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Sztuka nakręcania 

Patriotyzm  lokalny  wzrasta  ostatnio  z  gwałtowną  siłą.  W  prasie  i  radio  pełno  publikacji 
zatytułowanych „Przed 650-leciem Lublina”. Historycy i miłośnicy dziejów miasta ze zdumieniem 
przecierają oczy - 650 lecie Lublina?

Dnia 15 lipca 1317 roku wielkorządca dóbr królewskich wójt Maciej z Opatowca otrzymał od 
Władysława Łokietka akt nadający Lublinowi prawa magdeburskie dzięki czemu miasto uzyskało 
samorząd i 100 łanów ziemi. Rocznica otrzymania lokacji to nie to samo, co 650-lecie miasta. Nasi 
publicyści są zapewne doskonale w tym zorientowani. Pisanie więc „650-lecie Lublina” dlatego, że 
wygodniej to i krócej niż pisać „650-lecie otrzymania przez Lublin praw miejskich” jest nie tylko 
niechlujstwem,  ale  i  wprowadzeniem czytelników  w błąd.  Zwłaszcza  tych  czytelników,  którzy 
o dziejach Lublina wiedzą mniej. Miasto jest przecież znacznie starsze. Początki jego giną gdzieś 
w pomroce  odległych  stuleci.  Wiele  tajemnic  wyjaśniła  ostatnio  archeologia.  Wystarczy jednak 
sięgnąć tylko do historii. 

Wincenty Kadłubek napisał  w swych kronikach,  że Lublin nazwę swą wywodzi od imienia 
córki  Juliusza  Cezara,  która  założyła  to  miasto.  Kadłubek  okazał  się  w  tym  wypadku  raczej 
literatem czy  dziennikarzem  uprawnionym  do  posługiwania  się  wytworem  własnej  lub  cudzej 
wyobraźni  niż  historykiem  obowiązanym  do  trzymania  się  ścisłych  faktów.  Nie  można 
bagatelizować jednak tego zapisu. Kadłubek żył na przełomie wieku XII i XIII, studiował w Bolonii 
i  w Paryżu, gdzie uzyskał stopień magistra, po powrocie do kraju został biskupem krakowskim 
(z godności tej zresztą na kilka lat przed śmiercią zrezygnował i osiadł na kilka lat w klasztorze 
w Jędrzejowie). Był na swoje czasy człowiekiem bardzo wykształconym. Jeśli podawał taką genezę 
Lublina, to nie znaczy, że strzelał bez łuku. To znaczy, że już wtedy uważano Lublin za miasto 
bardzo stare. Uważano zapewne słusznie.

W roku 1198 patriarcha dalekiej Jerozolimy wymienił w jednym ze swych pism archidiakona 
Jana z Lublina. Jest to najstarszy dokument pisany o naszym mieście. Lublin musiał być przy końcu 
XII wieku dużym skupiskiem ludzkim, bo tak wysoki urząd kościelny jak archidiakonat lokowany 
był  zawsze w ważniejszych miastach.  Nie można zatem mylić  daty otrzymania praw miejskich 
z datą powstania miasta. Zresztą dawni mieszczanie lubelscy stale twierdzili, że Lublin otrzymał 
lokację  znacznie  wcześniej,  lecz  dokument  ten  zaginął,  zaś  akt  Łokietka  z  1317  roku  jedynie 
potwierdzał  dawne  prawa  miasta.  Niektórzy  historycy  skłonni  są  dziś  przyznać  rację  tym 
pretensjom naszych praprzodków. Przypuszczają, że miasto mogło otrzymać prawa miejskie około 



1250 roku, czyli razem z Krakowem i Poznaniem. 

