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WSTĘP
Przez stulecia był Lublin w dziejach Polski miastem znaczącym, ważnym
ośrodkiem handlowym, administracyjnym i kulturalnym. Swój pierwszy rozkwit
przeżył w wieku XVI, gdy stal się istotnym ogniwem handlu międzynarodowego,
miejscem zawarcia unii polsko-litewskiej, siedzibą Trybunału Koronnego. Przybyszów fascynował atmosferą i rozwojem na tyle, iż wielu z nich osiadło tu na
stałe, tworząc tradycyjne mieszczańskie rody.
Dzis' zajmuje obszar 147,5 km2, a więc przeszło sześć razy więcej aniżeli
w chwili uzyskania prawa miejskiego w 1317 roku, kiedy to przydzielono mu
„100 łanów ziemi uprawnej i nieuprawnej według miary magdeburskiej", czyli
ok. 24 km2. Liczy obecnie ponad 354 tys. mieszkańców, co lokuje go na dziewiątym miejscu w kraju. Jest siedzibą władz administracyjnych województwa,
władz kościelnych archidiecezji, liczącym się ośrodkiem gospodarczym, kulturalnym i naukowym.
Pragnieniem autorów niniejszej pracy jest przypomnienie roli Lublina w
dziejach i kulturze Polski. Zadanie, jakie przed sobą postawili, polega nie
na nakreśleniu systematycznego zarysu dziejów miasta, lecz ukazaniu tych
historycznych momentów, w których Lublin wniósł szczególny wkład w rozwój
kraju, zaznaczył się w dziejach gospodarczych, politycznych i kulturalnych
Polski. Omówiono więc wyniesienie grodu nad Bystrzycą do rangi miasta, jego
rolę w wielkim handlu X V i X V I stulecia, następnie jako miejsce zawarcia unii
polsko-litewskiej w 1569 roku i siedziby Trybunału Koronnego, a także rolę
miasta w polskiej reformacji w X V I wieku, w ruchach niepodległościowych X I X
stulecia, odrodzeniu państwa polskiego w 1918 roku. Osobne eseje poświęcono
dziejom przemysłu lubelskiego, nauki i szkolnictwa wyższego w mieście, a także
kulturze i sztuce. Są to najważniejsze akcenty tej książki stanowiące o jej
odrębności w bogatej bibliografii dziejów miasta. Otrzymuje zatem czytelnik
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materiał wystarczająco obszerny, aby poznać tak dzieje miasta, jak i jego
znaczenie w historii Polski.
Mamy nadzieję, iż tego rodzaju książka jest potrzebna wszystkim tym,
którzy na co dzień żyją problemami miasta, interesują się jego przeszłos'cią
i teraźniejszością, tutaj mieszkają, studiują, a miasto to uważają za swą „małą
ojczyznę". Jest ona zarazem adresowana i do tych, którzy przybywając tu
chociażby jako turyści, pragnęliby uzyskać podstawową wiedzę o Lublinie.
Niniejsza książka mogła się ukazać dzięki życzliwości i materialnemu wsparciu władz miejskich Lublina, a także tutejszych zakładów i przedsiębiorstw —
Cukrowni Lublin S.A., „Herbapolu-Lublin" S.A., Lubelskiej Fabryki Wag, Lubelskiej Spółdzielni Spożywców oraz Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów
i Kanalizacji.
Tadeusz Radzik i Adam A. Witusik
Lublin, styczeń 1997 r.
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PRZEMIESZCZENIA LUBELSKIEGO GRODU
W CZASACH ŚREDNIOWIECZA
I JEGO ZWIĄZKI Z POWSTANIEM MIASTA
Lubelskie Stare Miasto rozłożone jest na cyplu lessowej wysoczyzny, wchodzącym w dolinę rzek Bystrzycy i Czechówki. Warunki naturalne utworzyły tu
miejsce sprzyjające obronie. Od zachodu, północy i wschodu niedostępność zapewniały strome skarpy opadające ku zabagnionym w średniowieczu dolinom.
Od południa, od strony wysoczyzny, wystarczył przekop, by spowodować całkowitą izolację wzgórza staromiejskiego.
Spoglądając z góry na kształt staromiejskiej zabudowy, już na pierwszy rzut
oka zauważamy znaczne odstępstwa od charakterystycznej geometrycznej zabudowy średniowiecznych miast lokacyjnych — Rynek ma kształt trapezowaty
nie zaś prostokątny, a wychodzące zeń ulice nie biegną do niego prostopadle
i nie tworzą obrazu właściwego planom tychże miast. Gdy patrzymy na sieć
ulic, widzimy przede wszystkim łuki, jakie tworzą ciągi ulic: Rybna-RynekZłota, Szambelańska-Jezuicka i Lubartowska-Królewska. W dotychczasowych
opisach i interpretacjach owe nieregularności tłumaczono faktem istnienia zabudowy przedlokacyjnej, nie nadając specjalnego znaczenia naturalnej konfiguracji
wzgórza. Takie podejście musiało jednak ulec rewizji w obliczu nowych, licznych danych pozyskiwanych w wyniku badań geotechnicznych i archeologicznych związanych z rozpoczętym w początkach lat siedemdziesiątych procesem
kompleksowej rewaloryzacji Starego Miasta. Prace te dostarczyły kilkuset nowych punktów rejestrujących poziom stropu lessowego, co umożliwiło próbę
stworzenia nowego planu sytuacyjno-wysokościowego. W wyniku rekonstrukcji ukształtowania terenu w przedlokacyjnej fazie miasta można było uchwycić
w północnej części wzgórza zarys umocnień wczesnośredniowiecznego grodu
(ryc.

I).

Według planu warstwicowego gród ów był kolistego kształtu, o średnicy
150 m, co oznacza, że całkowita jego powierzchnia wynosiła ok. 1,8 ha. Od

Ryc. 1. Lublin — Stare Miasto. Próba rekonstrukcji planu walów i fos grodu okresu plemiennego
(V1H-X w.) na tle planu pierwotnej morfologii wzgórza i współczesnej zabudowy

PRZEMIESZCZENIA LUBELSKIEGO GRODU W CZASACH ŚREDNIOWIECZA.

9

pozostałej części wzgórza gród oddzielony był obniżeniem utworzonym przez
naturalny wąwóz i sztuczny przekop, biegnące pod obecnymi ulicami: Rybną,
Rynkiem i Złotą. Od strony doliny natomiast gród osłaniały — poza wałem
głównym — dwa krótkie odcinki wałów i suchych fos. Relikty umocnień zachowane od strony wysoczyzny pozwalają na wyobrażenie ich pierwotnej wielkości. Szerokość fosy wynosiła ok. 12 m, co pokrywa się z szerokością powstałej
na tym odcinku ulicy Złotej, głębokość zaś ok. 5 m licząc od poziomu podstawy wału. Wał ziemny był wysoki co najmniej na 4-5 m i szeroki na ok.
10 m. Przy obecnym stanie badań niemożliwe jest określenie rodzaju konstrukcji wałów lubelskiego grodu. Uchwycenie tylko w niewielkim stopniu dolnych
partii wału i jego podstawy pozwala jedynie na przypuszczenie, że mamy do
czynienia raczej z najprostszą konstrukcją w postaci nasypu ziemnego, w którego trzonie osadzona została palisada. W bezpośrednim sąsiedztwie grodu, od
strony wysoczyzny, usytuowane było podgrodzie. Trudno jednak stwierdzić, wobec braku badań, czy wyraźnie wyodrębniająca się na planie fosa, odcinająca
podgrodzie od wysoczyzny, pochodzi z okresu plemiennego, czy powstała dopiero przy wznoszeniu późnośredniowiecznego muru obronnego. Niewątpliwe
jest jednak występowanie na terenie grodu i podgrodzia rozproszonej zabudowy
w postaci półziemiankowych chat i jam gospodarczych.
Według typologii grodzisk A. Zakiego grodzisko lubelskie można zaliczyć
do form charakterystycznych dla tzw. horyzontu wiślańskiego. A. Żaki pojęcie
grodów wiślańskich wprowadził do literatury po badaniach linii obronnych krakowskiego Okołu i Wawelu. Uznał on oba wzgórza krakowskie za klasyczny
zespół grodowy tego typu, pochodzący z okresu V I I I - X wieku. Okół i Wawel
tworzyły w okresie plemiennym gród dwuczłonowy, otoczony wałami ziemnymi
z konstrukcjami palisadowymi. Obecnie do grupy grodów wiślańskich takich jak
w Krakowie, Zawadzie Lanckorońskiej czy Naszacowicach możemy ze względów typologicznych i chronologicznych włączyć również gród lubelski, natomiast jego wielkość, jeżeli nie policzymy domniemanego obronnego podgrodzia,
ustępuje powyższym grodom. Sięgając do przykładów bliższych wskażmy na
opublikowany ostatnio przez I. Kutyłowską podział grodzisk międzyrzecza Wisły i Bugu. Mimo odmiennej od prezentowanej tu interpretacji funkcjonalnej
i chronologicznej staromiejskiego grodziska istotne są uwagi dotyczące charakterystyki morfologicznej i wskazanie jego najbliższych analogii. W klasyfikacji
autorki grodzisko na wzgórzu staromiejskim należy do odmiany grodzisk przynajmniej dwuczłonowych, składających się z kolistego głównego członu i jednego
lub kilku podgrodzi wydzielonych dodatkowym wałem. Według I. Kutyłowskiej
drugim przykładem tej odmiany na terenie międzyrzecza Wisły i Bugu jest grodzisko w Skibicach, woj. zamojskie. Zarówno wybór formy terenowej — cypla
wchodzącego w dolinę rzeki — jak i rozplanowanie samego grodziska — koli-
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stego kształtu gród i przyległe doń podkowiaste podgrodzie—jest bliską analogią
lubelskiego obiektu. Grodzisko w Skibicach nie było systematycznie badane, ale
warto tu dodać, że znaleziska z jego powierzchni pochodzą z VIII/IX-XII wieku.
Na początku lat siedemdziesiątych E. Dąbrowska po badaniach osadnictwa
grodowego dorzecza górnej Wisły postawiła tezę o szczególnej roli lubelskiego
kompleksu osadniczego. Według autorki zespół lubelski — nazwany przez nią
Zespołem Wschodnim — jest jednym z trzech wielkich kompleksów osadniczych
na terenie późniejszej Małopolski, odpowiadającym w IX wieku wielkiemu plemieniu lub związkowi plemiennemu Lędzian. Pomijając złożoną problematykę
podziałów plemiennych stwierdzić należy, że hipoteza autorki o istnieniu wyodrębnionego zespołu lubelskiego staje się coraz bardziej zasadna; mapa osadnictwa
z tych czasów wskazuje, że wraz z zaprzestaniem funkcjonowania grodu w Chodliku i regresie osadnictwa w dolinie Chodelki znacznie intensywniej rozwija się
ośrodek lubelski.
W znacznie bogatszym tle osadniczym możemy obecnie rozpatrywać również znaleziska monet arabskich z terenu Lublina, a szczególnie skarbu z dzielnicy Czechów. Skarb miał charakter depozytu kupieckiego, a dotarł do Lublina
prawdopodobnie z kupcem bagdadzkim szlakiem przez Azję centralną, dorzecze Wołgi i Ruś. Lublin miałby być, jak przypuszczają autorzy opracowania
skarbu, ważnym etapem na odnodze znanego szlaku Kijów-Kraków-Praga. Odnoga ta — powstała na obszarze Grodów Czerwieńskich — biegła przez Lublin
ku bursztynowym złożom w Sambii. Takie usytuowanie ośrodka lubelskiego pozwala przypuszczać, że odgrywał on ważną rolę na szlakach handlowych. Walory
Lublina podnosi fakt umiejscowienia go nad Bystrzycą, która w niewielkiej odległości od miasta wpada do Wieprza, stanowiącego z kolei znakomite połączenie
z Wisłą.
W czasie istnienia grodu zarówno na wzgórzu staromiejskim po drugiej stronie Czechówki, jak i na skraju wysoczyzny opadającej ku dolinie rzek usytuowane były osady otwarte, które — patrząc na całość lubelskiej aglomeracji —
można nazwać wiejskimi osadami podgrodowymi. Na Czwartku najstarsze materiały wskazują, że osada istniała już w wieku VI, czyli jeszcze przed powstaniem
grodu. Trzy najstarsze fazy osadnicze, obejmujące okres od V I do połowy IX
stulecia, charakteryzują się rozwojem form wyrobów garncarskich, natomiast nie
zmienił się typ budownictwa. Z tego czasu odkryto 25 obiektów półziemiankowych, w tym 20 mieszkalnych, 3 gospodarcze i 2 produkcyjne. Kształty chat
zbliżone były do kwadratu o powierzchni rzędu 12-16 m kw. W wyposażeniu
odkrytych domostw uwagę zwraca różnorodność urządzeń grzewczych. Najczęściej występowały piece kopułkowe, lepione z gliny i kamieni lub drążone tuż
przy glinianej podłodze w jednej z lessowych ścian domostwa, rzadziej paleniska
płaskie i otwarte.
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Włączając do naszych rozważań wyniki badań archeologicznych wzgórza
czwartkowskiego, jak również prospekcje powierzchniowe wokół Lublina, możemy stwierdzić istnienie lubelskiego skupiska osadniczego doby plemiennej
V I I I - X wieku, stanowiące centrum wschodniego zespołu osadniczego, drugiego
obok zespołu chodlikowskiego, na północno-wschodnich rubieżach późniejszej
Małopolski. Lubelski ośrodek grodowy zakończył swój żywot wraz z aneksją
obszaru między Wisłą i Wieprzem w obręb państwowości piastowskiej w X
stuleciu.
Po spaleniu grodu plemiennego na wzgórzu staromiejskim nowy gród powstał na północ od Czechówki, na niewielkim wzgórzu znanym obecnie jako
stary Kirkut. Wzgórze w kształcie trapezowatego cypla łączył ze staromiejskim
jedynie wąski przesmyk, a dzielił głęboki wąwóz. Pierwotnie od zachodu i południa skarpy wzgórza stromo opadały ku Czechówce. Przekształcenia wzgórza,
szczególnie od strony zachodniej, nastąpiły po zajęciu jego części na cmentarz
żydowski. W zapiskach z lat 1502 i 1508 znajdujemy informację o występującym
tu starym grodzisku, natomiast z roku 1552 o grodzisku, które starosta lubelski
w części wydzierżawił Żydom na cmentarz. Badania archeologiczne potwierdziły
istnienie na tym wzgórzu wczesnośredniowiecznego grodziska. Do dzisiaj jednak
trwają wśród archeologów spory co do ścisłej chronologii jego początków. Z odkryć można jednak niewątpliwie stwierdzić, że wały grodu istniały już w połowie
X I wieku. Powstanie na wzgórzu Kirkut grodu wiąże się z tworzeniem centrum
administracyjnego i gospodarczego nowego porządku. Należy w tym miejscu zaznaczyć, że cechą charakterystyczną rozszerzania się państwowości piastowskiej
było tworzenie nowej sieci grodowej. Stare ośrodki znalazły się w większości
poza strefą nowych skupisk osadniczych. Na przykładzie Lublina uwidacznia się
zjawisko regresu czy nawet hiatusu osadniczego na terenie dawnego centrum
grodowego na wzgórzu staromiejskim, znacznemu natomiast ożywieniu osadniczemu ulega strefa na północ od Czechówki, głównie w oparciu o dawną osadę
wiejską na wzgórzu czwartkowskim, gdzie powstaje pierwsza parafia z kościołem
pw. św. Mikołaja. Badająca wzgórze czwartkowskie M. Młynarska-Kaletynowa
stwierdziła, że na przełomie X i XI wieku zaszły zasadnicze zmiany w charakterze zabudowy osady. Intensywna zabudowa, zwłaszcza w części bliżej kościoła
św. Mikołaja, różniła się od zabudowy starszej osady. Według tej badaczki zamiast domostw wgłębionych w ziemię budowano tu zapewne normalne zrębowe
budynki naziemne, po których, poza jamami gospodarczymi, nie pozostały żadne
uchwytne ślady w warstwie kulturowej.
O wiele gorzej pod względem rozpoznania archeologicznego przedstawia
się obraz sąsiadującego z grodem od wschodu terenu Białkowskiej Góry. Na
powiązania tego wyniesienia z grodem na wzgórzu Grodzisko wskazywali już
T. Wąsowicz, A. Gardawski i M. Młynarska-Kaletynowa, jednak systematyczne
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badania archeologiczne nie zostały przeprowadzone. Szczególną uwagę poświęciła temu terenowi T. Wąsowicz, stwierdzając, że ze względu na usytuowanie przy
przeprawie na Bystrzycy gród i osadnictwo w rejonie obecnej Kalinowszczyzny
odegrały znaczącą rolę. Spostrzeżenia autorki mogą potwierdzać znaleziska XI-wiecznych monet czeskich, bawarskich, szwabskich i węgierskich; najmłodsza
z nich, moneta węgierska Andrzeja I, pochodzi z lat 1046-1061. Zostały one
znalezione niedaleko grodu i możemy zastanawiać się, czy dowodzi to znaczenia
przebiegającego obok grodu szlaku czy też, zgodnie z sugestiami R. Kiersnowskiego i S. Tabaczyńskiego, „znaleziska te wyznaczają punkt docelowy handlu
dalekosiężnego, który ten handel prowadził i tazauryzował uzyskane w zamian za
swe towary kruszec i monety". Przyglądając się mapie skarbów monet tego czasu
zauważamy, że na ziemi lubelskiej lokują się one wzdłuż cieków wodnych —
Bystrzycy i Wieprza. W obrębie Lublina są to skarby na Czubach-Rurach, Tatarach i Kalinowszczyźnie, a poza miastem — w Lubartowie, Woli Skromowskiej
i Dęblinie. Nieprzypadkowo, zapewne, szlak ten rozciąga się między istniejącymi
w tym czasie grodami w Lublinie i Sieciechowie. Rozmieszczenie monet wzdłuż
wymienionych rzek, przy obecnym stanie badań, zdaje się sugerować, że mamy
do czynienia z napływem pieniądza od strony Mazowsza.
Wraz ze wzrostem zainteresowania ziemiami wschodnimi za czasów Kazimierza Sprawiedliwego Lublin staje się ważnym punktem zarówno na mapie
administracji państwowej (siedziba kasztelana), jak i kościelnej (powstaje archidiakonat). Jednak konsekwencją polityki wschodniej jest również wzrost militarnego zagrożenia miasta — wtedy właśnie następuje moment ostatniej translacji
centrum grodowego na wyspowato położone wzgórze zamkowe. Prawdopodobnie
wzgórze to, jak zauważył C. Gawdzik, uformowały wody Czechówki żłobiące
ujście ku dolinie bystrzyckiej. Natomiast, jak wskazują badania fizjograficzne,
obniżenie między wzgórzami staromiejskim i zamkowym jest zapewne pozostałością dawnej doliny Czechówki lub jej odnogi. Zmieniające się w tym czasie
stosunki hydrograficzne w dolinie Bystrzycy i Czechówki — podniesienie poziomu rzek i wód gruntowych — spowodowały jej zabagnienie i ograniczenie
dostępu do wzgórza. Można się było tam dostać tylko przez system grobli i pomostów.
Z powstaniem nowego grodu na wzgórzu zamkowym wiąże się ponowne
ożywienie osadnictwa na wzgórzu staromiejskim. W obrębie przestrzeni dawnego
grodu powstaje nowe osiedle z siedzibą archidiakona i kościołem parafialnym pw.
św. Michała. Obok ośrodka archidiakońskiego rodzi się przedlokacyjne miasto.
Na marginesie tych ustaleń przyznać należy, że w znacznym stopniu znalazły
potwierdzenie niektóre hipotezy lubelskich historyków, profesorów Kazimierza
Myślińskiego i Józefa Szymańskiego, postawione jeszcze w czasach niepełnego
rozpoznania archeologicznego wzgórza staromiejskiego. J. Szymański analizu-
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jąc sprawę sprzedaży wójtostwa dziedzicznego w Lublinie stwierdza, że wokół
kościoła św. Michała powstała osada będąca własnością biskupią lub archidiakońską. Podobne przypadki — zauważa autor — wystąpiły w przedlokacyjnym
Krakowie i Sandomierzu. Kościół parafialny był już uposażony, a prawo patronatu nie należało do księcia. Prawo patronatu nad kościołem uzyskują królowie
dopiero w 1415 roku. Do tych trafnych uwag można dorzucić jeszcze wzmiankę
Długosza w „Liber beneficiorum", w której zaznacza, że prawo patronalne nad
kościołem św. Michała należało od dawna do biskupa krakowskiego. Z kolei
K. Myśliński dostrzegł na wzgórzu staromiejskim nie tylko własność, lecz również siedzibę archidiakona w pobliżu kościoła św. Michała. Według tego autora
uposażenie kościoła obejmowało całą północną część wzgórza, ograniczoną od
południa linią krzywizny obecnych ulic Rybnej i Złotej, a więc obszar dawnego
grodu i znaczny fragment późniejszego miasta lokacyjnego. Autor tym samym
rozszerzył teren własności archidiakońskiej określonej przez Długosza w opisie
dokumentu sprzedaży wójtostwa z 1342 roku. W dokumencie tym Kazimierz
Wielki w zamian za teren między kościołami św. Michała i św. Stanisława nadaje archidiakonowi 12 łanów kmiecych wsi Dziesiąta. K. Myśliński zauważa, że
rozmiary nadania wskazują na znacznie większy teren, niż opisuje Długosz i jest
to uwaga słuszna chociażby ze względu na czas, kiedy Długosz określał rozmiary
zakupionej części miasta — w momencie opisu była to w obrębie lokacyjnego
miasta pozostałość własności archidiakońskiej, którą dziejopis widział w czasie
pobytu w Lublinie w latach 1473-1476, gdy zajmował się wychowaniem synów
Kazimierza Jagiellończyka.
Spójrzmy teraz na kwestię siedziby archidiakona przez pryzmat topograficzny. Lokalizacja pierwotnego dworu archidiakońskiego jest trudna do określenia, gdyż nie zachowały się w pobliżu świątyni jakiekolwiek relikty przyziemia.
Na południe od kościoła, niemalże do polowy obecnego bloku zabudowy między ulicami Grodzką, Rynkiem, Złotą, Archidiakońską i placem Po Farze sięgał
cmentarz przykościelny. Od strony zachodniej, w poszerzeniu traktu późniejszej
ul. Grodzkiej, znajdował się plac targowy, od wschodniej na krawędzi wzgórza
przebiegały umocnienia obronne. Jedyną możliwość usytuowania dworu stwarzał
plac przyległy do kościoła od północy. Wybór ten potwierdzają badania historyków sztuki J. Teodorowicz-Czerepińskiej i S. Michalczuka, którzy wskazują,
że w miejscu obecnej kamienicy przy ul. Grodzkiej 11, powstałej w pierwszej
połowie X V I I wieku jako siedziba plebanii, istniał do końca X V stulecia dom
proboszcza kościoła św. Michała. Pewną przesłanką wskazującą na wcześniejszą
metrykę domu plebańskiego jest układ do dziś zachowanych piwnic, które nie
pasują do XVII-wiecznego założenia, ale wyraźnie współgrają z linią średniowiecznych umocnień. Zniszczony kontekst pierwotnych nawarstwień ziemnych,
zwanych kulturowymi, nie pozwala na szersze dywagacje archeologiczne, nie-
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mniej warto wskazać, że na złożu wtórnym, powstałym przy wznoszeniu XVII-wiecznej plebanii znaleziono zespół późnośredniowiecznych kafli garnkowych.
W Polsce kafle tego typu występują od połowy X I V wieku i pochodzą przede
wszystkim z siedzib społecznej elity.
Kwestie podjęte przez K. Myślińskiego i J. Szymańskiego w odniesieniu
do lubelskiego archidiakonatu ożywają obecnie również w atmosferze dyskusji
nad rolą czynnika możnowładczego w kształtowaniu się najstarszych ośrodków
miejskich na ziemiach polskich. Wpływ obecności dworu archidiakońskiego na
wykształcenie się miejskiego charakteru osady trudny jest jeszcze do zbadania,
można tu jedynie rozpatrywać rolę samego osiedla archidiakońskiego, w skład
którego wchodziły kościół i targ. Przykłady, chociażby z Poznania i Krakowa,
wskazują bowiem, że miasta lokowano na terenie przyległym do zagospodarowanych ośrodków kościelnych, gdzie funkcje sakralne przenikały się z targowo-produkcyjnymi i usługowymi. W czasie istnienia osady archidiakońskiej w Lublinie
przez osiedle staromiejskie biegł ponadto trakt ku grodowi kasztelańskiemu —
trakt powtórzony w swym przebiegu przez późniejszą ul. Grodzką w obrębie
miasta lokacyjnego. Trakt ten, jak dowodzą badania J. Teodorowicz-Czerepińskiej, rozszerzał się na zachód na wysokości kościoła św. Michała tworząc plac
w rodzaju Długiego Targu gdańskiego, gdzie mogło się pomieścić centrum handlowe trzynastowiecznej osady. R. Szczygieł stwierdził ostatnio, że owo centrum
handlowe istniejące na placu przy kościele św. Michała zostało przeniesione na
nowo wytyczony rynek miasta lokacyjnego. Dawny plac targowy wypełniła natomiast zabudowa, powiększając w ten sposób działki siedliskowe i wyrównując
zachodnią linię ul. Grodzkiej. Autor ten przypuszcza, że stało się to wraz ze
zmianami przestrzennymi związanymi z lokacją miasta.
Na styku z nowym osiedlem zbiegały się również ważne szlaki handlowe,
jeden w kierunku Krakowa przez Bełżyce, Urzędów, Zawichost i Sandomierz,
drugi w kierunku Radomia przez Wąwolnicę, Wietrzną Górę (Kazimierz Dolny),
Wojszyn. Wzgórze staromiejskie jest też pierwszym członem osadniczym aglomeracji miejskiej, z którym spotykają się przybysze z zachodu i południa, przede
wszystkim kupcy zmierzający na Ruś.
Omawiana powyżej osada atchidiakońska, rozwijająca się co najmniej od
końca X I I stulecia, po przeniesieniu tu w pierwszej połowie XIII wieku parafii
z Czwartku zaczyna dynamicznie nabierać cech miejskich, by w drugiej połowie
tego stulecia osiągnąć rozmiary i charakter miejskiego ośrodka przedlokacyjnego.
Czwartek natomiast traci wiodącą pozycję w lubelskiej aglomeracji i schodzi do
roli przedmieścia.
Spróbujmy obecnie odpowiedzieć na pytanie, kiedy narodziło się na wzgórzu staromiejskim miasto i czy możliwa była jego wcześniejsza niż w 1317
roku lokacja. Rozważania na ten temat rozpocznijmy od wzmianki w Roczniku
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Traski mówiącej o odzyskaniu Lublina z rąk ruskich przez rycerstwo krakowsko-sandomierskie w 1302 roku — „Eodem anno inierunt milites Cracovienses
et Sandomirenses Russiam, videlicet Lublinum Novum quod Rutheni occupaverunt pluribus annis expugnaverunt, deinde in paucis cum multitudine Ruthenorum
et Lithuanorum ac Tartarorum pugnaverunt et Domino cooperante de omnibus
trumphaverunt. Postea reversi ipsum castrum optinuerunt". Z opisu wynika kolejność przejścia wojsk polskich przez Lublin: najpierw zdobyte zostaje nowe
miasto — a więc otoczone było umocnieniami — później po wyparciu i pokonaniu przeciwnika poza Lublinem następuje powrót i zajęcie grodu. Najistotniejsze
w tym momencie dla naszych rozważań jest to, czy Lublinum Novum to określenie nowej osady miejskiej. Powstaje pytanie: w opozycji do jakiej osady —
nazwijmy ją antiąua civitas — powstało to określenie. Wyjaśnienie mechanizmu
narodzin miasta na wzgórzu staromiejskim w sytuacji skromnej bazy źródłowej
i braku nowszych badań urbanistycznych będzie pełniejsze, jeżeli rozważania nasze odniesiemy do szerzej rozpoznanych ośrodków miejskich, wskazujących jednocześnie istotne podobieństwa do przypadku lubelskiego. W analizie przemian
topograficznych związanych z translatio civitatis niezwykle trafne i pomocne okazują się spostrzeżenia T. Lalika na temat znaczenia pojęcia Stare Miasto. Autor
zauważył, że jeżeli następowała podwójna zmiana lokalizacji ośrodka miejskiego
— a przecież analogiczny przykład znajdujemy w Lublinie — to Starym Miastem
nazywana była osada pośrednia, a nie najstarsza, zazwyczaj bardzo odległa. Na
podstawie określenia Stare Miasto można zlokalizować ośrodek miejski, który
najczęściej był stadium przejściowym między miastem okresu najwcześniejszego
( X - X I wieku) a lokacyjną gminą X I I I - X I V stulecia. W przesunięciach centrum
ośrodka miejskiego w Łęczycy znajdujemy zaskakujące podobieństwa do translacji lubelskich. Przede wszystkim na plan pierwszy wysuwa się fakt, że na terenie
Starego Miasta łęczyckiego znajdowała się własność archidiakona krakowskiego
Gumberta. Osada staromiejska rozwinęła się wokół dworu i kościoła archidiakońskiego. Jak pisze T. Lalik, przeprowadzenie ostatecznej lokacji największych
ośrodków miejskich wiązało się jednocześnie z likwidacją części dworów w wyniku komasacji przeprowadzonej przed lokacją. W Lublinie likwidacja własności
archidiakońskiej odbywa się najpóźniej wraz ze sprzedażą wójtostwa przez Kazimierza Wielkiego w 1342 roku. Według K. Myślińskiego i J. Szymańskiego
stało się to za czasów Władysława Łokietka. Jak już wspomniano, rekompensatą za odebrany dwór była wieś Dziesiąta, jednakże jeszcze w X V wieku toczą
się procesy sądowe Kościoła z miastem o odzyskanie archidiakońskiego placu
i znajdujących się na nim zabudowań.
Proces integracji osady przykościelnej z lokowanym miastem na wzgórzu
staromiejskim w Lublinie przebiegał podobnie jak w Poznaniu. Według badań
archeologicznych J. Żaka w pierwszej połowie XIII wieku obok osady wokół
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kościoła św. Gotarda i cmentarza przykościelnego funkcjonuje na terenie własności książęcej osada o luźnej zabudowie. Na j e j terenie książę lokuje miasto
w 1253 roku. Zanim to jednak uczyni, nadaje kościół św. Gotarda dominikanom, a nadanie to obejmuje nie tylko budynek świątyni, lecz również zabudowę
należącą do duchownych i obsługi kościelnej. W zamian za nadanie kościoła dominikanom biskup, jego dotychczasowy właściciel, otrzymuje od księcia nowy
kościół wraz z przeniesieniem tu parafii. W Lublinie proces zmian układu przestrzeni był podobny, inaczej jednakże wyglądała sprawa samych dominikanów.
Dominikanie lubelscy od początku swego osiedlenia na wzgórzu staromiejskim
usytuowani byli poza osadą archidiakońską, w miejscu zajmowanym do dzisiaj.
Położenie to — na skraju wzgórza — jak również znaczenie tego konwentu
w kształtowaniu się przedlokacyjnego miasta wymaga komentarza.
Zajęcie przez kościół dominikański, potem i klasztor, miejsca przy krawędzi
wzgórza blisko wałów, a później murów obronnych sugeruje, że próba usytuowania tych obiektów musiała stanąć w obliczu jakiegoś urbanistycznego ładu.
F. Kiryk uważa, że „nadanie Maciejowi z Opatowca wójtostwa lubelskiego przez
W. Łokietka w 1317 roku nie świadczy z pewnością o początkowym etapie urbanizacji Lublina, skoro miasto miało już wyznaczony obszar zabudowy, pól i ogrodów w ramach stu łanów". Zanim odpowiemy na pytanie, na ile jest to możliwe,
spróbujmy określić czas osiedlenia się dominikanów, a więc i ewentualną cezurę
rozplanowania wzgórza staromiejskiego. Jan Długosz w „Liber beneficiorum"
pisze, że kościół dominikański pw. św. Stanisława wraz z pierwszymi zabudowaniami klasztornymi został założony i uposażony przez Kazimierza Wielkiego
w roku 1342. Murowane założenie powstało według Długosza na miejscu dawnej drewnianej kaplicy-oratorium pw. św. Krzyża. J. Kłoczowski tekst Długosza
interpretuje nie jako dowód osiedlenia się nowego zakonu dominikańskiego, ale
jako nowe uposażenie umożliwiające rozwój działającego już konwentu. Istnieją
bowiem przesłanki wskazujące, że dominikanie przebywali w Lublinie już od
lat sześćdziesiątych XIII wieku. J. Kłoczowski za taką przesłankę uważa notkę
0 śmierci dwóch dominikanów w czasie najazdu Jadźwingów i Litwinów na ziemię lubelską w 1282 roku. Jednakże trudno odnieść tę wiadomość, jak słusznie
zauważa K. Myśliński, konkretnie do Lublina. Niewątpliwie jednak do Lublina
odnoszą się dwie inne wzmianki. Pierwsza to pozwolenie kapituły w Bordeaux
z 1277 roku na założenie klasztoru w Lublinie. Druga wzmianka to wykaz klasztorów dominikańskich z roku 1301, w którym figuruje również klasztor lubelski.
Uznanie, że od lat sześćdziesiątych XIII wieku w Lublinie przebywali dominikanie i to w miejscu, w którym potem powstało murowane założenie kościoła
1 klasztoru, zbliża do sugestii o rozplanowaniu miasta przed 1317 rokiem i skłania
do rozważenia tezy postawionej w 1961 roku przez W. Mullera o wcześniejszej
lokacji miasta na prawie czynszowym. Przypomnijmy zatem, jakie argumenty

PRZEMIESZCZENIA LUBELSKIEGO GRODU W C Z A S A C H ŚREDNIOWIECZA.

17

przytacza ten autor za wczes'niejszą lokacją miasta. Zwraca on uwagę, że jeszcze
w XVIII-wiecznych lustracjach znajdujemy odwoływania się do jakiegoś' wcześniejszego dokumentu lokacyjnego. Poważniejszym jednak argumentem, według
W. Mullera, jest fakt, że dokument z 1317 roku nie jest dokumentem lokacyjnym,
lecz kontraktem sprzedaży wójtostwa, gdzie przede wszystkim określa się uposażenie wójta dziedzicznego i jego kompetencje w zakresie sądownictwa. Jako
drugoplanowe — zauważa autor — występują kwestie najważniejsze dla miasta,
np. nadanie ziemi, wyrażenie woli księcia, by posługiwano się prawem magdeburskim, zwolnienie z czynszów. Poza tym autor zwraca uwagę na ustęp w dokumencie świadczący, że mieszkańcy Lublina płacili czynsz przed rokiem 1317.
Tak więc dokument z 1317 roku zawiera nie nadanie prawa magdeburskiego,
lecz stwierdzenie, że miasto się nim już posługiwało, co związane było z jurysdykcyjnymi uprawnieniami wójta. Teza ta znajduje uzasadnienie, pod względem
analizy formalnej dokumentu, we wnikliwych studiach S. Kurasia nad przywilejami lokacyjnymi. Autor ten zalicza dokument lokacyjny Lublina do quasi-lokacyjnych i stwierdza, że tego typu dokumenty zawierają uposażenie wójtostwa i są
faktycznie dokumentami nadania, sprzedaży lub zatwierdzenia posiadania wójtostwa, do których — dla ozdoby — dodano klauzule przenoszące na prawo niemieckie.
W. Muller proponuje pierwszą lokację Lublina odnieść do czasów między
1253 a 1259 rokiem, a więc dołączyć lokację naszego miasta do serii lokacji
miast małopolskich przez Bolesława Wstydliwego.
Krytycznie do propozycji W. Mullera odniósł się K. Myśliński, stawiając
m.in. zarzut, że przeciw tak wczesnej lokacji przemawia brak jakiegokolwiek
porządku urbanistycznego charakterystycznego dla miast lokacyjnych. Zauważyć
jednak należy, że autor ten odniósł swoje spostrzeżenie do terenu północnej części
wzgórza, a więc, jak sam zresztą ustalił, do osiedla archidiakońskiego. Osiedle to
natomiast, jak już wspomniałem, ma rozplanowanie charakterystyczne dla wielu
osad przedlokacyjnych, gdzie centralny rynek powstał z poszerzenia głównego
traktu. Po lokacji miasta rynek ów zostaje zabudowany do linii tworzącej się
ul. Grodzkiej. Porządku urbanistycznego charaktery stycznego dla miasta lokacyjnego możemy się więc doszukiwać, podobnie jak w Poznaniu, na terenie
przyległym do osady otaczającej kościół i cmentarz przykościelny. W Lublinie
takie miejsce było możliwe w południowej części wzgórza, w miejscu obecnego
rynku i bloków przyrynkowych. Do momentu przejęcia na własność osady archidiakońskiej książę mógł lokować miasto jedynie na terenie swojej własności, rozciągającej się na południe od własności archidiakona. Nowy układ przestrzenny
musiał jednak od samego początku mieć w swych założeniach integrację całości
osadnictwa na wzgórzu, na inne rozwiązanie bowiem nie pozwalała ani skromna
powierzchnia wzgórza, ani jego ukształtowanie. Kiedy mogła nastąpić owa regu2 Lublin w dziejach i kulturze Polski
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lacja? Zdobywanie Lublina w 1302 roku oznacza niewątpliwie, że miasto miało
umocnienia obronne. Analiza ukształtowania wzgórza wskazuje, że linia umocnień była zgodna z przebiegiem murów i fosy miasta lokacyjnego. Była to ze
względu na ukształtowanie całego cypla staromiejskiego najbardziej uzasadniona
linia odcięcia przyszłej enklawy miejskiej od trzonu wysoczyzny. Badania archeologiczne w północnej części wzgórza wskazują na niewielki stopień użytkowania terenu przypuszczalnej lokacji sprzed 1317 roku. W tym kontekście bardziej
zrozumiały staje się napis dorsalny z X V wieku na dokumencie z 1317 roku
głoszący, że miasto powstało „de novo radice".
Powracając zaś do kwestii dominikanów w Lublinie stwierdzić należy, że
analogie z innych miast dowodzą znaczącej roli dominikańskich zespołów osadniczych. W Krakowie na placu dominikańskim odbywały się targi, w Sandomierzu targ usytuowany był obok osady dominikańskiej. W Lublinie również,
na podstawie źródeł pisanych i kartograficznych, możemy wskazać na istnienie
placu targowego przy kościele dominikańskim. Przykład Krakowa pokazuje, że
dominikanów osadzano w najludniejszej części zespołu osadniczego, określanej
jeszcze przed lokacją jako „civitas". W Lublinie część południowa wzgórza nie
była jeszcze dobrze zagospodarowana, lecz zlokalizowanie na jego skraju dominikanów wskazuje, że teren ten został już podzielony. Być może lokacja przed
1317 rokiem miała charakter nieudany. Adekwatne jest tu stwierdzenie F. Kiiyka,
iż Lublin w roku 1317 nie był jeszcze w pełni zorganizowanym miastem. Lokacja
Lublina, podobnie jak wielu ośrodków miejskich, nie była aktem jednorazowym.
Proces zagospodarowywania miasta trwał do schyłku średniowiecza, kiedy to —
jak wskazują badania archeologiczne — zanika zupełnie obniżenie fosy dawnego
grodu i powstaje wzdłuż jej przebiegu linia zabudowy tworząca obecny zarys ulic
Złotej i Rybnej. W tym okresie utrwala się zasadniczy kształt miasta wyznaczony
usytuowaniem rynku i wychodzących zeń ulic.
Podsumowując wyniki badań archeologicznych i historycznych Lublina
i umieszczając je w kontekście dziejów miast polskich, można wydzielić następujące okresy jego przemian:
1. Powstawanie zespołu osad otwartych nad dolinami zbiegu rzek Bystrzycy,
Czechówki i Czerniejówki, zespołu egzystującego w V I - V I I wieku, a więc w granicach najstarszego horyzontu wczesnośredniowiecznego osadnictwa słowiańskiego na Wyżynie Lubelskiej.
2. Tworzenie grodu lubelskiego jako ośrodka terytorium plemiennego Zachodnich Słowian (może Lędzian ?) od VIII do X wieku, usytuowanego, być
może z obronnym podgrodziem, na północnej części wzgórza staromiejskiego.
W pobliżu grodu — osady otwarte, na czele z czwartkowską. Od strony wysoczyzny dostępu do ośrodka grodowego strzegły punkty obronne, m.in. na Żmigrodzie.
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3. Wcielenie ośrodka lubelskiego do państwa gnieźnieńskiego — zniszczenie grodu plemiennego i wzniesienie nowego, administracyjnego, na wzgórzu
Grodzisko (Kirkucie) w X wieku.
4. Odbudowa w ramach drugiej monarchii ( X I - X I I w.) administracji państwowej i kościelnej — powstanie nowego grodu na wzgórzu zamkowym i rozwój
targu na wzgórzu Czwartek, a wraz z nim powstanie pierwszej parafii lubelskiej
z kościołem św. Mikołaja.
5. Powstanie osiedla archidiakońskiego z kościołem św. Michała jako głównego członu aglomeracji miejskiej — Lublin w orbicie polityki wschodniej Kazimierza Sprawiedliwego.
6. Budowa zamku (wieża okrągła — tzw. donżon) na wzgórzu zamkowym
i organizacja miasta lokacyjnego na wzgórzu staromiejskim w czasie jednoczenia
Polski w drugiej połowie XIII i początkach XIV wieku oraz jego rozwój w ciągu
następnego stulecia.
Kończąc, pozwolę sobie na pewną refleksję. Otóż międzyrzecze Wisły i Bugu
można było do niedawna zaliczyć do najsłabiej poznanych regionów średniowiecznej Polski. Mam tu na myśli przede wszystkim badania archeologiczne.
Ostatnie lata przyniosły jednakże poważny wzrost zasobu źródeł archeologicznych oraz powstanie dużej liczby publikacji naukowych, chociaż trzeba stwierdzić, że upowszechnienie tych ostatnich ma z wielu względów ograniczony zasięg. Powoduje to niekorzystną sytuację badawczą — ocena wielu zjawisk kulturowych i osadniczych w średniowieczu Lublina i ziemi lubelskiej nosi brzemię
sądów sprzed lat kilkudziesięciu.
Nie najlepiej przedstawia się miejsce lubelskiego ośrodka w literaturze
naukowej odnoszącej się do okresu plemiennego, szczególnie V I I I - X wieku. W
najnowszej syntezie Słowiańszczyzny Zachodniej pióra L. Leciejewicza na mapie
obrazującej stan osadnictwa okresu V I - I X wieku Lublin występuje jako osada
otwarta, natomiast na mapce odnoszącej się do przełomu X i XI wieku Lublina nie
ma wcale (!). A przecież gdyby porównać gęstość osadnictwa wokół plemiennych
grodów Krakowa i Lublina, jak również wielkości samych założeń grodowych —
w Lublinie gród i podgrodzie na wzgórzu staromiejskim, w Krakowie wzgórze
wawelskie i Okół — to nie widać dużych dysproporcji. Gdyby zaś wziąć pod
uwagę chronologię wczesnośredniowiecznej ceramiki słowiańskiej, to Lublin
również nie ustępuje stolicy późniejszej Małopolski. Czy więc rola Lublina
w porównaniu z Krakowem to nie efekt jego pozycji historiograficznej?
Do oceny roli Lublina w późniejszych fazach wczesnego średniowiecza posłużmy się pojedynczym, acz istotnym przykładem — zasięgiem występowania
architektury romańskiej na ziemiach polskich na wschód od Wisły. Przed 20 laty
profesor Henryk Samsonowicz sformułował oryginalną tezę, że można „doszukiwać się bliskich związków geograficznych między zasięgiem sztuki romańskiej
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w Polsce a obszarem XIIl-wiecznej kolonizacji na prawie niemieckim". W 1975
roku ukazuje się praca lubelskiego historyka sztuki Wojciecha Koziejowskiego,
który potwierdza romański charakter wieży (tzw. donżonu) na wzgórzu zamkowym w Lublinie. Do dzisiaj jednak w czołowych podręcznikach historii architektury budownictwo romańskie zatrzymuje się na linii Wisły i Sanu. Tak unikatowych rozmiarów, niezwykle dojrzała w formie architektonicznej wieża, wykazująca podobieństwa z obiektami nad środkową Łabą, m.in. w Magdeburgu, skłania
do postawienia hipotezy, iż powstanie pierwszej formy zamku w połowie XIII
stulecia wskazuje na włączenie Lublina do ruchu lokacyjnego z inicjatywy Bolesława Wstydliwego. Przypomnijmy w tym miejscu również hipotezę W. Mullera
z 1961 roku, który łączył z tym władcą pierwszą lokację naszego miasta. Wyniki
badań archeologicznych i historycznych ukazują Lublin tego czasu jako najważniejszą aglomerację miejską międzyrzecza Wisły i Bugu, której skromny obraz
w powszechnej świadomości społecznej — na tle Krakowa, Sandomierza czy
Zawichostu — j e s t przede wszystkim skutkiem stanu badań. Pozostaje żywić nadzieję, że przedstawione w tym szkicu rezultaty badań wzgórza staromiejskiego,
odsłonięcie jego roli w okresie plemiennym i później w kształtowaniu się ośrodka
miejskiego zmieni w jakimś stopniu poznawczą optykę i zachęci do dalszych badań i dyskusji nad dziejami miasta nad Bystrzycą.
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WŁADYSŁAW ŁOKIETEK —
DOBROCZYŃCA LUBLINA
Władysław Łokietek należał do najwybitniejszych Piastów na tronie polskim.
Lublin zawdzięcza mu nadanie prawa miejskiego.
Ojcem Władysława Łokietka był prawnuk Bolesława Krzywoustego, książę
kujawsko-lęczycki Kazimierz, a matką — Eufrozyna, księżniczka śląska. Eufrozyna była trzecią żoną księcia Kazimierza. Małżeństwo układało się szczęśliwie,
powiła ona księciu Kazimierzowi czworo dzieci: trzech synów i jedną córkę.
Wśród synów Eufrozyny najstarszy był Władysław Łokietek, urodzony w 1260
roku.
Kiedy zmarł książę Kazimierz, jego syn Władysław Łokietek liczył zaledwie
7 lat. Po śmierci księcia Kazimierza dwaj przyrodni bracia Władysława Łokietka,
z drugiego małżeństwa ojca, wzięli: Leszek Czarny — Sieradz, Ziemomysl —
północne Kujawy z Inowrocławiem, a Władysławowi Łokietkowi i jego rodzonym braciom — Kazimierzowi i Ziemowitowi przypadły południowe Kujawy
z Brześciem, księstwo łęczyckie i ziemia dobrzyńska.
Władysław, wskutek niskiego wzrostu nazywany Łokietkiem, nawet po dojściu do lat dojrzałych niczym nie różnił się od współczesnych mu Piastowiczów
i politycznie nie odgrywał większego znaczenia. Wielka polityczna rola Władysława Łokietka rozpoczęła się dopiero z chwilą śmierci jego przyrodniego brata
Leszka Czarnego, który w 1288 roku zmarł bezpotomnie po dziesięcioletnich rządach w Krakowie. Władysław Łokietek miał wówczas 28 lat, był człowiekiem
ambitnym, żądnym władzy, sławy, któremu już było dane poznać twarde prawa
polityki.
Po śmierci Leszka Czarnego nastąpił podział ojcowizny. Kazimierz wziął
Łęczycę, Ziemowit — Dobrzyń, a Władysław Łokietek dostał Kujawy brzeskie,
ponadto odziedziczył po Leszku Czarnym Sieradz. Ale co znaczył Sieradz przy
innej spuściźnie po przyrodnim bracie: Małopolsce z Krakowem, starą stolicą
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Polski. Władysław Łokietek wnet podjął walkę o tę ważną pod względem
politycznym dzielnicę i już w rok po zgonie Leszka Czarnego władał Małopolską.
Te pierwsze małopolskie rządy Władysława Łokietka były tylko epizodem: ziemią
krakowską władał sześć miesięcy, natomiast dłużej, bo trzy lata, rządził ziemią
sandomierską. Rok 1292 i szereg lat następnych były bardzo niepomyślne dla
Władysława Łokietka: nie tylko został wyparty z ziemi sandomierskiej, ale utracił
także własne dziedzictwo — Kujawy brzeskie i Sieradz — i musiał pójść na
tułaczkę.
W 1304 roku, przy pomocy zwerbowanego na Węgrzech rycerstwa, udało się
Władysławowi Łokietkowi zająć Sandomierskie i Sieradzkie. Wyzyskując śmierć
króla Czech i Polski Wacława II, która nastąpiła w 1305 roku, i skrytobójcze
zamordowanie w roku następnym jego syna Wacława III, gdy przygotowywał
on wyprawę na Polskę, Władysław Łokietek opanował Kraków i obdarzył
miasto przywilejami handlowymi oraz znaczną autonomią w celu pozyskania
tamtejszego mieszczaństwa. Spore przywileje ekonomiczne otrzymali wówczas
także mieszczanie Nowego Sącza.
Po zamordowaniu Wacława III w sierpniu 1306 roku również Pomorze Gdańskie uznało Władysława Łokietka za swego pana. Niestety, nie udało się księciu
ogarnąć swą władzą Wielkopolski. Gdyby osiągnął taki sukces, zjednoczenie całego kraju byłoby bliskie pełnej realizacji. Na to jednak trzeba było poczekać
jeszcze kilkanaście lat. Niemniej już w 1306 roku Władysław Łokietek stał się
restauratorem polskiej jedności i najpewniejszym kandydatem na króla Polski. Pojawiły się i nowe przeszkody na drodze do zjednoczenia państwa. Najgroźniejszą
z nich było włączenie się Krzyżaków do walki o polskie ziemie — w latach 13081309 podstępnie zajęli oni Pomorze Gdańskie, co miało poważne następstwa polityczne, a przede wszystkim gospodarcze (utrata dostępu do Morza Bałtyckiego).
Drugą istotną przeszkodą była wrogość elity społecznej w głównych miastach
małopolskich, przeważnie niemieckiej, odnośnie działalności księcia zmierzającej do zjednoczenia ziem polskich. Podniesiony w Krakowie pod wodzą wójta
Alberta bunt przeciw Łokietkowi został siłą stłumiony. W konsekwencji Władysław Łokietek zaczął teraz popierać miasta małe i średnie, odbierając przywileje
największym. Umacniał w ten sposób grupy rodzimego, polskiego mieszczaństwa, także żywo zainteresowane rozwojem handlu i rzemiosła, pragnące własnego państwa z ojczystym językiem, kulturą i obyczajem. Lublin był przez cały
czas wierny Łokietkowi, a jego mieszkańcy z nadzieją i aprobatą patrzyli na
książęce poczynania.
Obok Radziejowa, Nakła, Lipnicy Murowanej, Rymarzewa i Tarnowa obszerny przywilej handlowy i samorządowy otrzymał od Władysława Łokietka
również Lublin. Dokument lokacyjny Lublina wystawiony przez Władysława Łokietka pod Krakowem w dniu 15 sierpnia 1317 roku wiele zmieniał w życiu grodu
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nad Bystrzycą. Przede wszystkim wyłączał miasto spod władzy dotychczasowych
urzędników książęcych — kasztelana lubelskiego i wojewody sandomierskiego.
Oznaczało to ostateczne uwolnienie mieszkańców nadbystrzyckiego grodu od
obowiązujących tradycyjnie w kraju praw oraz od wcale pokaźnych powinności i ciężarów, do których odbywania i uiszczania byli zobowiązani, a zarazem
nadanie Lublinowi specjalnego prawa niemieckiego. Ukształtowało się ono we
Włoszech i Francji w XII wieku, następnie przeszło do Niemiec, a stąd bezpośrednio do Polski, gdzie z tego powodu określano je prawem niemieckim względnie
od nazwy jednego z miast we wschodnich Niemczech — Magdeburga — magdeburskim. Właśnie prawem magdeburskim mieli się od 1317 roku posługiwać
mieszkańcy Lublina. Aby miasto rozwijało się i bogaciło, Władysław Łokietek
zwolnił mieszkańców Lublina na 20 lat od czynszów i wszelkich innych opłat.
Duże znaczenie miało także uwolnienie mieszczan lubelskich z opłat celnych od
przewożonych na terenie państwa towarów i to zarówno wiezionych na sprzedaż, jak i kupionych. Książę przyznał ponadto mieszkańcom Lublina 100 łanów
ziemi uprawnej i nieuprawnej oraz wygon dla bydła (ok. 2400 ha położonych na
zachód i północny wschód od Starego Miasta i Czwartku, tj. w rejonie obecnych
dzielnic Śródmieście i Kalinowszczyzna) — wszystko to miało stanowić rolnicze
zaplecze mieszczańskich rodzin i stymulować rozwój miasta.
W świetle dokumentu z 1317 roku podstawowe urządzenia miejskie Lublina
służące potrzebom handlu (kramy, stragany) oraz przedsiębiorstwa usługowe
(młyny, łaźnie) miały być dopiero wybudowane. Dokument stwarzał też szanse
szybkiego rozwoju rzemiosła. Urządzenia miejskie miał finansować zasadźca,
który jednocześnie obejmował intratne stanowisko wójta dziedzicznego. Został
nim blisko związany z dworem Władysława Łokietka Maciej z Opatowca, mąż
prawych obyczajów, którego wierność i oddanie księciu były powszechnie znane.
Uposażenie wójta dziedzicznego było bardzo zyskowne. Składały się na nie:
co 6 łan ziemi ze 100 łanów przydzielonych miastu, 1/3 opłat sądowych, 1/6
z czynszów świadczonych przez mieszczan z działek siedliskowych, karczmy,
jatki rzeźnicze, lawy piekarskie i szewskie, rzeźnia, co 6 kramnica kramarzy
i sukienników, wyłączne prawo łowienia ryb w sadzawkach oraz tyle łaźni
i młynów, „ile zdoła pobudować w granicach miasta". Odtąd Lublin stał się
ośrodkiem funkcjonującym według nowej formy ustrojowej, podobnym pod
tym względem do Poznania, Bochni, Krakowa, Sandomierza czy Oświęcimia,
lokowanych na prawie magdeburskim w poprzednim stuleciu. Lokacja była
więc potrzebnym i ważnym etapem na drodze do ukształtowania się Lublina
w sprawny, znaczący i nowoczesny organizm miejski.
Korzystając z przywileju nadanego przez Władysława Łokietka gród nad
Bystrzycą rozwijał się intensywnie. Po 1317 roku dokonano przebudowy przestrzennej miasta. W dobie rządów króla Kazimierza Wielkiego, następcy Ło-
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kietka na tronie polskim, Lublin otoczono murami obronnymi z istniejącymi do
dzis' bramami — Krakowską i Grodzką. Zdaniem Ryszarda Szczygła, Lublin
w X I V wieku liczył około 1000 mieszkańców, co lokowało go w końcu trzeciej
dziesiątki miast polskich, wraz z Zawichostem, Tarnowem, Kielcami i Łęczycą.
Wójt dziedziczny, dzięki dokumentowi lokacyjnemu z 1317 roku, uzyskał
dominującą pozycję w Lublinie. Wójtowie dziedziczni tworzyli specyficzną pod
względem prawnym i gospodarczym grupę ludzi w kraju. Zajmowali pośrednią pozycję między mieszczaninem a szlachcicem. Głównymi atutami znaczenia
wójtów dziedzicznych w miastach było: 1) sprawowanie w imieniu pana feudalnego władzy sądowniczej wraz z ławnikami, 2) uczestniczenie w dochodach
z czynszów miejskich, 3) posiadanie części przyznanej miastu ziemi oraz możność budowy młynów, karczem, łaźni. Na przełomie X I V i X V wieku urząd wójta
dziedzicznego w Lublinie przeszedł w ręce krakowskich rodzin mieszczańskich.
Sprawowały one władzę poprzez podwójcich, którzy stali na czele lawy sądowej.
Mniej więcej od 1377 roku w życiu społecznym miasta pojawiła się także rada
miejska reprezentująca interesy mieszkańców Lublina, a opozycyjnie nastawiona
do wójtów dziedzicznych. Stały wzrost znaczenia rady miejskiej doprowadził do
wykupienia przez nią wójtostwa dziedzicznego w 1504 roku. Proces formowania się samorządu miejskiego był więc długi i odbywał się w ostrym konflikcie
z wójtem dziedzicznym.
Dobroczyńca Lublina Władysław Łokietek był ożeniony z księżniczką wielkopolską Jadwigą, córką Bolesława Pobożnego. Jadwiga dzieliła złe i dobre losy
męża i razem z nim została koronowana w Krakowie w styczniu 1320 roku.
Zmarł król Władysław Łokietek 2 marca 1333 roku w Krakowie. Pozostawił
po sobie dwoje dzieci: Kazimierza, zwanego później Wielkim, i Elżbietę, żonę
władcy węgierskiego Karola Roberta. Zwłoki Łokietka zostały złożone w katedrze wawelskiej, w której za rządów jego syna wzniesiono mu skromny grobowiec z piaskowca.
Po wiekach dla upamiętnienia zasług Władysława Łokietka lubelska Rada
Miejska ochrzciła jego imieniem jeden z placów położonych w centrum Lublina
— przy Nowym Ratuszu i Bramie Krakowskiej. Wniosek ten na posiedzeniu
Rady Miejskiej w dniu 15 sierpnia 1917 roku (w 600-lecie nadania Lublinowi
przez Łokietka prawa miejskiego) postawił ówczesny prezydent Lublina Wacław
Bajkowski.

