legendy budowę klasztoru wspomógł anoni-
mowy darczyńca. Pewnej nocy, podczas burzy, siedzą-
cy w ratuszu pachołkowie zobaczyli w blasku błyskawi-
cy wóz zaprzężony w dwa woły. W wozie znajdowała się 
wielka sosnowa skrzynia. Pachołkowie wnieśli skrzynię OP

r.
 B

iu
rO

 M
KZ

/f
Ot

. M
. t

rZ
eW

iK
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KOściół POBernarDyńSKi, 
WiDOK OD POłuDnia (u góry) 
i Z BraMy KraKOWSKieJ (u DOłu).

do ratusza, gdzie ją otwarto. W skrzy-
ni znajdowały się kosztowności, któ-
re miały być darem przeznaczonym 
na dokończenie budowy kościoła.

Kościół bernardynów w swej go-
tyckiej fazie był zapewne trójnawo-
wą halą, z prezbiterium zamkniętym 
prostą ścianą. Kościół był krótszy 
niż obecnie o jedno przęsło od stro-
ny zachodniej. rozmiary gotyckiego 
kościoła pokazują skośnie ustawio-
ne skarpy od strony placu Wolności 
(widoczne także na planie kościoła 
obok). 

Ks. Jan ambroży Wadowski po-
daje w swoim opracowaniu historii 
kościołów lubelskich, że to właśnie 
w kościele bernardynów odśpiewa-
no uroczysty hymn „te Deum lau-
damus” po zawarciu unii lubelskiej 
w 1569 roku.

Po pożarach w końcu XVi wieku 
kościół został przebudowany i niemal 
całkowicie utracił cechy architektury 
gotyckiej. Zyskał w zamian za to nowe 
formy, nawiązujące do architektury 
renesansu, co opiszemy dokładniej 
w kolejnej części naszego cyklu.