O wieku miasta świadczą i jego budowle. Istnieje przekaz mówiący, iż w roku 986 Mieszko I 
wzniósł  na  Czwartku  kościół  pod  wezwaniem św.  Mikołaja  -  na  miejscu  którego  stoi  obecny 
kościół.  Baszta  na Zamku pochodzi  z  połowy XIII  wieku,  a  zanim ją  wzniesiono na  wzgórzu 
zamkowym musiała znajdować się jakaś budowla obronna. Klasztor dominikański znajdował się 
w Lublinie już w roku 1260, na tym samym miejscu, co obecnie. W roku 1262 Leszek Czarny zadał 
pod miastem druzgocącą klęskę połączonym siłom Litwinów i  Jadźwingów: jako votum za ten 
sukces księże ufundował kościół pod wezwaniem św. Mikołaja. Po śmierci Leszka Lublin dostał się 
w ręce Rusi Chełmskiej i został odbity przez rycerstwo krakowskie i sandomierskie w roku 1302.

Pisanie  o  650-leciu  miasta  dziś,  gdy  można  w  każdej  chwili  sięgnąć  do  podręczników 
i encyklopedii, jest przywiązywaniem śliniaczka mocno siwemu już starszemu panu.

Lublin jest miastem starym - jednym z najstarszych w Polsce. Lublin ma zachowane mnóstwo 
zabytków  architektonicznych,  między  innymi  całą  dzielnicę  -  Stare  Miasto,  w  Polsce  jedno 
z niewielu autentycznych, prawie całkowicie zachowanych.

I  jest  też  jednym z nielicznych,  a  może nawet  jedynym dużym miastem w Polsce,  którego 
bogata przeszłość jest bardzo mało znana mieszkańcom. Przeciętny obywatel Krakowa, Warszawy, 
Poznania, Gdańska, czy Wrocławia wie o swoim mieście znacznie więcej niż mieszkaniec Lublina 
o swoim. Mamy zabytki, mamy liczne grono historyków, mamy lokalne wydawnictwo... Brak nam 
jednak  umiejętności  wykorzystania  tych  zasobów  i  możliwości.  Brama  Krakowska  należy  do 
najcenniejszych w Polsce pamiątek średniowiecznego budownictwa fortyfikacyjnego. Wizerunek 
Bramy jest w kraju lepiej znany niż herb naszego miasta.

Bramę  wzniesiono  za  czasów  Kazimierza  Wielkiego,  w  ramach  otaczania  miasta  murami. 
Powodem tej decyzji był najazd Tatarów zimą 1340/41 roku. Zima była sroga, konie zapadały się 
po  grzbiety  w  śniegu,  kiedy  jazda  polska  pod  rozkazami  króla  pokonała  na  prawym  brzegu 
Bystrzycy wojska tatarskie. Uciekający Tatarzy masowo ginęli w nadrzecznych bagnach. (Stąd dziś 
nazwa  dzielnicy:  Tatary).  Jeszcze  w  sto  lat  później  ten  fakt  uważany  był  za  najważniejsze 
wydarzenie kazimierzowskich rządów. Ale skąd o tym ma wiedzieć mieszkaniec Lublina jeśli nie 
jest  historykiem, lub jeśli  historia  nie  jest  jego specjalną pasją?  Ani  średnie  wykształcenie,  ani 
dyplom akademicki tej wiedzy nie dają. Przewodnika po Lublinie nie kupi się nawet w sklepie PKO 
za dolary. Ostatnie wydanie przewodnika ukazało się w roku 1959, o nowym ani słychać. Przez ten 
czas  dorosło  kolejne pokolenie  lublinian,  którym należy się  jakaś  esencja  przynajmniej  wiedzy 
o dziejach miasta, którzy - jeśli mają tu żyć i czuć się szczęśliwi - powinni miasto znać i kochać. 
Brak  jest  zupełnie  tzw.  folderów  (przepraszam  za  to  nowomodne  określenie),  czyli  2-3 
stronicowych informatorów. Lublin nie może zdobyć się nawet na to, co zrobił niegdyś Kraśnik: 
wydanie kartki pocztowej, na której byłaby zamieszczona krótka jego historia. Zresztą zwykłych 
widokówek też jest niewiele i nie w najlepszym wyborze. Nie mogą więc przeszłości miasta poznać 
dobrze  stali  jego  mieszkańcy,  nie  mają  szans  na  to  i  turyści,  zwłaszcza  zagraniczni,  których 



z każdym  rokiem  jest  więcej.  Nie  wszyscy  zaś  przyjeżdżają  grupowo  i  korzystają  z  usług 
przewodników PTTK. 