KAZIMIERZ MYŚLIŃSKI

LUBLIN NA DAWNYCH SZLAKACH
HANDLOWYCH
W PAŃSTWIE PIERWSZYCH PIASTÓW

Na powstanie pierwszych miast na ziemiach polskich niewątpliwy wpływ
miał rozwój osadnictwa i powstanie mniejszych czy większych osiedli na granicy
strefy lasów i obszarów rolniczych. Mieszkańcy jednej i drugiej strefy wymieniali
tu produkty własnej działalności gospodarczej. Ważniejsze z tych osiedli nosiły
charakter targów i także lubelski Czwartek zdaje się być taką właśnie osadą
targową, w której wymiana dokonywała się w określone dni tygodnia. Nie
wszystkie targi opierające się tylko na takiej wymianie lokalnej przekształciły
się następnie w regionalne miasta. Dochodziło do tego jedynie tam, gdzie leżały
one przy drogach dalekiego zasięgu, łączących odległe części kraju, a nawet
wybiegające poza jego granice.
Osada czwartkowska, a może i inne, które później weszły w skład wielkiego Lublina, leżała najwidoczniej przy takim międzynarodowym szlaku handlowym, o czym świadczy znalezisko monet arabskich na terenie Czechowa,
pochodzące z IX wieku, a więc z czasów znacznie wyprzedzających ukształtowanie się państwa Mieszka I i Bolesława Chrobrego. W owym czasie handel
europejski opanowany był przez kupców arabskich, docierających do zachodniej
Europy przez ziemie polskie ze wschodu, z terytorium Rusi Kijowskiej, której stolica, Kijów, była wielkim ośrodkiem tego handlu. Badania archeologiczne
pozwoliły na odtworzenie przebiegu owej „ruskiej" drogi. Biegła ona z Kijowa
przez Włodzimierz Wołyński, Gródek nad Bugiem, Sutiejsk-Sąsiadkę pod Szczebrzeszynem, a dalej przekraczała Wisłę pod Zawichostem, aby następnie przez
Kraków skierować się na Pragę czeską do Ratyzbony nad Dunajem w Bawarii, która była największym centrum handlowym łączącym kraje zachodnie ze
słowiańskim wschodem.
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Właśnie położenie przy tym szlaku handlowym spowodowało, że Lublin już
na parę stuleci przed otrzymaniem formalnego prawa miejskiego, co nastąpiło
w 1317 roku, był ośrodkiem miejskim o większym znaczeniu. W jego obrębie
mieściła się oczywiście dawna osada na Czwartku, a następnie gród obronny,
siedziba wysokiego przedstawiciela władzy terenowej, kasztelana, i tzw. podgrodzie na wzgórzu staromiejskim, stanowiące gospodarcze i usługowe zaplecze
grodu. Był ważnym ośrodkiem administracji kościelnej, reprezentowanej przez
archidiakona, a za szybkim wzrostem liczby ludności przemawia istnienie już
w tym czasie kilku kościołów i od XIII wieku — jak się przyjmuje — klasztoru Dominikanów, którego cechą charakterystyczną było to, że zakładano go
tylko w większych osiedlach miejskich. Szybki rozwój miasta był na terenie
na wschód od Wisły środkowej tym bardziej zadziwiający, że była to wówczas
strefa przygraniczna, narażona na najazdy i nieuchronne zniszczenie, z których
największe miał przynieść najazd tatarski z 1241 roku. Szukając odpowiedzi na
to pytanie, możemy wskazać tylko na znaczenie handlowe Lublina i zwłaszcza
na coraz większe ożywienie na wspomnianym międzynarodowym szlaku handlowym.
Pomijając owe najazdy trzeba jednak zaznaczyć, że koniunktura polityczna
tej części kraju raczej sprzyjała rozwojowi miasta. Gdy po śmierci Bolesława
Chrobrego odpadły od Polski tzw. Grody Czerwieńskie, czyli terytorium między
Wieprzem i Bugiem, władcy Polski zmuszeni byli niejako, dla zrównoważenia
straty szeregu grodów granicznych, uczynić z Lublina główny punkt obronny
o charakterze wojskowym i politycznym, w którym trzeba widzieć późniejszą
ostoję polskiej polityki ruskiej. W XIII wieku Lublin stanowił zaporę dla wojsk
ruskich wkraczających do Polski w charakterze sprzymierzeńców książąt mazowieckich, walczących o tron królewski. Źródła ruskie wyraźnie mówią o czterech
drogach, po których odbywał się marsz ruskich oddziałów, co pośrednio potwierdza handlowe znaczenie Lublina i całej ziemi. Przez Lubelszczyznę wiodły drogi
łączące ówczesne ziemie ruskie z Księstwem Halicko-Włodzimierskim na czele,
z Bałtykiem i w ogóle zachodnią Europą, tutaj też nawiązany był kontakt bezpośredni ziem polskich z wielkim imperium mongolskim, które stało się w tym
czasie najważniejszym łącznikiem Europy z Dalekim Wschodem. Lubelskie łączyło też główne małopolskie centra miejskie i polityczne, z Krakowem na czele,
z Litwą, a nawiązane wtedy kontakty miały w niedalekiej już przyszłości torować drogę związkom politycznym obu państw do unii polsko-litewskiej. W tej
sytuacji rosło znaczenie ziemi lubelskiej i samego Lublina i nie mogło pozostawać bez wpływu na ożywienie dawnych szlaków handlowych i na powstawanie
nowych.
Mówiąc o politycznym i handlowym znaczeniu dróg łączących Lublin
ze wschodem, nie sposób nie wspomnieć o ich dalszym przebiegu na za-
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chód. Wszystkie one zmierzały ku Wiśle i przy ówczesnych warunkach technicznych szczególnego znaczenia nabierała sprawa przepraw przez tę rzekę.
Chronologicznie na pierwszym miejscu znajdowała się przeprawa w Solcu,
przez którą jedna gałąź dawnej ruskiej drogi przebiegała południowym skrajem Puszczy Radomskiej do Radomia i dalej do najstarszych ośrodków państwowych w Gnieźnie i Poznaniu. Niewykluczone zresztą, że biegła ona południowymi krańcami puszczy na zachód. Tędy jeszcze, w czasach Bolesława
Chrobrego, musiały iść wojska polskie w swoim marszu do Kijowa. Droga
ta musiała pełnić już w tym czasie funkcje handlowe, skoro wzdłuż niej
w obrębie puszczy wyrosły najstarsze ośrodki osadnicze. Nieco nowsza wydaje się być metryka Kazimierza nad Wisłą, któty wnet zdystansował przeprawę solecką, przejmując funkcje handlowe w kierunku na Radom, a także
na północ, wzdłuż zachodniego brzegu, z punktem docelowym w Gdańsku.
Ten drugi kierunek, biegnący na północ do Łęczycy i Torunia, stał się jakby
przedłużeniem ruskiej drogi na zachód, łącząc zwłaszcza Kijów i Włodzimierz Wołyński z Bałtykiem. Dla księstw ruskich droga ta nabierała coraz
większego znaczenia od drugiej połowy XIII wieku, kiedy ujście Wisły zaczęło przyciągać uwagę niemieckich kupców, skupionych w tzw. Hanzie. Na
tej drodze Lublin odgrywał rolę ważnego pośrednika i tym tłumaczyć należy
raczej dobre stosunki, jakie łączyły wówczas Polskę z jej wschodnimi sąsiadami.
Te polsko-ruskie stosunki nabierały znaczenia w nowej międzynarodowej
sytuacji, w jakiej znalazła się Europa już w końcu XIII wieku. Opanowanie
przez Turków wschodnich wybrzeży Morza Śródziemnego spowodowało upadek tzw. handlu lewantyńskiego, który łączył dotychczas kraje dalekiej Azji
z zachodnią Europą właśnie przez Morze Śródziemne. Toteż w poszukiwaniu
dojścia do dalekowschodnich ośrodków produkcyjnych i handlowych kupcy największych potęg handlowych na Morzu Śródziemnym, Wenecji i Genui, założyli swoje handlowe osady na północnych wybrzeżach Morza Czarnego. Z nich
do największego znaczenia doszła Kaffa na Krymie oraz Bialogród przy ujściu
Dniestru. Tu napływała z Dalekiego Wschodu masa towarowa, której największa część kierowała się do zachodniej Europy przez ziemie polskie i zachodnie ziemie ruskie, tzw. później Ruś Czerwoną, gdzie wyrosły ważne centra
handlowe, jak Włodzimierz Wołyński i w szczególności Lwów. Ujście Wisły
zyskało ogromnie na znaczeniu i odpowiednio na znaczeniu zyskały prowadzące tam szlaki handlowe oraz położone przy nich miasta. Ten gospodarczy
moment odegrał z pewnością dużą rolę w scaleniu ziem polskich i powstaniu
zjednoczonego państwa ostatnich Piastów, Władysława Łokietka i Kazimierza
Wielkiego. Kupieckie karawany mogły liczyć na ułatwienia i pomoc ze strony
państwa.
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WZROST HANDLOWEGO ZNACZENIA LUBLINA w ZJEDNOCZONYM PAŃSTWIE

Lublin znajdował się w sieci tych międzynarodowych połączeń handlowych
i w swoim włączeniu się do niej dostrzegł w porę szansę dalszego rozwoju.
W 1317 roku uzyskał decyzją Władysława Łokietka przywilej nadający mu prawo
miejskie i już w tym przywileju lokacyjnym jego kupcy uzyskali zwolnienie od
ceł wewnętrznych na obszarze całego państwa. W tym kształcie przywilej ten
był korzystniejszy od tego, jaki uzyskiwały inne miasta polskie, np. Kraków,
który zwolnienie od ceł otrzymywał tylko na dziesięć lat, a miał także ograniczenie w sensie terytorialnym. Miał bowiem obowiązywać jedynie na obszarze
ówczesnego księstwa krakowsko-sandomierskiego.
Nasuwa się pytanie o przyczyny tak wielkich względów dla miasta ze strony
księcia. Szukając odpowiedzi trzeba wskazać na rolę Lublina w początkowym
okresie rządów Łokietka. Państwo znalazło się w obliczu zagrożenia ze strony
Zakonu Krzyżackiego, Marchii Brandenburskiej i Czech, rządzonych przez niemiecką dynastię Luksemburgów. Co więcej, przeciw Łokietkowi wystąpiły niektóre większe miasta z Krakowem na czele, gdzie doszło do otwartego buntu
pod wodzą wójta Alberta i tylko Lublin pozostał mu wierny. Sprzymierzeńca
znalazł Łokietek na Litwie i w Księstwie Halicko-Włodzimierskim, a także na
Węgrzech. Życzliwość księcia i wspomniany przywilej otwierały Lublinowi zagraniczne rynki zbytu i źródła towarów, a przyczyniło się do tego także niezmiernie korzystne położenie na styku z tymi krajami.
Uzyskanie tak korzystnego przywileju mogło dojść do skutku przede wszystkim dzięki zabiegom tutejszego kupiectwa, ale z pewnością i kupcy innych sąsiednich krajów, zainteresowani w rozwoju handlu przez ziemie polskie, mogli
udzielić Lublinowi poparcia w tych zabiegach.
Toteż na pierwszą połowę X I V wieku wolno kłaść ożywienie istniejących
dróg handlowych, prowadzących z jednej strony na Litwę, z drugiej zaś do
Lwowa. Pierwsza z nich biegła przez Parczew i Brześć do Wilna, druga przez
Krasnystaw, Hrubieszów do Lwowa. Obie drogi miały swój dalszy ciąg w kierunku zachodnim. Droga pierwsza szła do Krakowa, skąd dalej do Czech i południowych Niemiec, druga przekraczała Wisłę w Kazimierzu, aby dalej w Radomiu rozgałęziać się w kierunku na Wrocław i na zachód oraz północ do Brandenburgii przez Poznań, i do ujścia Wisły, do Torunia i Gdańska. Międzynarodowy
charakter handlu na tych drogach sprawił, że do miast przy nich położonych chętnie napływał obcy kupiec. Stosunkowo duża liczba nazwisk niemieckich wśród
mieszkańców Lublina wskazuje na to, że przyciągał i niemieckich kupców. Nie
brak tu zresztą także kupców litewskich i ruskich.
Interesujący jest charakter drogi przez Radom do Wrocławia. Jej aktywizacja
od połowy X I V wieku stała W niewątpliwym związku z polityką handlową
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Krakowa, którego prawo składowe zobowiązywało obcych kupców jadących
z Rusi na zachód do przejazdu przez Kraków, gdzie musieli oni wystawiać
wieziony towar do sprzedaży na miejscu, co pozbawiało ich dużej części zysku.
Stąd poszukiwanie przez nich innej drogi na Ruś, która omijałaby uciążliwy
skład krakowski. Droga przez Radom i Lublin do Lwowa była próbą znalezienia
takiej dogodniejszej drogi i stąd wysiłki, zwłaszcza Wrocławia, dla jej utrzymania
i uzyskania korzystnych dla niej decyzji królewskich.
Droga prowadząca od portów czarnomorskich przez Lwów i Lublin ku Bałtykowi miała szczególne znaczenie dla państwa krzyżackiego, które ze względu
na małe terytorium i ustawiczne w XIV wieku konflikty z Litwą znalazłoby się
w trudnej sytuacji gospodarczej, gdyby nie rozwój kontaktów handlowych z ziemiami polskimi i Rusią Czerwoną, połączoną z Polską za Kazimierza Wielkiego.
Stąd szybkie ożywienie na drodze z Gdańska i Torunia, wówczas wchodzących
w skład państwa krzyżackiego, czego rezultatem był rozwój nie tylko samego
Lublina, ale i innych mniejszych ośrodków miejskich leżących przy tej drodze.
Tak dla przykładu: Kazimierz nad Wisłą i Wąwolnica, właśnie około połowy
X I V wieku otrzymały prawo miejskie, a w końcu stulecia otrzymały je dalsze
osady, jak Krasnystaw i Hrubieszów. W ożywieniu na tej drodze zainteresowana
była także Polska i stąd liczne przywileje wystawiane przez królów polskich,
w szczególności Kazimierza Wielkiego dla miast pruskich, zwłaszcza Torunia.
Dzięki tym kontaktom handlowym rozwinęły się również miasta czerwonoruskie
ze Lwowem na czele, który już w czasach Kazimierza Wielkiego otrzymał swoje
przywileje.
Z uwagi na położenie miasta kupcy lubelscy odgrywali w tym handlu
coraz większą rolę, o czym świadczy obecność ich we Lwowie i w miastach
mołdawskich, przede wszystkim zaś w samej Kaffie nad Morzem Czarnym,
wówczas najważniejszym centrum handlu wschodniego. I odwrotnie w Lublinie
widzimy częstych gości ze Lwowa, kupców i przedstawicieli władz miejskich,
z drugiej zaś strony handlowców z Gdańska i zwłaszcza z Norymbergi, która
w tym czasie była na terenie Niemiec głównym ośrodkiem handlowym.

UNIA POLSKO-LITEWSKA A ROZWÓJ HANDLU ZE WSCHODEM

Po śmierci Kazimierza Wielkiego i na podstawie dawniejszych umów doszła
do skutku krótkotrwała unia polityczna z Węgrami, bo Ludwik był królem i w
Polsce, i na Węgrzech. Nie mogło to pozostać bez wpływu na rozwój stosunków
handlowych między obu krajami, zwłaszcza że rywalizacja panujących w Czechach Luksemburgów i węgierskich Andegawenów zaciążyła niekorzystnie na
kontaktach handlowych Węgier z zachodnią Europą przez ziemie czeskie. Toteż
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handel węgierski kierował się na zachód przez ziemie polskie do ujścia Wisły
i do Gdańska, aby w ten sposób wykorzystać ważną dla handlu drogę morską.
Pomorze z ujściem Wisły znajdowało się wtedy w obrębie państwa krzyżackiego
i stąd dobre, a nawet przyjazne stosunki Węgier i samego króla Ludwika z Zakonem Krzyżackim. Główne drogi handlu węgierskiego nad Bałtyk nie przechodziły
co prawda przez Lublin, zmierzały bowiem raczej przez Sandomierz i Łęczycę
na północ. Niemniej Lublin stał się punktem docelowym dla pewnych gałęzi
handlu węgierskiego, na przykład wina, i stąd bliższe stosunki, jakie rozwinęły
się między Lublinem i miastami słowackimi, Koszycami i Bardyjowem. Znaczenie Lublina dla handlu węgierskiego polegało też na tym, że stał się on jakby
pośrednikiem między Węgrami i Wielkim Księstwem Litewskim, co było warunkiem pewnych związków gospodarczych i politycznych między tymi krajami.
Po upadku rządów węgierskich w Polsce ta tak korzystna koniunktura znacznie się pogorszyła, zwłaszcza kiedy panowanie na Węgrzech objął przedstawiciel
niemieckiej dynastii Luksemburgów, Zygmunt Luksemburczyk.
Unię polsko-węgierską zastąpiła unia polsko-litewska w kształcie zawartym
w aktach podpisanych w Krewie i Wołkowysku na Litwie w 1385/1386 roku,
później parokrotnie ponawiana i pogłębiana. Wielkie Księstwo Litewskie obejmowało w tym czasie nie tylko Litwę właściwą, ale wielkie połacie ziem zachodnioruskich aż do Dniepru i górnej Dźwiny. Litewska ekspansja na ziemie
ruskie rozpoczęła się za rządów księcia Gedymina i była kontynuowana za jego
syna i następcy, Olgierda, ojca Jagiełły. Ziemiom ruskim przynosiła wyzwolenie
spod zwierzchnictwa tatarskiego, a tamtejszym wielkim miastom handlowym, jak
Nowogród Wielki, ułatwiała kontakt z zachodnią Europą. Politykę tę prowadził
od końca X I V wieku książę Witold, stryjeczny brat Jagiełły, a jego plany sięgały
nawet Moskwy, którą usiłował sobie podporządkować.
Pierwsze kontakty handlowe między Polską i Litwą były nawiązane zapewne
już w czasach Gedymina i Łokietka, sprzyjać im musiały sojusze polityczno-wojskowe i pierwsze związki dynastyczne. Aneksja przez Polskę Rusi Czerwonej
przez Kazimierza Wielkiego na pewien czas poróżniła oba państwa, dochodziło
nawet do zbrojnych zatargów, pod presją wszakże konieczności gospodarczych
i politycznych Polska i Litwa zdecydowały się jednak ostatecznie do zawarcia ścisłego związku, o wiele silniejszego niż zwykły sojusz wojskowy. Nie było chyba
rzeczą przypadku, że właśnie kupcy lubelscy przebywali w Wilnie już na kilka lat
przed rozmowami w Krewie i uzyskali od wielkiego księcia Jagiełły daleko idący
przywilej na wolny handel na obszarze Wielkiego Księstwa. Przypuszcza się nawet, że to oni zapoczątkowali rozmowy polityczne, kontynuowane później przez
wzajemne poselstwa oficjalne. Przemawiają za tym ich kontakty z wysokimi
urzędnikami dworu wileńskiego, a także to, że wśród rajców lubelskich spotykamy wnet potem reprezentanta kupiectwa litewskiego w osobie Macieja z Trok.
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Unia polsko-litewska ożywiła stosunki handlowe między obu krajami i udział
Lublina w tej zwiększonej wymianie był znaczny. Dość wymienić przywilej dla
miasta, nadany przez króla Władysława Jagiełłę w 1405 roku, na mocy, którego
otwarty został swobodny dostęp tutejszych kupców na tereny Wielkiego Księstwa. Inne miasta polskie dopiero znacznie później uzyskały analogiczne przywileje. Szczególnego znaczenia nabierała droga łącząca Kraków z Wilnem już
chociażby ze względów politycznych. Tędy bowiem utrzymywane były kontakty
dworu królewskiego w Krakowie ze stolicą Wielkiego Księstwa, Wilnem. Dodać
zaś należy, że Jagiełło niemal co roku udawał się na Litwę dla rozmów z księciem
Witoldem. Leżące przy tej drodze miasta, jak Urzędów czy Parczew, uzyskały
prawa miejskie już na progu X V wieku. To samo dotyczy miast ziemi chełmskiej, z Chełmem na czele, na której od dawna spotykały się interesy polskie
i litewskie. Najwięcej jednak zyskiwał sam Lublin, który od unii stale był mocno
różnymi więzami związany z królem i znalazło to swój wyraz w wyposażeniu
tutejszego zamku królewskiego przez miasto, które z własnych funduszy opłaciło koszty jego renowacji i w szczególności ściągnęło z daleka ruskich artystów,
którzy odnowili miłą Jagielle kaplicę zamkową.
Wszystko to sprawiło, że kontakty handlowe Lublina ze wschodem, to jest
z samym Wielkim Księstwem Litewskim i nawet z jeszcze dalej leżącymi ziemiami ruskimi, wysunęły się na czoło czynników sprzyjających rozwojowi i handlu, i miasta. Nie chodziło przy tym o wywóz własnych towarów, ale i o pośrednictwo w wielkim handlu na linii: zachodnia Europa-Ruś. Tak więc źródła
krzyżackie informują o kierowaniu do Lublina eksportu sukna flandryjskiego
i bursztynu i są dowody na to, że kupcy lubelscy mocno się w ten handel angażowali. Na początku X V wieku handlował bursztynem m.in. kupiec lubelski
Mikołaj Kilhaw. Odnośne zapisy w krzyżackich księgach rachunkowych pochodzą z X V wieku, nie ulega wątpliwości, że wymiana z Lublinem tych towarów
trwała tak w początkach X V wieku, jak i znacznie później, gdyż przez cały ten
czas Zakon utrzymywał dawne kontakty z Rusią.
Szczególnie korzystne dla miasta było pośrednictwo w handlu Wrocławia
z Rusią, gdyż później cały Śląsk znajdował się pod rządami najpierw królów
czeskich, a później — węgierskich, co stawało się przyczyną konfliktów politycznych, gdy Jagiellonowie zabiegali o tron czeski i węgierski dla siebie. Pociągało to za sobą restrykcje na drogach łączących Wrocław ze Lwowem. Stąd
znaczenie pośrednictwa Lublina.
Już w początkach X V wieku i z pewnością w związku z handlem dalekiego
zasięgu wytworzyła się w Lublinie, wzorem niektórych większych miast, instytucja furmaństwa grupująca zawodowych furmanów-przewoźników, właścicieli
przewozowych przedsiębiorstw, które na zlecenie kupców z innych miast polskich i obcych, podejmowały się przewożenia większych partii towarów z jed3 Lublin w dziejach i kulturze Polski
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nego miasta do drugiego. Była to w Lublinie grupa przedsiębiorców niezależna
od cechowej organizacji tutejszych kupców, a nawet rywalizująca z kupiectwem.
Wydaje się, że w sytuacji, w której istniejące prawne ograniczenia zwiększały ryzyko dalszych wypraw kupieckich, przedsiębiorstwa przewozowe, owi furmani,
to forma obchodzenia tych przepisów. Chodziło więc nie tylko o sam przewóz,
lecz o pośrednictwo handlowe.
Zasięg kontaktów handlowych Lublina ilustrują zapisy w księgach miejskich
Lublina i innych miast. Tak więc kontakt z Wrocławiem utrzymywał Jakub Creydlar, przedstawiciel bogatej rodziny kupieckiej, prowadzącej działalność handlową także we Lwowie i Krakowie. Jan Trzęsitoboła, z pochodzenia szlachcic,
ale osiadły w mieście, angażował kapitały w tutejszym przemyśle młynarskim;
prowadził też rozległą działalność handlową i to na dużą skalę, skoro w sporach
o spadek między jego sukcesorami wymienia się sumę na owe czasy wielką,
mianowicie 675 grzywien. W końcu X I V wieku pojawił się we Lwowie „Petrus Bohemus de Lublyn", czyli Piotr Bogacz Czech, który w Lublinie sprawował wówczas godność wójta dziedzicznego, a więc jakby głowy miasta —
urząd znajdujący się wtedy i długo jeszcze w ręku ludzi należących do stanu
kupieckiego. We Lwowie pojawiło się także kilku innych wójtów lubelskich,
jak Zygmunt Wierzynek powiązany, jak wskazuje nazwisko, z bogatą krakowską rodziną kupiecką. W połowie X V wieku spotykamy we Lwowie Wawrzyńca
Reussa z Lublina, który tam sprawował urząd członka rady miejskiej. W tym samym czasie występuje we Lwowie obywatel Lublina, Albrecht von Allen, który
załatwiał tam pewne sprawy majątkowe. Jego nazwisko wskazuje na powiązania Lublina z Gdańskiem, gdzie rodzina ta odgrywała poważną rolę, a pośrednio i z Norymbergą. Przykłady te ilustrują szerokość ówczesnych kontaktów
Lublina.
Położony w centrum wielkiego środkowoeuropejskiego rynku Lublin rozwinął jeszcze jedną formę organizacyjną, jaka w tym czasie skupiała niejako
różne interesy. Były nią jarmarki, na których spotykali się kupcy z oddalonych
ośrodków handlu. Na jarmarki lubelskie przybywali kupcy z głównych miast
polskich, Krakowa, Lwowa, Gdańska, później Zamościa oraz z miast Wielkiego Księstwa Litewskiego, jak z Wilna, Brześcia, Mińska, Połocka, Mohylewa, Pińska, ale także z zachodniej Europy, z państwa moskiewskiego, z Bliskiego Wschodu. Na jarmarkach dokonywano dużych transakcji skórami i futrami, miodem, woskiem, lnem, łojem, bydłem, które wymieniano tu na tkaniny,
wyroby metalowe, jak kosy czy noże, rodzynki, orzechy, śliwki i inne bakalie.
W Lublinie dokonywano w czasie jarmarków poważnych operacji kredytowych,
rozliczeń wekslowych między kupcami, zawierano umowy i kontrakty na dostawę różnych towarów. Szczytowy punkt zdają się osiągać jarmarki lubelskie
w X V I wieku, początek ich świetności przypada jednak na stulecie poprzednie.
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W kontaktach ze wschodem Lublin rywalizował przede wszystkim ze Lwowem, który do pewnego czasu był jakby monopolistą w tym handlu. Rywalizacja wyraziła się m.in. w bezpośrednich kontaktach Lublina z Mołdawią, skąd
docierał do Lublina towar wschodni, głównie korzenie, z pominięciem lwowskiego pośrednika, który od dawna posiadał prawo składu na towary wschodnie.
W walce o dostęp do Mołdawii Lublin postarał się o zezwolenie królewskie
na otwarcie tu tzw. kapanicy, czyli instytucji, w której badano jakość towarów
przywożonych z Turcji i Grecji. Podobne urządzenie mial także Lwów. Jeżeli
uruchomiono je również w Lublinie to dowód, że towar wschodni docierał do
Lublina rzeczywiście z ominięciem Lwowa. Stąd nieporozumienia między obu
miastami. Inicjatywa Lublina spotkała się jednak z poparciem kupców mołdawskich, którzy chcieli w swoich wyprawach omijać Lwów i docierać bezpośrednio
na niezmiernie chłonny rynek litewski i moskiewski. Dość żywe w X V I i X V I I
wieku polityczne kontakty polsko-mołdawskie miały swoje podłoże z pewnością
w rozwijających się kontaktach gospodarczych.
Ten południowo-wschodni kierunek handlu nie był w X V I wieku najważniejszy w polskim imporcie i eksporcie. Ogólna sytuacja polityczna sprzyjała raczej przesuwaniu się punktu ciężkości bardziej na północ, w stronę Litwy i Moskwy. Znany w X V I wieku szlak handlowy z Wilna przez Warszawę, Poznań i Gniezno zyskał w ten sposób na znaczeniu, łącząc iynki
zachodnioeuropejskie ze wschodem. Najbardziej krańcowo położonymi punktami tego handlu był na zachodzie Hamburg, na wschodzie zaś miasta pogranicza litewsko-moskiewskiego, Witebsk, Smoleńsk, Mohylew i sama Moskwa. Lublin nawiązał wtedy kontakty z Poznaniem i Gnieznem, gdzie rozwinęły się równie wielkie jarmarki. Stamtąd docierał do Lublina towar zachodnioeuropejski, głównie sukno, z Lublina do Poznania szły transporty wołów, skóry, wosk i czerwiec. Pewnej modyfikacji uległ przebieg dróg handlowych. Wspomniana droga radomsko-Iubelska, ustalona ostatecznie przywilejami króla Kazimierza Jagiellończyka z 1450 roku, miała w Radomiu dwa
rozgałęzienia, z których jedno prowadziło właśnie do Poznania. Kupcy poznańscy uzyskali w 1462 roku znaczne ułatwienia na drodze do Lublina, odwiedzają też regularnie lubelskie jarmarki. Kupcy wileńscy są w dalszym ciągu
obecni w Lublinie, w I połowie X V wieku widać ich już w Poznaniu. „Odtąd Poznań i Lublin — pisze jeden ze znanych historyków — stają się na
terenie koronnym głównymi ośrodkami wymiany towarów wschodnich na zachodnie".
W Poznaniu nie kończył się oczywiście szlak handlowy z Lublina. W stolicy
Wielkopolski łączył się on z dwoma innymi, które wiodły w głąb Niemiec.
Pierwszy przez Frankfurt nad Odrą i Berlin do Lipska, drugi przez Głogów,
Gorlice i Budziszyn również do Lipska, skąd dalej prowadził albo do Norymbergi,
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albo do Frankfurtu nad Menem. Lublin „złotego wieku" był więc integralnym
składnikiem wielkiej europejskiej sieci drogowej.
Kontakty Poznania z Wilnem odbywały się głównie za pośrednictwem Lublina, chociaż coraz większą rolę zaczynała odgrywać droga przez Warszawę,
która powoli stawała się konkurentem Lublina, tak w dziedzinie politycznej jak
i gospodarczej. Ciągle jednak najważniejszy może handel suknem zachodnim
na linii Frankfurt nad Menem-Wilno-Moskwa odbywał się niemal wyłącznie za
pośrednictwem jarmarków lubelskich.
W miarę jak rosło znaczenie rynku rosyjskiego, rozwijały się i stosunki Lublina z Poznaniem. Dochodziło jednak od czasu do czasu do sporów między obu
miastami. Tak więc w 1528 roku przyczyną sporu stały się rygory celników lubelskich wobec kupców poznańskich, na których nakładano tu nadmierne opłaty
celne. Spór oparł się o króla, który rozstrzygnął go na korzyść kupców poznańskich. Był to sygnał narastania trudności finansowych Lublina, czego przyczyną
było m.in. rozszerzenie kontaktów miast wielkopolskich z Litwą i Moskwą bezpośrednio przez Warszawę z ominięciem Lublina. Jest rzeczą charakterystyczną,
że na rynku lubelskim prawie nie widać było kupców z miasta Gniezna, które
w X V I wieku zajmowało pierwsze miejsce w ogólnych handlowych obrotach
miast wielkopolskich. Podobne restrykcje celne spotykały w Lublinie także kupców moskiewskich, którzy już w 1488 roku skarżyli się na zbyt wysokie cła,
pobierane od nich w Lublinie. Przyczyna takiej polityki miast mogła być taka
sama jak w przypadku Gniezna.
Ale już te spory są dowodem trwania nadal, a nawet zwiększenia się kontaktów handlowych Lublina z ośrodkami rosyjskimi. Nie mogły im przeszkodzić
nawet wojny prowadzone przez monarchię jagiellońską z Moskwą przez cały
prawie wiek X V I i następny. Z miast moskiewskich na czoło wysuwać się zaczął
Mohylew, który wyprzedził nawet Wilno, nie mówiąc już o innych miastach.
Kupcy mohylewscy jeździli stale na jarmarki lubelskie, które dla nich były bardziej atrakcyjne niż inne polskie imprezy handlowe. W połowie X V I wieku częstymi gośćmi byli na jarmarkach lubelskich kupcy moskiewscy, którzy przywozili
tu przeważnie futra, wymieniając je na sukno, perły i pierścienie.
W cieniu wielkich wschodnich szlaków handlowych znalazły się drogi do
bliższych ziem ruskich, zwłaszcza na Wołyń. Na czoło tamtejszych miast wysunął się Włodzimierz Wołyński, który stał się jakby pośrednikiem między krajami południowego wschodu europejskiego i Europy Zachodniej. Wszystkie drogi
stamtąd biegły przez Lublin. Handel z Włodzimierzem jeszcze bardziej się rozwinął, gdy w unii lubelskiej 1569 roku Wołyń został odłączony od Wielkiego
Księstwa Litewskiego i przyłączony wprost do Korony wraz z Podlasiem i Ukrainą. Większość handlu z tego kierunku zmierzała do Gdańska, a już w 1532 roku
ustalona została droga do Gdańska przez Lublin i Radom. Na jarmarki włodzi-
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mierskie przybywali ze wschodu kupcy z Krymu, Bialogrodu, Konstantynopola,
Trapezuntu, a także z Włoch — z Neapolu, Florencji. Cały ówczesny handlowy
świat spotykał się we Włodzimierzu, skąd prowadziły drogi z jednej strony przez
Lublin do Gdańska, z drugiej na północ w stronę coraz szerzej otwierającego
się rynku rosyjskiego. We Włodzimierzu zawierano kontrakty z miejscowymi
kupcami, wśród których poczesną rolę odgrywali Ormianie i Żydzi. Także ten
gospodarczy moment odegrał rolę w poparciu, jakie społeczeństwo Wołynia okazywało idei unii polsko-litewskiej z 1569 roku.
Aktywność Lublina jako ośrodka handlowego o szerszym zasięgu musiała
się odbić na sytuacji innych mniejszych ośrodków miejskich Lubelszczyzny.
Widać to chociażby po awansie wielu osiedli położonych przy mniej dotychczas
uczęszczanych drogach. Tak więc kupcy lwowscy jeździli do Wilna przez
Lublin i Brześć, wracali jednak przez Brześć, Sławatycze, Włodawę, Krasnystaw
i Zamość, a zatem przez miejscowości, z których większość uzyskała prawo
miejskie właśnie w końcu X V I wieku.
Można powiedzieć, że handel Lublina w X V I wieku to jego jarmarki. W 1392
roku król Władysław Jagiełło ustanowił tu jeden jarmark, w latach czterdziestych
następnego stulecia Kazimierz Jagiellończyk powiększył ich liczbę o dalsze trzy,
tak że później miał Lublin cztery jarmarki, z takim ich rozplanowaniem, że na
każdą porę roku przypadał jeden jarmark. W okresie największego rozkwitu miasta, w X V I wieku, spotyka się na jarmarkach lubelskich kupców z wszystkich
większych miast polskich, a także z innych krajów, z Niemiec, Węgier, Rosji i Litwy — była to handlowa impreza międzynarodowa. Stale rósł indeks
wymienianych tu towarów. Z Litwy i Rosji przywożono głównie futra i wosk,
z południowych ziem ruskich woły i czerwiec, drewno i produkty przemysłu
leśnego, z Węgier wino, z krajów zachodnich sukna, jedwabie, wyroby metalowe, żeby wymienić najważniejsze artykuły. Jarmarki lubelskie nie miały sobie
równych w całej Polsce. Źródła notują wysokość dokonywanych transakcji. Tak
więc w 1508 roku przeszło przez Poznań 8019 sztuk wołów, gdy rok wcześniej — 5551 sztuk. Pochodziły one niewątpliwie z Lublina, gdyż ordynacja
króla Jana Olbrachta z 1493 roku, która mówiła o imporcie wołów wołyńskich,
wyraźnie wytyczyła im drogę przez Lublin. W 1511 roku krakowska spółka Bonerów zakupiła w Lublinie pięć wozów wosku. Źródła poznańskie notują bardzo
duże transakcje suknem i innymi tkaninami zachodnimi, wyraźnie wskazując,
że idą one do Lublina. Krótko mówiąc — były to obroty na rzeczywiście dużą
skalę.
W tych warunkach wiele domów handlowych z różnych miast uznało za
wskazane albo przenieść się na stałe do Lublina, albo przynajmniej lokować
tu swoich przedstawicieli, którzy przyjmowali prawo miejskie i działali dalej
w charakterze stałej ekspozytury. W ten sposób znalazła się w Lublinie duża
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grupa obywateli obcego pochodzenia. Od czasu lokacji miasta przebywała tu
pewna liczba Niemców, którzy dość szybko ulegali polonizacji. W X V wieku
osiedliła się w Lublinie pewna grupa Żydów, pochodzących z krajów zachodnich,
a są dowody, że w latach siedemdziesiątych tego stulecia mogła tu już istnieć
zorganizowana gmina żydowska, za czym może przemawiać obecność w mieście
rabina Jakuba z Trydentu. Na przełomie X V i X V I wieku działał w Lublinie
Josko, dzierżawca ceł i podatków. W związku z rozwojem handlu wschodniego
napływali do miasta Ormianie, Rusini, Tatarzy.
Wysunięcie się handlu na pierwsze miejsce w życiu gospodarczym Lublina
spowodowało, że kupiectwo wysunęło się też na czoło polityki i administracji miasta, opanowując przede wszystkim radę miejską, która po długotrwałej
walce z wójtem dziedzicznym po prostu w 1504 roku wykupiła wójtostwo i przejęła dotychczasowe bardzo szerokie uprawnienia i przywileje wójtów. Mówiąc
0 kupcach mamy na myśli patrycjat, grupę najbogatszą, wśród której byli prawdziwi finansowi potentaci. Z nich rekrutowali się ofiarodawcy na rzecz powstających fundacji kościelnych. Powstawały one liczniej w wieku XV, a następnie
w XVII. Im też zawdzięcza powstanie i działalność lubelska szkoła parafialna
1 z niej rekrutowali się zapewne studenci Akademii Krakowskiej, zapisani w jej
księgach jako pochodzący z Lublina. Korzyści z wielkiego handlu wynosiła więc
przede wszystkim najbogatsza część mieszkańców. Pośrednio jednak korzystała
z niego i warstwa mniejszych kupców, posiadaczy własnych względnie dzierżawionych od rady miejskiej straganów i kramów, detalistów obsługujących samo
miasto i przedmieścia, jak też najbliższą okolicę. Wielki handel i zwłaszcza jego
jarmarki były również źródłem dobrobytu szerokich kręgów rzemieślniczych,
które zajmowały się obsługą przyjeżdżających na jarmarki karawan kupieckich
z dalekich stron. To samo dotyczy licznej grupy ludzi „obsługi", szczególnie zamieszkałych na przedmieściach, gdzie musiały się zatrzymywać owe karawany.
Zawsze jednak największa część ogólnych dochodów miasta znajdowała
się w ręku patrycjatu i stąd od końca X V wieku spotykamy się w Lublinie z różnego rodzaju formami protestu ze strony zwłaszcza przedmieszczan.
Do najostrzejszych zatargów, przybierających kształt regularnych buntów, dochodzi w latach dwudziestych X V I wieku. Interweniować musiała władza królewska. Owe zatargi i bunty to protesty przeciw monopolistycznej pozycji kupiectwa.
Nie ulega jednak wątpliwości, że od czasu lokacji miasta aż do końca X V I
wieku o jego randze w regionie i w kraju decydowało nie rzemiosło czy w ogóle
pospólstwo i pozostające na obrzeżach miasta rolnictwo i drobny przemysł, lecz
wielki handel. Można nawet mówić o zachwianiu równowagi między dwoma
głównymi gałęziami gospodarki miejskiej, handlu i rzemiosła. Ta jednostronność
musiała się w przyszłości okazać niebezpieczna, zależała bowiem w ogromnej
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mierze od sytuacji politycznej w tej części Europy, warunkującej bezpieczeństwo
na najbardziej uczęszczanych szlakach handlowych.
Z gospodarczego punktu widzenia szczególnie doniosłe znaczenie miała unia
polsko-litewska z 1569 roku, zwana od miejsca jej zawarcia lubelską. Przyniosła
ona ze sobą zasadnicze korektury terytorialne między obu państwami jagiellońskimi. Od Wielkiego Księstwa Litewskiego odłączone zostały ziemie Podlasia,
Wołynia i Ukrainy z Kijowem i włączone bezpośrednio do Korony. W ten sposób
przed miastami polskimi otwarty został ogromny teren ekspansji gospodarczej.
Powstające tam folwarki magnackie z towarową produkcją zbożową i hodowlaną i szybko powstające osiedla miejskie miały się stać naturalnym partnerem
zwłaszcza dla tych miast polskich, którym położenie i istniejące już połączenia drogowe ułatwiały nawiązanie czy rozwinięcie dotychczasowych kontaktów
handlowych z nowymi terenami. Z drugiej strony przyłączone do Korony terytoria Ukrainy graniczyły od północy z państwem moskiewskim, co otwierało
perspektywy rozwinięcia stosunków gospodarczych z tym państwem także na
tym odcinku, zawierało jednak w sobie groźbę konfliktów wojennych, zwłaszcza
że Moskwa aspirowała również do aneksji Ukrainy. Istotnie, przełom X V I i X V I I
wieku przyniósł z sobą nową falę wojen polsko-moskiewskich.
W sumie epoka jagiellońska kończyła się dla Polski korzystnie i zwłaszcza
pomyślne mogły się wydawać perspektywy dalszego gospodarczego rozwoju.
Przyniosła pod koniec zagrożenie w postaci wojen moskiewskich i — jak
się miało wkrótce okazać — konflikty wewnętrzne o charakterze społecznym
i narodowościowym na Ukrainie.

