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KILKA UWAG NA TEMAT BUDOWY 
KOŚCIOŁA KAPUCYNÓW W LUBLINIE 

NA PODSTAWIE ŹRÓDEŁ ARCHIWALNYCH"

Komunikat

W roku 1970 w „Rocznikach Humanistycznych” wydanych przez Towa- 
rzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego został opublikowa- 
ny artykuł autorstwa Władysława Hermanowicza poświęcony architekturze 
kościoła kapucyńskiego w Lublinie* 1. Praca ta do dnia dzisiejszego jest pod- 
stawowym źródłem wiadomości na temat tej budowli, a najnowsze publikacje, 
w tym monografia klasztoru lubelskiego autorstwa Marka Budziarka, nie 
przynoszą żadnych nowych istotnych ustaleń2.

Według powyższych publikacji świątynię wzniesiono w latach 1725-1733, 
z fundacji ks. Pawła Karola Sanguszki, marszałka nadwornego litewskiego, 
według projektu Karola Baya, z którym został zawarty kontrakt 2 XII 1723. 
Realizatorem projektu w latach 1725-1733 był bratanek architekta Jan Bay.

W Archiwum Sanguszków ze Sławuty, przechowywanym w oddziale wa- 
welskim Archiwum Państwowego w Krakowie, znajdują się jednak jeszcze 
inne nowe materiały archiwalne, uzupełniające i uściślające stan wiedzy na 
temat zabytku. Pozwalająone na wzbogacenie informacji dotyczących dziejów 
budowy - i temu ma być poświęcony niniejszy komunikat.

Materiały archiwalne prezentowane w tekście zostały odnalezione w roku 1997 podczas 
kwerendy zbiorów Archiwum Sanguszkowskiego przechowywanego w Archiwum Państwowym 
w Krakowie podczas przygotowywania monografii ks. Pawła Giżyckiego. Chciałbym bardzo 
gorąco podziękować mgr. Józefowi Skrabskiemu za udostępnienie wypisów, które uzupełniły
i wzbogaciły odnalezione przeze mnie materiały źródłowe.

1 W. Hermanowicz, Monografia architektury kościola oo. Kapucynów p.w. śś. 
Piotra i Pawła w Lublinie. „Roczniki Humanistyczne”, 18(1970), z. 5, s. 69-87.

2M. Budziarek Kapucyni w Lublinie. Dzieje klasztoru w latach 1721-1864, War- 
szawa-Lublin 1996; zob. też: J. Kowalczyk, Architektura sakralna między Wisłą a Bu- 
giem w okresie późnego baroku, w: Dzieje Lubelszczyzny, t. VI, Między Wschodem i Zachodem, 
red. T. Chrzanowski, Lublin 1992, s. 39-40; J. Gajewski, Bay (Bai) Carlo, w: Allge- 
meines Kiinstlerlexicon, t. VII, Mtinchen-Leipzig 1994, s. 657.

Originalveröffentlichung in: Lileyko, Jerzy ; Rolska-Boruch, Irena (Hrsgg.): Studia nad sztuką renesansu i baroku, 
5. Lublin 2004, S. 379-384 (Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego / Prace Wydziału 
Historyczno-Filologicznego ; 112) 
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Pierwszą wzmiankąo budowie jest list o. Benedykta Biaginiego, komisarza 
generalnego kapucynów w Polsce, datowany na 6 IX 1723, adresowany do 
księcia Pawła Karola Sanguszki, gdzie informował, iż „architekt już delineant 
plantę iuscta positionem loci” dla nowej fundacji w Lublinie3. Kontrakt z ar- 
chitektem - Karolem Bayem został zawarty jednak dopiero w grudniu tego 
roku4 5. Już w styczniu 1724 r. architekt donosił, iż był on „na Trzech Króli” 
w Lublinie, chcąc rozpoczynać fabrykę, ale nie otrzymawszy pierwszej raty 
należności z własnych funduszy, rozpoczął naprawiać i budować cegielnię3. 
Jego bardzo aktywna działalność w Lublinie była doceniana przez władze 
zakonne6. W kwietniu tego roku Bay ponownie przebywał w Lublinie, „ra- 
tione wapna” do fabryki7. Prawdopodobnie tenże architekt był również odpo- 
wiedzialny za przygotowanie dla zakonników tymczasowej kaplicy publicznej 
w dworku Joanny Zahorowskiej8, o czym może świadczyć list wspomnianego 
komisarza kapucynów, pisany z Warszawy 4 maja 1724, mówiący o Bayu, 
który przygotowuje kaplicę w Lublinie9.

