
wszelkie wolne powierzchnie pokryte są poli-
chromią przedstawiającą różne dekoracje orna-
mentalne i rozwieszone, udrapowane tkaniny. 
Freski kaplicy Trójcy Świętej są znakomitym przy-
kładem recepcji malarstwa wschodniego na te-
renie Królestwa Polskiego. Podobne polichromie 
występowały również w innych ośrodkach, a ich 
pozostałości do dziś zachowały się m.in. w kate-
drze sandomierskiej i wawelskiej oraz w kolegia-
cie wiślickiej. Kaplicę lubelską wyróżnia komplet-
ność i stan zachowania fresków, a także harmo-
nijne połączenie gotyckiej architektury z malar-
stwem wschodnim. Czyni to z kaplicy doskonały 
przykład przenikania się wpływów łacińskich 
zantyjskich na terenie monarchii jagiellońskiej.

Na sklepieniu nawy szesnastu aniołów reprezen-
tujących trzy najwyższe zastępy anielskie – Se-
rafiny, Cherubiny i Trony. Na ścianach prezbite-
rium i łuku tęczowego sceny nowotestamentowe 
od Ostatniej Wieczerzy do Wniebowstąpienia 
Chrystusa wzbogacone o wizerunek Świętej 
Trójcy starotestamentowej, a także przedstawie
nie św. Pawła i trzech Ojców Kościoła Wschod-
niego. Na ścianach nawy sceny ewangeliczne 
z życia Marii i Jezusa, oraz wizerunki proroków 
i świętych. Warto zwrócić uwagę na napis funda-
cyjny i portret konny Władysława Jagiełły znaj-
dujący się po wewnętrznej stronie łuku tęczowe-
go, a także na scenę modlitwy fundatora umiesz-
czoną na obudowie schodów empory. Ponadto 

WW elewacji frontowej renesansowy portal (po 
zburzeniu zewnętrznych schodów zamieniony 
na okno) i wysoki późnorenesansowy szczyt oz- 
dobiony pilastrami, arkadowymi wnękami, wo-
lutami i sterczynami. Świątynia reprezentuje typ 
jednofilarowej kaplicy rezydencjonalnej znanej 
również z innych fundacji króla Kazimierza Wiel-
kiego w Stopnicy i Wiślicy.

 Wnętrze kaplicy pokryte polichromią w typie bi-
zantyjsko-ruskim o rozbudowanym programie 
ikonograficznym. Na sklepieniu prezbiterium 
Chrystus na majestacie i gołębica Ducha Świę-
tego w otoczeniu Matki Bożej, Jana Chrzciciela 
i czterech archaniołów oraz symboli ewangelistów. 
  
 

 Kaplica zlokalizowana w pd-wsch części wzgó-
rza zamkowego, włączona w zabudowę obecne-
go Muzeum Lubelskiego. Składa się z korpusu 
założonego na planie kwadratu uzupełnionego 
wydłużonym dwuprzęsłowym prezbiterium, zam- 
kniętym trójbocznie, otwartym do  naw łukiem 
tęczowym. Pośrodku korpusu nawowego znaj
duje się ośmioboczny filar, zwany kolumną nie-
bios, podtrzymujący sklepienie krzyżowo-że-
browe. Od północy przylega kwadratowa zakry-
stia, w której ulokowano zejście schodami do 
dolnej kondygnacji kaplicy. Elewacje artykułowa-
ne trójuskokowymi przyporami, pomiędzy 
którymi ostrołukowe okna i blendy
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doraźne remonty. W latach 20-30 XIX w. doko-
nano przebudowy wzgórza zamkowego, wzno-
sząc na ruinach zamku neogotycki budynek wię-
zienia. Zachowano dawną kaplicę zamkową, 
włączając ją w obręb murów nowego gmachu.
W czasie robót modernizacyjnych otynkowano 
zewnętrzne mury, a polichromie wewnątrz ukryto 
pod pobiałą wapienną. Podczas kolejnego re-
montu w 1890 r. zburzono zewnętrzne schody 
do kaplicy, obniżono dach prezbiterium, renesan-
sowy portal przekształcono w okno, przebito wej-
ście w ścianie południowej do więzienia. W 1899 r. 
Józef Smoliński odkrył w kaplicy fragment śre-
dniowiecznej polichromii. Charakter znaleziska 
skłonił Cesarską Komisję Archeologiczną w Pe-

podpod przewodnictwem mistrza Andrzeja przy 
współpracy mistrzów Kuryła i Juszko. W drugiej 
połowie XV w. przy południowej elewacji kaplicy 
wybudowano dwukondygnacyjny dom mansjo-
narski, który przeznaczeno na siedzibę kolegium 
mansjonarskiego. W XVI w. od północnej strony 
prezbiterium dobudowano zakrystię. Około 
poł.poł. XVI w. główne wejście do świątyni od strony 
zachodniej ozdobiono renesansowym portalem 
poprzedzonym schodami.W pierwszej ćw. XVII 
w. wnętrze wyposażono w trzy późnorenesanso-
we ołtarze: główny z obrazami koronacji NMP 
oraz tajemnic różańcowych; boczne przedsta-
wiające Ukrzyżowanie i św. Antoniego (obec
nie w kościele św. Wojciecha). W tym samym 
stuleciu fasadę kaplicy zwieńczono szczytem 
w typie lubelskim. XVII i XVIII w. to okres powol-
nego upadku kościoła zamkowego. Przyczyniły 
się ku temu spustoszenia podczas wojen z Ko-
zakami i Szwedami.Również środki przeznaczo-
ne na utrzymanie obiektu wystarczyły tylko na

 Według części badaczy najwcześniejsza 
wzmianka o pierwszej, niezachowanej światyni 
na wzgórzu zamkowym pod wezwaniem Trójcy 
Świętej znajduje się w rachunkach poborów 
świętopietrza beneficjów ziemi krakowskiej, pod 
datą 1326 r. Nie zawiera ona jednak żadnych in-
formacji o wyglądzie ani o konstrukcji budowli. 
IIstnienia domniemanej, pierwszej świątyni nie 
potwierdzają także badania architektoniczne ani 
dotychczasowe odkrycia archeologiczne. Za-
chowany do dnia dzisiejszego obiekt, został wy-
budowany z inicjatywy króla Kazimierza Wielkie-
go w latach 1342-1370 jako kaplica murowana, 
dwukondygnacyjna, orientowana, w stylu gotyc
kim. Na przełomie XIV i XV w. nastąpiła przebu-
dowa budowli. Wówczas przerobiono górną kon-
dygnację i przesunięto portal północny w kierun-
ku zachodnim. Istotne zmiany nastąpiły we-
wnątrz świątyni, która zyskała dwie dodatkowe 
mensy ołtarzowe oraz emporę.Dzięki fundacji 
króla Władysława Jagiełły wnętrze zostało ozdo
bione polichromiami bizantyjsko-ruskimi. Pierw-
sze informacje na temat prac malarskich w ka-
plicy pochodzą z najstarszej księgi miejskiej 
Lublina z 1407 r. Znana jest data ukończenia ma-
lowideł – w dzień świętego Wawrzyńca – 10 sierp-
nia 1418 r. Malowidła wykonał zespół malarzy
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