HANDEL LUBLINA PO UNII LUBELSKIEJ (1569-1648). POCZĄTEK KRYZYSU

Dodatnie skutki unii lubelskiej nie kazały długo na siebie czekać. Wszystkie szlaki handlowe, jakie już wcześniej łączyły Polskę ze wschodem, były nadal czynne, a nawiązane dawniej kontakty gwarantowały napływ towarów na
lubelskie jarmarki. Od strony Poznania i Wrocławia przychodziły duże partie
sukna, w tym wysokogatunkowego angielskiego i flandryjskiego, a także sukna
o niższej jakości z Czech, Moraw, Zielonej Góry. Stąd wędrowało ono głównie
na rynki wschodnie. Na jarmarkach notowano poważniejsze transakcje płótnem,
jedwabiem, skórami (głównie safianem), wyrobami tekstylnymi i metalowymi,
papierem, nawet książkami. Przywożono bakalie i korzenie. Ważną pozycję stanowiły stal i żelazo, miedź, cyna, ołów, siarka, saletra. Głównym odbiorcą stała
się teraz Ukraina, której ośrodki miejskie równały się prawie takim dawniejszym,
jak Wilno czy Mohylew. Wzrósł ogromnie wywóz kos i noży, których z jednego
tylko jarmarku wywożono więcej, niż wynosiły całoroczne obroty na rynku po-
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znańskim, także przecież mocno od dawna powiązanym z Wilnem. Utrzymała
się, a nawet wzrastała wymiana z Mohylewem, który stał się jakby pośrednikiem
między Lublinem i Moskwą. Przychodziły stamtąd futra najwyższej jakości, jak
sobole, kuny, lisy, gronostaje, a także skóry zwierząt domowych. Kupcy mohylewscy nabywali w Lublinie przede wszystkim żelazo, kierując je dalej do
Moskwy i to nawet w latach wojen, kiedy obowiązywał zakaz wywozu żelaza
do kraju nieprzyjacielskiego. Interesy gospodarcze okazywały się i w tym przypadku silniejsze niż ryzyko wojenne. A ż do końca X V I wieku handel Lublina
z północnymi ziemiami litewskimi i moskiewskimi stanowił dominantę stosunków handlowych miasta. Nawet wojny polsko-moskiewskie pierwszych dziesięcioleci XVII wieku, które bezpośrednio dotknęły wszystkie miasta położone przy
drogach do Moskwy, nie były w stanie całkowicie przerwać wymiany handlowej na tych szlakach. Kiedy w 1618 roku dokonywano rewizji mostów i grobli
w Ostrowie Lubelskim, podkreślono także potrzebę reperacji wielkiego gościńca
wiodącego z Lublina do Wilna. „Bo wielki kupiec — czytamy w dokumencie
rewizji — z ciężkimi towary tędy często przechodzi: idą moskiewskie i litewskie
towary, a zaś z Lublina do Litwy idą żelaza, ołowy, wina z Węgier". Ostrów
leży właśnie przy drodze, którą z Wilna i Brześcia jeździło się wtedy do Lublina
przez Łomazy, Rossosz, Parczew i Ostrów.
Właśnie w związku z handlem wschodnim dalekiego zasięgu ożywiły się
także drogi lokalne. Z nich większe znaczenie zdobyła droga z Wilna i Brześcia
przez Sławatycze i Włodawę do Zamościa, skąd dalej przez Tomaszów i Rawę
Ruską do Lwowa. Fundator Zamościa, kanclerz wielki koronny Jan Zamoyski,
brał także ten moment niewątpliwie pod uwagę, gdy podejmował decyzję o założeniu nowego miasta. Dotyczy to również nieco później ufundowanego Tomaszowa. Inna droga do Brześcia biegła przez Białą i Międzyrzec do Łukowa,
a stąd przez Mińsk Mazowiecki do Warszawy lub przez Stężycę i Radom do
Krakowa. Ożywienie na tych drogach wpłynęło w istotny sposób na rozwój tych
miast. Przyczyniał się do tego także rozwijający się handel zbożowy drogą wiślaną, wykorzystujący zwiększającą się w tym czasie podaż zboża z dóbr magnackich i szlacheckich, a także handel lokalny, mający swój punkt wyjściowy
w Lublinie.
Na przełomie X V I i X V I I wieku ożywił się handel z Mołdawią, której kupcy
szukali najdogodniejszych połączeń z północnymi rynkami, litewskim i moskiewskim. Założyciel Zamościa, kanclerz Zamoyski, nosił się z pewnością z zamiarem
stworzenia tu głównego ośrodka tego handlu, stąd jego zainteresowania Mołdawią i jego dwie wyprawy wojskowe do Mołdawii w 1595 i 1600 roku. W każdym
razie to był jeszcze jeden czynnik szybkiego rozwoju Zamościa, który lokowany
niemal „na surowym korzeniu", wnet wyrósł na liczący się ośrodek gospodarczy,
polityczny i kulturalny.
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Te i inne dowody trwającej dobrej koniunktury także dla Lublina nie mogą
przesłonić faktu pojawienia się pewnych niekorzystnych i niepokojących zjawisk.
Pierwszym z nich było ostateczne ulokowanie się stolicy państwowej w Warszawie, czego przyczyną obok innych było i to, że główny ciężar litewskiej
i moskiewskiej wymiany handlowej z zachodem przesunął się już na szlaki północne, przebiegające właśnie przez Warszawę. Lublin został zepchnięty, na plan
drugi, poza Warszawę, i stracił swoje dotychczasowe monopolistyczne stanowisko w tym handlu. Drugim niekorzystnym zjawiskiem była wojna trzydziestoletnia (1618-1648), która ogarnęła między innymi Mołdawię i Turcję, Czechy
i Śląsk, Niemcy, co stworzyło dla handlu z tymi krajami ogromne trudności,
prowadząc niekiedy do jego całkowitego zerwania. Bardzo niekorzystnie zaczęły
kształtować się wydarzenia na Ukrainie, od lat dziewięćdziesiątych X V I wieku
wstrząsanej powstaniami kozackimi o szerokim zasięgu społecznym. Jedną z ich
przyczyn była rosnąca eksploatacja ludności przez właścicieli folwarków w magnackich latyfundiach i wyzysk ze strony elementów spekulanckich w miastach.
Dotykało to już bezpośrednio handlu z ziemiami polskimi. Nie bez znaczenia był
też fakt, że odepchnięta od Bałtyku Rosja, po swoich pierwszych sukcesach terytorialnych na wschodzie, zaczęła w pełniejszy sposób wykorzystywać w celach
handlowych linię Wołgi i tam też zaczęły powstawać jej główne centra handlowe. Krótko mówiąc, nowa sytuacja polityczna w tej części Europy wpłynęła
niekorzystnie na dotychczasowe ożywienie na prowadzących na wschód szlakach
handlowych, co musiało odbić się ujemnie na możliwościach handlu polskiego.
Także na handlu Lublina.
Sytuacja na Ukrainie miała dla handlu lubelskiego jeszcze jeden ujemny
skutek. Stanowiąc jakby polską bramę do ziem ukraińskich, cała Lubelszczyzna
stała się miejscem koncentracji i przemarszów wojskowych, które w ówczesnych
warunkach oznaczały rekwizycje i nieraz wprost rabunki, przed którymi nie
sposób było się bronić. Wobec tego, że skarb państwa bywał przeważnie pusty
i nie miał środków na opłacenie żołnierza zaciężnego, poborcy uciekali się
do szczególnie drastycznych środków nacisku fiskalnego, nie oglądając się na
dawne miejskie przywileje. Obiektem nacisku byli obcy kupcy, dla których
wyjazdy na jarmarki oznaczały duże handlowe ryzyko. Wszystko to w szybkim
tempie prowadziło do ograniczenia handlowej atrakcyjności miasta i zapowiadało
zmierzch dawnej świetności.
O pogarszaniu się sytuacji finansowej miasta świadczą częste zabiegi władz
miejskich o odnowienie dawnych przywilejów handlowych. Tak więc już w 1570
roku król Zygmunt August zabraniał pobierania ceł od mieszczan lubelskich na
obszarze całego państwa. Nieco wcześniej, w 1565 roku, miasto uzyskało od
króla decyzję o przywróceniu ważności dawnego przywileju składowego, a na
wniosek władz miasta królowie Stefan Batory i Zygmunt III Waza zatwierdzili
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wszystkie dawne handlowe przywileje Lublina. Jest rzeczą niezwykle wymowną,
że zatwierdzenie owych przywilejów przez króla Zygmunta III w 1588 roku musiało być ponowione już po trzech latach, co dowodzi nieskuteczności poprzednich decyzji królewskich. Źródłem trudności i rosnącego fiskalnego nacisku była
z pewnością sytuacja skarbu państwa, uwikłanego w wojny moskiewskie i kampania inflancka. Były to trudności obiektywne i odnawianie dawnych przywilejów
nie ratowało sytuacji.
Władze miasta podejmowały równolegle starania o nowe przywileje, które
mogłyby zwiększyć dochody miasta. W 1611 roku miasto uzyskało zwolnienie
od obowiązku dostarczania podwód na potrzeby wojska, a w roku następnym
zwolnienie od obowiązku dostarczania stacji i podwód dla posłów tatarskich
i tureckich, którzy często tędy przejeżdżali. W 1595 roku król Zygmunt III odnawiając przywilej składowy, zezwalał miastu na pobieranie specjalnej opłaty
na rzecz miasta od obcych kupców, przyjeżdżających na jarmarki, a to jak czytamy w przywileju „iuxta consuetudinem antiąuam", wedle dawnego zwyczaju,
co dowodzi, że już wcześniej zaczęto takie opłaty pobierać. W 1618 roku rada
miejska uchwaliła laudum ustanawiające opłatę 15 groszy od kramu podczas jarmarku, a w 1620 roku wprowadzono opłatę w wysokości 1 grosza od każdej
beczki przywożonego piwa z takim uzasadnieniem, że powstały w ten sposób
fundusz przeznaczony będzie na poprawę wałów i murów miejskich. Te ostatnie
decyzje zostały zatwierdzone przez króla. W 1621 roku miasto wniosło do króla
skargę z powodu ekscesów, zbrodni, stacji, poboru pieniędzy i żywności ze strony
oddziałów wojskowych, wracających z Ukrainy. Podobną skargę przedstawiono
królowi w 1633 roku i kolejno w dwóch następnych, co świadczy o nieskuteczności nawet decyzji królewskich. Wszystko to jest odbiciem sytuacji politycznej
i zarazem ilustracją faktu, że na Ukrainę udawał się teraz nie tyle kupiec, ile
żołnierz i że ta niedawna stosunkowo zdobycz Rzeczypospolitej nie przynosiła
już spodziewanych korzyści, lecz straty.
Coraz częściej restrykcje dotykały obcych kupców. W 1626 roku za zgodą
króla wprowadzono opłatę od przywożonej do miasta saletry i od każdej beczki
piwa, także własnej produkcji. W 1629 roku weszła w życie opłata od mierzenia przywożonego sukna, a także opłata mostowego w wysokości 1 grosza od wołów, koni i wozów ładownych oraz opłata od miar i wag. W 1637
roku rozszerzono obowiązek zatrzymywania się w mieście obcych kupców
do 6 tygodni. W 1639 roku obciążono obcych kupców nowymi opłatami,
a wśród nich wymieniano konkretnie Włochów, Niemców, Węgrów, Francuzów, Szkotów i Ormian. Przy zakupie wina i piwa na składzie lubelskim
powinni oni płacić od beczki na rzecz magistratu 1 złoty. Tyleż mieli płacić obcy propinatorzy. Osobne ciężary spadły na kupców węgierskich, którzy w przypadku niesprzedania wiezionego wina w ciągu dwóch tygodni
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i złożenia go w piwnicach mieszczan lubelskich, mieli płacić tygodniowo
od każdej beczki 1 złoty na rzecz magistratu. Te i inne restrykcje musiały
z pewnością ujemnie odbić się na popularności zwłaszcza jarmarków lubelskich. Widać z tego jednak, że dotychczasowe dochody miasta nie wystarczały na wszystkie potrzeby i że magistrat za wszelką cenę starał się je podnieść. Ale nie krótkowzroczność, lecz konieczność sprostania niebezpieczeństwu, wynikającemu z sytuacji politycznej tej części Europy, zmuszała władze
miasta Lublina do podejmowania tak drastycznych środków obrony jego interesów.
Czytamy o tym w jednej z wymienionych decyzji królewskich. W 1632 roku
król polecał władzom miasta, aby „kupcom postronnym, gdy czas jarmarków
wynidzie, kramy swoje mieć i towary przedawać nie pozwalali i owszem im
tego bronili". A to wszystko dlatego, „aby obywatele miasta [ . . . ] do zubożenia
i nędzy większej nie przyszli". Nawet więc w stolicy dostrzegano to zubożenie
i nędzę, które dotknęły mieszkańców Lublina. Z drugiej strony samo miasto
nie dostrzegało już korzyści, jakie dawał wielki handel, który zwłaszcza przez
jarmarki był parę stuleci źródłem bogactwa i rozwoju.
Główną przyczynę tego stanu rzeczy podał król Władysław IV w przywileju
dla miasta z 1635 roku, na mocy którego przedłużał miastu zwolnienie od podwód
na następne dwadzieścia lat. Podał tam i wskazał „na klęskę 7-letniego niedawno
grasującego w mieście Lublinie powietrza morowego, na szkody, które od 10
lat prawie ponosi miasto od ustawicznie przechodzących żołnierzy, wreszcie
na niezwykłe pobory". Należy dodać, że były to skutki toczących się w tych
latach wojen moskiewskich, szwedzkich, tureckich, przede wszystkim zaś ruchów
społecznych na Ukrainie. Epidemie i morowe powietrze to przecież także dalsze
skutki wojen.
W rezultacie tych wojen upadł handel dalekiego zasięgu i zamarły szlaki
handlowe. W literaturze ciągle utrzymuje się pogląd, że upadek miast polskich,
w tym także Lublina, był następstwem „potopu", to jest najazdu szwedzkiego na
Polskę w połowie lat pięćdziesiątych X V I I wieku. Jak wynika z przedstawionych
wyżej faktów, zmierzch świetności miasta nastąpił już znacznie wcześniej, a jego
przejawy widoczne były już na przełomie X V I i X V I I wieku. Na ten bowiem czas
przypadają konflikty wojenne, w które uwikłana była Polska. Wcześniej też miasto zaczęło uciekać się do różnego rodzaju środków zaradczych, zmierzających
do podniesienia dochodów własnych. Wszystkie one jednak spadały na barki
kupiectwa własnego i obcego, doprowadzając do upadku wielki handel, który
był prawdziwym źródłem bogactwa Lublina i jego rangi w kraju i za granicą.
Upadek wielkiego handlu oznaczał zmierzch świetności miasta i to był skutek
pewnej jednostronności jego gospodarczego rozwoju w wiekach wcześniejszych,
polegającej na preferowaniu handlu kosztem produkcji, rzemiosła.
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KONIEC WIELKIEGO HANDLU A UPADEK MIASTA (1648-1720)

Pewne oznaki regresu widoczne już w końcu X V I wieku, nie przesądzały
jeszcze pełnego upadku miasta i jego gospodarki. Prawdziwe klęski spaść miały
na nie dopiero w samej połowie X V I I wieku, kiedy rozpoczęła się nowa faza
wielkich wojen na wschodzie, najpierw zwłaszcza moskiewskich i kozackich,
potem szwedzkich. Do Lublina dotarły też sprzymierzone ze Szwedami wojska
księcia siedmiogrodzkiego Rakoczego. W toku walk do Lublina przybywały
często oddziały polskie, stopniowo wypierające Szwedów z kraju. W wyniku
działań i przemarszów wojskowych na miasto spadł ogromny ciężar rekwizycji
i kontrybucji na skalę nigdy dotąd nie spotykaną, przy czym trwało to przez
szereg lat, powodując upadek gospodarczy, i odpływ dużej części mieszkańców,
opuszczających miasto w poszukiwaniu bezpieczniejszych miejsc osiedlenia.
W tej sytuacji miasto szukało ratunku u samego króla, i spotykało się
z reguły z dowodami życzliwości i poparcia. Tak więc w 1650 roku król po
raz już któryś' zwalniał miasto od stacji wojskowych, co miało zapobiegać
ciężarom i uciążliwościom kwaterunków. W 1654 roku król zezwalał władzom
miasta na przejmowanie mienia opuszczonego podczas działań wojennych, co
miało ograniczyć masową ucieczkę całych grup ludności. Dokumenty królewskie
mówią wyraźnie o stratach spowodowanych przez epidemie, które dziesiątkowały
mieszkańców, ale także o upadku miasta. W jednym z dokumentów królewskich
czytamy wprost, że miasto przyszło „ad summam desolationem", do ostatecznego
upadku. Dokument ten wystawiony był już w 1654 roku, a więc przed „potopem"
szwedzkim. Podobne stwierdzenia mamy również w dokumencie z 1656 roku. Na
miasto spadły w sumie rekwizycje wojskowe, wiele domów padło ofiarą pożarów
i legło w gruzach. Taki obraz sytuacji miasta przedstawiony został w przywileju
królewskim z 1659 roku.
W szczególnie trudnej sytuacji znalazło się kupiectwo. Ruchliwe ongiś drogi
handlowe opustoszały, a wojny na wschodzie przerwały w dużej mierze istniejące
dawniej kontakty. Nie oznacza to zupełnego zerwania poprzednich związków
handlowych. Dokument królewski z 1658 roku narzuca miastu na potrzeby
kraju tzw. donatywę, czyli podatek nadzwyczajny, przy czym nakazuje obciążyć
nim obcych kupców, wymieniając Szkotów, Anglików, Ormian, Mołdawian
i Wołochów, Turków, Węgrów i Żydów. Można przypuszczać, że część z nich, jak
Ormianie, Żydzi, a także Szkoci, była już stałymi mieszkańcami Lublina; jeżeli
idzie o obcych, to nasuwa się przypuszczenie, że brano tu pod uwagę raczej stan
dawniejszy niż aktualny, chociaż zapewne musieli oni docierać do Lublina, jeżeli
wpływy z owej donatywy miały być realne.
Lustracja miasta, przeprowadzona w 1660 roku w ramach ogólnej lustracji
dóbr królewskich, wspomina również o obcych kupcach, zawiera jednak zastrze-
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żenie, że wolno im uprawiać handel tylko podczas jarmarków. Lustracja mówi
także o kupcach z Mohylewa, z czego wynika, że stosunki z rynkiem moskiewskim nie zostały całkowicie przerwane. Nie mogło to wyrównać strat wynikających z ogólnej politycznej sytuacji, skoro w lustracji mówi się jednocześnie
0 zamknięciu jednego z czterech dotychczasowych jarmarków, co tłumaczono
tym, że równolegle odbywał się jarmark w Jarosławiu. Wszystko wskazuje jednak na to, że przyczyną był spadek ogólnych obrotów handlowych i mniejsza
atrakcyjność tutejszych jarmarków.
Upadek handlowego znaczenia Lublina widoczny jest także w zmniejszeniu
się wpływów do skarbu państwa z cła królewskiego, pobieranego na lubelskiej
komorze celnej. Gdy w 1565 roku wynosiły one 3050 złotych, to w 1660, jak
wynika z lustracji, już tylko 904 złote. Zjawiska tego nie można tłumaczyć tylko
dewaluacją pieniądza, gdyż raczej jest to dowód na wycofanie się z tego handlu
obcego kupca, zaangażowanego w handel dalekiego zasięgu. Krótko mówiąc:
Lublin zmieniał swój dotychczasowy charakter. Przestawał być ośrodkiem wielkiego handlu i silnego stanu kupieckiego, a stawał się miastem rzemieślników
1 drobnych kupców, których dochody zmniejszały się w szybkim tempie. Tym tłumaczyć należy rywalizację z kupcami i rzemieślnikami żydowskimi. Liczne dokumenty królewskie, zatwierdzające dawne prawa ludności żydowskiej do rozwijania działalności gospodarczej i wznoszenia trwałych obiektów kultu religijnego,
a także niemniej liczne decyzje starościńskie dowodzą, że te prawa i przywileje
były istotnie łamane.
Nowej, trudniejszej sytuacji handlu lubelskiego odpowiadają decyzje króla
Jana III Sobieskiego, który w roku 1676 ustanowił „prawo i porządek kupców
miasta Lublina", a jednocześnie innym dokumentem potwierdzał „komplanację",
czyli ugodę między magistratem i pospólstwem miasta Lublina z jednej strony
a kupcami lubelskimi z drugiej. Kupcy otrzymywali zatwierdzenie praw i przywilejów, które dokładnie zostały w 42 punktach wymienione. I później dał król
dowody żywego zainteresowania sprawami miasta i jego handlu, a wynikiem
było powstanie w Lublinie tzw. „konfraterni", będącej formą organizacyjną miejscowych kupców, wzorowaną na cechach rzemieślniczych. Powstanie konfraterni
uważa się na ogół za zjawisko w tamtych czasach bardzo pozytywne dla miasta
i jego handlu. Wskazuje się mianowicie na to, że dawne przywileje miasta faktycznie przestały obowiązywać, niemal zanikły jarmarki, nie było przestrzegane
prawo składowe i przymus drożny, zabraniający obcym kupcom omijania miasta dla uniknięcia ceł i innych opłat. Konfraternia kupiecka miała więc bronić
interesów tak kupiectwa, jak i w ogóle miasta, któremu miała rekompensować
zmniejszające się dochody.
Przeciw tak pozytywnej ocenie roli konfraterni można podnieść przede
wszystkim to, że powstawała ona z inicjatywy samych kupców lubelskich, w któ-
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rych interesie leżała raczej troska o realizację własnych planów niż tych ogólniejszych. Dlatego działalność konfraterni kierować się miała przeciw obcym
kupcom, a także przeciw Żydom, których traktowano jako konkurentów. Kupcy
żydowscy utrzymywali bowiem przede wszystkim kontakty z obcymi, nieraz bardzo odległymi ośrodkami handlowymi, stąd ich traktowanie jako obcych. Monopolistyczna pozycja miejscowego kupca, umocniona decyzjami króla i zasadami
konfraterni, odpychała obcego kupca, a więc i kupca żydowskiego, od lubelskiego rynku i handlu, „którym teraz — jak czytamy w dekrecie króla Augusta
II z 1720 roku — większa liczba Żydów do miasta Lublina wprowadziła się
i daleko większym handlem trudnią się, a wziąwszy w arendę pomieszczenia
w domach szlacheckich i należących do kościoła w nich wszelkimi towarami
handlują". Jako te towary wymienia się wino, tytoń, niektóre metale, co potwierdza przypuszczenie o ich imporcie z dalekich stron i o dalekich handlowych
kontaktach. Dowodów jest więcej. Tak więc dla przykładu, przywilej króla Augusta III z 1736 roku udziela zezwolenia Jeleniowi Doktorowiczowi na wybudowanie swoim kosztem synagogi, „która w jego mocy i zawiadywaniu być ma,
tak żeby jej z przyjaciółmi swymi i innymi, tak lubelskimi jak i gościnnymi
z innych miast przyjeżdżającymi i podczas jarmarków wolno zażywał". Wnet
potem lubelska rada miejska zarzuca kupcom żydowskim, że uprawiają „handel
towarem jedwabnym, płóciennym, tureckim, korzennym i innym". Te i podobne
przykłady świadczą o roli kupiectwa żydowskiego w utrzymaniu tradycyjnych
handlowych kontaktów z wielkim handlem. Przy oporze miejscowych kupców
ten daleki handel wykorzystywał w dużej mierze niezależne od władz miejskich
szlacheckie jurydyki, a nawet zabudowania istniejących tu instytucji kościelnych.
Obrotom tego handlu sprzyjały liczne zjazdy szlacheckie, jarmarki, a nawet częste
na początku X V I I I wieku przemarsze obcych wojsk.
Z obcych kupców bardzo ostro atakowano Ormian, monopolizujących
w swoim ręku poważną część handlu ze wschodem. Informuje o tym chociażby
decyzja prymasa Michała Radziejowskiego z 1696 roku przyznająca „kupcom
lwowskim nacji ormiańskiej" salvum conductum, czyli wolny przejazd do Lublina, a zarazem biorąca ich pod opiekę czynników kościelnych przed gwałtami
i przemocą ze strony władz miejskich i konfraterni kupieckiej. Instytucje te nie
pozwalały Ormianom na prowadzenie w Lublinie handlu i opieczętowały posiadane przez nich kramy sprzedażne.
Stanowisko swoje wyraziła konfraternia w tym samym czasie w stosunku
do Żydów, prowadzących działalność handlową zarówno w mieście, jak i na
przedmieściach. Odwołali się oni do samego króla, który w 1696 roku wydał
zarządzenie, „aby Żydzi lubelscy w handlach swoich żadnej przeszkody nie
mieli". Król polecał wojewodzie i starostom, aby w przypadku takich ograniczeń
ze strony władz miejskich i konfraterni udzielali Żydom pomocy.
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Niekorzystnie dla sytuacji handlu lubelskiego musiały się odbić wojny, jakie
nawiedziły Polskę w pierwszych dziesięcioleciach X V I I I wieku. Ziemie polskie
stały się widownią wojny Rosji ze Szwecją o prymat w środkowej i wschodniej
Europie. Wojny oznaczały zniszczenia i pożary, wybuchały epidemie, na miasta spadły ciężary wojskowych przemarszów i rekwizycji. Niebezpieczeństwa na
drogach wypędziły z nich kupców, handel dalekiego zasięgu nie miał warunków
rozwoju. Źródła lubelskie nie zawierają prawie informacji o takim handlu i obcych kupcach i zdaje się z tego wynikać, że w Lublinie dominował wówczas
drobny handel, a kupcy nastawieni byli na wymianę lokalną^
Tak przedstawia się sytuacja miasta Lublina i zwłaszcza jego handlu w czasach saskich, uważanych w dziejach miast polskich za okres stagnacji czy nawet upadku. Nie sposób jednak nie zauważyć pewnych przebłysków optymizmu.
Wszystkie mianowicie utrudnienia stawiane obcym kupcom, Ormianom i Żydom, wskazują przecież na to, że handel dalekiego zasięgu nie dał się całkowicie
wyeliminować z życia gospodarczego miasta i w ten sposób poza ramami cechowej organizacji rzemiosła i konfraterni zaczął się tworzyć drugi nurt gospodarki,
opartej na zasadzie wolnego handlu i wolnej produkcji, nurt niewątpliwie postępowy w porównaniu z przestarzałą organizacją zamkniętych cechów. Ten nurt nie
dał się już całkowicie przekreślić, a jego zwycięstwo w niedalekiej przyszłości
zapowiadało nowy, lepszy etap rozwoju miasta.

DRUGA POLOWA X V I I I WIEKU — NOWY ETAP ROZWOJU LUBLINA

Początek nowego etapu rozwoju miasta nie znajdował potwierdzenia w ówczesnych urzędowych opiniach. W 1759 roku lubelska rada miejska powzięła
uchwałę, laudum, w której czytamy, że miasto doszło już do pełnego upadku, ad
ultimam cladem, a liczba ludności spadła do jednej trzeciej dawnego stanu. Całkowicie upaść miało rzemiosło i w szczególności „cech złotniczy, cerulicki, krawiecki, kuśnierski, piwowarski, piekarski, kotlarski, szafianiczy jako i inne cale
upadły". Laudum oskarżało o to coraz liczniejszych rzemieślników żydowskich.
Upadek cechów nie musiał oznaczać upadku rzemiosła, które niezależnie w jakim ręku się znajdowało, nie mogło pozostać bez wpływu na zamożność i rozwój
miasta. Z laudum wynika, że miejsce cechowego rzemiosła zajęła już produkcja
wolna, reprezentowana przez rzemieślników żydowskich, chociaż z pewnością
nie tylko. Nie może bowiem ulegać wątpliwości, że rzemieślnicy polscy, dotychczas wchodzący w skład cechów, działali teraz na nowych warunkach.
Lauda rady miejskiej z tego czasu mówią i o handlu, informując, że Żydzi
w wynajętych domach „handle i szynki" prowadzą, w nich zaś produkują piwa
i sprzedają wino, nie są to zaś zwykłe kramy sprzedażne, ale całe wynajęte
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budynki, a wśród nich pałace szlacheckie. Wszystko to dowodzi jednak, że
był to handel obliczony na bogatych gości z daleka, a więc chyba i kupców.
I tu mamy do czynienia z atakami na kupców żydowskich, ale chodzi o prostą
konkurencję, skoro owe lauda uchwalane były, jak czytamy w jednym z nich,
„na zażalenie kupców lubelskich". Również więc i oni odeszli od sztywnych
rygorów konfraterni i podejmowali działalność na własny rachunek. Nowe
zasady gospodarki wolnorynkowej ogarniały więc cale życie gospodarcze miasta.
Ten nowy kierunek działalności gospodarczej związany jest z ruchem reform, który łączy się z okresem rządów ostatniego króla, Stanisława Augusta
Poniatowskiego, chociaż zaczął krystalizować się znacznie wcześniej. Szczytowym momentem byl Sejm Czteroletni i jego największe dzieło, Konstytucja
3 maja, w której uchwaleniu elementy mieszczańskie, a głównie kupieckie, odegrały ważną rolę.
W Lublinie widoczne były korzystne zmiany. Bogaci obywatele, a wśród
nich na pierwszym miejscu kupcy, zaczęli budować domy murowane, drewniane
budownictwo na głównych ulicach było zabronione, szereg budowli o charakterze publicznym odnowiono. W ręce mieszczan przeszły niektóre rezydencje
magnackie. Wśród mieszczan na pierwsze miejsce wysunęła się grupa bogatych
kupców, a źródła notują, że handlowali oni suknem i bławatami, galanterią, towarem „bramanckim, turecczyzną", bakaliami, korzeniami, woskiem, żelazem,
szkłem czeskim. Jest to dowód włączenia się ich w handel dalekiego zasięgu.
Chodzi przy tym nie tylko o kupców żydowskich, ale w ogóle o wszystkich kupców zamieszkałych w mieście. Nie mogło to nie odbić się korzystnie na sytuacji
innych grup społecznych, zwłaszcza rzemieślników. W sumie wszędzie widoczne
było ożywienie i w jednym z pism skierowanych przez króla Stanisława Augusta do lubelskiej tzw. Komisji Dobrego Porządku czytamy, że „z upadku swego
miasto powstawać zaczyna".
Rola owej Komisji Dobrego Porządku, powołanej w Lublinie w 1780 roku,
jest szczególnie mocno podkreślana w literaturze, która dopatrywała się w niej
właściwego inicjatora pozytywnych zmian. Trzeba jednak stwierdzić, że jej zarządzenia mieściły się głównie w sferze administracyjnej i porządkowej i nie dotykały bynajmniej ważniejszych problemów gospodarczych. Nie mogły w szczególności powodować zwiększenia aktywności różnych grup zawodowych. Toteż
za właściwą przyczynę ożywienia gospodarki uważać trzeba rosnącą inicjatywę
jednostek, włączających się w rytm gospodarki wolnorynkowej, działającej poza
organizacją cechową, otwartej na szerokie kontakty z innymi ośrodkami krajowymi, przede wszystkim zaś — zagranicznymi. Początki tego nurtu gospodarki
mogliśmy dostrzec już w czasach saskich, a więc znacznie wcześniej niż powstała Komisja Dobrego Porządku. Inaczej mówiąc, nie szlacheckie w większości Komisje Dobrego Porządku, ale samo mieszczaństwo potrafiło podnieść
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miasto z zastoju i pchnąć na tory nowego nierównie wydajniejszego systemu gospodarczego. Proces ten dokonał się w zasadzie jeszcze w ramach niepodległego
państwa polskiego, rządy zaborcze, rezultat rozbiorów państwa, miały ten system
tylko umocnić i rozwinąć.
Dużą rolę w tym awansie miasta odegrał element kupiecki obcego pochodzenia, w szczególnos'ci niemiecki, któiy napłynął do miasta w tym właśnie
czasie i z pewnością utrzymywał nadal kontakty z krajami zachodnimi. Świadczyć o tym może chociażby fakt, że w latach osiemdziesiątych X V I I I wieku na
mocy decyzji królewskiej ewangelicy wyznania augsburskiego otrzymali zezwolenie na zbudowanie własnego kościoła i szkoły. Zakłada to stosunkowo dużą
liczbę niemieckich przybyszy. Jednocześnie napływał do miasta element ruski,
a dowodem było znowu chociażby uzyskanie przezeń zezwolenia królewskiego
na „urządzenie prywatnej kaplicy" obrządku prawosławnego, potrzebnej „prawosławnym mieszkańcom i kupcom". Decyzja ta wydana była w 1790 roku,
pod koniec omawianego okresu, i napływ elementu ruskiego wolno traktować
jako dowód ożywionych kontaktów ze wschodem. Musiał to być w ogromnej
większości element kupiecki.
Lublin końca XVIII wieku był więc miastem wielonarodowościowym i źródła
ewolucji w tym kierunku dopatrywać się należy w kontaktach handlowych
zarówno z krajami zachodniej, jak i wschodniej Europy. Wróciła więc jego rola
pośrednika w wielkim handlu europejskim, taka, jaką miał w okresie polskiego
„złotego wieku", a którą stracił w stuleciu wojen. Wszystko wskazywało na to,
że może ją jeszcze bardziej rozwinąć już w odmiennych warunkach politycznych,
kiedy napływ kapitałów z Europy Zachodniej w połączeniu z rosyjskim iynkiem
zbytu i tamtejszymi zasobami surowca stwarzał nową szansę rozwoju.
Ożywienie w handlowych kontaktach Lublina w drugiej połowie X V I I I wieku
i zapowiadająca się nowa koniunktura były możliwe dzięki temu, że Lublin
ciągle mógł wykorzystywać dogodne położenie na międzynarodowych szlakach
handlowych, które wytworzyły się jeszcze w średniowieczu i nigdy właściwie
nie zostały zamknięte na stałe. W okresach wojen na wschodzie nie mogły być
w pełni wykorzystane, ożywiły się jednak znowu w X V I I I wieku, kiedy ciężar
wojen się zmniejszył. Napływ niemieckiego i ruskiego elementu kupieckiego do
Lublina w końcu stulecia może być traktowany jako dowód, że na dawnych
szlakach handlowych zapanował znowu ruch i życie.