Kwestia prowadzenia budowy przez bratanka Karola Baya - Jana również 
znajduje swe odzwierciedlenie w korespondencji architekta z fundatorem. 
Wydaje się, że pierwotnie konduktorem prac w Lublinie miał być inny bu-

3 Archiwum Państwowe w Krakowie (dalej cyt.: APKr), Oddział na Wawelu (dalej cyt.: 
O/W), Archiwum Sanguszków ze Sławuty (dalej cyt.: AS), Korespondencja, sygn. 2, korespon- 
dencja do ks. Pawła Karola Sanguszki, list o. Benedykta Biaginiego do ks. Pawła Karola 
Sanguszki z 6 IX 1723 z Warszawy.

4 APKr, O/W, AS, Korespondencja, sygn. 2, korespondencja do ks. Pawła Karola San- 
guszki, list Jana Baya do ks. Pawła Karola Sanguszki z 30 V 1725.

5 APKr, O/W, AS, Korespondencja, sygn. 2, korespondencja do ks. Pawła Karola San- 
guszki, list Karola Baya do ks. Pawła Karola Sanguszki z 20 I 1724.

6 APKr, O/W, AS, Korespondencja, sygn. 2, korespondencja do ks. Pawła Karola San- 
guszki, list o. Benedykta Biaginiego do księcia Pawła Karola Sanguszki z 20 I 1724 z Warsza- 
wy.

7 APKr, O/W, AS, Korespondencja, sygn, 11, korespondencja do ks. Pawła Karola San- 
guszki, list Jana Wdowińskiego do ks. Pawła Karola Sanguszki z 27 IV 1724. Warto pod- 
kreślić, iż Bay jednocześnie pracował przy innych zleceniach - wśród listów tego samego 
plenipotenta Sanguszki znajdujemy m.in. wzmiankę o tym, iż: „Pan Bay architekt warszawski 
od półtorej niedzieli jako odjechał do JMCI Księdza Prymasa do Łowicza” - list Jana Wdo- 
wińskiego do ks. Pawła Karola Sanguszki z 4 V 1724 z Warszawy.

8 B u d z i a r e k, dz. cyt., s. 38.
9 APKr, O/W, AS, teka 231, plik 1, list o. Benedykta Biaginiego do ks. Pawła Karola 