Brak papieru na przewodniki nie może być usprawiedliwieniem opuszczenia rąk. Tłumaczenie 
się „po pierwsze nie mamy armat” - mogło wystarczyć Napoleonowi.

Przy wejściu do niektórych lubelskich kościołów wywieszono tablicę z historią tych budowli. 
W innych miastach podobnymi tablicami obdarzone są  nie  tylko obiekty sakralne.  W Związku 
Radzieckim, w dalekiej  Abchazji  na Kaukazie widziałem na starych górskich kasztelach napisy 
w trzech  obowiązujących  tam  językach  urzędowych:  abchaskim,  gruziński  i  rosyjskim  oraz 
w angielskim,  francuskim,  niemieckim  i  hiszpańskim.  Bułgarzy  na  ważniejszych  zabytkach 
zawieszają obszerne opisy nie tylko w wielkich językach światowych, ale także po polsku, czesku, 
czy węgiersku. Czy nas nie stać na coś podobnego? Taką tablicę kilkujęzyczną powinna otrzymać 
i Brama  Krakowska  i  inne  zabytkowe  budowle.  W Ratuszu  należałoby  podać  nie  tylko  datę 
wzniesienia  budynku,  ale  także i  najnowszą  przeszłość z  bombardowaniem go przez Niemców 
w roku 1939 i odbudowaniem po wojnie włącznie. Tablica przy wejściu na Zamek powinna mówić 
nie  tylko  o  dacie  budowy  i  kolejnych  przebudowaniach,  ale  także  wspomnieć  Kazimierza 
Wielkiego,  który  chory zimował  tu  w roku 1352,  o  wychowanych  na  tym Zamku pod  okiem 
Długosza synach Jagiełły, o ich częstych pobytach, by wreszcie - idąc poprzez wieki - zakończyć 
opisem  Zamku  jako  miejscem  więzienia  patriotów  polskich  w  ostatnim  stuleciu  oraz  opisem 
zbrodni popełnianych tu przez hitlerowców.

Na  Starym  Mieście,  w  Trybunale,  ówczesna  najwyższa  władza  sądowa  w Polsce  orzekała 
wyroki w sprawach bardzo poważnych, zaś pod Trybunałem niezadowolona z wyroków magnateria 
urządzała  niepoważne  procesje  żałobne.  Stare  Miasto  upamiętnione  jest  pobytem  Pola, 
Kochanowskiego, Biernata, Klonowicza, Kraszewskiego, Firlejów, Wieniawskich, Tyszkiewiczów, 
Osolińskich i niejakiej pani Kiełbasińskiej, mieszczki zamieszkałej w kamienicy przy ul. Grodzkiej 
(dziś nr 15), która w nocy z 15 na 16 maja 1575 roku piekąc placki na oleju wypuściła butelkę 
z olejem z rąk i...  spaliła  3/4 miasta.  Skąd mamy o tym wiedzieć dziś,  chodząc uroczymi,  ale 
brudnymi ulicami, wśród uroczych, ale bardzo zaniedbanych kamieniczek Starego Miasta?