4 Lublin w dziejach i kulturze Polski
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KAPLICA ZAMKOWA ŚW. TRÓJCY
w LUBLINIE
I JEJ POLICHROMIA
Niewielki i dość skromny w swej formie architektonicznej budynek kaplicy
zamku królewskiego w Lublinie pod wezwaniem św. Trójcy kryje w swym
wnętrzu prawdziwy skarb w postaci bizantyjsko-ruskich malowideł ściennych
z pierwszej ćwierci X V wieku, o bardzo wysokiej wartości artystycznej i niezwykle bogatym programie ikonograficznym.
Początki dziejów kaplicy sięgają zapewne pierwszej połowy X I V wieku.
Najwcześniejsza wiadomość o jej istnieniu została zarejestrowana w wykazie
rachunków Arnolda de Verulisa i Piotra z Alwernii, którzy w latach 1325—
1327 zbierali w Polsce świętopietrze. W rubryce archidiakonatu lubelskiego
wymieniony jest w roku 1326 niejaki Wincenty — prebendarz kościoła św. Trójcy
w Lublinie i pleban w Kazimierzu, który otrzymywał wtedy 3 marki z prebendy
i 2 marki z kościoła kazimierskiego. Rachunki Arnolda de Lacaucina z lat 13451348 określają Wincentego jako rektora kościoła w Kazimierzu.
Sądzić należy jednak, że kościół o którym mowa, był przypuszczalnie budowlą drewnianą o bliżej nieznanej formie. Obecna bowiem, choć przebudowana,
ma dość jednolitą konstrukcję i cechy stylowe charakterystyczne dla tego rodzaju
obiektów z drugiej połowy X I V wieku.
Jan Długosz wspomina w krótkiej wzmiance o wystawieniu kaplicy św.
Trójcy w Lublinie przez Władysława Jagiełłę w roku 1395. Chyba chodziło tu
jednak o odnowienie lub może o dodatkowe uposażenie już wcześniej wzniesionego obiektu.
Istniejący obecnie budynek kaplicy św. Trójcy usytuowany jest przy wschodnim krańcu południowego skrzydła Zamku lubelskiego. Jest niewielką dwunawową świątynią, wzniesioną częściowo z wapienia, a głównie z cegły. W X V I
wieku została ona w znacznej mierze przebudowana w duchu architektury późnego renesansu. Świadczy o tym szczególnie renesansowy szczyt elewacji fronto-
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wej. Po jego bokach biegną w dół ślimacznice, u góry zamknięty jest niewielkim
trójkątnym tympanonem.
Renesansowy portal, znajdujący się obecnie w szczycie zachodnim, stanowił
obramienie istniejącego tam wcześniej otworu wejściowego. Schody prowadzące
do owego wejścia zostały rozebrane w roku 1890, a drzwi przerobione na okno.
Kapitele pilastrów tego portalu, obramiające otwór drzwiowy, są w znacznej
mierze podobne do kapiteli w kościele parafialnym w Kraśniku.
W roku 1890 zlikwidowano również rzeźbiony gotycki chór. Pozostało jedynie wejście prowadzące na ten chór, mieszczące się w murowanej z cegły
okrągłej wieżyczce. Wokół zaś drewnianego portalu, od strony wewnętrznej, widoczne są ślady ornamentalnych malowideł renesansowych. Ornament ten mógł
powstać około roku 1521, „pod którą to datą mamy zanotowaną w rachunkach
bonerowskich wypłatę malarzowi Błażejowi za malowidła wykonane w zamku
lubelskim". W związku z wykonaniem tego portalu „uzupełniono zniszczoną
bizantyjską polichromię, wprowadzając renesansowe motywy kasetonów, wypełnionych rozetami".
Wspomniana wyżej przebudowa kaplicy, dokonana zapewne w drugiej
ćwierci X V I wieku, mogła mieć miejsce w okresie, gdy kasztelanami lubelskimi
byli Jan i Andrzej Tęczyńscy (1530-1564). Świadczy o tym herb „Topór" Tęczyńskich, umieszczony na renesansowej supraporcie portalu. Z epoki gotyckiej
zachowała się oczywiście zasadnicza konstrukcja architektoniczna oraz smukłe
ostrołukowe okna z glifami, po części zamurowane od dołu, skarpy narożne
i skarpa wspierająca fasadę zachodnią.
Kaplica przedstawia w rzucie kwadratową nawę oraz wydłużone prezbiterium, zamknięte trójbocznie. Pośrodku nawy znajduje się ośmioboczny filar,
podtrzymujący sklepienie palmowe z żebrami wykonanymi z cegły i z piaskowcowymi zwornikami. Analogiczne sklepienie mamy w prezbiterium, gdzie zastosowano piętki z piaskowca, z których sześć ma kształt ludzkich głów.
Najbliższe związki formalne z kaplicą lubelską ma kościół NMPanny w Kurzelowie pod Włoszczową z około roku 1360, a także krakowski kościół św.
Krzyża z X I V wieku, przebudowany w późniejszym czasie. Do grupy tej należą również inne jednofilarowe kościoły małopolskie: w Chybicach (1362),
w Skotnikach koło Sandomierza (1372) i w Stróżyskach koło Wiślicy (1378).
Formę tę zastosowano również w kaplicy klasztornej Augustianów w Krakowie. Żłobkowany profil żeber kaplicy lubelskiej jest elementem wspólnym
dla licznych budowli czasów Kazimierza Wielkiego z połowy X I V wieku,
a bezpośrednim impulsem do jej wzniesienia mogła być poważna przebudowa i fortyfikacja zamku w Lublinie, podjęta w roku 1340. Charakterystyczne
dla tamtej epoki są również kształty i wymiary cegły, użytej do konstrukcji
kaplicy.
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W roku 1497 założona została przy kaplicy, określanej również w dokumentach kościelnych mianem kościoła, mansjonaria, a nabożeństwa tam odprawiane
miały charakter najbardziej uroczysty i okazały w Lublinie. Okres tej świetności
zamyka rok 1574, gdy dekretem krakowskiego biskupa F. Krasińskiego kościół
św. Michała na Starym Mieście w Lublinie został podniesiony do rangi kolegiaty,
a jej trzeci prałat otrzymał uposażenie z funduszów mansjonarii św. Trójcy. Budynek kolegium mansjonarskiego, przylegający do południowej ściany kaplicy,
ulegał stopniowej dewastacji, a kolegium podupadało przez X V I I i X V I I I wiek.
Biskup chełmsko-lubelski Wojciech Skarszewski, do którego jurysdykcji Lublin
należał od roku 1790, pisał po swej wizytacji u św. Trójcy w roku 1800, że
„dzwonnica kościoła jest rozwalona a schody przy ścianie północnej zniszczone".
Mansjonarze zaś w tym stanie rzeczy musieli korzystać z mieszkań wynajmowanych w mieście.
W latach 1820-1825 władze carskie zamieniły dawny zamek na więzienie.
Miejsce prepozyta kościoła i mansjonarzy zajął kapelan więzienny, którym był
zwykle zakonnik, a od roku 1846 kapłan diecezjalny. W związku z erygowaniem
nowej diecezji lubelskiej i jego kosztami bulla papieża Piusa V I I ,JEx imposita
nobis" z 2 sierpnia 1818 roku zezwalała lokalnym władzom kościelnym na zajęcie
dochodów kolegiat, klasztorów i opactw, łącznie z beneficjami. Był to dla kaplicy
cios ostateczny. Jej dochody zostały zajęte, a mansjonarzom wypłacano bardzo
skromne pensje.
Różnorodny, doskonale skomponowany i obfity cykl fresków wypełnia dos'ć
szczelnie ściany kaplicy św. Trójcy w Lublinie od posadzki aż po sklepienia.
„Stanowi on dzisiaj jedną z najpełniejszych dekoracji malarskich w Polsce,
pokrywającą dywanem zgaszonych i subtelnie zharmonizowanych kolorów mury
niewielkiego i zwartego wnętrza". Jest to jedyny tak dobrze zachowany zespół
malowideł rusko-bizantyjskich w Polsce. Należą one do najcenniejszych skarbów
kultury na ziemiach polskich, tym bardziej że niewiele zachowało się u nas
przykładów malarstwa monumentalnego.
Niezwykle frapujący i złożony problem malowideł ściennych lubelskiej
kaplicy św. Trójcy był przedmiotem żywego zainteresowania dużej grupy badaczy
i historyków sztuki od momentu ich częściowego odkrycia już na początku
drugiej połowy X I X wieku, a później po odsłonięciu większych partii w roku
1899. Stanowił również temat bardzo licznych publikacji, ogłaszanych w ciągu
wielu dziesiątków lat.
Po pierwszych sygnałach K. Stronczyńskiego z roku 1863 o istnieniu malowideł w kaplicy św. Trójcy w Lublinie Józef Smoliński odsłonił 26 lutego 1899 roku
malowidło fundacyjne, a następnie inne fragmenty polichromii. Parę lat później,
w roku 1903, Cesarska Komisja Archeologiczna w Petersburgu wysłała do Lublina komisję specjalną z udziałem P. Pokryszkina i N. Pokrowskiego. Na znacz-
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nej części ścian odbito tynki i odsłonięto liczne sceny, dokonując również prac
badawczych w listopadzie 1903 roku. W styczniu 1914 roku raz jeszcze przybył
do Lublina Pokryszkin, tym razem w towarzystwie M. Czyrikowa. Dokonano dalszych odkryć, podejmując planową akcję konserwatorską, którą na pewien czas
przerwały działania wojenne. W roku 1917, gdy Lublin znalazł się pod okupacją
austriacką, Lubelskie Towarzystwo Opieki nad Zabytkami otrzymało od władz
okupacyjnych sumę 15 500 koron na prace konserwatorskie w kaplicy. Zlecono
je malarzowi Julianowi Makarewiczowi, który wraz ze swoimi uczniami Stefanem Matejką i Władysławem Rupą zajął się restauracją fresków w prezbiterium.
Prace te zostały przerwane w roku 1919 i podjęte na nowo już w niepodległej
ojczyźnie w roku 1921 pod patronatem Ministerstwa Kultury i Sztuki, które powierzyło je profesorowi Edwardowi Trojanowskiemu. Ten wspólnie z uczniami
wykonał swe zadanie fachowo i poprawnie w ciągu dwu lat, tj. do roku 1923.
W czasie poprzednio przeprowadzonych prac nie uniknięto retuszy, przemalowań i deformacji, na szczęście w niewielkim stopniu. Różnego rodzaju prace
konserwatorskie i zabezpieczające prowadzone były wielokrotnie również i w
późniejszym czasie.
Malowidła ścienne kaplicy św. Trójcy w Lublinie, podobnie jak i inne główne
dzieła malarstwa bizantyjsko-ruskiego w Polsce, związane są przede wszystkim z osobą króla Władysława Jagiełły. Są świadectwem jego osobistych zainteresowań, wypływających z zamiłowania w sztuce cerkiewnej, którą otaczał
się również w Polsce na swym dworze wawelskim i starał się umieszczać
jej dzieła w licznych miejscach. Jagiełło — jak pisze Walicki — „zdołał zapewnić, jeśli nie przewagę, to równouprawnienie sztuki cerkiewnej z rodzimą
cechową. Wpływy sztuki ruskiej osiągnęły zaś pewną supremację w dziedzinie malarstwa monumentalnego". Długosz stwierdza nawet, że Jagiełło przedkładał sztukę ruską nad łacińską. W każdym razie sztuka ta została w Polsce przyjęta przychylnie i w późniejszych czasach zyskała nawet aprobatę
kościelną. Wyraźną tolerancję okazał jej m.in. krakowski biskup Zadzik, wizytując w roku 1635 kaplicę św. Krzyża przy królewskiej katedrze na Wawelu, gdzie mógł obejrzeć i podziwiać bizantyjsko-ruskie freski, wykonane tam
około roku 1470 na zlecenie króla Kazimierza Jagiellończyka i jego żony Elżbiety.
W takich okolicznościach i w tej atmosferze powstał zespół malowideł ściennych w kaplicy św. Trójcy w Lublinie, ukończony w roku 1418, a wykonany z inicjatywy króla Władysława Jagiełły. Do wnętrza gotyckiego kościoła zastosowany
został ikonograficzny i dekoracyjny system chrześcijaństwa wschodniego. Jego
tradycyjne bogactwo musiało w tym przypadku ulec modyfikacjom i pewnemu
uszczupleniu w liczbie scen, które w typowych świątyniach bizantyjskich i cerkwiach prawosławnych mogło swobodnie i w pełni rozwijać się na wewnętrznej
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powierzchni licznych kopuł, trójkątów sferycznych, sklepień i na wielkich powierzchniach ścian. Przenikające więc tak do kaplicy lubelskiej, jak i do innych
kościołów katolickich w Polsce malarstwo bizantyjsko-ruskie ulegało wpływowi
tradycji łacińskiej.
Nad wyraz konsekwentnie zrealizowany został system dekoracyjny wnętrza
kaplicy. W prezbiterium występuje pas palmetowy i zacheuszki, w podbiciu
luku tęczowego motyw plecionki, w różnych zaś miejscach i pomiędzy scenami
ornament geometryczny i roślinny. Całą nawę i prezbiterium obiega w partii
dolnej dekoracyjna kotara, której zwoje mają wysokość około jednego metra.
Stanowi ona swego rodzaju cokół dla reszty polichromii. Pozostałą powierzchnię
ścian między sklepieniami i wspomnianą oponą wypełniają różnorodne sceny
i kompozycje figuralne, usytuowane na ciemnogranatowym, złamanym tle, ujęte
w rdzawoczerwone ramki.
Całość przedstawień malarskich prezbiterium podporządkowana jest eschatologicznej idei Sądu ostatecznego w bogato ilustrowanym cyklu pasyjnym, co było
zwykle zasadniczym elementem dekoracji świątyń chrześcijaństwa zachodniego,
wyrażającym się szczególnie w epoce gotyckiej umieszczaniem scen tego cyklu
w kwaterach skrzydeł różnego rodzaju poliptyków i innych nastaw ołtarzowych.
Jednym z najlepszych tego przykładów jest monumentalny ołtarz mariacki Wita
Stwosza z lat 1477-1489, znajdujący się w prezbiterium krakowskiego kościoła
NMPanny.
Program ikonograficzny malowideł ściennych kaplicy św. Trójcy w Lublinie
jest niezwykle zwarty, zrealizowany z pełną konsekwencją w warunkach, jakie
stwarzały architektoniczne ramy gotyckie jej wnętrza.
Na północnej ścianie prezbiterium pod łukiem sklepiennym znajduje się
największa pod względem zajmowanej powierzchni kompozycja przedstawiająca
Wniebowzięcie NMPanny. Pod nią Komunia apostołów i Umycie nóg, a niżej
pierwsze i trzecie zaparcie się Piotra oraz Kustodia. Na drugiej części tej ściany
pod łukiem sklepiennym Chrystus w ogrójcu, pod nim zaś, jakby w drugiej partii,
Ostatnia wieczerza, niżej jeszcze nieznana bliżej scena (być może uzdrowienie
setnika), a z prawej Judasz przed kapłanami.
Pod oknami na ścianach trójbocznie zamkniętego prezbiterium mamy Pojmanie Chrystusa, na osi kaplicy wymalowaną pod oknem zasłonę, a po prawej
scenę Policzkowania Chrystusa.
Na ścianie południowej prezbiterium po bokach otworów okiennych znajdują
się Anioł z krzyżem i Matka Boska z Dzieciątkiem, poniżej Chrystus przed sądem
i Piłat umywający ręce. Z boków drugiego okna u góry znajdują się postacie
dwu nie zidentyfikowanych świętych, niżej Biczowanie Chrystusa i być może św.
Helena. W pasie ściany między oknami i oponą umieszczono sceny Naigrawania,
Chrystusa niosącego krzyż, Ukrzyżowania i Zdjęcia z krzyża.
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Malowidła na sklepieniu prezbiterium przedstawiają Chrystusa na Majestacie
w otoczeniu chórów anielskich, archaniołów, cherubinów, serafinów i tronów.
Występuje również symbol Ducha Świętego oraz postacie Matki Boskiej i św.
Jana Chrzciciela, a także archaniołów Michała i Gabriela.
W przejściu między nawą i prezbiterium na ścianie łuku tęczowego od
lewej u góry znajduje się konny portret króla Władysława Jagiełły, a pod nim
herb Szreniawa jednego z Kmitów. Po stronie przeciwnej u góry widoczny jest
zachowany w części fragment sceny Modlitwa żebraka (ilustracja Psalmu 101),
a pod nim inskrypcja fundacyjna z imieniem malarza Andrzeja i datą 1418
roku. W zwieńczeniu łuku tęczowego znajduje się Chusta św. Weroniki, zwana
mandylionem lub weraikonem, podtrzymywana przez anioły.
Na bocznej ścianie łuku tęczowego od strony nawy z prawej widoczna
jest postać anioła zwiastującego, pod nią Zejście do otchłani, a niżej Deesis.
Z lewej zaś u góry znajduje się siedząca na tle architektury postać Matki Boskiej
w długiej, obfitej szacie z nimbem wokół głowy ze sceny Zwiastowania. Pod nią
Gościnność Abrahama i u dołu postacie czterech Ojców Kościoła wschodniego:
św. Jana Chryzostoma, św. Jana Damasceńskiego, św. Bazylego Wielkiego i św.
Grzegorza z Nazjansu.
Na północnej ścianie nawy wokół okna od strony zachodniej, z lewej
u góry, umieszczona jest postać nieznanego świętego, a po stronie przeciwnej
św. Onufrego. Pod nim scena Przemienienia Pańskiego, a poniżej okna św.
Tomasz. U dołu od lewej postacie trzech świętych (prawdopodobnie Borysa,
Gleba i Włodzimierza), obok zaś scena Zaśnięcia NMPanny. Drugą część ściany
północnej w sąsiedztwie prezbiterium wypełniają pod łukiem sklepiennym sceny
Ofiarowania Chrystusa w świątyni oraz Chrzest w Jordanie. Pod nimi mamy
Wskrzeszenie Łazarza i Wjazd Chrystusa do Jerozolimy.
Ścianę południową bliżej prezbiterium wypełnia pod łukiem sklepienia postać
proroka Izajasza, niżej zaś od lewej nieznanego proroka, a po stronie przeciwnej
znajduje się scena Nawiedzenia. Na prawej części ściany południowej zachowały
się fragmenty trzech przedstawień: u góry pod łukiem sklepiennym Bożego
Narodzenia, niżej natomiast scena „Noli me tangere" i postać św. Hieronima.
Dolny pas malowideł wypełniają trzy sceny trudne do zidentyfikowania. Być
może są to: Daniel przed Saulem, śmierć św. Pawła i Saul na tronie (a może scena
legendy św. Pawia i św. Antoniego). Pod postacią św. Hieronima umieszczono
obraz fundacyjny z drugim przedstawieniem króla Władysława Jagiełły.
Górną część ściany zachodniej od lewej wypełniają pod lukiem sklepiennym
postacie proroków Ezechiela i Jonasza. Pod nimi znajdują się osoby św. Teodora
Stratelatesa i św. Teodora Tyrona. Na prawo od nich przedstawione są u góry
Święte niewiasty, niżej zaś Daniel w lwiej jamie i Tobiasz z aniołem. Pod
chórem, pośrodku tego odcinka ściany zachodniej, znajdują się postacie świętych
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anachoretów: Pachomiusza, Antoniego, Makarego, Saby, Spirydiona i być może
Daniela Stylity.
Sklepienie nawy pokryte jest malowidłami przedstawiającymi chóry anielskie
i symbole czterech ewangelistów oraz scenę Hetoimasii.
Na filarze wspierającym palmowe sklepienia nawy znajduje się malowany
pas medalionów, przedstawienia świętych i męczenników.
Nie sposób dokonać pełnej analizy formalnej, stylistycznej, barwnej i ikonograficznej wszystkich, a więc kilkudziesięciu scen polichromii kaplicy św. Trójcy.
Kilka z nich jednakże zwraca szczególną uwagę ze względu na ich charakter, elementy formy i ikonografii. Inne ilustrują wyrazistość wpływów zachodniej sztuki
i liturgii, co jest cechą ich odmienności od kanonów sztuki bizantyjsko-ruskiej
i świadczy o polskiej specyfice tych malowideł.
Niezwykle interesująca jest tu scena Komunii apostołów, udzielanej im
pod dwoma postaciami, co jest motywem obcym liturgii i sztuce zachodniej.
Z wielkiej postaci Boga Ojca pośrodku kompozycji wyłaniają się dwie identyczne
figury Chrystusa — jedna podaje apostołom wino w kielichu, druga udziela
komunii św. pod postacią opłatka. Zastosowana tu bizantyjska koncepcja odbiega
jednak od tradycyjnych schematów ikonograficznych sztuki wschodniej. Forma
zaś, poza typiką paru twarzy, łączy się i wywodzi bezpośrednio ze sztuki
zachodniej. Malarz potrafił utrzymać w tej scenie poważny nastrój i wyrazić
głębokie skupienie religijne.
Przedstawienie Ostatniej wieczerzy jest typowe dla monumentalnych kompozycji tego rodzaju w sztuce bizantyjskiej. Akcja rozgrywa się na tle fragmentów
architektury symbolizującej budynek wieczernika przy owalnym stole, przy którym siedzą apostołowie, wśród nich Judasz. Widoczny jest wyraźnie duży kielich,
ustawiony na stole. Chrystus łamie chleb, dwaj apostołowie stoją z jego prawej
strony.
Problem zdrady Judasza jest tu wyrażony dobitnie i podkreślony — widzimy
(z prawej strony kompozycji) jeszcze raz powtórzonego Judasza, idącego z diabłem na ramieniu. To już jest wyraźna wskazówka, że malarz opierał się na
ewangelii św. Jana — „ A po spożyciu kęsku (chleba) wszedł w niego szatan...
On tedy spożywszy kąsek natychmiast wyszedł, a była noc" (J 13. 27 i 30). Chrystus wskazał na zdradę, podając Judaszowi ów kęs, umoczony w misie (kielichu
z winem) — (J 13. 26, Mt 26. 23).
Święty Jan w swej ewangelii wiele miejsca poświęcił opisowi zdrady Judasza (J 13, 21-30). Czynią to także inni ewangeliści. Święty Jan jako jedyny
z nich daje opis umycia nóg apostołom (J 13, 5-11), a nie zamieszcza opisu
ustanowienia eucharystii podczas ostatniej wieczerzy, co podkreślają w swych
ewangeliach św. Mateusz (26, 26-28), św. Marek (14, 22-24) i św. Łukasz (22,
19-23).
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Wyjątkowo ciekawy problem pod względem formalnym i ikonograficznym
tkwi w kompozycjach sklepiennych kaplicy św. Trójcy, a całość malowideł prezbiterium znajduje pełną interpretację w pismach teologów katolickich, w szczególności Ruperta z opactwa benedyktyńskiego Saint Laurent w Liege. Tematem tych pism jest próba wyjaśnienia tajemnic, zawartych w proroczych wizjach
Boga ze Starego i Nowego Testamentu. Teologowie wskazują na typy i alegorie
ze Starego Testamentu, odnoszące się do osoby Chrystusa, co stanowi podstawę
łacińskiej egzegezy typologicznej lub alegorycznej.
Pantokrator występuje w malowidłach lubelskich jako baranek lub chleb,
pod którego postacią ukryty jest Bóg w hostii świętej. Symbol natomiast Ducha
Świętego, jakby zlatującego na Pantokratora, pozostaje w bezpośredniej łączności z nim oraz z Matką Boską ze scen Deesis i Zwiastowania. Aniołowie niosą
zapalone świece, niezbędne przy odprawianiu mszy Św., którą utrwala obecność
świętych przy odnawianiu ofiary Chrystusa. To jedno z podstawowych źródeł fresków lubelskich. Wydaje się ono być ilustracją modlitw „Credo" oraz „Suscipe
Sancta Trinitas", nawiązujących do anafory, czyli modlitwy eucharystycznej liturgii wschodniej. Tak więc wyraźna jest tu zależność zespołu malowideł lubelskich
od liturgii rzymskokatolickiej, jak również przynależność do zachodnioeuropejskiej tradycji ikonograficznej.
Cykl ten zawiera cztery tajemnice życia Chrystusa, które szeroko analizował
wspomniany już Rupert z Liege i inni badacze w związku z tekstami starotestamentowej księgi proroka Ezechiela, którego wyobrażenie mamy również na
zachodniej ścianie nawy kaplicy.
Do ciekawszych kompozycji należy scena Chrystus w ogrójcu, gdzie malarz
umiejętnie wyraził gorącą modlitwę Chrystusa, któremu anioł przynosi kielich,
trzymając go przez szatę. W dole, jakby w koszu, śpią apostołowie. Dość naiwnie
zaznaczone są tu skały i krajobraz. Uwagę natomiast zwraca nastrój religijny
i mistyka oraz głęboki pierwiastek religijny.
W scenie Biczowania na tle architektury, zwieńczonej krenelażem, pośrodku
znajduje się Chrystus, przywiązany do słupa z twarzą daleką od idealizacji,
patrzący w oczy oprawcom, bijącym go z wielką furią. Wszystkie właściwie
twarze przedstawione są tu z dużym realizmem.
Uwagę zwraca również scena: Piłat umywa ręce. W jej tle umieszczony jest
budynek w formie łamanej bryły, nakryty dwuspadowym dachem. Piłat ma na
głowie wysoką koronę o kształcie tak charakterystycznym dla czasów pierwszego
z Jagiellonów.
W zespole fresków kaplicy św. Trójcy znajdują się dwa wizerunki króla
Władysława Jagiełły — jeden typu bizantyjskiego w scenie fundacyjnej, drugi
zaś konny typu zachodniego. Pośrodku sceny fundacyjnej (w dolnej partii
malowideł ściany południowej u zbiegu z zachodnią) na tronie siedzi Matka
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Boska z Dzieciątkiem. Chrystus trzyma w lewej ręce zwój, prawą zaś błogosławi
Jagiełłę, klęczącego na podnóżku, z twarzą wydłużoną jak w postaci z nagrobka.
Obok króla stoi św. Mikołaj. Rękę położył na jego ramieniu. Z drugiej strony
widoczna jest postać przemawiającego św. Klemensa lub św. Cyryla, za królem
zaś jego giermka, trzymającego na ramieniu miecz królewski. Król wyciąga
błagalnie ręce do Madonny, która poleca go Dzieciątku, ono zaś błogosławi króla
na jej prośbę.
Kompozycja ta jest całkowicie odmienna od przedstawień fundacyjnych
sztuki zachodniej, gdzie do patrona kościoła czy kaplicy zbliża się w pokorze
fundator, trzymając w rękach model budowli. Zwykle była to scena rzeźbiona,
umieszczana w tympanonach nad portalami świątyń. Tu zgodnie z bizantyjskimi
kanonami jest malowana, wykonana z dużą starannością. Postacie są realne, pełne
ruchu i wyraźnie oddzielone od tła nieba i jasnoceglastej architektury.
Drugie przedstawienie Jagiełły, charakterystyczne dla sztuki żachodniej, to
jego portret konny, umieszczony na ścianie łuku tęczowego ponad herbem
Szreniawa. Na granatowym tle prostokątnego pola przedstawiona jest pędząca
w prawo postać jeźdźca z włócznią w prawej ręce, zakończoną krzyżem.
Anioł nadlatujący z góry wkłada mu na skroń koronę królewską. W lewej
ręce król trzyma tarczę z podwójnym krzyżem litewskim. „Zakończona krzyżem kopia w ręku króla zdaje się manifestować jego zbożne dzieło, jako budowniczego i odnowiciela kościołów". Scenę tę interpretowano niegdyś jako
herb Pogoń, co nie ma uzasadnienia. Nie występuje tu bowiem tarcza heraldyczna, jest też włócznia zamiast miecza. Litwa w okresie unii z Koroną nie
miała, a więc i nie używała herbów państwowych. Na urzędowych zaś pieczęciach księstwa wyobrażony był wielki książę na koniu, w zbroi, z dobytym
mieczem.
Na bocznej ścianie łuku tęczowego od strony nawy, poniżej sceny Modlitwa
żebraka, znajduje się ruski napis fundacyjny, wymieniający imię malarza Andrzeja, jako twórcy malowideł, które ukończył w dniu św. Wawrzyńca, tj. 10
sierpnia 1418 roku.
Analiza stylistyczna i formalna malowideł kaplicy św. Trójcy w Lublinie
prowadzi do stwierdzenia, że zostały one wykonane przez zespół trzech malarzy.
Jeden z nich — Andrzej — wykonał dekorację prezbiterium, gdzie zauważalne
są echa renesansu doby Paleologów, ale też i zachodnie elementy w kolorystyce,
i wpływy lokalne w dynamice scen pasyjnych. Widoczna jest tu również inspiracja iluminowanymi miniaturami manuskryptów. Jasna jest na ogół kolorystyka
scen. Daje się też zauważyć pewien realizm w potraktowaniu krajobrazu i architektury.
Drugi malarz, nieznany z imienia (czasem określany jako Cyryl), wykonał dekoracje ściany północnej nawy, łuku tęczowego i górne partie ściany zachodniej.
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Nie ustrzegł się przy tym pewnych archaizmów, np. w partiach krajobrazowych,
gdzie widoczne są echa malarstwa iluzjonistycznego. Odmienna jest też kompozycja scen. Bardzo poprawny jest również jego warsztat malarski i wyraźnie
zauważalne umiejętnos'ci techniczne.
Trzeci wreszcie artysta mógł namalować dekoracje ściany południowej nawy
i dolne partie ściany zachodniej, gdzie rysunek jest dość niezręczny i banalny.
Wydaje się, że malowidła ścienne kaplicy św. Trójcy w Lublinie są dziełem
pochodzącym z Rusi Halicko-Włodzimierskiej, która od XIV wieku znajdowała
się w granicach Polski. Wykazują one również pewne podobieństwa ze sztuką
bałkańską i malarstwem Rusi Suzdalskiej, której dzieła stały u podstaw sztuki
Andrzeja Rublewa. Przed laty pojawiło się nawet usiłowanie umieszczenia malowideł lubelskich w kręgu sztuki Rublewa. Miałby o tym świadczyć pewien
związek realizmu kompozycji scen w prezbiterium kaplicy lubelskiej z „muzykalną psychiką" Trójcy św. Rublewa.
Wyraźne są we freskach lubelskich wpływy ikonografii bałkańskiej (w scenach: Wjazd do Jerozolimy, Wskrzeszenie Łazarza, Naigrawanie) i w ogólności
w cyklu pasyjnym. Wpływy natomiast zachodnie (Komunia apostołów, Ukrzyżowanie, Portret konny Jagiełły) wywodzą się po części z ogólnej atmosfery
wspomnianego renesansu Paleologów. Bezsprzecznie są one świadectwem wielkiej i powszechnej żywotności kultury cywilizacji zachodniej w Polsce, co widać wyraźnie w detalach uzbrojenia, w ubiorach ze sceny Komunia apostołów,
szczególnie może w szacie Boga Ojca, stylizowanej na wzór gotycki sztuki XIV
wieku.
Freski lubelskie odbiegają więc od tradycji malarstwa bizantyjsko-ruskiego,
przejmując bezpośrednio wzory oraz naturalistyczne szczegóły malarstwa gotyckiego. Ta przemiana widoczna jest wyraziście w scenach namalowanych przez
mistrza Andrzeja i jego współpracowników w rezultacie zetknięcia się ich z pierwiastkami kultury zachodnioeuropejskiej i polskiej.
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RZEMIEŚLNICZY LUBLIN
W OKRESIE PRZEDROZBIOROWYM
Zjednoczone przez Władysława Łokietka w X I V wieku Królestwo Polskie
stanęło wobec trudnego zadania faktycznej integracji ziem stanowiących do niedawna odrębne organizmy polityczne. Integracja owa pociągała za sobą stabilizację stosunków wewnątrzpolitycznych, a ta wpływała korzystnie na losy miast.
Lublin, który dotychczas stanowił ważny kresowy ośrodek władzy państwowej i kościelnej, po zjednoczeniu państwa, ciągle leżąc na pograniczu, zyskał
szansę na swój rozwój. Stworzyła ją lokacja na prawie niemieckim w 1317 roku.
Miasto stało się odtąd ośrodkiem funkcjonującym według nowego modelu ustrojowego, było podobne pod tym względem do Krakowa, Poznania czy Sandomierza lokowanych w poprzednim stuleciu. Lokacja była więc ważnym etapem
rozwojowym, niezbędnym warunkiem umożliwiającym utworzenie z dotychczasowych mieszkańców podgrodzi grupy społecznej bardziej zwartej, świadomej
przede wszystkim związków z własnym miastem — mieszczan.
W grupie tej znaczącą rolę odgrywali rzemieślnicy — ludzie mający odpowiednie kwalifikacje, prowadzący działałność wytwórczą w swoich warsztatach.
Na pytania, jak liczna była owa grupa zawodowa w XIV-wiecznym Lublinie i jaki
procent ogółu mieszkańców miasta stanowiła, nie sposób jednak odpowiedzieć.
Niewielki zasób źródeł zachowanych z tego stulecia pozwala jedynie stwierdzić,
że w omawianym okresie funkcjonowało tu rzeźnictwo, piekarstwo, szewstwo,
młynarstwo, łaziebnictwo, prawdopodobnie piwowarstwo i słodownictwo, a być
może i sukiennictwo. Były to zatem rzemiosła, na których produkty i usługi był
z pewnością popyt na ówczesnym rynku, a zainteresowani nimi byli mieszkańcy
przede wszystkim samego Lublina i jego okolic.
Koniec wieku XIV przyniósł wydarzenie, które tak w dziejach państwa,
jak i w dziejach miasta nad Bystrzycą okazało się przełomem. Była nim unia
polsko-litewska. Od jej zawarcia w 1385 roku Lublin znalazł się na styku trzech
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gospodarczo i kulturowo odmiennych obszarów — Polski, Litwy i Rusi. Dzięki
temu mógł stać się ośrodkiem wielkiej wymiany handlowej, realizowanej już
w X V stuleciu według nowoczesnego modelu — podczas jarmarków. Wszystko
to sprawiło, że w wieku X V I Lublin znalazł się w rzędzie najznaczniejszych
ośrodków miejskich monarchii jagiellońskiej.
Wzrost roli handlowej miasta nie pozostał obojętny dla jego rozległości. Już
w I polowie X V wieku miasto „w murach" okazało się zbyt ciasne dla realizacji
potrzeb związanych przede wszystkim z jego życiem gospodarczym. Powstały
wówczas przedmieścia. Oprócz względów gospodarczych do rozbudowy miasta
przyczyniła się też wzrastająca liczba jego ludności. Wpływały na to w znacznym
stopniu migracje, w czasie których przybywali do Lublina nowi obywatele
rekrutujący się nie tylko z położonych w różnej odległości wsi, ale i z miast,
niekiedy nawet tak dalekich i dużych jak Gdańsk.
W mieście istniały korzystne warunki do rozwoju wytwórczości rzemieślniczej, powiększająca się bowiem aglomeracja miejska zapewniała ciągłe zapotrzebowanie na produkty i usługi rzemieślnicze. Chłonność rynku pogłębiał handel
lokalny, ale przede wszystkim wielki, który zarazem dostarcza! wytwórcom niezbędnych surowców.
Jak się wydaje, lubelska wytwórczość rzemieślnicza w pełni wykorzystała
szanse, które stwarzało jej wówczas miasto. Świadczy o tym w pierwszej kolejności wzrost liczby rzemiosł wykonywanych tu w X V stuleciu — łącznie było
wówczas 39 specjalizacji. Najliczniejsze zaś były te, których efekty pracy cieszyły
się prawdopodobnie największą popularnością. Były to szewstwo, kuśnierstwo,
krawiectwo, kowalstwo, rzeźnictwo i piwowarstwo. Obok nich pojawiły się także
wysoko wyspecjalizowane i w pewnym sensie ekskluzywne rzemiosła takie jak
biało- i czerwonoskórnictwo.
Lublin prezentował się zatem jako poważny ośrodek również wytwórczości.
Nie dorównywał wprawdzie pod względem liczby rzemiosł tak starym i silnym
gospodarczo ośrodkom miejskim, jak Kraków czy Poznań — był porównywalny
ze starą Warszawą — ale nie należał już do miast słabo rozwiniętych w tym
względzie. Fakt, że ludność zajmująca się tą gałęzią gospodarki miejskiej stanowiła zarówno w I ćwierci X V I wieku, jak i w połowie tego stulecia 1/5
ogólnej liczby mieszkańców miasta, wynoszącej szacunkowo odpowiednio ok.
4250 i 5500, świadczy o tym wyraźnie. Należy podkreślić, że w tym okresie
utrzymywała się w Lublinie w dalszym ciągu tendencja wzrostowa w zakresie
liczby funkcjonujących rzemiosł. W latach pięćdziesiątych X V I stulecia działali
tu fachowcy wykonujący już 45 różnych zawodów rzemieślniczych.
W wieku X V I pojawiły się w mieście również „przedsiębiorstwa" służące
głównie tej grupie zawodowej lub bezpośrednio ogółowi mieszczan. Należał do
nich przede wszystkim zbudowany nad Bystrzycą, za zgodą króla Zygmunta I
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wydaną w 1527 roku, blech — urządzenie służące do wybielania płócien wykonywanych przez płócienników. Oprócz niego w tym samym czasie, i również na
mocy zezwolenia królewskiego, powstała w Lublinie szlifiernia, z której korzystali rzemieślnicy wykonujący broń sieczną i noże, a więc miecznicy i nożownicy.
Kolejne urządzenie to postrzygalnia sukna, w której fachowcy — postrzygacze — wykańczali sukna wykonane przez sukienników, a pochodzące, jak się
wydaje, głównie z importu; utworzono ją w mieście nad Bystrzycą przed rokiem 1534. W latach poprzedzających rok 1548 powstała tutaj także woskobojnia. Pracowali w niej nad czyszczeniem i przygotowaniem wosku do produkcji
świec, na które wówczas było duże zapotrzebowanie, rzemieślnicy woskobojnicy.
Wszystkie te urządzenia były własnością miasta, a korzystający z nich
rzemieślnicy je dzierżawili bądź tylko wynajmowali na swoje potrzeby.
Miasto stworzyło więc „przedsiębiorstwa", które ułatwiały wykonywanie zawodu fachowcom niektórych specjalności. Oprócz wymienionych powstały wówczas i takie, które służyły ludności miasta, a obsługiwane były właśnie przez
rzemieślników. Należał do nich przede wszystkim wodociąg. Plany jego budowy
pojawiły się jeszcze w latach siedemdziesiątych poprzedniego stulecia, zrealizowane jednak zostały dopiero w roku 1506, dzięki pracy specjalistów zwanych rurmistrzami. Im powierzono również konserwację tych urządzeń w przyszłości. Potrzebnych na to funduszy dostarczało miasto, lecz chcąc przynajmniej częściowo
pokryć ponoszone wydatki, pobierało opłatę od mieszczan zwaną wodnym.
Ostatnim wreszcie urządzeniem, które powstało w Lublinie w omawianym
stuleciu, była prywatna papiernia. Jej właściciel Jan Feifer otrzymał w roku 1538
przywilej królewski zezwalający na uruchomienie tego przedsiębiorstwa. Fakt, że
była ona później udoskonalana pod względem technicznym, przede wszystkim
pod kątem zwiększania wydajności, wskazuje na wzrastające zapotrzebowanie na
papier. Oprócz bowiem potrzeb codziennego życia papiernia zaspokajała również
i te, które wynikały z funkcjonowania w mieście jego władz, szkół i bibliotek.
Popyt na ów materiał pisarski w Lublinie wzmógł się choćby wskutek tego, że
miasto już od X V wieku stało się siedzibą sejmiku szlacheckiego (do r. 1793),
a od 1578 roku również Trybunału Koronnego, którego jurysdykcja od samego
początku zyskała wielką popularność wśród szlachty.
Lokalizacja w Lublinie owych instytucji sprawiła, że wzrosło znaczenie
polityczne miasta. Dowodem na to może być odbywający się właśnie tutaj
w roku 1569 sejm, podczas którego uchwalono po raz kolejny kształt unii polskolitewskiej.
Szlachta przyjeżdżająca do Lublina, odtąd częściej i bardziej tłumnie, tu
również zaopatrywała się w niezbędne jej rzeczy osobiste i sprzęty, powiększając
tym samym zapotrzebowanie na wyroby i usługi rzemieślnicze. Przykładem
ilustrującym ten wniosek może być szlachcic drohiczyński, który załatwiając
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w Trybunale swoje sprawy, zostawi! przy okazji pobytu w mieście 1262 zł. Na
sumę tę składały się rachunki za stancję, jedzenie, picie, ubiory i sprzęty dla
siebie i domu.
Nie jest zapewne dziełem przypadku fakt. że właśnie w omawianym okresie
pojawiły się w mieście nad Bystrzycą wolnice na chleb i mięso. Informacje
o ich istnieniu zachowały się w dwu niezależnych od siebie dokumentach
pochodzących z roku 1533. Wolnica na chleb zezwalała na sprzedaż w jednym
dniu tygodnia pieczywa sprowadzonego z okolicy, a wolnica na mięso na
takich samych warunkach dopuszczała do handlu mięso. Zaopatrywanie ludności
miasta w omawiane artykuły żywnościowe w taki sposób wskazuje, że na rynku
lubelskim zaczęło po prostu brakować chleba i mięsa produkowanych przez
rzemieślników lub że ceny tych produktów były za wysokie dla ludności ubogiej.
Należy więc przypuszczać, że spowodowane to było zbytnią rozległością rynku
konsumenta w stosunku do liczby lubelskich piekarzy i rzeźników i w związku
z tym ich możliwości produkcyjnych.
Korzystne dla funkcjonowania lubelskiego rzemiosła warunki zaczęły się
zmieniać na gorsze w wieku XVII. Dla miasta szczególnie dotkliwe były skutki
konfliktów takich, jak choćby rokosz Mikołaja Zebrzydowskiego czy też wojen,
które prowadziła wówczas Rzeczpospolita. Z wydarzeniami tymi wiążą się liczne
przemarsze wojsk przez Lublin, konfiskaty i kontrybucje. Miary zniszczeń dopełniały jeszcze pożary i zarazy. Wszystko to powodowało zubożenie nie tylko
rzemieślników, ale i — co było właśnie dla nich bardzo ważne — odbiorców efektów ich pracy. Mimo tych nie sprzyjających warunków, w omawianym okresie
w Lublinie funkcjonowało jednak 35 rodzajów wytwórczości, a więc proces specjalizacji w rzemiośle nie pogłębiał się, ale też nie następował tu wyraźny regres.
Stan ten się zmienił w wieku XVIII. Tendencje zdecydowanie niekorzystne
dla rozwoju wytwórczości rzemieślniczej wzmogły się w I połowie omawianego
stulecia. Do zniszczeń stanowiących spuściznę poprzedniego okresu doszły nowe.
Niosła je przede wszystkim wojna zwana północną. Wydarzenia z nią związane
nie ominęły Lublina, a ich skutki to zniszczenie i zubożenie miasta. Do tego
dołączyły się jeszcze wałki o charakterze wewnętrznym wynikające z rywalizacji
o tron polski między Augustem II a Stanisławem Leszczyńskim. Lublin stał się
w związku z tym w roku 1716 miejscem obrad stronników obydwu konkurentów.
Wszystko to spowodowało, że w II połowie X V I I I wieku, gdy miasto zaczęło
się zmieniać zgodnie z wymogami reform tego okresu, funkcjonowało tu prawdopodobnie już tylko 29 rzemiosł. W tym czasie przestały też istnieć w Lublinie
blech, szlifiernia i postrzygalnia sukna. Nie działały łaźnie ani wodociąg lubelski,
którego konserwacji zaniechano jeszcze w końcu poprzedniego wieku.
Rzemiosło lubelskie, podobnie jak i innych miast, było zorganizowane w cechy. Organizacje te zrzeszały rzemieślników jednego zawodu lub kilku, niekiedy
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z zupełnie odmiennych branż. Powstawanie cechów należy wiązać przede wszystkim z konkurencją, jaką rzemieślnicy stanowili dla siebie nawzajem w sytuacji,
gdy w mieście było wielu mistrzów wykonujących ten sam zawód, oraz z koniecznością uregulowania wielkości produkcji, jej jakości i zbytu. Powodem tworzenia
cechów było też zapewne dążenie rzemieślników do obrony swoich interesów zagrożonych przez kupców i rzemieślników początkowo wiejskich, a później i tych,
którzy produkowali w mieście, lecz poza cechem, czyli partaczy.
W Lublinie pierwsze cechy powstały prawdopodobnie w ostatniej ćwierci
X I V wieku, w okresie walki o władzę między patrycjatem a wójtem dziedzicznym. Nie było ich jednak wiele, gdyż informacja z roku 1419 donosi o istnieniu
tu jedynie cechów: szewskiego, kuśnierskiego i czapniczego. W roku 1438 odnotowane zostały kolejne cechy: rzeźników, krawców i sukienników, a w II połowie
X V wieku bednarzy i czapników. Informacja o utworzonym po raz kolejny cechu
czapników pozwala domyślać się, że w okresie, który upłynął od roku 1419, cech
ten został z nieznanych powodów rozwiązany.
Zorganizowane w X V wieku cechy miały dwojaki charakter: kuśnierski,
szewski, krawiecki, rzeźniczy i sukienniczy grupowały rzemieślników tylko swojego zawodu, co pozwala sądzić, że miały one dużą liczbę majstrów. O utworzeniu
cechów w tym wypadku zadecydowała prawdopodobnie chęć zapobieżenia rywalizacji między nimi. Cech kowalski natomiast i bednarski były cechami zbiorowymi — kowale tworzyli go ze ślusarzami, a bednarze z kołodziejami. U podłoża
decyzji o powstaniu tych cechów leżała zapewne obrona interesów zgrupowanych
w nich rzemieślników przed zagrożeniem pochodzącym z zewnątrz, od rzemiosła
pozacechowego.
Kolejne cechy zawiązano w Lublinie w wieku XVI. W roku 1521 istniał tu
już obok cechu kowali samodzielny cech ślusarzy. W roku 1530 funkcjonowały
takowe zrzeszenia rymarzy, piekarzy i garncarzy. Około roku 1535 pojawił się
cech mieczniczy. Do roku 1626 liczba cechów wzrosła do 26 i była najwyższa
w Lublinie w okresie przedrozbiorowym. Od tego czasu zauważyć można spadek
tendencji do zrzeszania się, gdyż już w roku 1629 odnotowano tylko 20 cechów.
Wprawdzie w roku 1650 ich liczba znowu równała się tej z roku 1626, lecz
później znowu zmalała. Powodem rozwiązywania się cechów mógł być brak
odpowiedniej liczby majstrów. Takim argumentem właśnie posłużyli się w roku
1660 bednarze lubelscy w uzasadnieniu decyzji o likwidacji cechu bednarskiego.
Organizacja cechów lubelskich nie różniła się w sposób zasadniczy od organizacji stowarzyszeń tego typu w innych miastach. Pełnoprawnymi ich członkami byli mistrzowie z własnymi warsztatami, mający obywatelstwo miejskie,
i oni tworzyli zgromadzenie mistrzów wybierające na jeden rok cechmistrzów,
którzy stali na czele cechów. Do obowiązków cechmistrzów należała reprezentacja cechów, sprawowanie kontroli nad ich działalnością, a także ich członków,
5 Lublin w dziejach i kulturze Polski
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organizowanie egzaminów mistrzowskich, sprawowanie funkcji sądowniczych
w sprawach o naruszenie zasad cechowych, prowadzenie kancelarii i finansów
cechów. Niepelnoprawnymi członkami cechów byli czeladnicy — pracownicy,
którzy po odbyciu określonych przepisami lat nauki jako uczniowie zostali wyzwoleni i zatrudnieni w warsztacie mistrza, pracując jednak pod jego kontrolą.
Mogli oni, po odbyciu 2-3-letniej wędrówki celem zgłębienia umiejętności w innych warsztatach rzemieślniczych i po odpracowaniu kilku lat, składać egzamin
mistrzowski. Mieli wówczas obowiązek wykonać w ustalonym czasie i według
określonych norm majstersztyk. Po jego przyjęciu przez cechmistrzów, jak też
po dopełnieniu przez zdających egzamin innych warunków, takich jak przyjęcie
prawa miejskiego, uiszczenie cechowi opłaty w określonej wysokości, dotychczasowi czeladnicy zostawali mistrzami.
Do cechów nie należeli uczniowie dopiero poznający tajniki zawodu, który
w przyszłości zamierzali wykonywać. Czas trwania nauki był zróżnicowany.
Informuje o tym „Regestr uczniów, którzy przybywają do rzemiosła" z lat 15471550 cechu bednarzy, kołodziejów, sitników i powroźników. Wynika z niego, że
nauka stolarstwa trwała wówczas 4,5-5 lat. Aby zdobyć zawód bednarza, chłopiec
musiał uczyć się 3 lata, natomiast na opanowanie umiejętności niezbędnych do
wykonywania ciesiołki wystarczyły tylko 2 lata.
Cechy jako organizacje spełniały jeszcze inne zadania. To one określały stosunki panujące między mistrzami a czeladnikami i uczniami. Celem likwidacji
konkurencji w obrębie danego rzemiosła ustalały też przepisy dotyczące sposobu, ilości i rodzaju nabywanego surowca, techniki produkcji, jakości produktów
oraz ilości i możliwości zbytu gotowych wyrobów. W razie naruszenia któregokolwiek z wymienionych warunków cech miał prawo wyciągnąć konsekwencje
w stosunku do niepokornego rzemieślnika, i to czynił.
Cechy były również stowarzyszeniami o charakterze religijnym, co oznaczało,
że ich członkowie musieli być katolikami i mieli obowiązek częstego i wspólnego
uczestnictwa w nabożeństwach i różnych ceremoniach religijnych. Lubelskie
zrzeszenia rzemieślnicze swe potrzeby stąd wynikające zaspokajały najpierw
w kościele św. Mikołaja na Czwartku, a od początku X V I I wieku w nie
istniejącym już dzisiaj kościele św. Michała Archanioła przy ul. Grodzkiej.
Rzemiosło lubelskie nie było jednak monopolistą w zakresie zaopatrywania
rynku w produkty swej działalności. Konkurencję dla niego stanowiło rozkwitające wraz z rozwojem folwarku szlacheckiego rzemiosło wiejskie, na które
składała się produkcja zagrodników, bogatych kmieci i średniorolnych chłopów,
przy czym utowarowienie efektów pracy rzemiosła wiejskiego było różne. Na potrzeby głównie odbiorców pracowali zagrodnicy. Należy podkreślić, że niekiedy
było ich we wsi dwudziestu kilku. Ze swej produkcji osiągali oni duże zyski
przede wszystkim dlatego, że mieli szeroki krąg odbiorców, których pozyskiwali
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niskimi cenami wyrobów. Bogaci kmiecie nie trudnili się rzemiosłem sami, lecz
wynajmowali w tym celu rzemieślników, którzy produkowali na ich potrzeby i na
sprzedaż. Te formy produkcji wiejskiej uległy jednak zniszczeniu już w wieku
X V I I wskutek wzrostu wyzysku feudalnego. Utrzymał się natomiast trzeci rodzaj rzemieślników wiejskich, tj. ci, którzy produkowali tylko na użytek swój,
swoich rodzin i gospodarstw. Stanowili oni pewnego rodzaju przeszkodę dla rzemiosła lubelskiego dlatego, że swoją wytwórczością wpływali na ograniczenie
zapotrzebowania na jego produkty i usługi.
Rzemiosło wiejskie nie było jednak najgroźniejszym konkurentem dla lubelskich cechów. O wiele większe zagrożenie niosła ze sobą działalność tzw.
partaczy, czyli rzemieślników, którzy produkowali nie będąc członkami cechu.
A poza cechem ci ludzie pozostawali z różnych powodów, takich jak np. brak
świadectwa o legalnym pochodzeniu czy ze względu na wyznawanie innej niż
katolicka religii. O pozostawaniu rzemieślnika poza zrzeszeniem decydowało też
niekiedy ubóstwo uniemożliwiające mu uiszczenie wymaganych przy wstępowaniu do niego opłat. Rzemieślnicy ci zamieszkiwali w mieście w domach duchowieństwa i szlachty, korzystając zarazem z opieki swoich panów. Liczba wytwórców tej kategorii zwiększała się, podobnie jak liczba domów szlacheckich
w mieście i na przedmieściach. Domów tych odnotowano w Lublinie w roku
1564 na razie 15, w roku 1571 już 21, a w roku 1602 aż 65, i były to własności
znaczących przedstawicieli tego stanu. W miarę wzrostu politycznej roli Lublina
zainteresowanie nim, przejawiane właśnie przez szlachtę, również wzrastało.
Miejscem schronienia i pracy rzemieślników pozacechowych były również
jurydyki lubelskie, czyli tereny wokół miasta, niezależne jednak od władz miejskich, a podporządkowane feudalnym właścicielom gruntu. Zaczęły powstawać
w wieku X V I i podobnie jak w innych miastach rozwijały się szybko, tak że
w wieku X V I I I Lublin był już nimi otoczony.
Szlachta posiadająca domy i dwory w mieście i właściciele jurydyk gwarantowali rzemieślnikom, którzy pracowali pod ich opieką, bezpieczeństwo, ci zaś
produkowali taniej, co nie znaczy, że gorzej. Znajdowali przez to o wiele łatwiej
nabywców na kurczącym się rynku lubelskim niż rzemieślnicy cechowi, których
obowiązywała umowa w zakresie cen oferowanych towarów i usług. Dlatego też
cechy w walce z partaczami chwytały się różnych sposobów, od konfiskaty towarów po żądanie opuszczenia miasta włącznie, lecz nie dawało to zapewne zbyt
dużych efektów, skoro np. krawcy na Podzamczu utworzyli nawet w roku 1660
swój cech, do którego przyjmowali Żydów, Niemców i Ormian. Powstanie tego
cechu nastąpiło w okresie, w którym rzemieślnicy cechowi mieli prawo, nabyte
jeszcze w roku 1583, do ochrony policyjnej przed konkurencją ze strony partaczy.
Obowiązek zapewnienia tego mial starosta, który był równocześnie właścicielem
jurydyki Podzameckiej, lub rada miasta.