Sanguszki z 4 V 1724 z Warszawy. Wydaje się, iż władze zakonne bardzo ściśle kontrolowały 
pracę architekta - zob. APKr, O/W, AS, Korespondencja, sygn. 2, korespondencja do ks. 
Pawła Karola Sanguszki, list o. Benedykta Biaginiego do ks. Pawła Karola Sanguszki z 27 V 
1725 z Warszawy („O JM Panu Bayu dowiedziawszy się o nie tak prędkim powrocie do 
Lublina WXM odjechali do Warszawy, ale mają być tu nazad we dwa miesiące").
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downiczy. Interesującą wzmiankę zawiera bowiem list Karola Baya do ks. 
Pawła Karola, z marca 1725 r., w którym architekt pisał: „stanąwszy 
w Warszawie tego momentu odbieram list od Waszej Książęcej Mości, we- 
dług którego rozkazu jutro zaraz wyprawiam Pana Raketiego do WXM”I(). 
O Wincencie Rachettim traktuje zresztą kolejny list Karola Baya". Bay 
tłumaczy się w nim, iż „prawdziwie jego jako i Pana Raketiego desiderium 
było, aby się mógł znajdować sługą Waszej Książęcej Mości i w tej szczerej 
intencji do zabiegał”, ale podjęte fabryki („signater w Siemiatyczach u JMP 
Sapiehy Pisarza Polnego Litewskiego”) stanęły temu na przeszkodzie; na 
pracę Rachettiego nie wyrażał zgody również sam fundator siemiatyckiego 
kolegium. Informacja ta potwierdza ustalenia Zdziarskiej, jeżeli chodzi o koś- 
ciół i klasztor Misjonarzy w Siemiatyczach10 11 12. Być może właśnie te listy 
stały się podstawą dla tej badaczki dla łączenia z Rachettim i innych prac 
z fundacji Pawła Karola Sanguszki (bliżej niezidentyfikowanych prac w koś- 
ciele Bernardynów w Lublinie oraz autorstwa pałacu w Warszawie)13.

W każdym razie być może właśnie Wincenty Rachetti starał się o to, by 
zostać prefektem fabryki kapucynów lubelskich, co wobec wspomnianych 
przeszkód ze strony fundatora tamtejszej świątyni nie doszło do skutku i kon- 
duktorem budowy lubelskiej został bratanek Karola Baya - Jan. Późniejsze 
dokumenty odnoszące się do Lublina są bowiem sygnowane już w większości 
właśnie przez Jana, który najprawdopodobniej w maju 1725 r. objął stano- 
wisko prefekta budowy (a od 13 sierpnia zamieszkał na stałe u dominikanów 
lubelskich14). Nie oznacza to jednak, iż Karol nie był zaangażowany w pra- 
ce przy budowie lubelskiej. Architekt zabiegał o najęcie wykwalifikowanych 
murarzy warszawskich, co było wg artysty niezwykle trudne wobec dużej 
Iiczby prowadzonych budów w Warszawie15; ostatecznie wśród budowni-

10 APKr, O/W, AS, teka 293, plik 9, list Karola Baya do ks. Pawła Karola Sanguszki 
z 3 III 1725, z Warszawy.

11 APKr, O/W, AS, Korespondencja, sygn. 2, listy do ks. Pawła Karola Sanguszki, list 
Karola Baya do ks. Pawła Karola Sanguszki z 5 IV 1725 z Warszawy.

12 R. Z d z i a r s k a, Kościół i klasztor Misjonarzy w Siemiatyczach w 1. połowie XVIII 
wieku, „Kwartalnik Architektury i Urbanistyki", 1991, t. 36, s. 103-122.

L1 Tamże, s. 119.
14 APKr, O/W, AS, Teka 2, plik 11, fragmenty dokumentów fundacyjnych oraz wypisów 

z kroniki, 1725.
15 APKr, O/W, AS, Korespondencja, sygn. 2, listy do ks. Pawła Karola Sanguszki, list 

Karola Baya do ks. Pawła Karola Sanguszki z 5 IV 1725 z Warszawy. Większość elementów 
dla kościoła (np. ławy i ramy okienne) wykonywano w Warszawie - zob. APKr. O/W, AS, 
Korespondencja, sygn. 11, korespondencja do ks. Pawła Karola Sanguszki, list Jana Wdowiń- 
skiego do ks. Pawła Karola Sanguszki z 8 III 1725 z Warszawy.
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czych znalazł się murarz, który „murował u 00. Jezuitów szkoły, lubo bez 
architekta nie może, ale został już uświadomiony co do poprawienia murów 
i chce jechać do WXM”16. W maju 1725 r. Jan Bay informował fundatora 
o przybyciu do Lublina wspomnianego robotnika („mularza majstra z drugim, 
których posłał mój stryj”) z Warszawy, mających pracować przy kościele 
kapucyńskim17.