Na całym świecie panuje moda na kluby i lokale gastronomiczne w podziemiach. W Lublinie 
przy  ul.  Złotej  8  stoi  kamienica,  która  od  początków  XVI  wieku  należała  do  Lubomelskich. 
W głębokich  trzykondygnacyjnych piwnicach  tej  kamienicy od setek  lat  mieściła  się  winiarnia. 
Przed rokiem piwnice posiadające renesansowe polichromie z XVI wieku przekazano na zakład 
fotograficzny. Właściciel firmy, pan Maron, znany w Lublinie fotograf wykazuje dużo pietyzmu dla 
przeszłości  swej  siedziby.  Udekorował  ją  własnoręcznie  wykonanymi  reprodukcjami  starych 
sztychów i planów, ale to nie zmieni faktu, że piwnice nie są wykorzystane tak, jak powinny być. 
Zresztą  podziemia  pod Lublinem nie  są  w ogóle  wykorzystane  dla  turystyki,  choć  fama o ich 
niezmierzonych rozmiarach znana jest  w całym kraju.  Kilka lat  temu wykonano dość dokładną 
ewidencję  lubelskich  lochów.  Wybranie  więc  odpowiedniej,  bezpiecznej  podziemnej 
kilkupoziomowej trasy wiodącej pod domami i ulicami i oprowadzanie nią wycieczek wymagałoby 



chyba  jedynie  urządzenie  jakiegoś  wyjścia  i  wejścia,  przebicia  w  kilku  miejscach  murów 
i wstawienia  drabin.  A taki podziemny spacer  przy blasku pochodni lub świec,  zakończony np. 
lampką miodu pitnego w starej winiarni, stałby się wielką atrakcją dla turystów oraz dostarczył paru 
ładnych groszy do kasy miejskiej.

W czasie ostatniego remontu Bramy Krakowskiej  zamiast starego zegara z dzwonami, które 
wybijały  godziny  zainstalowano  zegar  elektroniczny -  zupełnie  jakby w  budynku  mieściło  się 
muzeum techniki,  a  nie  muzeum miejskie.  Starzy  lublinianie  ze  zdziwieniem słuchają  hejnału 
z głośników na Bramie,  odtwarzanego z taśmy magnetofonowej.  To nie  ten hejnał,  co dawniej. 
Chcecie posłuchać dawnego? W Straży Pożarnej służy jeszcze kilku ogniomistrzów, którzy grali 
niegdyś miastu hejnał na trąbkach w czasie dyżurów na Bramie Krakowskiej.

Centralny  plac  Starego  Miasta  nosi  nazwę  Rynku.  Żyje  w  Lublinie  sporo  ludzi,  którzy 
pamiętają, że był to rzeczywiście rynek. Dziś nazwa nie odzwierciedla stanu faktycznego. Rynek 
jest  pustym  placem,  na  którym  ustawiono  jedynie  -  nie  wiadomo  po  co  -  kilka  wielkich 
cementowych  doniczek  z  kwiatami.  Tymczasem  dla  prawidłowego  pełnienia  swej  funkcji 
historycznej  przez  Stare  Miasto  Rynek  powinien  być  rynkiem.  Oczywiście  nie  postuluję 
przeniesienia nań targowiska (choć przekupki i tak rano handlują tam pietruszką). Ale należałoby 
tam  ustawić  kilkanaście  lekkich,  eleganckich  kiosków  z  kwiatami,  upominkami,  książkami, 
widokówkami,  itp.  Potrzeba  też  przywrócić  dawną  rolę  lokalom  na  parterach  kamieniczek 
w Rynku,  to  znaczy  umieścić  w  nich  sklepy  i  warsztaty  rzemieślnicze.  I  to  sklepy  specjalnie 
dobrane w rodzaju CPLiA, firmowych (np. „Lubgalu”, jakiejś wytwórni kosmetyków, zakładów 
w Milejowie,  „Wedla”),  sklepy  ze  sprzętem  turystycznym,  z  luksusowymi  wyrobami 
galanteryjnymi,  z  dziełami  sztuki,  czy antykwariatów oraz  takich  rzemieślników jak  jubilerów, 
zegarmistrzów, grawerów, kaletników itp. Jeśli się tego nie zrobi, nigdy nie uczynimy ze Starego 
Miasta  trasy  masowych  spacerów  tutejszych  i  przyjezdnych.  Stare  Miasto  w  Warszawie 
odbudowane od fundamentów jest pełne ruchu i życia, bo przechodnie mają możność nie tylko 
obejrzenia  interesującej  architektury  lecz  także  poczynienia  tam zakupów i  załatwienia  innych 
sprawunków.