68

BOŻENA NOWAK

Trzecim i, jak się wydaje, najgroźniejszym rywalem lubelskiego rzemiosła
cechowego byli Żydzi. Z informacji źródłowych wiadomo, że już w X V I wieku
trudnili się oni dość licznie rzeźnictwem, a w roku 1570 posiadali nawet
dwa razy więcej jatek rzeźniczych niż rzemieślnicy chrześcijańscy, przy czym
w wykonywaniu tego zawodu mieli na początku X V I wieku najprawdopodobniej
takie same prawa jak chrześcijanie. W roku 1565 lubelski rynek obsługiwali
już Żydzi piwowarzy, potem miecznicy, tkacze i krawcy. Skutki działalności
rzemieślników żydowskich były bardzo dotkliwe dla rzemiosła cechowego.
Świadczy o tym m in. skarga mieszczan lubelskich złożona na ręce lustratorów,
w której podkreślano przede wszystkim to, że musiały się rozwiązać cechy tkaczy,
powroźników, czapników i cieśli na skutek przeszkód, które im w handlu czynili
Żydzi. Konkurencja z ich strony była tym większa, że podobnie jak partacze
produkowali taniej niż rzemieślnicy cechowi. Klientami ich w związku z tym
byli ludzie pochodzący ze wszystkich stanów chrześcijańskich.
Miejscem, gdzie osadzono Żydów, była jurydyka Podzamecka. Jednak od II
połowy X V I I wieku zamieszkiwali oni już miasto i przedmieścia, co ułatwiało im
kontakty z szerszym kręgiem odbiorców. Mieszczanie próbowali ich stąd wyrugować, ale żadne zarządzenia w sprawie usunięcia Żydów nie były wprowadzane
w życie wskutek stanowiska starosty lubelskiego, który ich ochraniał. Przychylnie nastawiona do nich była również szlachta, dlatego ten stan w mieście się nie
zmienił aż do końca istnienia Rzeczypospolitej szlacheckiej.
Rola rzemiosła w przedrozbiorowych dziejach Lublina nie ograniczała się
do działalności tylko gospodarczej. Spełniało ono równie ważne zadania w politycznym życiu miasta. Dostrzec to można analizując stosunki wewnątrzmiejskie
w okresie polokacyjnym, a więc wtedy, gdy rzemieślnicy stanowili obok kupców najznaczniejszą grupę zawodową. Stosunki te od końca XIV wieku określała
walka, jaka rozgrywała się między patrycjuszowską radą miejską a istniejącymi
w Lublinie czynnikami władzy feudalnej — przedstawicielem administracji państwowej, którym był starosta, i rzecznikiem interesów króla jako pana feudalnego
miasta, wójtem dziedzicznym. Ten ostatni miał nad ogółem mieszkańców przewagę ekonomiczną, administracyjną i sądowniczą. Wycofanie się w początkach
X V wieku starosty z dotychczasowego stanowiska względem wójta i rady oznaczało odtąd walkę tylko między nimi.
Ówczesny skład zawodowy rady miejskiej wskazuje na kupiecki charakter
tego urzędu. Rzemieślnicy nie mieli zatem większego wpływu na jej poczynania. To w sposób oczywisty musiało się odbić na ich stosunku do tej instytucji,
tym bardziej że zanim ona powstała, rzemieślnicy prawdopodobnie byli stronnikami kupców w konflikcie z wójtem. Sytuację, która się teraz wytworzyła,
wykorzystał wójt. Do ławy wójtowskiej w I połowie X V wieku zaczął on powoływać rzemieślników, czym sprawił, że odtąd zyskał ich poparcie. Rada miejska
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z kolei podjęła działania mające na celu osłabienie tej grupy zawodowej. Ich
wyrazem są wydawane przez nią wilkierze skierowane przeciwko rzemieślnikom
wykonującym najbardziej popularne wówczas zawody — kuśnierzom i szewcom.
Jej zarządzenia miały być respektowane również na przedmieściach, na których
także zamieszkiwali wytwórcy. Treść owych wilkierzy raczej nie budziła wątpliwości. Miały one ograniczyć działalność również handlową, którą prowadzili
rzemieślnicy wymienionych zawodów. Reakcja wytwórców na te restrykcje była
dość gwałtowna. Świadczyły o tym ich wystąpienia w roku 1432 przeciwko radzie miejskiej. Skutkiem tych wystąpień było dopuszczenie przez radę miejską
cechmistrzów do głosu w sprawach ogólnomiejskich, czyli rodzaj porozumienia
między kupiectwem a rzemiosłem, oraz wprowadzenie do składu osobowego tej
instytucji nielicznych przedstawicieli rzemiosła.
Tymczasem w mieście trwała nieustanna walka między wójtem dziedzicznym
a radą. W jej wyniku wójt stracił swój monopol gospodarczy, zagwarantowany mu
jeszcze dokumentem lokacyjnym z roku 1317 i aktem wykupu wójtostwa z roku
1342. Zyskiwała zaś na tym głównie rada miejska, której pomogły w osiągnięciu
tego celu wszystkie istniejące w mieście grupy zawodowe, w tym i rzemiosło.
W następnym etapie trwającej ciągle walki z wójtem rada dążyła, ze skutkiem dla
siebie pozytywnym, do odebrania mu kompetencji sądowniczych. Ponadto podjęła starania o wyeliminowanie udziału starosty w wyborach rajców. Jej uchwałą
z roku 1488 natomiast dopuszczeni zostali do elekcji rajców rzemieślnicy, ale
nie wszyscy. Uprzywilejowani w tym względzie zostali tylko cechmistrze, wykluczono zaś wszystkich nieposesjonatów, w tym i rzemieślników, i przedmieszczan,
wśród których byli również wytwórcy. Uchwała ta dopuszczała więc do wyboru
miejskich władz samorządowych tylko niewielką grupę rzemieślników: cechmistrzów i tych z miasta „w murach", którzy posiadali nieruchomość. Pozostałych,
a była to zdecydowana większość, odsunięto od jakichkolwiek możliwości wywierania wpływu na rządy miastem.
Pozostawanie cechmistrzów na przedmieściach jest dowodem dużego zagęszczenia ludności w obrębie murów miejskich. Zjawisko to było w znacznym stopniu spowodowane również charakterem wykonywanych przez nich zajęć. Przy
zawodach takich, jak np. kowalstwo konieczne było wykorzystywanie ognia, co
przy ciasnej zabudowie w samym mieście groziło wybuchem pożaru. Rzemiosła drzewne potrzebowały z kolei dużej przestrzeni do składowania materiału do
produkcji, a o tę było trudno w obrębie murów miejskich.
Skutkiem prawdopodobnie omawianej wyżej uchwały był konflikt w roku
1489 rozgrywający się już jednak na płaszczyźnie przedmieście — miasto „w murach". Jego inicjatorami zaś byli przypuszczalnie pokrzywdzeni uchwałą z roku
poprzedniego przedmieszczanie, którym przewodzili ślusarze, a więc rzemieślnicy pod względem majątkowym niewiele ubożsi, lub niekiedy wcale, od tych
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wytwórców z miasta, którzy nie byli cechmistrzami i uzyskali prawo wyboru
członków rady miejskiej. Cechmistrze zas\ związani przysięgą z radą miejską,
różnili się aspiracjami od pozostałych rzemieślników, zwłaszcza z przedmieścia,
byli natomiast zbliżeni lub identyczni w tym względzie z dominującymi kupcami. Zarysował się wówczas zdecydowany konflikt również w obrębie samego
rzemiosła.
Wystąpienie przedmieszczan było na tyle silne, że uchwała z roku 1488 została nieco zmodyfikowana na ich korzyść. Odtąd w wyborach osób wchodzących
do rady miejskiej mieli uczestniczyć poza cechmistrzami również przedstawiciele
pozostałej ludności zamieszkującej przedmieścia. Była to jednak niewielka grupa
ludzi cieszących się zaufaniem rady, nie mająca nawet prawa kandydowania do
tego urzędu.
W roku 1504 zostało zlikwidowane lubelskie wójtostwo dziedziczne. Plenipotencje w sprawie jego wykupu podpisali również rzemieślnicy, pełniący jednak
jakieś funkcje. Oprócz bowiem dwóch rajców wywodzących się z tego kręgu
zawodowego Lublina rzemieślnikami byli również podwójci i 3 ławnicy. Poza
nimi w dokumencie tym uwzględniono jeszcze po 2 cechmistrzów 8 lubelskich
cechów, grupujących 10 zawodów rzemieślniczych. Zaangażowały się więc w tę
sprawę prawdopodobnie wszystkie istniejące wówczas w Lublinie cechy, choć
oczywiście nie wszyscy rzemieślnicy. Ci, którym była obojętna sprawa związana z funkcjonowaniem urzędu wójtowskiego — niezależnie od tego, jaki mieli
stosunek do rady — musieli się podporządkować aktualnej władzy.
Rzemiosło więc odgrywało w wydarzeniach wewnątrzmiejskich w X V wieku
dużą, niekiedy decydującą rolę, co świadczy o jego prestiżu.
O wiele poważniejsze znaczenie dla udziału i roli rzemieślników w życiu miasta miał, będący równocześnie odbiciem podziałów społecznych i ich
przyczyn, tumult z roku 1522. Przyczyną jego wybuchu były sprzeczności wewnętrzne narastające po wykupie wójtostwa lubelskiego. Rada miejska bowiem
od momentu przejęcia pełni władzy zaczęła realizować swoje cele i zmierzała
do umocnienia się w mieście. Dążenie do oligarchicznej formy rządów, liczne
nadużycia władzy przez jej przedstawicieli i rozrzutność spowodowały wystąpienie pospólstwa lubelskiego. Kierownictwo tego buntu przejęli znów głównie rzemieślnicy, z tym że przywódcy wyrażali w tym momencie interesy tylko
części tej grupy zawodowej. Najbogatsi spośród lubelskiej wytwórczości popierali działania rady miejskiej. Ich przedstawiciele weszli nawet wówczas w skład
wybranych, niezgodnie zresztą z ordynacją z 1488 roku, władz miejskich. Reakcją pospólstwa były żądania dostępu do udziału w wyborach wójta przysięgłego, i to z grona ławników, składania przez rajców sprawozdania z dysponowania finansami miasta i informacji o sposobie załatwiania spraw przez radę
miejską.
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Bezpośrednim skutkiem tych wystąpień było jednak tylko to, że król rozstrzygający konflikt w ostatecznej instancji zawęził pospólstwo do cechmistrzów.
Zgodnie więc z jego postanowieniem prawo reprezentowania tej warstwy społeczeństwa lubelskiego uzyskało 20 mistrzów stojących na czele cechów. Realizacja
jednak tej decyzji monarszej okazała się trudna, rada bowiem nie chciała uznać
praw cechmistrzów, ci natomiast nie mieli zamiaru z nich rezygnować.
Rozwiązanie konfliktu nastąpiło w roku 1523 decyzją odpowiedzialnego za
porządek w mieście starosty lubelskiego Jana Pileckiego. Za jego sprawą weszli
wówczas do składu władz miejskich przedstawiciele opozycji. W ławie wójtowskiej zasiedli po połowie zwolennicy dawnego porządku i ci, którzy chcieli
go zmienić. Zarówno wśród jednych, jak i drugich było po 2 przedstawicieli
rzemiosła. Król zaś wkrótce zdecydował ponownie o wyborze wójta sądowego.
Według jego nowych instrukcji odtąd wyboru tego mieli dokonywać przedstawiciele rzemiosła, jednak w liczbie 10 cechmistrzów, a nie 20 — jak zarządził
w roku poprzednim — oraz 5 przedstawicieli pozostałych grup pospólstwa. Jest
rzeczą oczywistą, że w ten sposób została wzmocniona w porównaniu z rokiem
1522 rada miejska, która odtąd znów sprawowała pełnię władzy w mieście, z tą
tylko różnicą, że większy udział w niej mieli przedstawiciele rzemiosła, wywodzący się zresztą w dużym stopniu z kręgu niedawnych opozycjonistów. Efektem
jej działalności, charakteryzującym prowadzoną przez nią politykę, był dekret
króla z roku 1546, na podstawie którego pospólstwu odebrano wywalczone podczas tumultu w 1522 roku prawo wyboru wójtów. Odtąd miała je rada miejska.
Walki w mieście na tym się jednak nie skończyły. W roku 1555 na skutek
żądań mieszczan i przedmieszczan odbyło się zgromadzenie, na którym wybrano
21-osobową grupę mającą tworzyć dożywotnią korporację. Byli wśród niej również przedstawiciele rzemiosła. Powstała więc nowa reprezentacja pospólstwa
mająca bronić jego interesów. Skuteczność jej działania z upływem czasu zapewne się zmniejszyła, skoro z początkiem nowego stulecia konflikty ożyły.
Wyrazem tego jest skarga pospólstwa przeciwko radzie miejskiej, skierowana do
króla Zygmunta III w roku 1614, w której zostały sformułowane zarzuty przeciwko radzie miejskiej. Położono w niej nacisk przede wszystkim na zaniedbywanie przez rajców działań na rzecz miasta i na obracanie przez nich dochodów
miejskich na prywatne potrzeby. Oprócz tego pospólstwo wysunęło postulat, by
rajcy nie nadawali praw miejskich różnym osobom bez wiedzy wójta i ławników. Skargę tę miała rozpatrzyć specjalna komisja królewska, której działania
prawdopodobnie były mało skuteczne, skoro w roku 1616 pospólstwo złożyło ją
po raz wtóry przed bawiącymi w mieście lustratorami królewskimi. Sprawa ta
wróciła znowu w roku 1637. Wtedy to król Władysław IV powołał znów komisję do rozstrzygnięcia sporu między radą a pospólstwem miasta Lublina, wśród
którego byli liczni przedstawiciele rzemiosł. I choć ta komisja w swych decy-
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zjach przechylała się na stronę skarżących, widocznych efektów tej skargi nie
było. Powodem owego braku skuteczności była głównie przychylność władców
względem pozycji ekonomicznej ludzi, spośród których rada się rekrutowała.
Stan ten zmienił się dopiero w 1651 roku po powstaniu Chmielnickiego,
kiedy nastąpiło związane z nim zachwianie potęgi finansowej grupy lublinian
tworzącej ten organ władzy w mieście. W wyniku zawartej wówczas ugody rady
z pospólstwem do niego odtąd należała kontrola nad wszystkimi prowentami miasta, dzierżawionymi dotychczas przez rajców i ludzi z nimi związanych. Prowenty
zaś owe stanowiły dochody z mostowego, składowego, wagi, strygielnego (od
sukna). Rajcy dzierżawili też dobrze dotychczas prosperujące przedsiębiorstwa
miejskie — woskobojnię, postrzygalnię, łaźnie.
Na skutek omawianej ugody rada zeszła do roli wykonawcy żądań pospólstwa, w tym i rzemieślników. Rajcom zabroniono wówczas dalszej sprzedaży
gruntów miejskich, szczególnie duchownym i szlachcie. Ustalono też, że 1/4
dochodów z podatków miejskich będzie odtąd przeznaczona na zabezpieczenie
murów miejskich, opiekę nad basztami przydzielono cechom, zobowiązując je do
utrzymania własnym kosztem armat i prochu. Rola rzemiosła zatem w zakresie
obronności miasta miała być znacząca. To świadczy o jego ciągle jeszcze dużym
znaczeniu w życiu wewnątrzpolitycznym Lublina.
Wkrótce jednak, gdy minęło zagrożenie miasta związane z powstaniem
Chmielnickiego, w roku 1658 doszło do kolejnych zatargów między radą a pospólstwem. Rada bowiem znów zaczęła rządzić po staremu, co wywołało kolejną
reakcję jej dotychczasowych przeciwników. Epilogiem tych walk była powtórna
ugoda w roku 1691 zawarta na warunkach poprzedniej, z tą różnicą, że teraz
zostały wyraźnie określone źródła dochodów rajców.
I choć pospólstwo zyskało, jak się wydaje, bardziej znaczącą pozycję w mieście, to jednak rada w dalszym ciągu dominowała. Świadczy o tym m.in. fakt,
że w roku 1703 rajcy zarezerwowali tylko dla siebie tytuł „nobiles". Grupę tę
wówczas stanowili kupcy — grosiści i najbogatsi rzemieślnicy — aptekarze i złotnicy. Po stronie przeciwnej radzie było również wielu rzemieślników, z tym że
zmniejszenie się ich ogólnej liczby spowodowało, że nie mogli już odgrywać tak
znaczącej roli wśród pospólstwa, jaką odgrywali jeszcze w XVII wieku.
Taki stan stosunków wewnątrzmiejskich utrzymał się już do końca XVIII
wieku.
Rzemieślnicy lubelscy w przedrozbiorowych dziejach miasta odgrywali przez
cały czas ważną rolę gospodarczą, społeczną i polityczną. Skuteczność ich działań
zależała jednak w dużej mierze od wewnętrznej spójności tej grupy zawodowej.
Ta zaś w miarę upływu czasu słabła. Wpływ na to miało przede wszystkim postępujące w jej obrębie zróżnicowanie ekonomiczne, do którego w znacznym stopniu
przyczyniły się również ogólne warunki polityczne i gospodarcze w państwie.
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RENESANSOWA ARCHITEKTURA LUBLINA
Włoskie formy architektoniczne i dekoracyjne przeniknęły do Polski najwcześniej i w sposób najbardziej gruntowny spośród wszystkich innych dziedzin
sztuki renesansu już na początku X V I wieku. Zasadniczą tego przyczyną był
oczywiście mecenat artystyczny króla Zygmunta I Starego, który ożeniwszy się
z księżniczką Boną z rodu mediolańskich Sforzów, sprowadził do Polski wielu
znakomitych artystów z Italii. Ich dziełem były wybitne obiekty głównie architektury i rzeźby, jak również malarstwa nie tylko w królewskiej siedzibie na
Wawelu w Krakowie, ale także na terenie całej niemal Rzeczypospolitej, gdzie
pojawiły się w różnym czasie w X V I wieku i w pierwszej połowie wieku XVII.
Owe renesansowe formy współistniały z gotykiem w ciągu całego prawie
stulecia, szczególnie na Mazowszu i na Litwie, a także na Lubelszczyźnie i w
samym Lublinie, dokąd w szerszym zakresie dotarły właściwie pod koniec X V I
wieku.
Po swej pierwszej fazie rozwojowej, obejmującej lata 1502-1550, wkracza
polska architektura renesansowa w drugi okres dziejowy (1550-1600), okres
upowszechnienia i „spolszczenia", a także zróżnicowania i pojawienia się w niej
elementów manierystycznych. Wreszcie w okresie trzecim, w latach 16001630/40, jest już całkowicie przyswojona, lecz ma jednak charakter epigoński.
Jest opanowana głównie przez formy manierystyczne, a jednocześnie pojawiają
się w niej elementy włoskiego baroku. W Lublinie ujawnia się to szczególnie
wyraźnie przy budowie kościoła i kolegium jezuickiego już pod koniec X V I
wieku.
Nie znajdując warunków do dalszego rozwoju i egzystencji w dawnych, pierwotnych ośrodkach, architektura renesansowa tworzy nowe centrum artystyczne
na Lubelszczyźnie i w samym Lublinie, co związane jest głównie z osobą hetmana i kanclerza wielkiego koronnego Jana Zamoyskiego (1542-1605) i jego
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wszechstronną działalnością budowlaną, a także z wypadkami losowymi, które
zdarzały się tak często w owych czasach, z nich zaś najgroźniejsze były pożary.
Jeden z największych pożarów w dziejach Lublina w roku 1575 strawił prawie całe miasto, czyniąc olbrzymie szkody i spustoszenie w jego zabudowie.
Stał się też w konsekwencji powodem gruntownej odbudowy i przebudowy, co
radykalnie zmieniło kształt miasta, wygląd jego budynków i obiektów sakralnych. Zaniechano rekonstrukcji, powrotu do wzorów gotyckich. W niedługim
stosunkowo czasie Lublin stał się pięknym miastem renesansowym.
Trzeba jednakże wspomnieć, że już kilkadziesiąt lat wcześniej podejmowane
były na mniejszą skalę pewne prace budowlane według zasad nowego stylu
w obiektach średniowiecznych. Ze względu na fakt, że sztuka czasów Zygmunta 1
pozostawała głównie na usługach dworu królewskiego, pierwszą w Lublinie
budowlą, która została poddana generalnej przebudowie w duchu sztuki renesansu
był zamek.
W roku 1521 przebywał na tymże zamku malarz królewski Błażej, wykonujący tam pewne prace dekoracyjne, za które otrzymał konkretne wynagrodzenie.
Prawdopodobnie jego dziełem są fragmenty dekoracji malarskiej wewnątrz kaplicy św. Trójcy w zakresie ornamentyki.
Parę lat później, w roku 1530, pracował niezbyt długo w Lublinie główny architekt króla Zygmunta I, twórca perły polskiego renesansu w Krakowie, kaplicy
Zygmuntowskiej przy katedrze królewskiej na Wawelu — Bartłomiej Berecci.
Jego głównym zadaniem było zbadanie stanu zamku. Sądzić jednak należy, że
według projektów Berecciego wykonane zostały pewne prace na zewnątrz i wewnątrz zabudowań zamkowych, trudne jednakże do zidentyfikowania ze względu
na brak danych źródłowych oraz liczne późniejsze przebudowy obiektu i fakt, że
zamek popadł w zupełną ruinę, głównie w ciągu X V I I I stulecia.
Zapewne w drugiej ćwierci X V I wieku dokonana została poważna przebudowa kaplicy zamkowej św. Trójcy w duchu architektury późnego renesansu.
Świadczy o tym szczególnie renesansowy szczyt zachodniej elewacji frontowej.
Po jego bokach biegną w dół ślimacznice, u góry zamknięty jest niewielkim
trójkątnym tympanonem. Przebudowy tej dokonano w okresie, gdy kasztelanami
lubelskimi byli Jan i Andrzej Tęczyńscy (w latach 1530-1564). Dowodzi tego
herb Topór umieszczony na renesansowej supraporcie portalu. Renesansowy portal, znajdujący się obecnie w fasadzie zachodniej, stanowił obramienie istniejącego tam wcześniej otworu drzwiowego. Kapitele pilastrów portalu, obramiające
otwór wejściowy są w wielu elementach podobne do kapiteli kościoła parafialnego w Kraśniku, którego renesansowa przebudowa została zakończona przez
Tęczyńskich w roku 1541.
Około roku 1530 przebudowano również nie istniejący dziś kościół farny św.
Michała, podniesiony w roku 1574 do rangi kolegiaty, a usytuowany na placu

RENESANSOWA ARCHITEKTURA L U B L I N A

75

przy ul. Grodzkiej. Prezentował się nadzwyczaj okazale. „Jej strzelista wieża, stanowiąca główny akcent w sylwecie miasta, kryta była miedzianym hełmem z pozłacaną kulą na szczycie. Tarcza zegara umieszczonego w wieży widoczna była
z daleka, a kilka dźwięcznych spiżowych dzwonów zapowiadało święta i uroczystości kościelne". Z tamtych też czasów zachował się, odnaleziony w roku
1954, fragment nadokiennej belki z ornamentem w kształcie pręcika, owiniętego wstążką, tak bardzo typowy dla lubelskiej twórczości artystycznej drugiej
ćwierci X V I wieku.
Zapewne też według zasad nowego stylu przebudowano przed rokiem 1552
ratusz staromiejski. Niestety nie zachowały się żadne przekazy źródłowe ani
też rysunki przedstawiające jego dawny wygląd. Nasuwa się przypuszczenie, że
nie odbiegał w swej formie i dekoracji od budowanych.czy przebudowanych
w owym czasie ratuszy w Tarnowie i w Sandomierzu. Ratusz spłonął w roku
1575, lecz już parę lat później był całkowicie odbudowany, a w jego wnętrzu
znalazł pomieszczenie Trybunał Koronny.
Pomyślny rozwój miasta w tym okresie był też powodem zmian i modernizacji lubelskich kamienic mieszczańskich. Każda prawie z nich ma bogatą historię i związana jest z tradycją rodową zamożnych mieszczan lubelskich. Liczne
z nich mają dawną formę częściowo zachowanej dekoracji, detali architektonicznych oraz pierwotny układ konstrukcji murów i wnętrz. Gotyckie budynki
z fasadą, zwieńczoną trójkątnym szczytem i wysokim dachem, zostały zastąpione
przez nowy typ kamienicy z dachem tzw. pogrążonym, zasłoniętym wysoką attyką, różnorodnie i obficie dekorowaną. Zwiększyła się też znacznie szerokość
elewacji frontowych budynków. Bardzo często mury zewnętrzne tych kamienic
podparte są w dolnej kondygnacji, a czasem i wyżej oszkarpowaniem na całej
długości ścian. Otwory drzwiowe i okienne zdobne są w różne motywy ornamentalne, profilowane gzymsy i inne ozdobniki nowego stylu, jak choćby kompozycje
wykonane techniką sgraffito.
Attyka, stanowiąca najbardziej oryginalny i charakterystyczny motyw architektury polskiego renesansu, wykształciła w Lublinie różnorodne formy, zachowując wyrazisty schemat konstrukcyjny. Attyka jest poziomym elementem architektonicznym, wznoszącym się ponad gzymsem wieńczącym mur fasady budynku. Zwykle składa się z dwóch części. Dolna, zwana fryzem, to pas muru
podzielony na przęsła z ujęciem pilastrów, wnęk, płycin i arkad, wypełnionych
dekoracją lub rzeźbą. Nad fryzem wznosi się tzw. grzebień attyki. Składa się
on zwykle z różnego rodzaju sterczyn czy też figuralnych przedstawień ludzkich
bądź zwierzęcych. Służy ona zwykle do częściowego lub całkowitego zakrycia
lub osłonięcia dachu, wieńcząc cały budynek, a jednocześnie pełniąc funkcję dekoracyjną. Żadna z attyk kamienic lubelskich nie zachowała się w swej oryginalnej postaci. O ich pierwotnym wyglądzie świadczą jedynie źródła ikonograficzne.
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Zwykle kamienica lubelska była trójkondygnacyjna, dwupiętrowa. W obszernej sieni wejściowej, zajmującej całą głębokość budynku, znajdowały się schody
prowadzące na wyższe piętra. Pomieszczenia na parterze, a bywało i na pierwszym piętrze, nakrywały sklepienia. Z zewnątrz ściany dzielone były gzymsami,
które z reguły pokrywała holenderska dachówka.
Zabudowa rynku w Lublinie w połowie X V I wieku była dość różnorodna.
Zamożni mieszczanie należący do patrycjatu lubelskiego modernizowali swe siedziby w duchu renesansu. Właściwie jedynym zabytkiem, który przetrwał z tamtych czasów, dając świadectwo stosowanych wówczas form, jest tzw. kamienica
Lubomelskich pod numerem 8. Była ona własnością tej bogatej mieszczańsko-szlacheckiej rodziny od pierwszej połowy X V I wieku. Tę dziedziczną kamienicę
przebudowano gruntownie około roku 1540. Z czasu przebudowy zachował się
fragment dawnego portalu z datą „1540" przy wejściu do winiarni na parterze
elewacji frontowej budynku. „Prostokątny kamień podzielony jest prosto profilowaną ramką na dwa pola. W górnym umieszczony jest w kartuszu herb-gmerk
Zadora z napisem Jan Łubom, w dolnym znajduje się data oraz stylizowany
motyw roślinny". Modelunek tych dekoracji jest płaski i typowy dla występującego w późniejszym okresie architektury i ornamentyki renesansu tzw. „nurtu
ludowego".
Jak prawie wszystkie, a w każdym razie większość budynków w rynku,
kamienica Lubomelskich ma dość głębokie, trzykondygnacyjne piwnice, używane w dawnych czasach na pomieszczenie winiarni. W górnej, najwyższej
kondygnacji tych piwnic powstały w drugiej połowie X V I wieku, chyba po
pożarze w roku 1575, interesujące malowidła, pokrywające ściany i sklepienia. Są one rzadkim przykładem świeckiej polichromii renesansowej. Stylizowany ornament roślinny łączy i wiąże sceny figuralne z postacią bogini Wenus, dalej szereg scen nawiązuje do epikurejskiej filozofii życia, a kończy je
„tryumf miłości". Jak wówczas pisano, „niektóre z nich były tak w treści nieprzystojne, iż kobietom poczciwym wstyd było je oglądać". Autor fresków, nieznany artysta lokalny, pozostawał pod wpływem malarstwa niemieckiego X V I
wieku.
W roku 1564 przeprowadzona została na terenie województwa lubelskiego
tzw. lustracja. W dokumencie, sporządzonym po jej zakończeniu, wymieniono
kilkanaście dworów szlacheckich istniejących wtedy na przedmieściach Lublina.
W ciągu następnych lat, do końca X V I stulecia, liczba dworów szybko i znacznie
wzrosła, a kolejna lustracja, która miała miejsce w roku 1602, podaje już liczbę
65 dworów. Nie zachowała się niestety żadna dokumentacja ani też opisy tych
obiektów, choć wiele z nich mogło być budynkami o znacznych walorach
artystycznych, ponieważ wznoszone były przez rody magnackie, które starały
się zawsze nadawać swym siedzibom wysoką rangę plastyczną.
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Przypuszcza się również, żc na początku pierwszej fazy dziejów architektury
renesansowej w Polsce (1502-1550) wzniesiony został obszerny dwór czy też
pałac Sobieskich na Żmigrodzie, obecnie przy ul. Bernardyńskiej 13. Zachował
się jego dość dokładny opis, zamieszczony w dziele Brauna z roku 1617,
pt. „Civitates orbium terrarum...", którego odnośny fragment mówi, iż dwór
wojewody lubelskiego p. Marka Sobieskiego, ojca króla Jana III, jest „w miejscu
widocznym zbudowany z wielką starannością i niemałym kosztem". Budynek
był również rysowany na początku XVII wieku. W jego kształcie ogólnym
z tamtych czasów uwagę zwracała wysoka wieża pośrodku gmachu, nakryta
dużą kopulą z hełmem i latarnią. Nad elewacją boczną natomiast znajdował
się trójkątny, późnogotycki szczyt. W roku 1660 właścicielem dworu stał się
Jan Sobieski, późniejszy król Polski, i wnet dokonał znacznej rozbudowy całego
zespołu pałacowego.
Nadto w dolinie rzeki Bystrzycy, głównie na jej południowym skraju, powstały w X V I wieku liczne pałace magnackie i dwory, należące do znanych
wtedy rodów — Słupeckich, Gorajskich, Lubienieckich i Suchorabskich. Na tym
również terenie już znacznie wcześniej wzniesiono dwie fundacje klasztorne.
Były to kościół i klasztor Brygidek, a niedaleko zespół klasztorny Bernardynów
z kościołem. Rosnąca zamożność miasta i jego szybki rozwój oraz stale zwiększająca się liczba murarzy, rzeźbiarzy i malarzy, zrzeszonych w lubelskich cechach,
była czynnikiem sprzyjającym rozwojowi architektonicznych i rzeźbiarskich form
sztuki renesansu.
Dnia 7 maja 1575 roku wybuchł w Lublinie i rozprzestrzenił się bardzo
szybko, wielki i gwałtowny pożar. Był on jedną z najpoważniejszych w dziejach
miasta katastrof, gdyż strawił je i spustoszył niemal całkowicie. Doszczętnie
prawie spalone zostały wtedy obydwie bramy miejskie, Krakowska i Grodzka.
Ogień zniszczył ratusz, kolegiatę św. Michała, kościół św. Stanisława oraz prawie
wszystkie kamienice w rynku. Pożar zniszczył więc niemal kompletnie elementy
nowej architektury renesansowej z pierwszej połowy X V I wieku, pozostającej
wtedy głównie pod wpływem sztuki włoskiej.
Z wielkim wysiłkiem i energią przystąpiono natychmiast do likwidacji zniszczeń. Już w roku 1578 odbudowany w znacznej części ratusz mógł stać się
siedzibą sądów trybunalskich. Lublin z gotyckiego w przeważającej części
stał się po pożarze miastem renesansowym i to w stosunkowo krótkim czasie. W tym też okresie przebywał w Lublinie, już nawet od roku 1568, Sebastian Fabian Klonowie (ok. 1545-1602), poeta piszący swe utwory głównie po łacinie. Był burmistrzem Lublina w czasach „gdy gród trybunalski
nabrał znaczenia niemal stolicy, na sesje bowiem najwyższej instancji sądowej zjeżdżała corocznie szlachta z całego kraju, świadek i prawdopodobnie
uczestnik prac żywego ośrodka ariańskiego, miał Klonowie dobre wykształ-
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cenie humanistyczne, zdobył dużą erudycję i opanował technikę wiersza łacińskiego".
Klonowie poświęcił Lublinowi, który znał, cenił i lubił, a przebywał tu przecież aż do śmierci w roku 1602, swój poetycki opis, pełen wielkiej sympatii
i uznania. W roku 1582 ukazał się jego łaciński poemat „Philtron", przetłumaczony później przez Władysława Syrokomlę (1823-1862). Oto fragment utworu,
odnoszący się do Lublina:
Lublin to miasto darami nieba darzone obficie,
Miasto i mury szczególną się cieszą nieba opieką...
Parki twoje piękniejsze nad świata cale ogrody...
Miasto to godne być Boga mieszkaniem i królów siedzibą.
Ludne, bogate, znacznych już wielu mężów wydało,
Wiele zdziałało w pokoju, sławne zawarło przymierza

Tak więc po niszczycielskim pożarze 1575 roku, w ostatniej ćwierci X V I
wieku przy okazji odbudowy Lublina i rekonstrukcji jego licznych budowli,
wkraczają do miasta elementy późnorenesansowe i manierystyczne. Zostały
one wzbogacone przez pierwiastki polskie, a na Lubelszczyźnie i w Lublinie
w poważnym stopniu również lokalne, tak że sztuka tworząca tu swe liczne
obiekty architektoniczne otrzymała dzięki temu specyficznemu charakterowi,
szczególnie w budownictwie kościelnym, nazwę „renesansu lubelskiego", „typu
lubelskiego" lub „szkoły lubelskiej".
Równocześnie pojawiają się w Lublinie rozwiązania już barokowe w związku
z przybyciem tu jezuitów i rozpoczęciem budowy kolegium, klasztoru i kościoła
tej formacji zakonnej. Jezuici przyjeżdżają do Lublina w roku 1582. Już w roku
1586 podejmują zakrojone na szeroką skalę prace budowlane na terenach przylegających do murów miasta od strony południowej. Stosunkowo szybko powstał
tu zespół budynków kolegium, klasztoru oraz w nieco wolniejszym tempie kościół według nadesłanego z Rzymu projektu M. Christianiego. Prace na miejscu
nadzorował architekt zakonny Jan Maria Bernardone z Como.
W kościele lubelskich jezuitów widoczne są związki z ustalonym już i stosowanym w świecie wzorcem architektury (II Gesu w Rzymie), którą określano
mianem jezuickiej. Mieścił się on w konwencji baroku rzymskiego i w jego wnętrzu jest dużo elementów tego stylu. Jednakże ogólne ukształtowanie budynku
kościoła oraz architektura zewnętrzna są jeszcze renesansowe. „Sposób podziału
elewacji frontowej na przęsła i rozbicie na kondygnacje, artykulacja architektoniczna, wreszcie dekoracja rzeźbiarska (płasko rzeźbiony fryz ze stylizowanych
motywów wici roślinnej — w elewacji od ul. Podwale) — wszystko to należało
do stylu, który na terenie Lublina otrzymał nazwę renesansu lubelskiego. Dzięki
dobrej architekturze i jej charakterowi kościół jezuicki stał się zjawiskiem dość
unikalnym".
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W roku 1587, a więc w rok po podjęciu prac przez jezuitów w Lublinie, Bernardo Morando rozpoczął budowę renesansowej kolegiaty Św. Tomasza w Zamościu w formie trójnawowej bazyliki — architekt sięgnął tu do klasycznych
północnowłoskich rozwiązań przestrzennych i form z kręgu padewsko-weneckiego. Modyfikował je jednak zgodnie z wymogami fundatora Jana Zamoyskiego
oraz „nieba i zwyczaju polskiego". Kościół ten, o smukłych proporcjach, z wnętrzem pełnym światła i przestrzeni, nakrytym kolebkowym sklepieniem z lunetami i geometryczną siatką dekoracyjnych sztukaterii stał się jednym z wzorców
dominujących i naśladowanych, głównie w formie i typie dekoracji w budownictwie sakralnym pierwszej połowy X V I I wieku, przede wszystkim na Lubelszczyźnie, ale także i na innych terenach Polski. Pierwotna fasada z efektownym
szczytem została przebudowana w X I X wieku. Kolegiata zamojska nie stała się
jednak typem, lecz była swego rodzaju punktem wyjścia i etapem rozwoju, który
doprowadził do powstania „typu lubelskiego".
Najważniejszym obiektem sakralnym Lublina, którego przebudowa stała
się niezaprzeczalnym i najpoważniejszym impulsem do wykształcenia „typu
lubelskiego" i do powszechnego naśladownictwa, był wzniesiony pod koniec
X V wieku w systemie halowym i z poligonalnie zamkniętym prezbiterium
kościół Bernardynów pod wezwaniem Nawrócenia św. Pawła. Jeden z pożarów
dotknął go w roku 1557. Drugi wybuchł w nocy z 20 na 21 maja 1602 roku.
Odbudowa kościoła, a właściwie generalna przebudowa miała miejsce w latach
1602-1607. Nadano mu wówczas zupełnie nową formę. Wydłużone zostało i
półkoliście zamknięte prezbiterium. Wydłużono również korpus nawowy przez
dodanie jednego przęsła, zmieniając go jednocześnie na system bazylikowy.
Podwyższone ściany nawy głównej ozdobione zostały wewnątrz fryzem arkadowym i bogato profilowanym belkowaniem, sklepienie zaś pokryto bogatymi sztukateriami. Od strony zewnętrznej, mimo późniejszych zmian, zachował
wiele elementów renesansowych w sylwecie i dekoracji. Szczególnie interesujący
jest szczyt wschodni kościoła, ozdobiony ornamentem okuciowym i zwieńczony
smukłą sygnaturką. Wymieniony ornament oparty jest na wzornikach dekoracji
stosowanych w tym czasie na Lubelszczyźnie, a zaczerpniętych bezpośrednio
z ryciny Jana Vredemana de Vries z serii zwanej „Dorica-Ionica", oznaczonej literami E.W. według egzemplarza Biblii Jagiellońskiej z Krakowa. Istnieje bliskie
podobieństwo tych niderlandzkich motywów dekoracyjnych do szczytu wschodniego kościoła farnego w Kazimierzu Dolnym nad Wisłą, którego renesansową
przebudowę rozpoczęto w roku 1589.
Kościół Bernardynów w Lublinie odegrał przełomową i wiodącą rolę w charakterze dekoracji sklepień kościołów „typu lubelskiego" czy też „lubelskiego
renesansu". Zastosowano tu bowiem po raz pierwszy w czystej formie lokalną
zasadę podziału sklepienia za pomocą długich żeber, a więc późnogotycka siatka
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weszła w symbiozę z renesansowymi kasetonami i manierystycznymi czy nawet barokowymi obramieniami. Tu też po raz pierwszy pojawia się motyw serca
w dekoracji sztukateryjnej sklepienia.
Podstawowymi elementami dekoracji sklepień są profilowane listwy, perły
i jajowniki. W licznych kos'ciołach z biegiem czasu przyjmują one bardzo różnorodne i bogate formy geometryczne i ornamentalne. Są to więc kwadraty, rozety,
czworokąty, koła, elipsy, ośmiokąty, gwiazdy, słońca, księżyce i wole oczka,
a także pojedyncze kasetony i rozety z gwiazdami. Kos'ciół Bernardynów w Lublinie stanowi więc wybitną i bardzo samodzielną pozycję w „typie lubelskim"
architektury początków X V I I wieku.
Sklepienia lubelskie rozprzestrzeniają się szybko i około roku 1630 można
było je spotkać niemal na terenie całej Polski, oczywiście w formie zmodyfikowanej. Największe podobieństwa wykazywały w kręgu bezpośredniego oddziaływania Lublina. Muratorzy bowiem i dekoratorzy lubelscy „przewodzili w wykształceniu tego nowego nurtu polskiej architektury". „Najwierniejszym stosunkowo
odpowiednikiem trójnawowym typu lubelskiego jest kościół Bernardynów w Leżajsku (1618-1628), jeden z artystycznie najdoskonalszych w tej grupie", blisko
związany z kościołem Bernardynów w Lublinie oraz kościołem św. Katarzyny
w Szczebrzeszynie (1610-1620).
Oprócz kościoła Bernardynów przebudowano po pożarze 1575 roku również
kościoły Dominikanów, Brygidek, kościół św. Ducha, św. Mikołaja i kolegiatę
św. Michała.
Kościół Dominikanów, ufundowany przez Kazimierza Wielkiego w roku
1342, po przebudowie utracił cechy architektury gotyckiej, poza zasadniczym zrębem murów, które zostały otynkowane. Zniknęły dwa gotyckie szczyty, a szczyt
frontowy przy zachowaniu poprzednich proporcji uzyskał formę późnorenesansową. Podzielono go na kilka kondygnacji wydatnymi gzymsami. Kondygnacje te z kolei podzielone zostały' pilastrami na przęsła. W tym samym czasie
przebudowano również wnętrze kościoła, a wokół niego w ciągu kilkudziesięciu lat wybudowano jedenaście kaplic. Jedną z wyróżniających się jest kaplica
zwana Firlejowską, ufundowana w roku 1615 przez biskupa Henryka Firleja,
późniejszego arcybiskupa gnieźnieńskiego. Budowę zakończono w roku 1630.
Ściany kaplicy rozczłonkowane są pilastrami i wnękami, a kopuła pokryta charakterystyczną dla tego okresu dekoracją stiukową. Umieszczono w niej kartusze
z herbem Firlej oraz uskrzydlone główki, a także popiersia męskie i kobiece
wyrastające ze stylizowanego ornamentu roślinnego u podstawy latarni.
Przebudowie w pierwszej połowie X V I I wieku poddano również kościół
Brygidek pw. Matki Boskiej Zwycięskiej, ufundowany przez Władysława Jagiełłę
i wzniesiony w latach 1412-1426. Za czasów ksieni konwentu Doroty Firlejówny,
wnętrze kościoła nakryto sklepieniem kolebkowym z lunetami w duchu renesansu