Kolejne dokumenty dotyczące budowy kościoła kapucyńskiego dotyczą 
przeważnie kwestii finansowych. W marcu 1726 r. Karol Bay zwracał się do 
ks. Pawła Karola o wypłacenie bratankowi zaległych i kolejnych funduszy na 
„wczesne obstalowania necessiorum do tej fabryki, a różnych rzemieślników, 
ale też sequatur pieniędzy na zakupywanie kamieni, drzewa, żelaza”18 19.

Odbiór niezbędnych „dla uspokojenia rzemieślników” funduszy pokwitował 
Jan Bay dopiero w sierpniu tego roku16. Fabryka kapucynów lubelskich była 
zatem prowadzona w systemie „per pausch”.

Zastanawia rozmach fundacji Sanguszkowskich, oprócz kościoła Kapucy- 
nów w Lublinie także fundacje wystroju dla kościoła Karmelitanek Bosych 
(lata 1724-1725; gdzie pracował Bartłomiej Bernatowicz)20. Notci bene 
wśród korespondencji dotyczącej przebudowy pałacu sanguszkowskiego 
w Grodnie znajduje się list Stanisława Gintera (konduktora budowy) z mar- 
ca 1726, w którym znajdujemy ciekawą wzmiankę o zaangażowaniu archi- 
tekta kościoła Kapucynów lubelskich, mówiący o funduszach potrzebnych do 
ukończenia pałacu, co było pilne, „gdyż P. Baia inne roboty następują”21.

Kolejną szczególnie cenną wiadomością źródłową jest kontrakt zawarty 
z „kamieniarzem o dwie statuy kamienne do ojców kapucynów lubelskich”, 
podpisany z Janem Eliaszem Hoffmannem 3 lipca 172 922. Kontrakt dotyczył 
zachowanych rzeźb św.św. Piotra i Pawła, atrybuowanych przez Jacka Gajew-

115 APKr, 0/W, AS, Korespondencja, sygn. 2, korespondencja do ks. Pawła, list Karola 
Baya do ks. Pawła Karola Sanguszki z 12 IV 1725.

17 APKr, O/W, AS, Korespondencja, sygn. 2, korespondencja do ks. Pawła Karola San- 
guszki, list Jana Baya do ks. Pawła Karola Sanguszki z 30 V 1725 z Warszawy.

18 WAPKr, O/W, AS. teka 283, plik 8, list Karola Baya do ks. Pawła Karola Sanguszki 
z 14 III 1726 z Warszawy.

19 APKr., O/W, AS, teka 2, plik 11, pokwitowanie przez Jana Baya odbioru sumy 4 tysię- 
cy złotych z 19 VIII 1726.

20 Zob. artykuł: J. S i t o, A. B e t 1 e j, Lubelskie clziela Bartłomieja Bernatowicza w ni- 
niejszej pracy.

21 APKr, 0/W, AS, teka 283, plik 9, listy plenipotentów i oficjalistów różnych; zob. też: 
A. B e t I e j, Nowe wiadomości na temat pałacu Sanguszków w Grodnie, „Przegląd Wschod- 
ni”, 1999, t. 6, s. 169-176.

22 APKr, 0/W, AS, teka 2, plik 11, kontrakt z Janem Eliaszem Hoffmannem z 3 VII 1729.
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skiego warsztatowi Jana Eliasza i Henryka Hoffmannów i datowanych prze- 
zeń na przełom lat trzydziestych i czterdziestych23. Co jednak istotne - roz- 
liczenie „Connotatio statui kamiennych u OO. Kapucynów lubelskich” z lipca 
1730 r. sygnował nie rzeźbiarz, lecz architekt - Franciszek Antoni Mayer24. 
Mamy tu do czynienia z potwierdzeniem stałej współpracy snycerza i archi- 
tekta, omówionej przez Gajewskiego25.