W XV wieku  Lublin  przeżył  bunt  pospólstwa  przeciw  patrycjatowi.  W 1450  mieszczanie 
napadli  na  orszak  żony starosty lubelskiego Jana  ze Szczekocin.  W roku 1522 bunt  mieszczan 
przeciwko radzie miejskiej przerodził się w krwawe rozruchy. W roku 1501 Lublin oblegali Tatarzy, 
jednak nie zdołali wedrzeć się za mury. W roku 1655 weszli do Lublina Kozacy pod dowództwem 
Daniela Wychodzkiego. W roku 1656 miasto niemal  bez walki  poddało się  Szwedom. W 1657 
Lublin zdobył sprzymierzeniec Karola Gustawa węgierski książę Rakoci. Przestraszona tym rada 
miejska zawarła w roku 1661 ugodę z pospólstwem. Do końca wieku XVII nie stanęła w Lublinie 
już  noga  obcego  żołnierza.  Natomiast  zbrojnie  najechał  na  Lublin  szlachetnie  urodzony  Jan 
Rudnicki  z  Rudnika  i  porwał  a  następnie  poślubił  pannę  Barbarę,  córkę  rajcy  miejskiego 
Konopnicy. Ojciec jeździł na skargę aż do króla. 

W latach  osiemdziesiątych  XVIII  wieku zastrajkował  kat  miejski,  domagając  się  podwyżki 



płacy. Z tego powodu trzeba było wypuścić na wolność poniektórych złoczyńców, bo tych którzy 
czekali na stracenie, zebrało się tylu, że nie było gdzie więzić innych. W roku 1782 na sejmiku 
szlachty lubelskiej odbywającym się w kościele Dominikanów od słów doszło do szabel i polała się 
krew. W końcu XVIII wieku rada miejska wydała zarządzenie zabraniające udzielania pożyczek 
aktorom jako osobom niewypłacalnym. W roku... W roku...

Stary Lublin.  Wydarzenia, które rzutowały na losy całego kraju. I sprawy drobne, ale jakże 
ciekawe:  miłość,  zdrada,  porwanie,  walka  o  władzę  w  mieście,  pojedynki...  Tematy  na  film 
przygodowy czy romans historyczny, tematy na wielkie spektakle typu „światło i dźwięk”. Mało 
podałem  przykładów?  Zwróćcie  się  do  historyków.  Mazurkiewicz,  Kłoczowski,  Gawarecki, 
Mencel, Wojciechowski, Willaume, Mańkowski - nie jestem w stanie wymienić wszystkich - to 
badacze  dziejów,  którzy rezultaty  swej  pracy potrafią  przekazać  także  w postaci  lekkostrawnej 
publicystyki.  Dlaczego  nie  drukuje  się  jakichś  zeszytów  z  przystępnie  i  barwnie  podanymi 
wiadomościami  o  przeszłości  miasta?  Dlaczego  nikt  nie  ogłosi  konkursu  na  ten  temat,  choć 
wiadomo, że 650-lecie praw miejskich ma być obchodzone w Lublinie bardzo uroczyście. A ten 
jubileusz,  to  zarówno  odległy  rok  1317,  jak  i  nie  dawny 1944,  o  którym też  nie  ma  ogólnie 
dostępnych popularnych informatorów (np. kilka zdjęć, plan miasta z zaznaczeniem, gdzie miały 
swe siedziby poszczególne resorty, gdzie Dowództwo Naczelne, gdzie mieszkali wysocy dostojnicy 
państwowi itp.).

W przewodnikach turystycznych po Polsce miasto nasze oznaczone jest cyferką „0”, czyli jako 
obiekt turystyczny najwyższej wartości. Cóż jednak z tego, że Lublin istotnie posiada te wartości? 
„G. chłopu nie zegarek, kiedy nie umie go nakręcać” mówi ludowe porzekadło.