R E N E S A N S O W A ARCHITEKTURA L U B L I N A

81

lubelskiego. W owalnych ramach sztukateryjnych w prezbiterium umieszczono
pełnofigurowe plastyczne postacie świętych i aniołów.
Kościół św. Ducha, istniejący w obrębie zabudowań szpitalnych, uposażonych
przez mieszczan lubelskich w 1419 roku, spłonął w roku 1602 i został odbudowany w stylu renesansu lubelskiego w latach 1602-1608. Prezbiterium ufundował
rajca miejski Stanisław Lichański. Nakryto je kopułą z dekoracją sztukateryjną.
Podobnie ozdobiona została kaplica św. Stanisława.
Jeden z najstarszych kościołów lubelskich pw. św. Mikołaja, pochodzący
w swym obecnym kształcie z końca X V I wieku, został gruntownie przebudowany w pierwszej połowie wieku X V I I i konsekrowany po zakończeniu prac
w roku 1644. Sklepienia jego prezbiterium i jednej z naw pokrywa dekoracja
sztukateryjna w typie lubelskim. W prezbiterium jest ona wykonana z gładkich
listew w układzie prostolinijnym, w nawie zaś występuje swobodny wzór geometryczny z motywem wolich oczek i perełek.
Oprócz modernizacji i przebudowy wyżej zaprezentowanych budowli sakralnych w pierwszej polowie X V I I wieku wzniesiono w Lublinie i pobliskich miejscowościach liczne kościoły, stanowiące zwartą grupę architektoniczną w ramach
specyficznego typu budownictwa kościelnego, tzw. „renesansu lubelskiego".
Na Lubelszczyźnie właśnie pojawia się wówczas nowy typ architektoniczny
polskiego kościoła. Chociaż można go spotkać także na innych obszarach Polski
w tym samym czasie, tu ukształtował się w sposób najbardziej swoisty, wyraźny
i artystyczny. Również potrzebą czasów kontrreformacji stała się konieczność
stosunkowo szybkiego wznoszenia jak największej liczby kościołów, by można
w nich było celebrować uroczyste nabożeństwa.
Dla tych powszechnych potrzeb, wobec skromniejszych możliwości, szczególnie na prowincji, skonstruowany został ów nowy typ świątyni, który szybko
się rozpowszechnił. Zachował wiec strukturę prostego, właściwie wiejskiego kościoła gotyckiego, którego ściany od zewnątrz i wewnątrz oraz nowe sklepienia kolebkowe z lunetami pokryła renesansowa dekoracja. Regułą było półkoliście zamknięte prezbiterium. Kościoły te są na ogół jednonawowe, dostosowane
do skromnej zabudowy małych miast prowincjonalnych (Końskowola, Uchanie,
Markuszów, Turobin).
Najczęściej fasady tych kościołów są bezwieżowe lub ich szczyty, wieńczące
owe fasady, ujmują dwie niskie dzwonnice (Uchanie, Turobin, Łęczna). Wszystkie też wyróżniają się spośród świątyń z innych terenów Polski większym bogactwem ornamentyki na szczytach, w obramieniach okien i w dekoracji sklepień
Ta ostatnia skomponowana jest zawsze z dużą konsekwencją, wykonana bardzo
starannie, znacznie też ozdobniej profilowana i rzeźbiona.
Do grupy tak skonstruowanych i dekorowanych budowli sakralnych w Lublinie w pierwszej połowie X V I I wieku należą kościoły wymienione poniżej. A więc
6 Lublin w dziejach i kulturze Polski
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kościół Karmelitów Bosych, przebudowany później na ratusz, został wzniesiony
w latach 1610-1619, według planów Jakuba Tremanzela, architekta pochodzenia
włoskiego, osiadłego w Lublinie. Szczególnie bogatą formę miał szczyt fasady
frontowej kościoła. Jego wygląd jest znany z rysunku Aleksandra Orłowskiego
oraz z obrazu „Pożar Lublina w 1719 r." Dalej kościół św. Wojciecha, wybudowany w latach 1611-1630, wyjątkowo podobny w swej konstrukcji i dekoracji
do kościoła św. Anny w Końskowoli (1613), no i oczywiście do przebudowanej przez Jakuba Balina fary w Kazimierzu Dolnym nad Wisłą (1610-1613).
Typ ten reprezentuje również kościół Franciszkanów pw. NMPanny Anielskiej
(1635-1649). Jest jednonawowy z półkoliście zamkniętym prezbiterium.
W latach 1635-1644 wystawiony został kościół św. Józefa wraz z klasztorem
Karmelitów Bosych. Jest również jednonawowy z prezbiterium zamkniętym
prostą ścianą. Cały budynek nakryty jest jednym wspólnym wysokim dachem
i wyróżnia się wraz ze szczytem smukłymi proporcjami. Sztukateryjna dekoracja
wnętrza jest typowa dla innych świątyń tego okresu. Wymienić tu należy jeszcze
kościół Bernardynek pw. św. Piotra, budowany równocześnie z klasztorem
w latach 1636-1658, przebudowany jednak i zmieniony po pożarze w roku
1768. Jedynie w prezbiterium zachowały się fragmenty dekoracji stiukowej nie
zniszczone przez pożar, w postaci późnorenesansowych konsolek u podstawy
sklepienia.
Kościół św. Krzyża, połączony z kompleksem zabudowań Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, dawnego klasztoru Dominikanów Obserwantów, wzniesiony był około roku 1627 na miejscu drewnianego z roku 1434. Zniekształcony
w czasie użytkowania go przez wojsko, utracił w poważnym stopniu cechy architektoniczne, wiążące go z renesansem lubelskim. Pozostał tylko jednonawowy
rzut z węższym od niego, zamkniętym półkoliście prezbiterium.
Pewne elementy architektury i dekoracji „renesansu lubelskiego" widoczne są
w budynku pobazyliańskiej cerkwi prawosławnej w Lublinie pw. Przemienienia
Pańskiego (dawniej była to świątynia unicka), głównie w podziałach szczytu
fasady, do której dobudowano wieżę. Kościół wzniesiony został w latach 16071633. Podobnie ma się rzecz z kościołem św. Agnieszki z lat 1646-1667. W jego
półkoliście zamkniętym prezbiterium na sklepieniu kolebkowym z lunetami
zachowała się „lubelska" dekoracja sztukateryjna.
Wymienione wyżej kościoły św. Wojciecha w Lublinie (1611) i św. Anny
w Końskowoli (1613) zdradzają wyjątkowo podobieństwo do wybitnego obiektu
architektury „renesansu lubelskiego", jakim jest kościół farny w Kazimierzu
Dolnym nad Wisłą pw. św. Jana Chrzciciela i św. Bartłomieja. Przebudowany
z gotyckiego przez Jakuba Balina w latach 1610-1613 zawarł w sobie elementy
architektury Italii, a także holenderskie i włoskie motywy dekoracyjne tak na
zewnątrz (szczyt wschodni), jak i we wnętrzu (sztukaterie, sklepienia).
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Najciekawszym obiektem architektury świeckiej Lublina z tego okresu jest
kamienica Konopniców w Rynku pod nr. 12, zwana również kamienicą Sobieskich. Uwagę zwraca niezwykle bogactwo późnorenesansowej dekoracji rzeźbiarskiej w fasadzie budynku. Obramienia okien na pierwszym i drugim piętrze
wykonane są z pińczowskiego wapienia. Trzy medaliony zostały wkomponowane
w zwieńczenia belek nadokiennych pierwszego piętra. W środkowym znajduje
się gmerk podobny do herbu Lubicz, nad nim zaś litery KK. Sądzić należy, że są
to inicjały Katarzyny Konopnicowej, ponieważ kamienica należała na początku
X V I I wieku do zamożnej rodziny Konopniców. Pochodzenie natomiast nazwy
„kamienica Sobieskich", używanej w X I X wieku, nie jest bliżej znane. Węgary
obramień zdobią stylizowane postacie kobiece i męskie. Wpływy renesansu północnego wyraziły się tu w kartuszach o odgiętych brzegach, w mięsistych rozetach, wąsatych maskach i fantastycznych łbach smoczych w zwieńczeniach
nadproży. Zbliżone do tych elementy znaleźć można w dekoracji nagrobków
kościołów w Uchaniach i w Radzyniu Podlaskim oraz w kaplicy Firlejów w Bejscach. Podczas prac konserwatorskich w roku 1958 odkryto w pomieszczeniach
pierwszego i drugiego piętra profilowane belki stropowe. Na jednej z nich wycięta jest data „1597", a także gmerk i inicjały NS nieznanego cieśli. W filarach
międzyokiennych odsłonięte zostały bogato dekorowane kolumny z kapitelami,
zdobionymi motywem uskrzydlonych puttów. Płasko rzeźbiona dekoracja pokrywa dolne części kolumn i pilastrów.
Warto wspomnieć jeszcze o kamienicy rynkowej pod nr. 9, noszącej dawniej nazwę „Pode Lwami". Zawdzięczają rzeźbionym postaciom dwóch lwów,
siedzących na gzymsie parteru budynku, a stanowiących pozostałość renesansowej attyki. Obraz „Pożar Lublina w 1719 r." przedstawia tę kamienicę z trzema
lwami, siedzącymi w grzebieniu owej attyki.
Jak już poprzednio nadmieniliśmy, Lublin miał bardzo prężną organizację
cechową muratorów w X V I i X V I I wieku. Na przełomie wieków do miasta
przybywało wielu rzemieślników i budowniczych z zagranicy. Najliczniejszą
wśród nich grupę stanowili Włosi. Oni to właśnie przynosili nowe, renesansowe
wzorce stylowe oraz doskonałe umiejętności techniczne i wysoki kunszt swego
rzemiosła. W tym czasie po roku 1600 cech muratorów czy murarzy w Lublinie
liczył 20 cechmistrzów i 30 mistrzów, a w latach 1605-1626 aż 17 muratorów
włoskich przyjęło prawo miejskie. Wśród nich znalazły się tak znane nazwiska,
jak Jakub Tremanzel, zwany Macioszkiem, budowniczy kościoła Karmelitów
Bosych w Lublinie, dalej Jakub Balin, autor przebudowy fary w Kazimierzu nad
Wisłą i Piotr Durie, prawdopodobnie autor kościoła św. Ducha w Markuszowie
(1609-1614).
W aktach lubelskich występują również inne nazwiska: Jan Cangerle, Dominik Degre, Piotr Galon, Rudolf Negroni, Piotr Trawers. Osiedliwszy się w Lu-
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blinie, żenili się zwykle z Polkami i przyjmowali prawo miejskie. Poza wymienionymi obiektami trudno jest jednak związać z nimi inne budowle sakralne czy
s'wieckie ze względu na brak dokumentacji źródłowej.
Pozostaje wreszcie sprawa uposażeń, fundacji i fundatorów tak licznych
obiektów architektonicznych, wzniesionych w Lublinie głównie pod koniec X V I
i w pierwszej połowie X V I I wieku. Byli wśród nich przedstawiciele znanych
i zasłużonych dla Rzeczypospolitej rodów magnackich i szlacheckich oraz zamożnego patrycjatu lubelskiego. I tak rodzina Sobieskich, z której wywodził się
wojewoda lubelski Marek Sobieski oraz król Polski Jan III Sobieski, wzniosła
w Lublinie okazałą rezydencję na Żmigrodzie (obecnie ul. Bernardyńska 13).
Najwięcej jednakże obiektów w samym Lublinie, jak i w okolicy pochodzi
z fundacji szacownej i szanowanej rodziny Firlejów. Można uznać, że ród
ten przyczynił się w znacznej mierze do rozpowszechnienia architektonicznego
typu lubelskiego w zakresie budownictwa kos'cielnego. Jan Firlej uczestniczył
w ostatniej fazie przebudowy kościoła farnego w Kazimierzu Dolnym nad Wisłą.
Gertruda Firlejowa związana była z fundacją kościoła św. Ducha w Markuszowie.
Biskup Henryk Firlej był fundatorem kościoła parafialnego w Czemiernikach, a w
części uczestniczył w kosztach przebudowy kościoła Dominikanów w Lublinie.
Za czasów zaś ksieni Doroty Firlejówny przebudowany został kościół Brygidek
w Lublinie. „Rodzina ta korzystała zapewne z prac tych samych majstrów, że zaś
budowała wiele, przyczyniła się do stabilizacji typu".
Rodzina Lubomelskich wybudowała w Rynku Starego Miasta w Lublinie
okazałą i piękną kamienicę pod nr. 8, pod nr. 12 zaś rodzina Konopniców, nie
szczędząc środków w dbałości o piękno dekoracji i architektury.
Z satysfakcją należy stwierdzić, że Lublin w omawianym okresie stał się
jednym z głównych centrów kultury i sztuki o dużym znaczeniu w skali ogólnokrajowej. Rangę tę znacznie podnosi fakt, że był on miejscem, w którym wytworzyła się szczególna odmiana architektury późnorenesansowej z elementami
sztuki manierystycznej oraz niezwykle oryginalnej i unikatowej w skali europejskiej dekoracji sztukateryjnej. „Sztukaterie geometryczne kościołów lubelskich
[ . . . ] pozostały specjalnością Polski, która idei od nikogo bezpośrednio nie przejęła i nikomu trwale nie przekazała".

STANISŁAWA H O C Z Y K - S I W K O W A

WODOCIĄGI STAROPOLSKIEGO LUBLINA
W jagiellońskiej Rzeczypospolitej Lublin był jednym z większych i piękniejszych miast małopolskich. O zamożności jego mieszkańców świadczyły wodociągi, niezwykłe — jak na owe czasy — inwestycje komunalne. Zostały one
zbudowane już w latach trzydziestych X V wieku i po przebudowie na początku
wieku X V I służyły aż do 1673 roku. Poprzez ponad 200 lat miasto korzystało
ze znakomitej jakości wód, sprowadzanych wodociągami z odległości ok. 5 km.
Świadectwa tych wydarzeń znajdujemy w źródłach pisanych, ikonograficznych, architektonicznych i archeologicznych. W księgach miejskich zachowały
się dokumenty dotyczące powstania wodociągów, ich konserwacji i modernizacji. Cennym uzupełnieniem tychże są przedstawienia ikonograficzne z początków
X V I I wieku, a więc z czasów funkcjonowania wodociągu. Do dnia dzisiejszego
zachowała się Wieża Wodna, jedno z ważniejszych ogniw systemu wodociągowego.
Ostateczne jednak słowo należy do archeologii. Po niezwykłym odkryciu
w 1969 roku drewnianej studzienki na Starym Mieście, ostatnio udało się trafić
na Krakowskim Przedmieściu, w pobliżu kościoła św. Ducha, na skrzynię wodną
i drewniane rury wodociągowe, stanowiące kolejne ogniwa na trasie lubelskiego
rurociągu.
Istnienie tak cennego i różnorodnego zestawu źródeł zachęciło w ostatnich
latach badaczy historii miasta do podjęcia próby rekonstrukcji systemu zaopatrzenia Lublina w wodę w XV, X V I i X V I I wieku.
Już w 1438 roku zakon św. Brygidy toczył spór z miastem o płacenie należności za użytkowanie gruntów zakonu nazywanych Rurami. Nazwa pochodzi
bez wątpienia od rur wodociągowych, które były prowadzone z Wrotkowa doliną
Bystrzycy przez posiadłości brygidek. Jest ona wymieniana jeszcze wielokrotnie
w długotrwałym sporze brygidek i miasta dotyczącym wodociągu.
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Trudno jednak powiedzieć, jaka była konstrukcja tego najdawniejszego wodociągu. Z jego funkcjonowaniem łączy się studzienkę wodociągową, odkrytą
podczas prac wykopaliskowych w 1969 roku przy ul. Grodzkiej 16 na Starym
Mieście. Po raz pierwszy w Lublinie udało się odsłonić tak dobrze zachowany
punkt czerpalny wody.
Dno studzienki znajdowało się na głębokości 2 m, w warstwie kulturowej
datowanej na X V wiek. Pierwotnie była to duża drewniana beczka o średnicy
dna wynoszącej 122 cm i wysokości ok. 1 m. Zachowały się w dolnej części
klepki zbiornika. Widoczne były także ściągające je obręcze, żelazna przy dnie
i wyższe, wykonane z drewna i łozy. Zbiornik był ustawiony na zakończeniu
rury wodociągowej. W górnej powierzchni rury wycięty był czworokątny otwór
(13,5 cmx 13,5 cm), pozwalający na wypływanie wody z rurociągu i gromadzenie
się jej poprzez otwór w dnie beczki w zbiorniku. Dopływ wody do beczki-studzienki mógł być zmniejszony lub zamknięty. Służyły do tego drewniana klapka,
odkryta w obrębie beczki i dostosowana wielkością do otworu w rurze wodociągowej, i ukośnie umieszczony drewniany zawór. Klapka zamykająca luźno
czworokątny otwór była najpewniej przymocowana do górnej powierzchni rury.
Gdy zbiornik był pusty, woda podnosiła nieznacznie prostokątny „korek" i napływała swobodnie do studzienki. Po wypełnieniu się zbiornika, pod naciskiem
wody, czworokątna klapka opadała na swoje miejsce, zamykając dalszy jej dopływ. Po wyczerpaniu wody ze zbiornika cała rzecz zaczynała się od nowa. W ten
sposób w zbiorniku była stale woda. Przy nadmiarze można było ją przelać do
innego zbiornika. Służył do tego przelew, była to płaska beleczka z wydrążonym
podłużnym rowkiem.
Przy studzience od strony ul. Grodzkiej ułożony był z wtórnie użytych belek
pomost, opadający ukośnie do jej dna. Woda ze studzienki miała więc służyć
ogółowi mieszkańców i być może potrzebom licznych już wówczas browarów.
Najpewniej druga taka studzienka lub większa skrzynia znajdowała się na rynku
Starego Miasta.
Na podstawie zabytków ruchomych znajdujących się w warstwach kulturowych poniżej studzienki i na jej dnie możemy sądzić, że mamy tutaj do czynienia
z punktem poboru wody z X V i pierwszej połowy X V I wieku. Byłby to więc
realny ślad funkcjonowania najdawniejszego lubelskiego wodociągu.
W miarę rozwoju miasta i powiększającej się liczby mieszkańców jego
wydajność była najpewniej niewystarczająca, gdyż w 1471 roku mieszczanie
występują z prośbą do króla Kazimierza Jagiellończyka w sprawie nowego
wodociągu. Król wyraził zgodę na zbudowanie kanału sprowadzającego wodę
do miasta, z zastrzeżeniem, by nie powodował on szkód w posiadłościach
królewskich, gdyż w przeciwnym razie „bieg rzeki zostanie skierowany do
dawnego kanału". Najpewniej zamierzenia te nie zostały jednak zrealizowane,
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skoro w 1506 roku doszło do zawarcia umowy między radą miejską a rurmistrzem
Janem i jego czeladnikiem Cziriską z Nowego Sącza w sprawie zbudowania
następnego wodociągu.
Umowa szczegółowo okresTała zakres przewidzianych prac i kosztów, rozłożonych na obie strony. Mieszczanie zobowiązani byli do dostarczenia odpowiedniej liczby pni sosnowych niezbędnych do wykonania rur wodociągowych,
dębowych dyli, faszyny i ziemi do umocnienia zapory na Bystrzycy, wykonania ujęcia wody na Wrotkowie i zabezpieczenia brzegów „rzeki rurnej", czyli
kanału doprowadzającego wodę z Bystrzycy do rurmusa (pompowni). Do nich
również należało wykonanie wszelkich prac ziemnych, a zwłaszcza wykopów
pod kanał i rurociąg. Do drugiej strony, tj. Jana Rurmistrza i jego pomocnika,
należało kierowanie pracami podczas budowy rurmusa i urządzeń podnoszących
wodę do góry, wykonanie drewnianych rur wodociągowych i metalowych złączy, zbudowanie 2 publicznych studni wodociągowych. Mieli też oni zapewnić potrzebną ilość miedzi i żelaza, niezbędną do wykonania złączy oraz innych metalowych detali. Po zakończeniu prac mieli też obowiązek zabezpieczenia prawidłowego funkcjonowania wodociągu tak, aby „wody było pód dostatkiem".
Za pracę i poniesione koszty Jan Rurmistrz otrzymywał od miasta na
własność plac, ogród i materiały do zbudowania swojego domu koło rurmusa.
Oprócz tego miał mieć swój udział w dochodach uzyskiwanych przez miasto
z opłat za wodę od browarników. Bez zgody mieszczan rurmistrz nie mógł
sprzedać przedsiębiorstwa wodociągowego ani też wyjechać, nie zostawiając
wyszkolonego zastępcy.
W umowie zostały więc zawarte postanowienia dotyczące zobowiązań obu
zainteresowanych stron. Wymienione też były kolejne etapy realizacji tego
niezwykłego i z ogromnym rozmachem zaplanowanego przedsięwzięcia.
W Lublinie znalazły zastosowanie dwa równoległe systemy doprowadzenia
wody z Wrotkowa:
1. od zapory (zajazia) na rzece Bystrzycy woda płynęła specjalnie wykopanym i umocnionym korytem do rurmusa, gdzie była wykorzystywana do poruszania koła wodnego, a następnie odprowadzona do Stawu Wielkiego, znajdującego
się tuż pod miastem;
2. z ujęcia w okolicy Stawu Wrotkowskiego prowadzona była rurociągiem
drewnianym woda służąca do picia. Jeszcze w X I X wieku zachowane były pozostałości wodozbioru otoczonego wysoką groblą, z widocznymi w niej miejscami, którymi przechodziły rury. Stąd woda była przesyłana do rurmusa przy
ul. Dolnej Panny Marii (późniejsze Podgrodzie). Tutaj znajdował się drewniany
budynek, zbudowany na brzegu kanału, pełniący funkcję stacji pomp wodociągowych. Woda z rur była gromadzona w zbiorniku rurmusa, a następnie przy
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pomocy tłoków pracujących w trakcie poruszania się koła napędzanego wodą
z przekopy tłoczona do rur doprowadzających ją do Wieży Wodnej.
Na rysunku Hogenberga zamieszczonym w dziele J. Brauna z 1618 roku widoczny jest końcowy odcinek kanału (przekopy), obu budynków rurmusa i trójkondygnacjowej murowanej Wieży Wodnej, przykrytej czterospadowym dachem
z chorągiewką. W dolnej kondygnacji wieży znajdowały się drzwi, nad nimi
na osi jedno okno prostokątne, a wyżej, na drugiej kondygnacji, dwa wysmukłe
otwory okienne zamknięte łukowato. Wewnątrz budynku były pionowo ustawione
rury drewniane i spiżowe, którymi wodę podnoszono na odpowiednią wysokość.
W górnej kondygnacji wieży umieszczony był zbiornik, z którego prowadzono
wodę dalej rurami wzdłuż krawędzi lessowej wierzchowiny w kierunku klasztoru oo. Bernardynów, a następnie do szpitala Św. Ducha, klasztoru Karmelitów
(obecnie Ratusz) i Bramy Krakowskiej.
Na trasie rurociągu na Krakowskim Przedmieściu, u wylotu ul. Przechodniej,
odkryto ostatnio rury wodociągowe, które zakręcały w kierunku Starego Miasta.
Znajdowała się też tutaj duża skrzynia, stanowiąca punkt poboru wody w X V I I
wieku.
Nie lada problemem dla budowniczych wodociągu było pokonanie fosy
i muru, które otaczały miasto. Najpewniej został on przeprowadzony po stronie północnej Bramy Krakowskiej, a dalej ulicą Bramową do Rynku. Szczęśliwym zbiegiem okoliczności drewnianą rurę wodociągową odkryto na ul. Grodzkiej, u wylotu do Rynku. Pozwala to na rekonstrukcję kolejnego odcinka rurociągu, który najpewniej przebiegał ulicą Grodzką do uliczki Ku Farze i dalej do
pl. Rybnego. Prawdopodobnie od głównego przewodu wodociągowego prowadziły liczne odgałęzienia do publicznych studzienek, browarów, łaźni i domów
bogatszych mieszczan.
Najbardziej okazałe były publiczne skrzynie wodne, czasem zdobione rzeźbami, np. głową lwa lub kozła, i zabezpieczane żelaznymi narożnikami. Dla
ochrony przed chłodem i niepogodą zadaszano je czterospadowymi daszkami i obudowywano. Przy studzienkach znajdowały się niekiedy drewniane, okute żelazem konwie służące do nabierania wody, zabezpieczane przed
zmianą właściciela przez przymocowanie do żelaznego słupka. Pięknie zadaszone studnie stanowiły charakterystyczny element architektury drewnianej
miasta.
Zbudowanie wodociągu było inwestycją kosztowną. Według współczesnych
obliczeń należało wykonać rury o łącznej długości 5 km dla ułożenia głównego
ciągu, nie licząc jego odgałęzień. Rury były łączone żelaznymi tulejami, których
liczbę ocenia się na ok. 2500. Oprócz rur drewnianych, na odcinku między
rurmusem a wieżą i w wieży, były zamontowane rury mosiężne oraz metalowy
zbiornik na wodę.
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Łączyło się z tym również wybudowanie tamy na rzece dla podniesienia poziomu wody, wykopanie kanału (przekopy) o długości ok. 4 km i umocnienie jego
brzegów oraz wykonanie kilku przepustów na kanale. Na potrzeby wodociągu
wzniesiono dwa budynki, rurmus i Wieżę Wodną z niezbędnymi urządzeniami,
będącymi s'wiadectwem ówczesnej myśli technicznej. Zbudowano kilka skrzyń
wodnych, dodatkowo je zabezpieczając. Według poematu Sebastiana Klonowica
ponoć na lubelskim rynku biła nawet fontanna!
Wodociąg wymagał jednak stałego nadzoru i konserwacji. W zimie przy
dużych mrozach woda w skrzyniach i rurach zamarzała, trzeba więc było je
dodatkowo zabezpieczać, a nawet stale palić ogniska w Wieży Wodnej i metalowe
rury podgrzewać. Co pewien czas drewniane rury należało wymieniać, bo gniły
lub pękały. Wiele kłopotu było również z zarastającym i zamulającym się
kanałem, a także groblą i mostem na zaporze bystrzyckiej. Dotkliwe szkody
czyniły wiosenne roztopy i spływająca ze zboczy lessowej wierzchowiny woda,
która niszczyła groble, zaporę, a nawet naruszała stabilność skarpy, na której
stała wieża. Coroczne wydatki na utrzymanie sprawnego wodociągu były więc
duże. Stały się one szczególnie uciążliwe po wojnach kozackich i „potopie"
szwedzkim w X V I I wieku. Miasto w czasie wojen bardzo ucierpiało, trudno więc
było o finansowe zabezpieczenie wodociągu. W tej sytuacji na podstawie decyzji
władz miejskich w 1673 roku zdemontowano cenniejsze urządzenia w Wieży
Wodnej i rurmusie. Data ta jest traktowana jako zakończenie funkcjonowania
wodociągu w staropolskim Lublinie.
Zdumiewa nas dzisiaj niebywała przedsiębiorczość mieszkańców dawnego
Lublina. Drewniany rurociąg prowadzono w bardzo trudnych warunkach terenowych. Pokonane zostały duże odległości, jakie dzieliły ujęcie wody od punktów
czerpalnych, a także trudności związane z realizacją przedsięwzięcia wodociągowego w warunkach znacznego zróżnicowania hipsometrycznego i urozmaiconej
rzeźby terenu. Nie było łatwym zadaniem prowadzenie rurociągu po lessowej, pofałdowanej wierzchowinie, zwłaszcza na odcinku fos i murów otaczających Stare
Miasto. Mimo tylu różnorodnych przeszkód doprowadzono budowę wodociągu
do szczęśliwego zakończenia i czysta woda popłynęła do miasta.
Staje się więc zrozumiałe, że wodociąg lubelski budził u współczesnych zasłużony podziw. Świadectwem tego jest wspomniany wyżej rysunek Hogenberga
panoramy Lublina zamieszczony w dziele J. Brauna z 1618 roku, na którym
przedstawiona została najbardziej eksponowana część wodociągu. Są tam widoczne: kanał (przekopa), rurmus i ozdobiona chorągiewką Wieża Wodna. Dobrze
znający Europę Hogenberg wystawił Lublinowi opinię bardzo pochlebną, zaliczając go wówczas do jednego z piękniejszych miast Rzeczypospolitej. Nie można
wykluczyć, że tę ocenę zawdzięczał Lublin również swoim niezwykłym wodociągom, wykonanym według najnowocześniejszych rozwiązań technicznych.