Następnymi dokumentami związanymi z budową kościoła Kapucynów są: 
„konotacja nadesłanych pieniędzy na fabrykę kościoła i klasztoru Wielebnych 
Ojców Kapucynów w Lublinie” z roku 173 1 26 i pokwitowana, podpisane 
przez Jana Baya27, dotyczące odebranych funduszy na budowę kościoła; za- 
pewne była to ostatnia rata płatności (zważywszy na znajdujący się pod ra- 
chunkiem napis: suspecti do likwidacji). Ostatnim źródłem podpisanym przez 
Karola Baya związanym z budową kapucyńską jest list skierowany do ks. 
Pawła Karola Sanguszki z sierpnia 1732 r., w którym odpierał zarzuty za- 
konników żalących się fundatorowi z powodu złego postawienia dachu. Artys- 
ta odrzucił te pretensje i odpowiadał, że „niedoskonałej rzeczy wstawiać nie 
ważył się” i nigdy nie „zawstydzę się za konwent i kościół” kapucynów lu- 
belskich; oczywiście jednocześnie prosił o wypłatę zaległej należności28.

Wśród archiwaliów znajduje się jeszcze jeden dokument odnoszący się do 
kościoła kapucyńskiego. Jest to „konotacja reparacji kościoła i konwentu 
lubelskiego 00. Kapucynów” zapewne z lat czterdziestych29, w którym pod- 
kreśla się konieczność podmurowania fundamentów i naprawy sklepień. Do- 
kument ten wiąże się być może z kolejnym architektem na usługach dworu 
sanguszkowskiego - Pawłem Antonim Fontaną. Jednakże ten problem omawia 
monografista tego artysty30.

.1. G a j e w s k i, Z Wiednia i Pragi (?), przez Łubnice do Puław. Działalność Jana 
Eliasza Hoffmanna i jego warsztatu oraz nurt hoffmannowski w rzeźbie późnobarokowej między 
Wisłą a Bugiem, w: Dzieje Lubeisz.czyz.ny, t. VI, s. 215.

24 APKr, 0/W, AS, teka 468, plik 8, Connotatio stalui kamiennych u 00. Kapucynów 
lubelskich z 25 lipca 1730.

25 G a j e w s k i, Z Wiednia, s. 184-184.
26 APKr, O/W, AS, teka 2, plik 11, Konotacja naclesłanych pieniędzy na fabrykę kościoła 

i klasztoru Wielebnych Ojców Kapucynów w Lublinie, 1731.
27 APKr, O/W, AS, teka 10, plik 18, kwity Jana Baya z 17 I 1730, 23 VII 1731. Zob. 

także teka 153, plik 20 z wcześniejszymi pokwitowaniami z 12 X 1728.
28 APKr, O/W, AS, teka 2, plik 11, list Karola Baya do ks. Pawla Karola Sanguszki z 12 

VII 1732.
29 APKr, O/W, AS, teka 427, plik 19, Konotacja reparacji kościoła i konwentu Lubel- 

skiego 00. Kapucynów, niedatowana.
10 J. S k r a b s k i, Paweł Antoni Fontana architekt XVIII wieku w Polsce, Kraków 2004, 

mps w posiadaniu autora.
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SOME REMARKS ON THE CONSTRUCTION OF THE CAPUCHIN CHURCH 
IN LUBLIN ON THE BASIS OF ARCHIVES

S u m m a r y

The communiąue is devoted to sources for the history of the construction of the 
Capuchin church in Lublin. Owing to the discovered archives we have managed to trace 
individual stages of work and show the complete range of Jan Bay’s activity. He carried 
out the project of his uncle, architect Karol Bayz. The sources contain also some men- 
tions about other important artists that worked in the Lublin territory - Wincenty Rachet- 
ti, Jan Eliasz Hoffmann, and Antoni Mayer.

Translated by Jan Klos