H E N R Y K GMITEREK

W CZOŁÓWCE POLSKIEJ REFORMACJI
Wielki ruch społeczno-religijny, jaki w pierwszej połowie X V I wieku zawładnął całą niemal Europą, w połowie stulecia uzewnętrznił się w pełni także
na obszarze Rzeczypospolitej. Wcześniej zwolennicy nowinek religijnych, tępieni
zarówno przez władze kos'cielne, jak i świeckie, skrywali swoje sympatie religijne przed otoczeniem, a cały ruch rozwijał się niejako w konspiracji. „Wyhuch"
reformacji nastąpił po s'mierci króla Zygmunta Starego; szeroką falą objęła ona
cały kraj, wchodząc w różne środowiska społeczne.
Od początku wyróżniającą na tle europejskim cechą polskiej reformacji był
jej szlachecki w pierwszym rzędzie charakter. W istniejących strukturach społeczno-politycznych tylko szlachta była w stanie zapewnić reformacji ochronę
prawną, podstawy materialne funkcjonowania kościołów oraz stworzyć ogólne
warunki do rozwoju organizacji zborowych. Szlachta zarazem, wiążąc przeobrażenia w życiu religijnym z własnym interesem stanowym wyrażanym w tzw.
programie egzekucyjnym, stanowiła główne zaplecze społeczne dla reformacji.
Oznaczało to również, że pozostałe grupy społeczne — w tym przede wszystkim
mieszczaństwo (wyłączając niemieckojęzycznych mieszkańców miast pruskich
i północnej Wielkopolski) — nie dostrzegały w ruchu reformacyjnym czynnika
wzmacniającego własne dążenia emancypacyjne i tym samym w stosunkowo
niewielkim stopniu zgłaszały do niego akces.
Słabość polskiej reformacji mieszczańskiej jest zjawiskiem znanym. Na
ogólną liczbę około 960 miast w Koronie u schyłku X V I wieku tylko w kilkudziesięciu odnajdziemy ślady reformacyjne. Były to przy tym głównie miasta
prywatne stanowiące własność szlachecką, a i tak zbory różnowiercze stanowiły
w nich często zjawisko epizodyczne. W miastach królewskich powodzenie lub
niepowodzenie reformacji zależało w ogromnej mierze od tego, kto sprawował
urząd starosty i miał w związku z tym wpływ na sprawy miejskie, ewentual-
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nie od tego, czy w okolicy mieszkali magnaci różnowiercy, skłonni do poparcia
swych mieszczańskich współwyznawców. Oczywiście, pewną rolę odgrywał też
wzgląd na wartości ideowe nowej wiaiy, intelektualne przygotowanie samego
mieszczaństwa do recepcji niesionych przez nią treści. Pod tym względem najbardziej podatne na akceptację idei reformacyjnych okazywały się „górne" warstwy mieszczaństwa, stosunkowo dobrze wykształcone i podatne na uczestnictwo
w fermencie intelektualnym, tak charakterystycznym dla X V I stulecia.
Na tak zarysowanym tle Lublin z pewnością zaliczyć można do czołówki
ośrodków miejskich, w których reformacja zdołała głęboko zapuścić korzenie.
Akces do niej zgłosiło co prawda nie więcej, niż kilka procent ogółu mieszkańców, niemniej w liczbach bezwzględnych oznaczało to przynajmniej kilkuset zwolenników. Stało się tak pomimo wyraźnego przeciwdziałania reformacji
zarówno ze strony króla, jak i samych władz miejskich. Pierwszy mandat przeciwko szerzeniu się reformacji w Lublinie, nakazujący wydalanie z miasta osób
odłączających się od Kościoła katolickiego, Zygmunt August wystawił w Wilnie 8 lipca 1561 roku. Nie okazał się on jednak — jak wiele innych tego typu
aktów — skuteczny. 18 stycznia 1571 roku król ponownie nakazywał staroście,
by ten zdecydowanie przeciwstawiał się „tolerowaniu błędów heretyckich", nie
zezwalał nikomu z „heretyków" na pobyt w Lublinie, na wznoszenie przez nich
domów w mieście, odbywanie jakichkolwiek zgromadzeń. W ślad za tym władze
miejskie uchwaliły w lutym tego roku, by żaden z mieszczan, przedmieszczan
i innych ludzi podległych jurysdykcji miejskiej, bez różnicy stanu, nie ważył się
zezwalać na urządzanie w swoim domu potajemnych schadzek i na wygłaszanie
tam przez ministrów kazań przeciwnych Kościołowi katolickiemu. Pod karą 20
grzywien zakazano trzymać nauczycieli domowych, widząc w tym jedno ze źródeł szerzenia się „błędów heretyckich". Oporni wobec tych rozporządzeń mieli
być wydalani z miasta.
Owe surowe zarządzenia pozostawały jednak najczęściej martwą literą i nie
były w stanie powstrzymać rozwoju reformacji. Stopniowe rezultaty działania
prawne zaczęły przynosić dopiero w X V I I wieku, gdy przeciwko protestantom
w mieście występować zaczęły wspólnie władze miejskie, kościelne oraz Trybunał Koronny. Od lat osiemdziesiątych X V I wieku pojawiały się liczne zakazy
przyjmowania do cechów „osób jakimkolwiek sposobem od wiaiy świętej katolickiej rzymskiej różnych". Choć zakazy te nigdy nie były w całości przestrzegane, stały się później podstawą do pozywania starszyzny cechowej przed sądy.
Z inicjatywy biskupa krakowskiego wprowadzono u schyłku X V I wieku zakaz
przyjmowania różnowierców do prawa miejskiego, jednak i w tym przypadku —
jak to wynika z nagany udzielonej w 1604 roku przez wizytatora biskupiego rajcom lubelskim — nie był on ściśle realizowany. W latach 1605-1627 do prawa
miejskiego przyjęto 30 innowierców (na ogólną liczbę 765 osób obdarzonych
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tym prawem), zmuszając ich tylko do złożenia zobowiązania, że w przeciągu
roku pojednają się z Kos'ciołem. W 1621 roku do walki z reformacją włączy! się
Trybunał lubelski, zabraniając odprawiania nabożeństw ariańskich. Wyrok ten,
jako niezgodny z kompetencjami Trybunału, został jednak gremialnie oprotestowany przez szlachtę różnowierczą, niemniej precedens został uczyniony. Sytuacja w mieście nie była obojętna również znanemu z zelotyzmu katolickiego
królowi Zygmuntowi III Wazie. Jeszcze w czerwcu 1630 roku nakazywał on władzom miejskim, aby „takich schadzek publicznych i zborów [ . . . ] nie dopuścili
i wszystkim ministrom z Lublina ustąpić rozkazali i więcej się im na odprawowanie publicznych tych nabożeństw wracać nie dopuszczali". Jednocześnie
mieszczanom lubelskim — „dla uchronienia się tumultów" — zakazywał uczestnictwa w publicznych zgromadzeniach i nabożeństwach różnych „sektarzów".
Zmasowana akcja władz świeckich i kościelnych, połączona z tumultami
antyróżnowierczymi i działalnością jezuitów — do czego jeszcze powrócę —
przyniosła Kościołowi w XVII wieku wyraźne sukcesy. Przez długi jednak czas
reformacja w Lublinie, pomimo podejmowanych przeciwko niej kroków, zyskiwała coraz szersze grono zwolenników. Jej rozwój możliwy był w dużym stopniu
dzięki przychylności bądź tylko życzliwej neutralności miejscowych starostów.
Początek reformacji w mieście przypadł na okres, gdy starostwo lubelskie znajdowało się w rękach sprzyjających reformacji Tęczyńskich: Stanisława i jego
syna Jana Chrzciciela. Po nich na kilka dziesięcioleci przeszło w ręce Firlejów,
z których dopiero Mikołaj, starosta lubelski w latach 1614-1633, opowiedział
się zdecydowanie po stronie katolicyzmu. Reformacja w Lublinie liczyć też mogła na wsparcie okolicznej, aktywnej politycznie szlachty, z której spora grupa
wchodziła w skład miejskich społeczności zborowych. Te sprzyjające w sumie
okoliczności sprawiały, że przez kilka dziesięcioleci miasto nad Bystrzycą stanowiło jeden z najaktywniejszych ośrodków protestantyzmu w Polsce.
Pomijając Biernata z Lublina, owego — jak go określił A. Kossowski —
„luteranina przed Lutrem", którego poglądy na sprawy Kościoła wykazywały,
daleko idącą zbieżność z reformatorem niemieckim, pierwsze ślady reformacji
w Lublinie znajdujemy w latach pięćdziesiątych X V I stulecia. W 1556 roku
ujawnił się niejaki Marcin, bakałarz lubelski, który zaoferował na synodzie swoje
usługi tworzącej się organizacji zborowej. Do pracy duszpasterskiej sposobił
się u boku samego Jana Łaskiego, a następnie objął funkcję ministra we
Włodzisławiu. Inny mieszczanin lubelski — Jakub Lublinius — był u schyłku
lat pięćdziesiątych ministrem u Mikołaja Reja. Lubelczyk znany jest przy tym
z tłumaczenia „Psałterza Dawidowego" (1558) i autorstwa wielu pieśni dla
potrzeb zborowych.
O początkach zorganizowanej społeczności zborowej w Lublinie mówić możemy jednak dopiero od 1560 roku. W styczniu tegoż roku na synodzie dystryktu
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lubelskiego w Bychawie obecnych było trzech mieszczan lubelskich. Trzy miesiące później, na kolejnym synodzie, zastanawiano się już, ,jakoby do Lublina
ministra zaprowadzić". Z oficjalną prośbą o duchownego zbór lubelski zwrócił się do synodu w styczniu 1561 roku. Na zjazd do Pińczowa wysłany został wówczas niejaki Janusz (Lemka?), który w imieniu współwyznawców prosił
o ministra, zapewniając jednocześnie o swojej i współbraci wierności dla nowej
doktryny, jej poszanowaniu i solidarności z całym obozem reformacyjnym. Prośbie tej uczynił zadość dopiero synod krakowski z września 1561 roku i skierował
do Lublina młodego, świeżo przybyłego ze studiów w Bazylei i Zurychu Stanisława Paklepkę. Przyjazd Paklepki oznaczał początek funkcjonowania w Lublinie
zorganizowanego zboru różnowierczego.
Zarazem jednak działalność Paklepki przypadła na okres pogłębiających
się sporów w obozie reformacji małopolskiej, dotyczących zwłaszcza dogmatu
Trójcy św. i chrztu dzieci. Doprowadziły one do głębokich podziałów, a następnie
w 1565 roku do ostatecznego rozłamu na „zbór większy", kalwiński, i „mniejszy",
ariański. W sporze tym pasterz lubelski od początku stanął po stronie przeciwników Trójcy i w tym kierunku prowadził powierzony sobie zbór, choć zarazem
starał się unikać oskarżeń o odstępstwo od dogmatyki kalwińskiej. W listopadzie 1562 roku po spotkaniu w Lublinie z Marcinem Krowickim i Mikołajem
Zytną przekonywał korespondencyjnie teologów zuiychskich o bezpodstawności wszelkich podejrzeń o arianizm. Jednocześnie aktywnie uczestniczył jednak
w licznych wówczas zjazdach i dysputach, wykładając bez ogródek swe trynitologiczne poglądy. Wziął też udział w słynnym kolokwium piotrkowskim w 1565
roku, na którym doszło do ostatecznego rozłamu na dwa obozy, zająwszy pozycje radykałów ariańskich zarówno w kwestiach społecznych, jak i teologicznych.
Taki rozwój wypadków sprawił, że Lublin stał się jednym z najbardziej widocznych ośrodków arianizmu. Charakterystycznym wydarzeniem określającym
panujące w tym środowisku nastroje może być wypadek z czerwca 1564 roku,
kiedy to należący do zboru Erazm Otwinowski, znany później poeta ariański,
dopuścił się podczas procesji Bożego Ciała aktu napadu na niosącego monstrancję księdza, usiłując mu ją wyrwać i podeptać. Miał to być wyraz jego pogardy
dla nauki katolickiej. Akt ten. którego finał rozegrał się na sejmie parczewskim
w 1564 roku, gdzie Otwinowskiego bronił m.in. Mikołaj Rej, długo potem był
przypominany przez polemistów katolickich jako symbol bluźnierstw i wszelkiego zła uosabianego przez „nowych arianów".
Siedzibą zboru i funkcjonującej przy nim szkoły była kamienica Tęczyńskich,
Stanisława i Jana Chrzciciela, sprawujących kolejno — jak już wspomniałem —
urząd starosty lubelskiego. Mieściła się ona w obrębie murów miejskich, tuż obok
dzisiejszej katedry. Po śmierci w 1563 roku Jana Tęczyńskiego szkoła została
przeniesiona do Bełżyc, nabożeństwa zaś odprawiane były w domu samego
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Paklepki, zapewne kilka kroków poza murami miasta (być może na miejscu
dzisiejszej katedry).
Ariański zbór lubelski, pomimo różnorodnych trudnos'ci, przeżywał pod
kierunkiem Paklepki wyraźny rozwój. Wśród jego członków znajdziemy zarówno
„braci bogatych, jak i ubogich", rzemieślników, kupców, aptekarzy i lekarzy.
Sporadycznie spotykamy też szlachtę; poza wspomnianym już Otwinowskim
wymienić można np. stolnika lubelskiego Jakuba Ostrowskiego. Nie udało
się jednak Paklepce doprowadzić do pełnej stabilizacji doktrynalnej. Wyraźnie
pokazało się to po jego śmierci w wyniku zarazy w 1567 roku, kiedy w gminie
lubelskiej wielu zwolenników zyskał tzw. judaizantyzm, zaszczepiony tu przez
popa Ezajasza, wygnańca z Moskwy, i lubelskiego kupca Walentego Krawca.
Nowy okres w dziejach lubelskiego arianizmu zaczął się wraz z osiedleniem się
tutaj w 1570 roku tzw. braci kujawskich z Janem Niemojewskim i ministrem
Marcinem Czechowicem na czele.
Lublin stał się wówczas głównym ośrodkiem ideowym polskiego antytrynitaiyzmu, zaś do samego Czechowica przylgnął przydomek „nurzałowskiego papieża". Ten potomek skromnego mieszczanina ze Zbąszynia był już wtedy w obozie polskiej reformacji postacią szeroko znaną. Miał za sobą podróż po głównych
centrach reformacyjnych Europy, w Genewie rozmawiał z samym Janem Kalwinem, bawił w środowiskach anabaptystycznych na Morawach, przez kilka lat
przebywał na dworze Mikołaja „Czarnego" Radziwiłła w Wilnie, gdzie poznał
grupującą się tam czołówkę intelektualną obozu reformacyjnego. Po śmierci Radziwiłła przeniósł się na Kujawy, gdzie m.in. dokonywał pierwszych w Polsce
aktów ponurzenia (powtórnego chrztu). Ewolucja jego poglądów religijnych, dla
których zyskiwał coraz więcej zwolenników, zawiodła go na pozycje unitarystyczne, w kwestiach społecznych zaś stał się zwolennikiem skrajnie radykalnych
haseł antyfeudalnych i pacyfistycznych.
Pod kierunkiem Czechowica i Niemojewskiego ariański zbór lubelski przeżył swój najlepszy okres. Grupował on ludzi o różnym poziomie umysłowym
i różnym stopniu zamożności. W życiu gminy uczestniczyły najbardziej znane
rodziny lubelskiego mieszczaństwa, jak Krokierowie, Balcerowicowie, Naborowscy, spore grono lekarzy (m.in. autor wielu pism medycznych Piotr Ciachowski) i księgarzy. Odrębną grupę stanowili cudzoziemcy (Szkoci, Holendrzy, Anglicy). Niemojewskiemu, wrośniętemu w miejscowe środowisko poprzez ożenek z Agnieszką, córką wojewody ruskiego Piotra Firleja, udało się pozyskać
dla gminy liczne grono zwolenników spośród okolicznej szlachty. Członkami
zboru byli m.in. Orzechowscy, Lasotowie, Otwinowscy, Lubienieccy, Suchodolscy, Gózdzie, Zielińscy, Kazimierscy, Gorzkowscy czy Zaporscy. Wielu z nich,
pełniąc różne urzędy ziemskie, potrafiło zyskać sobie znaczny autorytet wśród
ogółu szlachty. Odgrywał nadto Lublin rolę swoistego „superzboru" (określenie
7 Lublin w dziejach i kulturze Polski
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W. Urbana), do grona jego członków bowiem zaliczali się też mieszkańcy Bełżyc, Piask, Urzędowa, Kresnegostawu, Lewartowa i innych okolicznych miejscowości.
O miejscu i roli zboru lubelskiego rozstrzygała jednak nie tylko liczebność
i skład społeczny grupującej się w nim społeczności. Decydował o tym przede
wszystkim fakt, że Czechowic stał się głównym ideologiem całego polskiego
obozu unitariańskiego. W wydanych w 1575 roku „Rozmowach chrystyjańskich"
zebrał całokształt doktryny ariańskiej, zarówno w kwestiach teologicznych, jak
i społeczno-politycznych, nie kryjąc przy tym ambicji jej kodyfikatora. Ów swoisty katechizm zborowy wywołał co prawda głosy krytyczne wewnątrz samego
obozu antytrynitarskiego, zwłaszcza na Litwie, gdzie otwarcie przeciwko zamykaniu się arian przed światem zewnętrznym występował Szymon Budny. Czechowicowi jednak na licznych synodach, w których uczestniczył, udało się złamać
pojawiającą się opozycję. W słynnym sporze „o urząd miecza" minister lubelski narzucił — przynajmniej formalnie — swoje stanowisko całemu Kościołowi.
Oznaczało to w konsekwencji wyrzeczenie się przez arian sprawowania jakichkolwiek urzędów świeckich, nieuciekanie się do sądów, niebranie udziału w jakiejkolwiek wojnie, sprzeciw wobec kary śmierci, unikanie wszelkiej przemocy.
Oznaczało to również, że „chrystyjanie" nie mogą korzystać z pracy poddanych,
że powinni żyć z pracy własnych rąk.
Czechowic, który bądź to z potrzeb zborowych, bądź w zapale polemicznym
często wówczas chwytał za pióro (wydał m.in. „Zwierciadełko panienek chrystyjańskich. . . " (1582); „Epistomium na Wędzidło ( . . . ) księdza Hieronima Powodowskiego" (1583); „Wujek to jest krótki odpis na pisanie ks. Jakuba Wujka"
(1590); był też autorem przekładu Nowego Testamentu wydanego dwukrotnie
(1577, 1594), należał bez wątpienia do najtęższych umysłów zborowych. Dorównywał mu Niemojewski, autor kilku publikacji książkowych, m.in. „Obrona przeciw niesprawiedliwemu obwinieniu..." (1583); „Ukazanie, że Kościół Rzymski
Papieski nie jest apostolski..." (1583). Przelotnie ze zborem lubelskim związany
był także Andrzej Lubieniecki, autor oryginalnej historii Polski („Poloneutychia
albo Królestwa Polskiego szczęście..."), pozostałej jednak aż do naszych czasów
w rękopisie.
Również inni zborownicy (Jan Balcerowic, Jan Kokot) znani są z niepośledniej formacji intelektualnej, o czym świadczy ich korespondencja z Faustem
Socynem, dotycząca zawiłych często kwestii teologicznych.
Stopniowo jednak radykalizm Czechowica prowadzący do samoizolacji arian
w społeczeństwie i kierujący ku nim narastającą falę nienawiści zaczął znajdować przeciwników w obrębie samej gminy lubelskiej. Symptomem tego stało się
zerwanie ze zborem młodego lekarza Kaspra Wilkowskiego, który w 1583 roku
opublikował w Wilnie „Przyczyny nawrócenia do wiary powszechnej od sekt no-
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wokrzczeńców samosateńskich", nie kryjąc tam swoich rozterek wewnętrznych
związanych z przynależnością do zboru mniejszego i krytycyzmu wobec poczynań jego zwierzchników. Odpowiedział mu Niemojewski, ale zarysowująca się
nieufnos'ć wobec kierownictwa zboru, zwłaszcza wśród jego szlacheckich członków, była coraz wyraźniejsza. Nadzieje na ewolucję ruchu ariańskiego w kierunku
ideologicznego przystosowania go do rzeczywistości społeczno-politycznej również w Lublinie coraz częściej zaczynano wiązać z osobą Fausta Socyna, którego
pozycja stawała się w Kościele coraz mocniejsza. Imponował on szczególnie
młodszym członkom zboru dążeniem do nadania doktrynie wymiaru intelektualnego, racjonalnego, postulował odrzucenie wszystkiego, co nadawało arianizmowi cechy sekciarstwa (m.in. anabaptyzmu) i odstręczało od niego zwłaszcza
szlachtę. Kontakty z Socynem, często wbrew Czechowicowi i Niemojewskiemu,
utrzymywali Lubienieccy, Orzechowscy, Stojeńscy. Z upływem lat widać było
coraz wyraźniej, że dotychczasowego oblicza zboru na dłuższą metę nie uda się
utrzymać.
Przełom nastąpił w 1598 roku. Niemal nazajutrz po śmierci Jana Niemojewskiego z funkcji ministra zboru lubelskiego usunięty został również Czechowic.
Wprawdzie próbował on bronić jeszcze swoich racji, nawet kosztem rozłamu
w zborze, ale jego zwolennicy, rekrutujący się głównie z warstw plebejskich. nie
byli już w stanie odwrócić kierunku ewolucji. Czechowic, zgorzkniały i osamotniony, zmarł w roku 1613.
Kierownictwo zboru lubelskiego przeszło w ręce nowej generacji wyznawców unitaryzmu. Na jego czele stanął Krzysztof Lubieniecki, którego wspierał
doświadczony już działacz zborowy, autor szeregu traktatów teologicznych i polemicznych — Walenty Smalc. Oznaczało to zwycięstwo nurtu umiarkowanego,
szlacheckiego, poszukującego kompromisu ze światem zewnętrznym. W ślad
za tym następowały w obrębie gminy lubelskiej zasadnicze przeobrażenia wewnętrzne. Zmieniał się na korzyść bogatego patrycjatu i szlachty skład społeczny
zboru, zanikały radykalne hasła społeczne. Według ustaleń S. Tworka w X V I I
wieku przez zbór ariański w Lublinie przewinęły się 32 rodziny szlacheckie,
16 rodzin bogatych rzemieślników i kupców oraz 6 rodzin lekarzy, aptekarzy
i cyrulików. Jednocześnie odrodzenie się Rakowa, który od 1602 roku przejął
rolę głównego centrum arianizmu, sprawiło, że znaczenie Lublina w całokształcie ruchu stało się drugorzędne — spadł on do roli jedynie ośrodka lokalnego.
Najpierw siedzibą zboru ariańskiego była kamienica należąca do Orzechowskich (później Lubienieckich) znajdująca się przy ulicy Kowalskiej. Tutaj odprawiane były nabożeństwa, tutaj też zapewne odbywały się zwoływane do Lublina
synody. Zjazdów takich zorganizowano tu przynajmniej sześć. Około 1618 roku
Kasper Jaruzel Brzeziński darował gminie z przeznaczeniem na zbór inną kamienicę, tzw. Minczarską, przy ul. Olejnej, ale komplikacje prawne związane
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z jej przejęciem uniemożliwiły realizację tego zamiaru. Po odejściu w 1605 roku
Smalca do Rakowa samodzielnym przewodnikiem duchowym gminy był przez
długie lata Krzysztof Lubieniecki. Jemu też przyszło być świadkiem kryzysu
i ostatecznego upadku zboru w Lublinie. Najpierw w 1627 roku doszło w wyniku
tumultu wyznaniowego do zburzenia zboru, a następnie Trybunał zabronił jego
odbudowy. Nabożeństwa zostały przeniesione na pewien czas do Piask. Mimo
zakazów sądowych zbór został odbudowany i w 1629 roku znowu funkcjonował.
Ostateczny nakaz jego zamknięcia został wydany przez Trybunał w 1635 roku.
Z tą datą należy wiązać kres zboru ariańskiego w Lublinie, aczkolwiek kontynuatorów tradycji unitariańskich spotykać będziemy tutaj jeszcze przez wiele
lat. Dopiero konstytucja sejmu w 1658 roku o wygnaniu arian z Polski położyła
społeczności ariańskiej w Lublinie ostateczny kres. Wzmianki o przyjmowaniu
przez ostatnich arian lubelskich chrztu w obrządku katolickim pochodzą ze stycznia 1663 roku. Zamykają one ostatecznie stuletnie dzieje braci polskich w grodzie
nad Bystrzycą.
Obok gminy ariańskiej znajdujemy w Lublinie także wyznawców obrządku
kalwińskiego. Rozłam, do którego doszło w latach sześćdziesiątych X V I wieku,
osłabił siły żywotne kalwinizmu, nie doprowadził jednakże do jego całkowitego upadku. Początkowo nabożeństwa odprawiane były po prywatnych domach
przez ministrów przybywających do Lublina z Kurowa, Opola i innych pobliskich miejscowości. Pełna restytucja gminy nastąpiła zapewne w 1584 roku,
kiedy superintendent małopolski Franciszek Jezierski, sam rezydujący w Kurowie, skierował do Lublina na stałe katechistę Bartłomieja. Siedzibą zboru stała
się kamienica Adama Gorajskiego, a następnie zakupiony dom na przedmieściu w sąsiedztwie klasztoru Karmelitów. Sąsiedztwo to prowadziło do częstych konfliktów, w rezultacie wyrokiem sądowym z 1619 roku kalwini utracili miejsce swych spotkań. Zbór znalazł przejściowo siedzibę w kamienicy
Leszczyńskich, a następnie Spinków. Po zburzeniu go w 1627 roku schronienia udzieliła mu w swym dworze Barbara Słupecka, kasztelanka lubelska, a gdy
i to miejsce zostało w 1628 roku zaatakowane przez tłum, nabożeństwa zostały przeniesione do kamienicy księżnej Zasławskiej, wojewodziny wołyńskiej,
na Krakowskim Przedmieściu. Była to ostatnia siedziba zboru kalwińskiego
w Lublinie.
O składzie społecznym gminy kalwińskiej wiemy niewiele. Z pewnością poważny odsetek stanowili w niej cudzoziemcy, czego dowodzi choćby postanowienie synodu z 1595 roku nakazujące ministrowi utrzymywanie przy swoim
boku katechisty, „który by po niemiecku kazał". W 1608 roku wśród wybranych świeckich seniorów zboru było dwu Niemców i dwu Szkotów. Przy tym
nie była to chyba społeczność nazbyt liczna, skoro tutejsi ministrowie ustawicznie uskarżali się na ubóstwo, a ponadto zdarzało się — jak w 1595 roku — że
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pomocy materialnej poszukiwano wśród współwyznawców w Toruniu, Gdańsku
i Elblągu. Ważną natomiast funkcją zboru lubelskiego było zaspokajanie potrzeb
duchowych szlachty kalwińskiej przyjeżdżającej do Lublina w interesach, choćby
w Trybunale. Szlachta ta starała się wspierać, bronić i udzielać schronienia tutejszemu zborowi, choć formalnie nie była zaliczana do jego członków.
Z upływem lat lubelska gmina kalwińska krzepła coraz bardziej. Od 1594
roku miała ona już swojego stałego duszpasterza, którym często zostawał senior
dystryktu lubelsko-chełmsko-belskiego. Pierwszym z ministrów został Krzysztof
Kraiński, postać dla ruchu kalwińskiego w Polsce wielce zasłużona, autor katechizmu, agendy zborowej i obszernego zbioru kazań (postylli). Po nim funkcję
tę pełnili: Adam Sandomierzanin, Tomasz Gorzkowski, Grzegorz Jankowski, Jan
Grzybowski, Sebastian Crupscius, Marcin Niewierski, Wawrzyniec Dominik, Jan
Węgierski i Daniel Zaborowski. Ta stosunkowo częsta rotacja na stanowisku duszpasterza zboru wynikała ze stosunkowo małej atrakcyjności placówki lubelskiej,
niskiego uposażenia i wzrastających niebezpieczeństw związanych z nasilającą
się ofensywą kontrreformacji. Pomimo to w latach 1594-1623 w Lublinie zebrało
się 30 synodów i konwokacji dystryktowych, na których debatowano nad sprawami całego Kościoła, stosunkami z innymi wyznaniami, podejmowano decyzje
finansowe i inne związane z publikacjami kościelnymi. Wiele uwagi zajmowały
wówczas losy samego zboru lubelskiego, jego kondycji i zagrożeń.
Narastająca w mieście atmosfera nienawiści wobec różnowierców znalazła
swoje ujście w wydarzeniach 1627 roku, które dla zboru kalwińskiego oznaczały
faktycznie kres jego istnienia. Najpierw tumult i zniszczenie siedziby zboru, a następnie wyrok Trybunału zakazujący jego odbudowy i publicznego odprawiania
nabożeństw stanowiły dla kalwinów ogromny cios. Wprawdzie skarga szlachty
kalwińskiej, w tym wojewody bełskiego Rafała Leszczyńskiego, wniesiona na
sejm doprowadziła do częściowego złagodzenia wymowy dekretu trybunalskiego,
ale na skutek ogromnych strat materialnych poniesionych przez zbór i atmosfery
w mieście o jego pełnej restytucji nie mogło być mowy. Nabożeństwa kalwińskie przeniesione zostały do Bełżyc, ministrowie lubelscy zamieszkiwali odtąd
przeważnie poza miastem, przybywając tu tylko dla odprawiania kultu w domach
prywatnych.
Przez kilka jeszcze lat trwały zabiegi o odbudowę zboru, ale nie przyniosły
one żadnego rezultatu. Na synodzie w Kocku w kwietniu 1634 roku w odpowiedzi na petycję lublinian odpowiedziano, iż „żadnej nadzieje sic stantibus rebus
[w tym stanie rzeczy] nie widzą, aby mógł być zbór w Lublinie". Poza kwestiami materialnymi związane to było także z uchwaloną niedawno przez sejm
konwokacyjny konstytucją zakazującą erygowania nowych zborów w miastach
królewskich, zezwalającą jedynie na sprawowanie kultu w domach prywatnych.
W ten sposób wyznawcy kalwinizmu w Lublinie, o których wzmianki znajdujemy
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jeszcze w 1663 roku, pozbawieni zostali możliwos'ci kultywowania własnych potrzeb religijnych w zorganizowanych strukturach zborowych.
W X V I I wieku swoją obecność w Lublinie ujawnili również zwolennicy
konfesji augsburskiej. Na synodzie w Biłgoraju w 1638 roku lubelscy kupcy
luteranie zwrócili się z prośbą o powołanie w Bełżycach osobnego zboru
i ministra oraz publicznego nabożeństwa według własnego obrządku. Epizod
ten pozostał jednak bez dalszego ciągu.
Istnienie w Lublinie przez dłuższy czas dwu odrębnych zborów — ariańskiego i kalwińskiego — nie doprowadziło do jakichś otwartych konfliktów między nimi. Obydwa wyznania zachowywały co prawda negatywne stanowisko wobec wierzeń partnera, do większych polemik, niesnasek czy wzajemnych ataków
między nimi jednak nie dochodziło. W początkach X V I I wieku arianie podjęli nawet próbę doprowadzenia do unii obydwu wyznań. Konkretne propozycje w tym
względzie ich delegaci przedłożyli kalwinom na synodach obradujących w Lublinie w latach 1611-1612. Strona kalwińska uznała jednak, iż zjednoczenie nie
może dojść do skutku ze względu na różnice dzielące ich zbory w poglądach na
Chrystusa i inne artykuły wiary. Oferowano jedynie zachowywanie jedności i pokoju w sprawach politycznych. Sprawa ta miała swój dalszy ciąg w publicystyce
z obydwu stron, przybierając charakter debaty między obydwoma wyznaniami
na szerszym już, ogólnopolskim, forum.
Z pewnością czynnikiem nakazującym obydwu stronom unikanie wzajemnych ataków i walk było wspólne zagrożenie ze strony wzrastających sił kontrreformacji. W Lublinie nasiliło się ono zwłaszcza po osiedleniu się tutaj w 1582
roku jezuitów i otwarciu przez nich cztery lata później kolegium. Dzięki nim
głównie miasto stało się w najbliższych latach widownią szeregu głośnych polemik wyznaniowych z różnowiercami, studenci kolegium zaś byli później głównymi bohaterami kolejnych tumultów religijnych, napadów na zbory, cmentarze
i mieszkania ewangelików.
Do pierwszej publicznej dysputy jednak doszło w Lublinie jeszcze przed
osiedleniem się tu jezuitów. W szranki stanęli kanonik poznański Hieronim Powodowski, deputat na Tiybunał Koronny, oraz ze strony ariańskiej Jan Niemojewski. Dysputa dotyczyła zwierzchności papieża nad Kościołem powszechnym
i po ośmiu godzinach strony rozeszły się, każda pozostając przy swoim zdaniu.
W dwa lata później Niemojewski z Czechowicem dyskutowali na ten sam temat
ze Stanisławem Warszewickim, Justusem Rabem i dominikaninem Sewerynem.
Tym razem — j a k zanotował Czechowic — „kamieniem na rozejściu Niemojewskiemu po plecach od kogoś dostało się".
Temperatura owych publicznych polemik prowadzonych niejednokrotnie przy
licznych zgromadzeniach ludzi różnej kondycji i stanowiących swoiste spektakle
teatralne stawała się coraz gorętsza. Do zagadnienia prymatu papieża powrócono
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w polemice ariańsko-jezuickiej odprawionej w kościele jezuickim w 1586 roku
i niewiele brakowało, by na jej zakończenie podekscytowany tłum poturbował
Czechowica i Niemojewskiego. W 1592 roku na temat przedwiecznos'ci bóstwa
Chrystusa dysputował z jezuitami minister ariański z Lusławic Piotr Statoriusz.
Trzy lata później w obecności kardynała Jerzego Radziwiłła odbyła się wielka
dysputa w zborze ariańskim, w szranki stanęli wówczas m.in. Krzysztof i Andrzej Lubienieccy. Bronili oni ariańskich tez odnośnie do kwestii przedwieczności
Chrystusa i zagadnienia Trójcy św. Atmosfera była bardzo napięta i „na wielki się
tumult zanosiło", zapobiegła temu dopiero interwencja marszałka trybunalskiego
Jana Ostroroga, wojewody poznańskiego, który przy pomocy 100 uzbrojonych
ludzi zapewnił w miarę spokojne rozejście się. Warto dodać, że często owe polemiki znajdowały swój dalszy ciąg w formie drukowanej, przy czym antagoniści
nie szczędzili sobie nawzajem inwektyw i obelg.
Kilka kolejnych dysput odbyło się w wieku XVII. Miały one miejsce w latach
1615, 1616 (aż trzy), 1620 i ostatnia w roku 1637. Aczkolwiek do udziału w nich
byli pozywani także kalwini, to ciężar polemik ze stroną katolicką brali na siebie
przede wszystkim arianie. Jezuici starali się organizować owe starcia w czasie
największych zgromadzeń szlachty w mieście (np. przy okazji sesji trybunalskich)
i zapewnić im jak największy rozgłos. Na drugą dysputę w 1616 roku zaproszono
np. jako świadków profesorów niedawno otwartej Akademii Zamojskiej oraz
kanoników związanej z nią kolegiaty. Ostatnia dysputa z 1616 roku zakończyła się
przy tym zniszczeniem i zrabowaniem zboru ariańskiego i dworów szlacheckich
w Lublinie przez masy podburzonego tłumu.
Tumulty antyróżnowiercze to odrębna strona życia miasta w pierwszych
trzech dziesięcioleciach X V I I wieku. Dochodziło do nich kilkakrotnie, a ich
autorami byli przeważnie uczniowie szkoły jezuickiej, plebs miejski i pospólstwo.
Napady na zbory miały miejsce w latach 1611, 1614, 1616, 1620 i 1627.
W 1633 roku doszło do najpoważniejszych na tym tle zaburzeń, gdy studenci
jezuiccy zaatakowali wracających z pogrzebu współwyznawcy kalwinów. Doszło
do bezpośrednich walk, nawet strzelaniny, które przyniosły śmierć trzem osobom,
kilkanaście innych odniosło poważne obrażenia. Sprofanowany został cmentarz
kalwiński, obrabowano też szereg mieszkań kalwińskich mieszczan. Sprawa
oparła się o króla, który do zbadania lubelskich wypadków powołał specjalną
komisję. Mimo jej korzystnego dla protestantów rozstrzygnięcia, to oni ponieśli
największe straty. Ofiarą tumultu stał się zwłaszcza znany lekarz lubelski, kalwin
Samuel Makowski, którego sąd wójtowski za udział w tumulcie z bronią w ręku
skazał na karę śmierci. Zycie uratowała mu upokarzająca ceremonia przeprosin,
jakiej musiał dokonać wobec bernardynów lubelskich, a także wysoka suma
pieniężna wypłacona na rzecz tegoż zakonu przez jego współwyznawców. Był
to najlepszy dowód, że atmosfera względnej tolerancji i pokojowego współżycia
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ludzi o różnych przekonaniach religijnych, jaka cechowała społeczność miejską
jeszcze w X V I stuleciu, należała już do przeszłości.
Do przeszłości odchodziło też wniesione przez reformację do życia miejskiego ożywienie intelektualne, którego wyrazem stawał się choćby handel
książką. Władze miejskie konsekwentnie sprzeciwiały się co prawda sprowadzaniu do miasta druków z tłoczni ariańskich czy kalwińskich, przez długi czas
jednak obrót nimi odbywał się w miarę swobodnie. Dopiero proces wytoczony
w 1615 roku przybyłemu z Krakowa i osiadłemu tutaj księgarzowi Janowi Kownackiemu zahamował obieg książki protestanckiej. W 1627 roku doszło nawet
na rynku lubelskim do publicznego spalenia polskiego przekładu traktatu francuskiego teologa-polemisty kalwińskiego P. du Moulina „Heraklit", a sam autor
tłumaczenia, szlachcic z ziemi przemyskiej Samuel Świętopełk Bolestraszycki
został przez Trybunał lubelski skazany na sześć miesięcy wieży. Od faktycznego
wykonania kary uwolniło go powszechne oburzenie szlachty, ale schronienia musiał szukać na Węgrzech.
Przypomniane tu fakty i wydarzenia pokazują, że przez blisko siedemdziesiąt lat gród nad Bystrzycą stanowił jedno z poważniejszych centrów polskiej
reformacji. Mimo prawnych i rzeczywistych przeszkód zarówno ze strony władz
świeckich, jak i kościelnych, funkcjonowały tu gminy dwu obrządków reformacyjnych, z których zwłaszcza zbór ariański wywarł znaczące piętno na losach
polskiego unitarianizmu. Atmosferę życia religijnego w mieście podnosiły odbywające się tu synody, zjazdy szlachty protestanckiej przy okazji posiedzeń
Trybunału czy gorączka polemik religijnych. Lublin wywierał też wpływ na procesy rozwojowe reformacji w okolicznych miasteczkach, a lubelski kalwin Jerzy
Moniewicz w pierwszej połowie X V I I wieku zawędrował nawet jako minister do
odległego Preszowa na Słowacji.
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STUDIA UNIWERSYTECKIE LUBLINIAN
W CZASACH STAROPOLSKICH
W przeciwieństwie do Krakowa, Wilna czy pobliskiego Zamościa Lublin
w czasach staropolskich nie stal się miastem akademickim, a potrzeby lublinian
w zakresie kształcenia zaspokajała początkowo szkoła parafialna, istniejąca
(przypuszczalnie od końca XIV wieku) przy kościele Św. Michała. Następna —
przy kościele Św. Mikołaja na Czwartku — pojawiła się w X V I wieku. Natomiast
pierwsza szkoła średnia (kolegium jezuickie) została założona dopiero w 1586
roku.
Wyposażeni zaledwie w podstawowy zasób wiedzy wychowankowie szkoły
parafialnej nie byli w stanie sprostać wymaganiom miasta, które miało znaczenie
ponadregionalne i już na przełomie X V i X V I wieku mogło się równać z takimi
ośrodkami handlowymi, jak Kraków, Lwów, Poznań, Toruń czy Elbląg. Szybki
rozwój Lublina zrodził konieczność zatrudniania wykształconych przybyszów
z innych miejscowości, ale równocześnie skłonił wiele rodzin mieszczańskich do
wysyłania swoich synów na naukę do jedynego istniejącego wówczas w Polsce
uniwersytetu w Krakowie, a z czasem także do zagranicznych ośrodków akademickich.
Listę lublinian studiujących w Akademii Krakowskiej można poznać z zachowanej od 1400 roku metryki. Pierwszy student przybyły z nadbystrzyckiego
grodu został w niej zapisany już w 1402 roku (Jakub, syn Jana z Lublina). Za nim
poszli następni: do połowy X V wieku podjęło naukę w akademii 12 lublinian, zaś
w drugiej połowie aż 34 (licząc także Michała z Lublina, znanego tylko z wykazu
promowanych). Bardzo dobrze przedstawiała się sytuacja pod względem zdobywanych przez lublinian stopni naukowych. W pierwszej połowie X V wieku 4
lubelskich studentów uzyskało bakalaureat sztuk wyzwolonych, zaś spośród immatrykulowanych w drugiej połowie 5 otrzymało bakalaureat, a 3 magisterium
sztuk wyzwolonych (doktorat filozofii). Porównując te liczby można stwierdzić
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lepsze przygotowanie lublinian do osiągania stopni naukowych w pierwszym
pięćdziesięcioleciu, skoro aż trzecia częs'ć immatrykulowanych zdobyła bakalaureat.
Wpisy immatrykulacyjne XV-wiecznych studentów krakowskich pochodzących z nadbystrzyckiego grodu są trudne do identyfikacji: w metryce podawano
najczęściej jedynie imię studenta, imię jego ojca i miasto, z którego pochodził.
Jednak nawet nieliczne zapisane nazwiska świadczą o zróżnicowaniu narodowościowym lubelskich żaków — naukę podejmowali Polacy (np. w semestrze
letnim 1464 roku rozpoczął studia Jan Siestrzeniec, późniejszy znany finansista
i rajca lubelski) i Niemcy (w semestrze zimowym 1459 roku został wpisany do
albumu studentów Mikołaj Neudecke).
Na podstawie niepełnych danych można również wnioskować o składzie
społecznym immatrykulowanych w Krakowie. W gronie studentów znajdowali
się zarówno ubodzy, jak i wywodzący się z warstwy sprawującej gospodarczą
i polityczną władzę w mieście. Do tej ostatniej należeli wspomniany już Jan
Siestrzeniec, także wpisany w semestrze letnim 1486 roku Klemens Creidlar
(Creydlar), syn wójta Jakuba, oraz immatrykulowany w semestrze zimowym 1487
roku Michał Gajek, syn ławnika Andrzeja.
Ustalenie późniejszych losów studentów pozwala na wskazanie roli studiów
uniwersyteckich w karierze XV-wiecznego mieszczaństwa lubelskiego. Część lubelskich żaków podjęła pracę w charakterze nauczycieli (nie tylko w rodzinnym
mieście), część obrała karierę duchowną. Inni — jak wspomniani wyżej przedstawiciele patrycjatu — z czasem stawali się elitą sprawującą władzę w mieście.
Duchownym był Michał z Lublina (zm. w 1528 r.), który bakalaureat sztuk
wyzwolonych zdobył w 1477 roku. Brak jego wpisu w metryce stał się powodem
do przypuszczenia, że rozpoczął on naukę w 1472 roku, wpisując się jako
Michał, syn Jana z Turobina. Michał z Lublina przebywał szereg lat w Krakowie,
jednak nie uzyskał magisterium sztuk wyzwolonych, ale skupił się na studiach
prawniczych. W rezultacie albo w Krakowie, albo we Włoszech otrzymał stopień
doktora dekretów. Przez wiele lat Michał był kanonikiem łowickim. Do historii
przeszedł jako fundator kolegiaty przy kościele Św. Anny w Krakowie.
W 1498 roku rozpoczął studia w Akademii Krakowskiej Erazm, syn Grzegorza Kunczy z Lublina. Po sześciu latach nauki uzyskał on bakalaureat sztuk wyzwolonych, a po dziesięciu magisterium sztuk wyzwolonych (doktorat filozofii).
Początkowo był rektorem szkoły Wszystkich Świętych w Krakowie. Następnie
podjął naukę medycyny i przypuszczalnie we Włoszech zdobył doktorat. Dzięki
temu w roku 1518 został nadwornym lekarzem biskupa włocławskiego Macieja
Drzewickiego. Z czasem wszedł do włocławskiej kapituły.
W następnym stuleciu liczba studentów lubelskich w Krakowie powiększyła
się: 40 lublinian dokonało immatrykulacji w latach 1501-1550 i 30 w latach

STUDIA UNIWERSYTECKIE LUBLINIAN W CZASACH STAROPOLSKICH

107

1551-1600. Spos'ród immatrykulowanych w pierwszym pięćdziesięcioleciu 12
uzyskało bakalaureat i 6 magisterium, zaś w drugiej polowie wieku — 8
bakalaureat oraz 3 magisterium (dane nie są pełne z powodu zaginięcia części
księgi promocyjnej z lat 1542-1560).
Po zakończeniu edukacji pochodzący z Lublina studenci krakowscy zasilali szeregi katolickiego i protestanckiego duchowieństwa, zostawali nauczycielami, profesorami Akademii Krakowskiej, lekarzami, prawnikami, pisarzami
miejskimi, ławnikami, rajcami i burmistrzami rodzinnego miasta. Szczupłość
miejsca pozwala na przytoczenie jedynie kilku przykładów, ilustrujących rolę
wykształcenia uniwersyteckiego w karierze lublinian.
Synami bogatego mieszczaństwa lubelskiego byli między innymi: Stanisław
Jaczmirski (immatrykulowany w semestrze zimowym 1509 r.); Jan Lubomelski
(sem. letni 1544 r.), syn burmistrza lubelskiego Jana; Wawrzyniec, syn Józefa
aptekarza (sem. letni 1553 r.); Jan Lisowski (sem. zimowy 1573 r.); Mikołaj
Łabędź (sem. letni 1587 r.); Jakub Żędzian (sem. letni 1590 r.); Stanisław
Kiełczowski (sem. letni 1592 r.) i Maciej Ważyński (sem. letni 1594 r.).
Do najciekawszych postaci należał niewątpliwie Walenty z Lublina, zwany
także Sierpińskim lub Sierpowskim. Naukę na poziomie uniwersyteckim rozpoczął on w Akademii Krakowskiej w semestrze letnim 1538 roku, wpisując się
jako Walenty, syn Mikołaja z Lublina. Zapis ten, jak i inne dowody, pozwalają
stwierdzić, że ojcem Walentego był bogaty kuśnierz lubelski Mikołaj Byczek.
Walenty z Lublina uzyskał w Krakowie bakalaureat sztuk wyzwolonych w 1541
roku, a następnie magisterium sztuk wyzwolonych (doktorat filozofii). Po promocji doktorskiej Walenty rozpoczął w Krakowie studia medyczne, dla których kontynuowania udał się w 1547 roku do Padwy, gdzie w 1552 roku zdobył doktorat
medycyny. Następnie doskonali! swoje umiejętności medyczne w Wenecji, Bolonii, Florencji i Rzymie. Znając świetnie poglądy swojego mistrza padewskiego
— Jana Baptysty Montana, podjął się trudu ogłoszenia drukiem jego dzieł. W rezultacie, posługując się własnymi notatkami i rękopisami swojego nauczyciela,
Walenty z Lublina wydal w Wenecji, Padwie i Bazylei w latach 1554-1557 kilka
prac medycznych Montana, poprzedzając większość z nich dedykacjami, skierowanymi do króla Zygmunta Augusta oraz polskich magnatów i duchownych.
Po zakończeniu edukacji Sierpiński osiadł w Lublinie. W latach 1571-1572 był
burmistrzem miasta.
Wśród protestanckich duchownych udało się odnaleźć jednego lublinianina,
studenta krakowskiego. Otóż nie ulega wątpliwości, że występujący w latach
1557-1561 jako minister w zborach kalwińskich we Wlodzislawiu i Dubiecku
bakalarz Uniwersytetu Krakowskiego Marcin z Lublina, to immatrykulowany
w Krakowie w semestrze zimowym 1547 roku lublinianin Marcin, syn Stanisława.
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Kilkanaście lat życia strawi! na studiach krajowych i zagranicznych Szczęsny
(Felix) Krasowski, syn mieszczanina lubelskiego o takim samym imieniu. Krasowski został zapisany do metryki krakowskiej w semestrze letnim 1581 roku.
Bardzo szybko, bo już po trzech latach, uzyskał bakalaureat sztuk wyzwolonych,
ale trudniej poszło mu ze zdobyciem magisterium (1590 r.). Dla kontynuowania
nauki udał się razem ze Stanisławem Tarnawskim, Janem Zieleńskim i krakowianinem Janem Wacławowiczem do bawarskiego uniwersytetu w Ingolsztadzie
(wpisani 5 czerwca 1591 r.). Następnie pojawił się w Padwie, dokonując wpisu
do ksiąg nacji polskiej (koniec 1595 lub początek 1596 r.). Naukę zakończył
dopiero w 1599 roku, po zdobyciu doktoratu obojga praw na rzymskim uniwersytecie, zwanym Sapienzą (20 stycznia). Był to zapewne późniejszy sekretarz
królewski.
Inaczej przebiegała edukacja Marcina Jeżowicza, syna Macieja, burmistrza
lubelskiego. Naukę rozpoczął on w kolegium jezuickim w Lublinie, o czym
świadczy jego wiersz, zamieszczony w zbiorowym panegiryku, wydanym w 1597
roku z okazji ślubu Jana Gostomskiego z Zofią Firlejówną. Jeszcze w tym
samym roku (semestr letni) Jeżowicz podjął naukę w Uniwersytecie Krakowskim,
zdobywając kolejno bakalaureat (1599 r.) i magisterium sztuk wyzwolonych
(1603 r.). W latach 1604-1605 studiował na uniwersytecie w Padwie. We
Włoszech wstąpił do zakonu karmelitów i zmarł na obczyźnie.
Niektórzy lublinianie studiowali także w Niemczech: w 1516 roku podjął
naukę na uniwersytecie w Lipsku Jan Lubomelski, w 1523 uczył się tutaj również Stanisław Mirek, a w 1532 Stanisław z Lublina. Ostatniego z wymienionych można prawdopodobnie utożsamić ze Stanisławem, synem Macieja z Lublina, zapisanym w metryce Akademii Krakowskiej w semestrze letnim 1531
roku.
W Akademii Krakowskiej i uniwersytetach włoskich, a także katolickich
uczelniach niemieckich podejmowała naukę przede wszystkim młodzież katolicka, natomiast zwolennicy nauki Marcina Lutra czy Jana Kalwina musieli szukać innych miejsc edukacji. Czasem jednak pobyt w murach protestanckiego uniwersytetu nie musiał wiązać się ze zmianą wyznania. Tak zapewne było w przypadku Erazma, syna — wspomnianego już — burmistrza Jana Lubomelskiego,
który w 1546 roku wpisał się do metryki luterańskiej wszechnicy w Lipsku.
Natomiast niewątpliwymi zwolennikami nowych prądów byli inni przedstawiciele mieszczaństwa lubelskiego, którzy odwiedzali uniwersytety w Lipsku (po
1539 r.), Wittenberdze czy Heidelbergu.
Wpisany do metryki lipskiej w 1557 roku Walenty Kasprowicz kontynuował
naukę we Francji, jak o tym świadczy jego wpis do sztambucha studenckiego
z 1558 roku. Jan — inny przedstawiciel tejże rodziny — od 1561 roku uczył się
w luterańskim uniwersytecie w Wittenberdze. Arianin Jan Balcerowic studiował
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w Wittenberdze (1565 r.), Heidelbergu (1568 r.) i Strasburgu, zaś Jan Kraiński
w Lipsku (1576 r.). Natomiast Andrzej Grot został wpisany w 1598 roku do
metryki luterańskiej wszechnicy w Królewcu.
Warto także wzmiankować o wykształceniu związanej z Braćmi Polskimi
rodzinie Krokietów. Zachariasz Krokier immatrykulował się w Wittenberdze
na początku 1590 roku. Pod koniec tegoż roku dla kontynuowania nauki udał
się ze znanym arianinem Andrzejem Wojdowskim do akademii w Strasburgu.
Natomiast Jan Krokier studiował od października 1597 roku w Lejdzie razem
z Danielem i Janem Goździami. Następnie wraz z bratem Pawłem przebywał
w Paryżu (od 1600 do wiosny 1602 r). Ponownie obaj bracia wyjechali za granicę
w jesieni 1603 roku do kalwińskiego uniwersytetu w heskim Marburgu, tym
razem jako sprawujący pieczę nad edukacją Pawła i Stanisława Orzechowskich,
synów podkomorzego chełmskiego, arianina Pawła. Jeszcze w lipcu 1606 roku
towarzyszyli Orzechowskim w czasie ich pobytu w Orleanie. Paweł Krokier
uwieńczył swoje studia medyczne, przerywane wieloletnimi pobytami w kraju,
doktoratem uzyskanym w Bazylei w 1618 roku. Był znanym i cenionym lekarzem
lubelskim.
Liczba studentów lubelskich w Akademii Krakowskiej w pierwszej połowie
X V I I wieku w porównaniu z poprzednim półwieczem zwiększyła się. W latach
1601-1641 (metryka z lat 1642-1719 nie zachowała się) zapisało się na studia
w Krakowie co najmniej 34 lublinian, z których 10 uzyskało bakalaureat,
a 6 magisterium sztuk wyzwolonych. Natomiast w drugiej połowie X V I I wieku
wśród wpisów promocyjnych, podających jedynie imię i nazwisko, udało mi
się odnaleźć zaledwie dwóch lublinian — bakałarzy; obaj uzyskali następnie
magisterium sztuk wyzwolonych.
Zapis metrykalny podający imiona ojców i nazwiska pozwala na prawie pełną
identyfikację immatrykulowanych w Krakowie. W większości pochodzili oni ze
znanych i bogatych rodzin, których przedstawiciele byli pisarzami, ławnikami,
rajcami, burmistrzami, lekarzami i prawnikami. Przykładowo można wymienić
następujących studentów. Jan Przetocki (sem. zimowy 1601 r.), Marceli Gajczowski (sem. letni 1605 r.), Jan Ważyński (sem. zim. 1611 r.), Jan Lisowski (sem.
zim. 1612 r.), Melchior Mężyk (sem. zim. 1628 r.) i Jan Mężyk (sem. zimowy
1630 r.).
Spośród promowanych warto wyróżnić Mikołaja Żórawskiego, syna pisarza
miejskiego Mikołaja. W semestrze letnim 1612 roku rozpoczął on studia w Krakowie, wieńcząc je bakalaureatem (1618 r.) i magisterium sztuk wyzwolonych
(1620 r.). Doktorat medycyny zdobył dopiero w 1632 roku na Uniwersytecie
Padewskim i w tym samym roku jako profesor Akademii Krakowskiej wszedł
do Kolegium Mniejszego. Był także lekarzem królewskim i autorem kalendarzy,
wydawanych w latach 1646-1655.
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Profesorem Akademii Krakowskiej i członkiem Kolegium Mniejszego został
także Stanisław Domaszowski, magister sztuk wyzwolonych z 1632 roku. Ponadto ciekawą postacią był niewątpliwie Jan Crollalanza, wywodzący się z osiadłej w Lublinie rodziny pochodzenia niemieckiego, którą ze względu na zmienną
pisownię nazwiska (Crolalanz, Korlans itp.) w dotychczasowych opracowaniach
traktowano jako przybyłą z Francji. Crollalanza rozpoczął studia w Krakowie
w semestrze letnim 1631 roku, bakalaureat uzyskał w 1633 roku, a w 3 lata później zdobył magisterium sztuk wyzwolonych (doktorat filozofii). W połowie 1637
roku podjął studia prawnicze na Uniwersytecie Padewskim, następnie przebywał
w Rzymie. Nie wiadomo, gdzie uzyskał doktorat obojga praw i kiedy wstąpił do
zakonu kapucynów.
Wychowankiem Akademii Krakowskiej był także jedyny lublinianin, który
został profesorem Akademii Zamojskiej — Jan Krzysztof Falęcki (zm. 1651 r.).
Był on synem pochodzącego z Krakowa, a osiadłego w Lublinie Krzysztofa, doktora medycyny, promowanego w Padwie. Począwszy od semestru letniego 1639
roku Jan Krzysztof odbywał studia w Akademii Krakowskiej i przebywał tutaj co
najmniej do wiosny 1641 roku, kiedy bronił publicznie konkluzji filozoficznych.
Następnie dla kontynuowania nauki udał się do Włoch, gdzie zdobył doktorat
obojga praw. Umożliwiło mu to przyjęcie do grona profesorskiego Akademii
Zamojskiej i objęcie w jesieni 1644 roku wykładów z zakresu teologii moralnej. Falęcki był duchownym: kanonikiem zamojskim i proboszczem w Wielączy.
Pełnił także obowiązki prefekta zamojskiego seminarium duchownego. W roku
akademickim 1646/1647 był rektorem Akademii Zamojskiej.
Założona w 1595 roku przez kanclerza Jana Zamoyskiego Akademia Zamojska, wbrew oczekiwaniom, nie zagroziła wpływom starej wszechnicy krakowskiej; nie zmniejszył się napływ lublinian do Krakowa, a pierwszy student
z nadbystrzyckiego grodu przybył do Zamościa dopiero w 1618 roku. Do połowy wieku X V I I naukę w Zamościu podjęło zaledwie 11 lublinian (przy części z nich odnotowano jedynie pochodzenie z powiatu lubelskiego). W drugiej połowie X V I I wieku studiowało tutaj co najmniej 10 lublinian, zaś w latach 1701-1750 około 9. Dane te, jak i brak lublinian wśród promowanych
w Zamościu, świadczą o stosunkowo malej roli tej akademii w kształceniu lublinian.
Niektórzy spośród zamojskich studentów traktowali pobyt w tamtejszej akademii jako naukę wstępną przed udaniem się na dalsze studia uniwersyteckie
w Krakowie lub za granicę. W roku akademickim 1633/1634 podjęli naukę
w Zamościu Sebastian i Jakub Konopnicowie. Sebastian, jeszcze jako student
zamojski, wydał w 1637 roku łaciński panegiryk z okazji ślubu doktora filozofii i medycyny Wojciecha Samborskiego z Justyną, córką Andrzeja Konopnicy.
Następnie od semestru letniego 1638 roku kontynuował on naukę w Krakowie,
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gdzie w rok później uzyska! bakalaureat (wbrew zapisce w metryce Akademii
Zamojskiej, informującej o zamojskiej proweniencji promocji), a w 1642 roku
magisterium sztuk wyzwolonych.
Adam Jeleniowski, syn Pawła, lubelskiego aptekarza, rozpoczął naukę w Akademii Zamojskiej w roku akademickim 1634/1635. Następnie udał się na studia
medyczne do Padwy i po czterech latach studiów w październiku 1646 roku
uzyska! doktorat filozofii i medycyny. Jeleniowski dwukrotnie by! wybierany bibliotekarzem nacji polskiej w Padwie; ostatni raz w marcu 1646 roku. Potem
wróci! do Lublina, byl znanym lekarzem.
Niektórzy lublinianie kończyli edukację na pobycie w Zamościu. Tak było
w przypadku wpisanego w roku akademickim 1634/1635 Jacka Bujanowskiego.
W drugiej połowie X V I I wieku ws'ród lubelskich studentów w Zamościu spotkać można synów kupców szkockich, którzy odgrywali niemałą rolę w życiu
ówczesnego miasta (np. Tomasz Skin, r. akad. 1656/1657).
Osobne miejsce należy się najbardziej wykształconej rodzinie lubelskiej —
Łemkom. Wprawdzie ich imiona można znaleźć w zachowanych katolickich
księgach chrztu, ale nie stanowiło to przeszkody w podejmowaniu przez nich
studiów na uniwersytetach protestanckich. Dotyczy to przede wszystkim Wawrzyńca, Marcina i Jerzego, synów cyrulika Hanusza (zm. 1618 r.).
Wawrzyniec Lemka (zm. 1638 r.) naukę rozpoczął od pobytu w luterańskim
gimnazjum akademickim w Gdańsku (od 1592 r.), następnie studiował w kalwińskim uniwersytecie w Bazylei (od 1597 r.), gdzie w 1599 roku uzyskał doktorat medycyny. Ogłosił w Bazylei trzy odrębne tezy medyczne. W połowie
1600 roku odwiedził także Włochy, dokonując wpisu do metryki nacji polskiej
w Padwie.
Brat Wawrzyńca Marcin (zm. 1625 r.) od 1592 roku uczy! się w gimnazjum
akademickim w Gdańsku, następnie w 1603 roku na uniwersytecie w Heidelbergu
i Bazylei. W tym ostatnim uniwersytecie w listopadzie 1604 roku zdobył
doktorat medycyny i chirurgii, poprzedzony opublikowaniem trzech zbiorów tez
medycznych.
Trzeci z braci Jerzy (ok. 1582-1644) także rozpoczął naukę w gimnazjum
akademickim w Gdańsku (od 1600 r.), następnie od lipca 1601 roku jako sługa
Jana i Andrzeja Firlejów przebywał na uniwersytecie w Heidelbergu, skąd został wydalony w marcu 1604 roku z powodu oskarżenia go o kradzież i próbę
dokonania gwałtu na mieszczce heidelberskiej. Uda! się zatem do Bazylei i na
tamtejszym uniwersytecie studiował od lipca 1604 roku. Przebywał tu jeszcze
jako student filozofii w marcu 1605 roku. Wbrew dotychczas podawanym informacjom Lemka nie uzyskał w Bazylei doktoratu obojga praw. Podpisywał
się on wprawdzie jako J.D. Prot. Apostoł, (taki skrót zawiera na karcie tytułowej „Traktacik y dyskurs krótki o Rzeczypospolitey...", wydany przez Lemkę
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w Lublinie w 1632 r.), nie oznaczało to jednak, że byl on doktorem praw
i protonotariuszem apostolskim, ale doktorem praw mianowanym przez jednego z protonotariuszy apostolskich, którzy mieli takie uprawnienia. Ponadto
Lemka jako człowiek świecki i żonaty nie mógł być protonotariuszem apostolskim.
Doktorem medycyny był także jeszcze jeden Lemka — Jerzy (ok. 1614—
1664), syn wspomnianego wyżej Jerzego. Studiował on w Akademii Krakowskiej
od semestru letniego 1627 roku. W 1632 roku uzyskał bakalaureat, a w 1634 roku
magisterium sztuk wyzwolonych. Idąc w ślady dwóch stryjów, podjął studia
medyczne, ale na katolickim uniwersytecie w Padwie, gdzie w grudniu 1635
roku został doktorem medycyny. Lemka wydał kilka prac o niewielkiej wartości
literackiej (panegiryk, prognostyki i kalendarz).
Ostatnim utytułowanym przedstawicielem rodziny Łemków był syn Wawrzyńca Jan, który zdobył doktorat filozofii i medycyny w Padwie w kwietniu
1645 roku.
Całkowicie nietypową drogę edukacyjną przebył Jan Lauermann, syn rajcy
Dawida. Prawdopodobnie uczył się on jedynie w kolegium jezuickim w Lublinie i bezpośrednio stąd udał się na studia do Włoch. Początkowo studiował prawo w Bolonii, uwieńczone zdobyciem w grudniu 1633 roku doktoratu obojga praw. Ponownie Lauermann pojawił się we Włoszech w październiku 1636 roku i zapisał się znowu na studia prawnicze, tym razem na
uniwersytecie w Padwie. W rzeczywistości jednak studiował on medycynę,
jak o tym świadczy zdobyty przez niego na tym uniwersytecie we wrześniu
1637 roku doktorat medycyny. Po powrocie do Lublina Lauermann był lekarzem.
W X V I I wieku przedstawiciele lubelskich protestantów uczyli się w krajowych gimnazjach, m.in. w Gdańsku, Elblągu i Toruniu. Jedynie zamożniejsi
ojcowie mogli zapewnić swoim synom studia w uniwersytetach i akademiach zagranicznych. Szkot lubelski Jakub Hogreff uczył się najpierw przez rok w szkole
kalwińskiej w Bełżycach (od 1638 r.), następnie w gimnazjum akademickim
w Gdańsku (1639 r.) i luterańskim uniwersytecie w Królewcu (1640 r.). Jego
syn, również Jakub, rozpoczął naukę od pobytu w Gdańsku (1672 r.), by następnie podjąć studia w Lipsku (1675 r.) i na sławnym uniwersytecie w Jenie
(1678 r.).
Ciekawą postacią był lublinianin Andrzej Łukasz Fabricius, którego polskie nazwisko brzmiało Kowalewski. Wstąpił on w 1633 roku do lubelskiego konwentu dominikanów i następnie został wysłany dla dokończenia studiów do Hiszpanii. Czekając na statek do Hiszpanii przeszedł
na luteranizm w Gdańsku w 1640 roku i po krótkim pobycie w Królewcu udał się jako preceptor polskiego szlachcica w podróż po Euro-
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pie Zachodniej. Studiował teologię w uniwersytecie lejdejskim (1643 r.)
i kalwińskiej akademii we fryzyjskim Franekerze (1643 r.). Owocem tych
studiów była antykatolicka rozprawka, wydana w Lejdzie. Jako konwertyta nie mógł powrócić do Lublina. Jeszcze w 1652 roku przebywał w
Gdańsku.
Interesującą drogę edukacyjną przebył Szkot lubelski Robert Farquhar (Farcher). Początkowo kształcił się w gimnazjum akademickim w Bremie (1694 r.),
potem na uniwersytecie we Franekerze (1695 r.). Od 1697 roku studiował medycynę w Lejdzie, następnie w Utrechcie (1699 r.). W tym ostatnim uniwersytecie
na podstawie rozprawy o narządzie węchu Farąuhar uzyskał w 1699 roku doktorat medycyny.
Studia zagraniczne podejmowali także lubelscy Żydzi, chociaż mogli to czynić jedynie w niektórych uniwersytetach, m.in. w Padwie. Tutaj też Żydzi mogli
zdobywać doktoraty z zakresu medycyny w założonym w 1616 roku Kolegium
Weneckim Artystów i Medyków, w którym nie wymagano od promowanych składania katolickiej przysięgi wyznaniowej. W 1658 roku doktorat we wspomnianym
kolegium uzyskał Vital Feliks, a w 1687 roku (po sześciu latach studiów) Mojżesz, syn Izaaka. Szczególnym wzięciem po powrocie do kraju cieszył się pierwszy z nich. Warto dodać, że w latach 1667-1671 studiował medycynę na Uniwersytecie Padewskim Abraham Spera, nie zakończył on jednak nauki uzyskaniem
doktoratu.
W drugiej połowie X V I I i X V I I I wieku zmniejszyła się znacznie liczba lublinian, podejmujących studia uniwersyteckie. Wśród 33 studentów pochodzących
z województwa lubelskiego, wpisanych w Akademii Krakowskiej w latach 17201780, udało się odnaleźć zaledwie 8 lublinian. Żaden z nich jednak nie uzyskał
stopnia naukowego. Niewielu lublinian uczyło się również w przeżywającej poważne trudności Akademii Zamojskiej.
Od początku X V wieku do schyłku Rzeczypospolitej w murach krajowych
i zagranicznych uniwersytetów oraz akademii (nie licząc uczniów gimnazjów
akademickich) studiowało ponad 220 lublinian, z których ok. 30 zdobyło doktoraty z filozofii (magisterium sztuk wyzwolonych), medycyny, prawa i teologii. Niektórzy szczycili się podwójnymi doktoratami. Kilku z nich ogłosiło
drukiem łacińskie tezy, niektórzy zaznaczyli swoją obecność w kulturze panegirykami, kalendarzami, prognostykami czy innymi utworami. Jedynie Walenty
z Lublina (Sierpiński) zasłynął jako wydawca dzieł naukowych sławnego lekarza
Montana.
Wykształceni lublinianie nie zaspokajali w pełni potrzeb miasta w tym zakresie, o czym świadczy napływ do Lublina, między innymi, doktorów medycyny, pochodzących z różnych miejscowości ówczesnej Rzeczypospolitej. Trzeba
jednak zauważyć, że zachodził także odwrotny proces: niektórzy lublinianie po
8 Lublin w dziejach i kulturze Polski
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ukończeniu nauki nie wracali do rodzinnego miasta, znajdując gdzie indziej możliwości zrobienia kariery.
Podkreślając na zakończenie różnorodność dróg intelektualnych, jakimi kroczyli lubelscy studenci, należy wskazać na szczególną rolę studiów medycznych
(rzadziej prawniczych) w karierze lubelskich mieszczan. Uzyskanie doktoratu
medycyny stanowiło punkt wyjścia do osiągnięcia znacznego awansu społecznego. Niemniej jednak same studia humanistyczne także wpływały na karierę.
Generalnie można zatem stwierdzić: w czasach staropolskich wykształcenie uniwersyteckie było czynnikiem umożliwiającym majątkowy, społeczny i kulturalny
awans lubelskich mieszczan.

A D A M ANDRZEJ W I T U S I K

PAMIĘTNA UNIA LUBELSKA 1569 ROKU
Od stycznia do połowy sierpnia 1569 roku całe życie polityczne Rzeczypospolitej koncentrowało się w Lublinie. W twierdzeniu tym nie ma wcale przesady.
Obradujący tu wówczas sejm doprowadził do zawarcia unii realnej między Polską
i Litwą. Wydarzenie to uznaje się dzisiaj powszechnie za jedną z ważniejszych
cezur chronologicznych w dziejach państwa polskiego.
Tak rzecz się ma z obecnej perspektywy. Współcześni również dostrzegali
wielkość dokonanego przez sejm lubelski dzieła. Już król Zygmunt II August
dla upamiętnienia dobrowolnego zbratania narodu polskiego i litewskiego kazał
wystawić w Lublinie pomnik Unii. Gdy po dwóch wiekach z okładem pomnik
ów uległ zniszczeniu, wzniesiono w 1826 roku z inicjatywy Stanisława Staszica
nowy pomnik Unii, który istnieje do dziś (pl. Litewski).
Unia lubelska 1569 roku była trzecią z kolei unią zawartą między Koroną
Królestwa Polskiego a Wielkim Księstwem Litewskim. Pierwszą wynegocjowano
w Krewie 1385 roku, drugą — w Horodle nad Bugiem w 1413 roku; obydwie
one były uniami personalnymi, tzn. Polskę i Litwę łączyła tylko osoba monarchy.
Teraz kiedy trzy kolejne żony ostatniego męskiego potomka Jagiellonów, króla
polskiego i wielkiego księcia litewskiego Zygmunta II Augusta, nie dały mu
upragnionego dziedzica i dynastia wygasała — istniała pilna potrzeba zawarcia
ściślejszej unii, trwalszego złączenia obydwu państw. Dokonał tego sejm z roku
1569.
Sejm lubelski, zwołany na 23 grudnia 1568 roku, rozpoczął obrady z opóźnieniem — 10 stycznia 1569 roku, dodajmy, obrady trudne, twarde, skomplikowane,
wymagające od uczestników wielkiej kultury politycznej, rozsądku, cierpliwości
i rozwagi. Zbyt duże były bowiem różnice między obu narodami, etnicznie przecież sobie obcymi, zbyt silnie odczuwali Litwini przewagę polską, aby nie chcieli
chronić własnej odrębności politycznej. Niemniej, niezależnie od tych meandrów,

116

A D A M ANDRZEJ WITUSIK

droga do zacieśnienia związku między obu państwami była od czasu unii horodelskiej 1413 roku wyraźna.
Ważną funkcję marszałka sejmu lubelskiego powierzono Stanisławowi Sędziwojowi Czarnkowskiemu, referendarzowi koronnemu, posłowi z Wielkopolski.
Był to człowiek starannie wykształcony, m.in. na uniwersytetach w Lipsku i Wittenberdze. Działalność polityczną rozpoczął na dworze Zygmunta I Starego, pełniąc funkcję sekretarza królewskiego. Cieszył się pełnym zaufaniem ostatniego
Jagiellona, Zygmunta II Augusta.
Walka z Zakonem Krzyżackim, który okupując Pomorze Gdańskie w latach
1309-1466 blokował Polsce dostęp do Bałtyku, a przez stale dążenie do zaboru
Żmudzi szykował ten sam los Litwie, stanowić musiała normalny cel polityki obu
państw łączących swe siły przeciw wspólnemu wrogowi. Jednocześnie związek
z Polską miał ułatwić Litwie utrzymanie panowania nad zagarniętymi przez
przodków Jagiełły — Mendoga, Giedymina i Olgierda — ruskimi terenami.
Cios zadany Litwie w 1514 roku — zajęcie Smoleńska przez wielkiego
księcia moskiewskiego Wasyla III — ożywił ideę unii. Gdy w połowie X V wieku
Wielkie Księstwo Litewskie liczyło ok. 863 000 km2, to w połowie X V I wieku, po
wojnach z Moskwą, już 543 000 km2, czyli przeszło 300000 km2 mniej. Sprawę
zacieśnienia związku między Koroną Królestwa Polskiego a Wielkim Księstwem
Litewskim postawił też od strony polskiej obóz egzekucji praw, domagając
się wypełnienia obowiązujących, a dotychczas nie zrealizowanych postanowień
układów polsko-litewskich, z porozumieniem krewskim w 1385 roku na czele,
zakładającym wcielenie Litwy do Polski. W tym duchu wypowiadano się na
sejmie piotrkowskim 1547/1548 roku, i nie było odtąd sejmu, na którym by
nie poruszano tej sprawy. Zasługą egzekucjonistów było nie tylko konsekwentne
upominanie się o odnowienie unii, ale przygotowanie projektów związku z Litwą
i nagłośnienie wśród szlachty polskiej wiedzy o historii stosunków między obu
krajami od czasów Jadwigi i Jagiełły. Na żądanie przez Polaków ściślejszego
związku z Litwą wpłynęły m.in. fakty odmawiania im prawa dziedziczenia
dóbr w Wielkim Księstwie Litewskim, co przy zdarzających się coraz częściej
wypadkach małżeństw mieszkańców Korony z Litwinkami stwarzało sytuacje
i niewygodne, i konfliktowe.
Program egzekucji praw, który postulował realizację inkorporacji Wielkiego
Księstwa, był dla strony litewskiej nie do zaakceptowania. Niektórzy posłowie
stronnictwa egzekucyjnego zajmowali nawet tak krańcowe stanowisko w sprawie
inkorporacji, że proponowali usunąć nazwę Litwa i zastąpić ją nazwą Nowa Polska, która obok Małopolski i Wielkopolski byłaby trzecią prowincją Korony. Unia
doszła do skutku, gdy program maksymalistów został zredukowany do kompromisowego programu opartego na zasadzie równości stron unii realnej. Wspólny
król, wspólna obrona, wspólne sejmowanie — ten umiarkowany program unii
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m.in. głosił polityk szlachecki i poeta, fundator Rejowca w Chełmskiem Mikołaj
Rej. Stwierdzał:
Dosyć by nam, abychmy zawżdy społu byli,
Jednemu wiernie panu na wieki służyli,
Społu g o obierali i koronowali
1 jednaką przysięgę od niego bierali,
Spólnie nieprzyjaciołom wszystkim się bronili
Tak, jako bychmy spólnie sobie urządzili.

Dążono do utworzenia scentralizowanego państwa. Chciano jednak zachowania Korony i Litwy, równego miejsca Krakowa i Wilna. „Prosimy i upominamy,
aby będąc obywatelami tak Korony, jako i Wielkiego Księstwa Litewskiego,
byli jedną, nierozdzielną Rzecząpospolitą" — oto kwintesencja tego programu.
Zaangażowanie się Litwy w sprawy Inflant, gdzie dogorywał Zakon Kawalerów Mieczowych, a następnie uznanie w 1559 roku przez państwo zakonne
protekcji Zygmunta II Augusta jako wielkiego księcia litewskiego sprawiło, że
monarcha musiał zabiegać o pomoc Korony. Sprawa inflancka stała się więc
łącznikiem między obu państwami, bo na obronę tej prowincji przed napierającą
Moskwą sama Litwa była za słaba.
Korzystnym czynnikiem przy rokowaniach nad nowymi warunkami unii stała
się też w tym okresie zmiana, która nastąpiła w poglądach i stanowiskach
litewskiej szlachty. Całkowicie dotąd zależna od decyzji swoich wielmożów,
którzy w większości byli przeciwni trwalszemu złączeniu Litwy i Korony, teraz
dowiadując się szerzej o polskim ustroju i szlacheckich przywilejach coraz
częściej uświadamiała sobie, że panami litewskimi kieruje nie chęć obrony Litwy,
ale obawa przed „polską zarazą" — demokracją szlachecką i utratą przynajmniej
części swoich wpływów.
Zygmunt II August wybrał Lublin nie bez racji na miejsce sejmu unijnego.
Po powstaniu u schyłku X I V wieku państwa polsko-litewskiego Lublin z miasta
pogranicznego stał się miastem usytuowanym centralnie. Leżąc w połowie drogi
między Krakowem — stolicą Korony, i Wilnem — stolicą Wielkiego Księstwa
Litewskiego, gród nad Bystrzycą był dogodny i dla króla, i dla najwyższych
urzędników polskich i litewskich głównie z powodu łatwego i szybkiego dotarcia
tutaj. Położenie miasta w centrum państwa polsko-litewskiego powodowało także,
iż do Lublina najprościej było przybyć posłom tak z Wielkopolski, Sieradzkiego
czy Podola, jak z Kijowszczyzny, Wołynia, Polesia czy Żmudzi.
Król wyznaczył termin rozpoczęcia sejmu na 23 grudnia 1568 roku. jednak
niektórzy posłowie woleli święta Bożego Narodzenia spędzić w domu i zaczęli się
zjeżdżać do Lublina dopiero na początku stycznia. Zatrzymywano się w mieście
lub też poza jego murami — gdzie i jak kto mógł. Litwini całym obozem zajęli
plac obok drogi prowadzącej do kościoła Św. Krzyża, obok traktu krakowskiego.
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Rusini obozowali nad brzegami Bystrzycy w pobliżu Zamku królewskiego.
Kardynała Stanisława Hozjusza pomieszczono w klasztorze Brygidek, a posłów
króla szwedzkiego Jana III Wazy u św. Wojciecha. Król Zygmunt II August przez
cały czas sejmu mieszkał w Zamku.
Przebieg obrad sejmu lubelskiego był burzliwy. Po dyskusjach i sporach, po
naciskach i kompromisach, po przełamaniu oporu posłów egzekucjonistów z posłami województwa krakowskiego na czele, którzy żądali egzekucji poprzednio
zawartych umów, a nie rokowań, po spacyfikowaniu separatystycznych postaw
możnowładztwa litewskiego — wynegocjowano wreszcie pod koniec czerwca
1569 roku ostateczny tekst aktu unii, którą uroczyście zaprzysiężono dnia 1
lipca. Jako pierwszy złożył przysięgę arcybiskup gnieźnieński Jakub Uchański,
dalej senatorowie koronni, panowie rada litewscy, posłowie koronni i litewscy.
Zatwierdzenie królewskie nosiło datę 4 lipca.
Ważne dzieło blisko sześciomiesięcznych obrad było więc dokonane. Sukces — jak zawsze — ma wielu ojców. W przypadku unii lubelskiej było to
dzieło polityków polskich i litewskich i nie da się ściślej określić, kto wniósł
tu więcej. Natomiast bezpośrednimi autorami tekstu unii byli: biskup krakowski
Filip Padniewski i podkanclerzy koronny Franciszek Krasiński. Dodajmy, tekstu
napisanego znakomicie: precyzyjnego, a zarazem nośnego, pełnego żaru. Biskup
Padniewski, wykształcony w Uniwersytecie Padewskim we Włoszech, cieszył się
sławą świetnego stylisty. On przygotowywał projekt tekstu unii na sejmie 1564
roku, on też był redaktorem kolejnych projektów aktu unii na sejmie lubelskim
1569 roku (311, 12II), które jednakże spotkały się z protestem izby poselskiej,
jako idące na zbyt dalekie ustępstwa wobec Litwy. Przekonując obradujących,
w wygłoszonych do Litwinów mowach (1211, 17II) podkreślał dobrą wolę króla
i Korony, bo „nie o tocz nam idzie, abyśmy tak barzo tej uniej potrzebowali,
której snadź Waszmościowie potrzebować raczycie". Uczestniczył w pracach nad
końcową wersją aktu unii, ale ostateczna redakcja należała wówczas do podkanclerzego koronnego Franciszka Krasińskiego, erudyty i dobrego stylisty, doktora
obojga praw (doktorat zdobył w Rzymie, a wcześniej studiował w Wittenberdze,
Krakowie i Bolonii).
Zaprzysiężony dokument unii głosił:
„Oznajmujemy tym to listem naszym wszem ninie i na potem będącym ludziom [ . . . ] , iż
my [ . . . ], zjechawszy się na ten sejm spólny do Lublina na dzień 23 miesiąca grudnia w roku
przeszłym 1568, przez JKMść za zezwoleniem oboich rad polskich i litewskich złożony i do
tego czasu jednostajnie dzierżony i kontynuowany, takieśmy niżej opisane traktaty i namowy
między sobą uczynili [ . . . ] . Iż już Królestwo Polskie i Wielkie Księstwo Litewskie jest jedno
nierozdzielne i nieróżne ciało, a także nieróżna, ale jedna spólna Rzeczpospolita, która się z obu
państw i narodów w jeden lud zniosła i spoila. A temu obojemu narodowi, żeby już wiecznymi
czasy jedna głowa, jeden pan i jeden król spólny rozkazowa!, który spólnymi glosy od Polaków i od
L i t w y obran, a miejsce obierania w Polsce, a potem na Królestwo Polskie pomazan i koronowan
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w Krakowie będzie [ . . . ] . Przy obieraniu i koronacjej ma być zaraz obwołan królem polskim i tenże
wielkim księciem litewskim, ruskim, pruskim, mazowieckim, żmudzkim, kijowskim, wołyńskim,
podlaskim, inflanckim [ . . . ] . A przy koronacjej nowego króla mają być przez króla koronowanego
poprzysiężone i zaraz konfirmowane na jednym liście i jednymi słowy na wieczne czasy prawa,
przywileje i wolnos!ci poddanych wszystkich obojga narodów i państw tak złączonych. Sejmy
i rady ten oboi naród ma zawżdy mieć spólne koronne pod królem polskim, panem swym".

Wspólna miała być również polityka zagraniczna, a także moneta, ale bita
osobno w każdym z państw pod jego stemplem. Utrzymano natomiast odrębność administracji oraz skarbu, wojska i sądownictwa. Zniesiono istniejące dotąd
ograniczenia w zakresie nabywania własności ziemskiej przez szlachtę z Korony
na Litwie, a przez szlachtę litewską w Koronie. Szlachta polska i litewska mogła teraz na terenie obu krajów swobodnie nabywać dobra i osiedlać się. Akt
unii stwierdzał, że Wielkie Księstwo Litewskie pozostaje „przy tytule, dostojeństwie i urządzeniach wszystkich i zacności stanów", co podkreślało, że w ramach
zjednoczonej Rzeczypospolitej zachowuje swoją osobowość polityczną. Sejm lubelski stworzył zatem w postaci szlacheckiej Rzeczypospolitej federację złożoną
z dwóch równoprawnych członków: Korony Królestwa Polskiego i Wielkiego
Księstwa Litewskiego, a podstawą prawną tej federacji była unia realna, oparta
na wspólności nie tylko władzy, ale i instytucji.
W wyniku unii lubelskiej powstał stosunkowo jednolity organizm państwowy,
rozległością swoją w Europie ustępujący tylko Rosji. Polska i Litwa, wliczając
sporne terytoria Inflant, obejmowały powyżej 800 tys. km2. Zamieszkiwała je
pokaźna, jak na X V I wiek, liczba mieszkańców, wynosząca zapewne powyżej
8 min. Aby te liczby przemówiły do naszej wyobraźni inaczej, zauważmy, że
to mniej niż jedna czwarta zaludnienia Polski dzisiejszej przy prawie trzykrotnie
większym obszarze. Jedynie nieco ponad 20% terytoriów Rzeczypospolitej zajęte
było przez ludność etnicznie polską, stanowiącą około 40% całego zaludnienia.
Drugie miejsce — ponad 20% wszystkich mieszkańców — zajmowała ludność
ruska: Białorusini, Ukraińcy i Rosjanie. W Rzeczypospolitej mieszkało ponadto
kilkanaście procent Litwinów, powyżej 10% Niemców (w tym ok. 6% ludności
przypadało na lenno pruskie i Inflanty), ok. 5% Żydów. Na resztę składali się
Ormianie, Szkoci, Łotysze, Tatarzy i inne drobniejsze grupy etniczne. W skład
państwa wchodziły lenna: Prus Książęcych, Kurlandii, Lęborka i Bytowa. Poza
granicami Rzeczypospolitej znajdowały się Śląsk, na którym mieszkało około
miliona ludności polskiej, oraz Pomorze Zachodnie.
Przez cały półroczny czas trwania sejmu lubelskiego król Zygmunt II August pracował „z energią i pilnością, a zarazem i wytrwałą cierpliwością, godną
najwyższego podziwu". Pilnował wszystkich faz burzliwych sporów Litwinów
z Polakami, łagodząc je i zmniejszając napięcie polityczne. Zwłaszcza ważny był
jego udział w ostatnim, czerwcowym etapie rokowań. Autorytet monarchy urato-
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wał rokowania od rozbicia, gdy zniecierpliwieni Polacy zażądali przeforsowania
unii silą. „Tak wielkich rzeczy, które wieki trwać mają, nie godzi się przeprowadzać siłą" — stwierdził stanowczo Zygmunt II August. Jeden z ówczesnych
następująco ocenił starania i wysiłki monarchy na sejmie lubelskim:
Aleś ty, wielki królu, wtenczas o biesiady
Mało dbał, i owszemeś pilnie szukał rady,
Jakobyś przywiódł w jedność dwa wielkie narody,
Życząc Litwie i Polszczę wiekuistej zgody.

Już wówczas powszechnie zdawano sobie sprawę z tego, że gwarancją unii
jest „nie list, nie pergamin, nie pieczęci, ale cnota a chuć (chęć) i miłość powinna
między obu zjednoczonymi krajami". Tak mówił na sejmie lubelskim przedstawiciel możnowładztwa litewskiego Jan Chodkiewicz. Tak też pisał czołowy polski
poeta Jan Kochanowski:
Bo co waży pergamin i gęste pieczęci
Przy piśmie zawieszone, jeśli nie masz chęci?
C o tedy prawem inszy, co nas przysięgami
Wiązali, ty nas (królu) sercem zepni i myślami!
A niechaj już unijej w skrzyniach nie chowamy,
A l e ją w pewny zamek do serca podamy,
Gdzie j e j ani mól ruszy, ani pleśń dosięże,
Ani wiek wszystkokrotny starością dolęże,
A l e synom od ojców przez ręce podana
Nieogarnione lata przetrwa nie stargana.

Po uroczystościach zaprzysiężenia unii w salach Zamku lubelskiego król Zygmunt II August dosiadł konia i mimo rzęsistego deszczu udał się na czele Polaków
i Litwinów do kościoła Św. Stanisława oo. Dominikanów. „Tam — jak zanotował
świadek wydarzeń — Panu Bogu swemu w Trójcy Jedynemu z wielkim nabożeństwem, płaczem dziękował, chwałę dawał, «Te Deum laudamus» śpiewać i kazał,
i sam śpiewał".
Postanowienia zaprzysiężone w Lublinie były najzupełniej zgodne z programem unii, sformułowanym już siedem lat przedtem przez szlachtę litewską, która
teraz przyśpieszyła jej zawarcie, naciskając na możnowładztwo Wielkiego Księstwa Litewskiego, przeciwne dalszemu zacieśnianiu związków z Polską. W 1562
roku w uchwalonej na sejmie obozowym pod Witebskiem petycji do króla Zygmunta II Augusta szlachta litewska domagała się: „Aby król JMść złożyć raczył
sejm wspólny z pany Polaki i unia, aby była w jedności. Najwięcej dla dwóch
przyczyn, to jest dla obierania jednego pana [... ] i dla jednej i wspólnej obrony,
abyśmy spólnie sejmowali, praw i wolności z nami na równo jednakich używali".
Zawarty w Lublinie związek małżeński między Polską a Litwą okazał
się udany. W małżeństwie, choć narodowościowo mieszanym, małżonkowie
zachowywali się zgodnie, nie dochodziło do poważniejszych kłótni czy myśli
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0 rozwodzie, a meandry życia małżeńskiego prowadziły ku zacies'nieniu więzi
kulturowej, zas' w chwilach wspólnych niebezpieczeństw także więzi politycznej
1 wojskowej. Należy pamiętać, że schyłek X V I i większość X V I I wieku upływały
w bezustannych wojnach przeciw Moskwie i Szwedom, w których oddziały
polskie walczyły stale obok Litwinów oraz przebywały niemal bez przerwy na
obszarach Litwy, Rusi litewskiej i Inflant. Okoliczności te sprzyjały przenikaniu
języka, obyczaju i poglądów panujących w Koronie do Wielkiego Księstwa.
Na powyższej drodze zadzierzgały się również zażyłości, przyjaźnie osobiste,
pobratymcze i związki rodzinne pomiędzy szlachtą zespolonych krajów.
Polsko-litewską Rzeczpospolitą Obojga Narodów ze wspólnym władcą
i wspólnym sejmem jako naczelnymi organami Korony i Wielkiego Księstwa
tak opiewał siedemnastowieczny poeta Jan Gawiński w wierszu „Na unię Kc
rony z Litwą":
Z serca życie powstaje, z serca miłość wschodzi.
Głowa sercu ozdoba i rząd głowa rodzi.
Sercem jest zacne Księstwo, głową cna Korona,
Związek piękny, gdy głowa z sercem zjednoczona.

Unia między Polską a Litwą funkcjonowała już blisko dwa stulecia — od
1385 roku, formy nadane jej w Lublinie przetrwały dalsze dwa wieki z okładem.
Sama więc długotrwałość zjawiska świadczyła dowodnie o tym, że u jego
fundamentów leżały interesy obu krajów.
Dobrowolne i pokojowe połączenie, bez wojen i rozlewu krwi, dwóch państw
0 odmiennym charakterze, a takimi bez wątpienia były Polska i Wielkie Księstwo
Litewskie — dwa wielkie państwa środkowej i wschodniej Europy — należało do
niezwykłych. Unia lubelska— w przeciwieństwie do antykrzyżackich unii 1385
1 1413 roku — była antymoskiewska i antytatarska. Jak w 1385 i 1413 roku,
tak i w 1569 Litwa, zawierając unię, spodziewała się umocnić swe państwo przy
pomocy Polski. Przez unię lubelską i zgodę z marca i czerwca 1569 roku na
oderwanie od Wielkiego Księstwa Litewskiego i wcielenie do Korony Podlasia,
Wołynia, Kijowszczyzny i Bracławszczyzny — Polska wciągnięta została do
obrony od strony Tatarów i Moskwy ruskich nabytków Mendoga, Giedymina
i Olgierda. Dzieło sejmu lubelskiego było dokonaniem ważnym, bo określiło na
parę wieków dalszy rozwój Europy Środkowowschodniej. „Nigdy w dziejach
odrębne narody nie zawarły trwalszego ślubu przy mniejszym zastosowaniu
nacisku" — napisano o unii lubelskiej, i chyba słusznie. Dla twórców unii
1569 roku sejm lubelski — choć trudny, pełen mozołu, przeszkód i zapór —
był sejmem zrealizowanych oczekiwań. Postanowienia sejmu lubelskiego (owoc
działań szlachty dwóch państw i czterech faktycznie narodów — polskiego,
litewskiego, ukraińskiego i białoruskiego) utrzymały się przy życiu przez przeszło
dwa następne stulecia — do rozbiorów.

122

A D A M ANDRZEJ WITUSIK

Coraz brutalniejsze od lat dwudziestych X V I I I wieku mieszanie się mocarstw
ościennych w sprawy Rzeczypospolitej, potem reakcja na I rozbiór, spowodowały
umocnienie polsko-litewskiej więzi państwowej. Znalazło to wyraz w Konstytucji
3 maja 1791 roku, która głębiej i mocniej scalała państwo polsko-litewskie, oraz
— a może przede wszystkim — w ważnym „Zaręczeniu wzajemnym obojga
narodów" uchwalonym przez Sejm Wielki 20 października 1791 roku, w pięć
miesięcy po majowej „Ustawie Rządowej".
„Zaręczenie" było uzupełnieniem i wykładnią Konstytucji 3 maja 1791 roku
co do spraw na linii Polska-Litwa, a zarazem ostatnim odnowieniem unii. Powoływało ono dla Korony i Litwy wspólną Komisję Wojskową i Komisję Skarbową. Jednocześnie zapewniało dalsze istnienie centralnych urzędów litewskich,
odrębne sądy i własny system prawa. Litwinom gwarantowało połowę miejsc
w urzędach centralnych Rzeczypospolitej. To ostatnie postanowienie stawiało
w pewnej mierze w lepszym, uprzywilejowanym położeniu Wielkie Księstwo
wobec Korony, czyli Polski właściwej, zważywszy, że nie dorównywało ono jej
wówczas ani obszarem, ani liczbą ludności. Tekst „Zaręczenia" w zakończeniu
głosił, iż uchwałę tę „my, król, w zgodzie ze skonfederowanymi stanami uważamy za potrzebną i pożyteczną obojemu temu narodowi, tak Koronie Polskiej
jako Wielkiemu Księstwu Litewskiemu, jako jednej, wspólnej a nierozdzielnej
Rzeczy pospolitej".
„Ponowione zostały między Litwą a Koroną święte śluby unii" — powiedział
trafnie o akcie „Zaręczenia" główny strateg polskich reform doby Sejmu Wielkiego, podkanclerzy koronny Hugo Kołłątaj. A marszałek sejmowej konfederacji
litewskiej Kazimierz Nestor Sapieha, porównując uchwałę z 20 października 1791
roku z XVI-wieczną unią lubelską, stwierdził: „Panowaniu Zygmunta II Augusta
winny narody unię. Panowaniu Stanisława Augusta Poniatowskiego winne będą
tym mocniejsze spojenie onej z oznaką udzielności swojej". Natomiast ofiara
z życia i krwi złożona przez Polaków i Litwinów w 1792 roku — w wojnie
Rzeczypospolitej z Rosją w obronie uchwał Sejmu Wielkiego oraz w 1794 roku
— w insurekcji kościuszkowskiej były praktycznym przypieczętowaniem odnowionych ślubów unii.
W ówczesnej sytuacji państwa polsko-litewskiego zagrożonego przez bezwzględnych i chciwych sąsiadów uchwalone przez Sejm Czteroletni „Zaręczenie" stanowiło manifestację politycznego zbliżenia obu narodów jednoczących
się w obliczu wspólnego niebezpieczeństwa. Jakże wymownie i jednoznacznie
brzmiały słowa Rady Najwyższej Litwy do ludności Wielkiego Księstwa zawarte
w odezwie z okresu powstania kościuszkowskiego:
„Obywatele! [ . . . ] Bóg Wszechmogący wyzwalając naród polski z okrutnego jarzma niewoli,
uczynił ziemię krakowską kolebką nowej wolności Polaków. 1 oto zesłał na tę świętą ziemię naszego rodaka, obywatela Litwy (Tadeusza Kościuszkę), by dokonał on Jego woli [ . . . ] . Człowiek
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ten [ . . . ] przesączył podmuch swej odwagi do dusz walecznych Litwinów [ . . . ] . Jemu zawdzięczamy odzyskanie naszej sławy".

To poczucie politycznej jedności nie wygasło wraz z upadkiem państwa
polsko-litewskiego, z rozszarpaniem go przez Rosję, Prusy i Austrię. Dawało
ono znać szczególnie silnie podczas XIX-wiccznych zrywów patriotycznych
i powstań narodowowyzwoleńczych. Idea wspólnoty Orła Białego i Pogoni znów
wtedy znajdowała się powszechnie na sztandarach walczących o niepodległy byt
państwowy Polaków i Litwinów.
W ponad pięćsetletnich dziejach polskiego parlamentaryzmu tylko dwa sejmy
przeszły do narodowej historii jako znakomite i wielkie: lubelski z 1569 roku,
który doprowadził do zawarcia unii realnej między Polską i Litwą, oraz warszawski z lat 1788-1792, który ustanowił Konstytucję 3 maja. Unia lubelska 1569
roku i Konstytucja 3 maja 1791 roku zostały zgodnie uznane za największe akty
polityczne dawnej Rzeczypospolitej. Owa ważna spuścizna ideowo-polityczna
po I Rzeczypospolitej nadal porusza serca i umysły i stanowi powód do dumy
oraz refleksji historycznej dla wszystkich Polaków — i tych zamieszkałych nad
Wisłą, i tych rozproszonych po różnych kontynentach, a poczuwających się do
więzi z krajem rodzinnym. Dowodem uznania i hołdu lublinian dla dokonań obydwu tych sejmów było wystawienie w nadbystrzyckim grodzie pomników: Unii
Lubelskiej i Konstytucji 3 Maja.
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HOŁD PRUSKI W LUBLINIE W 1569 ROKU
Szesnastowieczny pisarz polityczny Jan Ponętowski tak pisał o księciu
pruskim Albrechcie II Fryderyku Hohenzollernie, który 19 lipca 1569 roku
w Lublinie złożył hołd lenny królowi polskiemu Zygmuntowi II Augustowi:
Przysięgał w maństwie być wiernym panu i Koronie,
Będzie pomocen w radzie i obronie.
Daj Boże omagium, by to wiecznie trwało.

Kiedy mowa o hołdach pruskich, pamięć najczęs'ciej przywodzi przed oczy
piękne, sugestywne dzieło Jana Matejki, odtwarzające scenę, gdy w 1525 roku
Albrecht Hohenzollern-Ansbach, ostatni mistrz Zakonu Krzyżackiego i pierwszy
świecki książę Prus, składał monarsze polskiemu Zygmuntowi I Staremu hołd
lenny na Rynku krakowskim. Artysta wziął za temat chwilę niewątpliwie wielkiego przełomu w dziejach Polski i jej władztwa nad Bałtykiem. W 1525 roku
zapadło bowiem ważne postanowienie. Król Zygmunt I Stary, zamiast wcielić
Prusy Zakonne do Polski, zezwolił na ich sekularyzację i były wielki mistrz krzyżacki, a teraz książę dziedziczny pruski składał mu hołd na Rynku krakowskim.
Cały przepych, na jaki tylko mogło się zdobyć potężne państwo jagiellońskie,
roztacza się na płótnie Matejki przed naszymi oczyma. Wszystkie osobistości
historyczne olśnione są wspaniałością aktu, w którym uczestniczą. Jeden tylko
Stańczyk, błazen królewski, zamiast podzielać powszechny zapał, zamknął się
w sobie i patrzy, ale nie na wspaniałą ceremonię i nie na uczestniczący w niej
tłum ludzi — on patrzy w przyszłość i widzi ją trudną i smutną. Zatroskana
twarz Stańczyka wydaje się przewidywać nadchodzące wydarzenia — połączenie Prus Książęcych z Brandenburgią w X V I I stuleciu. Trefniś królewski dźwiga
tu na swoich barkach błąd owej decyzji, błąd owego postanowienia z 1525 roku.
Osąd hołdu krakowskiego dokonany przez Matejkę był surowy, ale uzasadniony. Hołd krakowski był niewątpliwie sporym błędem polityki polskiej i ozna-
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czai niewyzyskanie wyjątkowych szans umocnienia pozycji Polski nad Bałtykiem. Upadł Zakon Krzyżacki, który przez długie lata ustalał rządy feudałów
niemieckich na pobrzeżu bałtyckim. Natomiast zamiast niego powstało — za
zgodą Polski, i to będącej w okresie swej największej potęgi — nowe państwo świeckie dziedziczne w rodzie Hohenzollem-Ansbach, wprawdzie lenno
Polski, ale mające niewątpliwie jako księstwo świeckie większe od posiadłości
zakonnych cechy trwałości. Jego władca, książę w Prusach, mógł łatwo znaleźć
oparcie u zachodniego sąsiada Polski — Brandenburgii, gdzie panowała główna
linia domu Hohenzollernów, krewniaków linii ansbachskiej księcia Albrechta.
Dodajmy, że w 1525 roku szlachta opowiadała się za dalszą wojną z Zakonem
aż do całkowitego zwycięstwa i wcielenia państwa zakonnego do Polski, i że
na decydującej radzie senatu w Krakowie, gdzie zapadło postanowienie w tej
sprawie, część senatorów z prymasem Janem Łaskim na czele była przeciwna
sekularyzacji Prus Zakonnych. Całą odpowiedzialność za takie rozwiązanie kwestii pruskiej ponosi przede wszystkim kanclerz wielki koronny Krzysztof Szydłowiecki. Jako przyjaciel Albrechta Hohenzollerna-Ansbacha ratował go przed
nieuchronnym krachem, zarazem zaś ratował własne stanowisko zagrożone przez
ruch egzekucyjny szlachty, który domagał się przeprowadzenia reform państwa
(rezygnując z dalszej wojny z Zakonem, dwór polski nie potrzebował odwoływać
się do pospolitego ruszenia szlachty). Zygmunta I Starego kanclerz przekonał wyolbrzymiając niebezpieczeństwo wewnętrzne oraz możliwości oderwania się Prus
Królewskich z powodu reformacji szerzącej się w Gdańsku i innych miastach.
Miejmy też na uwadze fakt, że Albrecht Hohenzollern-Ansbach był synem Zofii
Jagiellonki, siostry Zygmunta I Starego, i węzły pokrewieństwa mogły również
odegrać tu jakąś rolę.
Hołd krakowski z 1525 roku nie był jedynym hołdem złożonym królowi
polskiemu przez księcia pruskiego. W okresie zależności lennej Prus Książęcych
od Polski (1525-1657) potwierdzenie lenna następowało przy każdorazowej
zmianie na tronie polskim i pruskim. Przy zmianie na tronie polskim wystarczyło,
jeśli rządzący książę pruski złożył hołd nowemu królowi przez posłów. Kiedy
jednak następowała zmiana na tronie książęcym, wówczas nowy książę musiał
składać hołd królowi polskiemu osobiście.
Tak więc po śmierci pierwszego księcia pruskiego Albrechta Hohenzollerna-Ansbacha syn jego, Albrecht II Fryderyk, złożył hołd królowi polskiemu Zygmuntowi II Augustowi. Miało to miejsce w Lublinie 19 lipca 1569 roku na
odbywającym się tutaj sejmie. Przy hołdzie tym zastosowano ceremoniał wzorowany w pełni na hołdzie krakowskim z 1525 roku. Na zbudowanym w tym celu
„majestacie" — tronie — zasiadł król Zygmunt II August odziany w kosztowne
szaty, w koronie na głowie, z berłem i złotym jabłkiem w dłoniach. Z obu stron
za królem zajęli miejsca biskupi, wojewodowie, kasztelanowie i „przedniejsze
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pany". Następnie uroczyście prowadzono księcia, aby złożył hołd swemu suwerenowi. Akt hołdu lubelskiego upamiętnił poeta Jan Kochanowski w utworze
„Proporzec":
Oto w zacnym ubiorze i w złotej koronie
Siadł (król Zugmunt II August) na swym pańskim tronie.
Jabłko złote i złotą laskę w ręku mając,
A Ewangelię na łonie trzymając.
M i e c z przed nim srogi, ale złemu tylko srogi,
Niewinnemu na sercu nie uczyni trwogi.
Z obu stron zacny Senat koronny, a wkoło
Sprawiony zastęp stoi i rycerstwa czoło.
Przystąp. Olbrychcie miody, zacnych książąt plemię,
Który trzymasz w swej władzy piękną pruską ziemię
Z laski cnych królów polskich; uczyń panu swemu
Winną poczciwość a ślub wiarę dzierżeć j e m u . . .
Już syn książęcy upadł na kolana
I wyznał swe poddaństwo i zwierzchnego pana.
Obiecując na swą cześć k'temu się znać wiecznie,
A wiarę panu swemu zachować statecznie.
Zatym mu jest do ręku proporzec podany,
Kosztownymi farbami wszytek malowany,
Wielki, świetny, ozdobiony, jaki za lat dawnych
W żadnym szyku nie był znan ani w bitwach sławnych...
Potem w trąby i w głośne bębny uderzono,
A zarazem i strzelbę ogromną puszczono...
Ostatek dnia biesiady sobie przywłaszczyły
1 tańce, i myśl dobra, i dźwięk lutnie miły.

Zdaniem Kochanowskiego, poety i szlacheckiego polityka, hołd lubelski
świadczył o sławie i potędze Polski Jagiellońskiej.
Niestety, w akcie lubelskim uczestniczyli goście niepożądani z punktu widzenia interesów Polski. Opierając się na przyrzeczeniu królewskim z 1563 roku,
mówiącym o rozszerzeniu sukcesji w Prusach Książęcych także na linię brandenburską Hohenzollernów — elektor brandenburski wysłał swych posłów na
hołd pruski do Lublina, a król Zygmunt II August pozwolił im „proporca ująć",
tj. dotknąć proporca lennego z herbem pruskim na znak, że odtąd i elektorowie
brandenburscy wchodzą w poczet sukcesorów w Prusach Książęcych.
Przyrzeczenie królewskie z 1563 roku i precedens lubelski oraz oddanie elektorowi brandenburskiemu pod opiekę nieuleczalnie chorego księcia pruskiego
Albrechta II Fryderyka, wreszcie przeniesienie w 1611 roku za zgodą króla Zygmunta III Wazy i sejmu lenna pruskiego na linię brandenburską Hohenzollernów
— były decyzjami, które zespalały — wbrew woli mieszkańców Prus — Prusy
Książęce z Brandenburgią. Natomiast zdrada Polski przez elektora brandenburskiego i księcia pruskiego Fryderyka Wilhelma w okresie „potopu" szwedzkiego
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zaowocowała dla niego zrzeczeniem się przez Rzeczpospolitą w 1657 roku (za
cenę przejścia księcia na stronę Polski) lenna Prus Książęcych.
Mimo wszystko jednak pozostała jeszcze resztka zwierzchnictwa polskiego
nad Prusami Książęcymi. Wedle porozumienia z 1657 roku Prusy Książęce mogły
jeszcze wrócić do Polski. Była to zresztą możliwość raczej teoretyczna, bardzo
mało prawdopodobna wobec rozgałęzienia domu Hohenzollernów. Niemniej
jednak w porozumieniu z 1657 roku postanowiono wyraźnie, że w przypadku
wygaśnięcia rodu Fryderyka Wilhelma w prostej linii— Prusy Książęce powrócą
do Polski. Stąd też przy każdej zmianie na książęcym tronie pruskim podczas
hołdu składanego swemu władcy stany pruskie składały również przysięgę
wierności królowi polskiemu i Rzeczypospolitej jako przyszłym ewentualnym
władcom i dziedzicom kraju. Był to tzw. hołd ewentualny. Dwukrotnie komisarze
polscy brali udział w hołdzie stanów pruskich i odbierali przysięgę ewentualną:
raz w 1663 roku i drugi — w 1690 roku. W późniejszych hołdach w Królewcu,
w pierwszej połowie X V I I I wieku, brakło już komisarzy polskich. Złożyło się
na to wiele przyczyn, lecz jedną z ważniejszych była koronacja pruska w 1701
roku.

WOJCIECH W I T K O W S K I

LUBLIN TRYBUNALSKI
W świadomości mieszkańców Rzeczypospolitej szlacheckiej Lublin od 1578
roku — obok Piotrkowa Trybunalskiego — był jedną z dwóch stolic sądowych
Królestwa. W nich bowiem ulokowano Trybunał Główny Koronny. Do istotniejszych w mieście urzędów dla szlachty o charakterze wojewódzkim i powiatowym (województwo, gród, sejmiki, sądy ziemskie i grodzkie itp.) doszła teraz
najwyższa magistratura w tak ważnej dziedzinie jak wymiar sprawiedliwości.
Rola prawa i prawników w szlacheckiej Rzeczypospolitej była duża. Wyrażało
się to w ówczesnych doktrynach prawno-ustrojowych, jak i w poglądzie, iż fach
prawnika jest godny szlachcica, bo „gdzież się szlachta mają polerować, jeśli nie
na wojnie, u dworu i w trybunale". W XVIII wieku adwokatura stała się niemal
całkowicie monopolem szlachty. Znaczenie prawa wynikało też z poglądu, iż
jest ono jednym z fundamentów państwa, jak i ze skomplikowanych stosunków
własnościowych.
Druga połowa X V I wieku to czasy generalnego przełomu w ustroju ówczesnych sądów szlacheckich. Dotychczas funkcjonowanie sądów dla szlachty
opierało się na zasadzie, iż król jest dla niej najwyższym sędzią. Mógł on
w sądzie nadwornym czy też w czasie sejmu sądzić wszystkie sprawy zarówno
w pierwszej, jak i w drugiej instancji. Po roku 1523, tj. po ostatecznym rozpowszechnieniu instytucji apelacji w polskim procesie ziemskim, liczba spraw
w sądzie królewskim niepomiernie wzrosła. Odwołania od niższych sądów szlacheckich — ziemskich, grodzkich czy podkomorskich — z biegiem lat zaczęły
zalegać coraz bardziej, dezorganizując cały system wymiaru sprawiedliwości (za
czasów Zygmunta Augusta liczba nie rozpatrzonych spraw wzrosła już do kilkudziesięciu tysięcy). W tym stanie rzeczy reforma sądownictwa najwyższego
stawała się koniecznością. Mimo to koncepcje nowego sądownictwa rodziły
się powoli, wywołując spory i kontrowersje tak na dworze królewskim, jak
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i wśród samej szlachty. Odebranie królowi najwyższego sądownictwa spowodowałoby znaczne osłabienie jego władzy. Z drugiej strony szlachta, zwłaszcza
średnia, zgrupowana w stronnictwie egzekucyjnym coraz częściej postulowała
zastąpienie sądu królewskiego trybunałami szlacheckimi. Wiązało się to z ogólną
walką stanu szlacheckiego o jak najszersze zdobycie swobód politycznych i społecznych.
W roku 1578 na sejmie warszawskim przeprowadzono podstawowe zmiany
w sądownictwie apelacyjnym. Utworzono nową, najwyższą instancję sądową pod
nazwą Trybunału Głównego Koronnego (Iudicium Ordinarium Generale Tribunalis Regni). Król zrzekł się swych uprawnień najwyższego sędziego na rzecz
stanowego sądu szlacheckiego. Fakt ten spowodował dalszy wzrost znaczenia
szlachty kosztem osłabienia pozycji panującego. Ważna dla szlachty i całego
państwa decyzja oznaczała też w ówczesnych warunkach ustrojowych postęp
w dziedzinie wymiaru sprawiedliwości. Utworzono instytucję stałą, zajmującą
się tylko sądownictwem, oddzielną od administracji, opartą na nowych zasadach
odpowiadających pojęciom prawnym społeczeństwa.
Miejscem sądów trybunalskich miały być według konstytucji sejmowej Lublin (dla Małopolski) i Piotrków (dla Wielkopolski). Wybór tych miast wydaje
się, że nie był przypadkowy, zwłaszcza jeśli chodzi o Lublin. Lublin liczący pod
koniec X V I wieku ponad 10 tys. mieszkańców był nie tylko centrum regionu,
ale i jednym z największych i najznamienitszych miast Korony. Nazywano go
miastem pierwszej klasy (primae classis) lub też miastem głównym, tak samo
jak określono Kraków, Warszawę, Poznań. Lublin był często siedzibą obrad sejmowych i zjazdów szlachty, sam zresztą miał prawo wysyłania posłów na sejmy
walne. Tu podpisano w 1569 roku tak ważną unię między Polską a Litwą. Znaczenie polityczne zawdzięczało miasto dogodnemu położeniu, a także gospodarczej
i handlowej roli w Rzeczypospolitej. XVI-wieczny Lublin był dużym ośrodkiem produkcji rzemieślniczej, miejscem słynnych jarmarków, jednym słowem
silnym organizmem miejskim. Bogate, ludne, położone centralnie (jeśli chodzi
o Małopolskę) miasto wydawało się być dobrym miejscem na „stolicę sądów
trybunalskich Królestwa". Można przypuszczać, że czynnik dobrego położenia
miasta odegrał przy wyborze decydującą rolę. Na ulokowaniu sądu w Lublinie
zaważył również fakt dużej roli szlachty lubelskiej i sandomierskiej w dziele
reformy sądowej, funkcjonowanie już w mieście oryginalnego (i ponadregionalnego) sądu ultimae instantiae. Umiejscowienie najwyższego sądu szlacheckiego
niewątpliwie wyróżniło jeszcze bardziej Lublin.
Zajmijmy się teraz szczegółowiej organizacją i funkcjonowaniem Trybunału
według Konstytucji sejmowej z 1578 roku. Jeśli chodzi o kompetencje. Trybunał miał rozpatrywać: 1) odwołania w sprawach cywilnych od wyroków sądów
niższych, tj. ziemskich, grodzkich, podkomorskich, komisarskich i wiecowych,
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2) odwołania od orzeczeń sądów grodzkich w sprawach karnych objętych tzw.
czterema artykułami starościńskimi (podpalenie, napad na dom, rabunek na drodze publicznej i zgwałcenie), 3) sprawy starostów i urzędników grodzkich winnych niedopełnienia bądź naruszenia swych obowiązków przy sprawowaniu wymiaru sprawiedliwości, a zwłaszcza przy wykonywaniu egzekucji. Podobnie jak
inne sądy wykonywał jurysdykcję niesporną. Dokonane przed nim zapisy, protestacje, rekognicje, relacje itp. miały pełną moc prawną. Sądowi trybunalskiemu
podlegała szlachta i duchowieństwo — to ostatnie wtedy, gdy sądy szlacheckie
niższej instancji były władne do rozstrzygania spraw duchownych na podstawie
wyraźnego przepisu prawa. Nie było tych spraw wiele.
Terytorialnie władza Trybunału rozciągała się na obszar samej Korony. Nie
miała mu podlegać Litwa, która pragnęła zorganizować swój własny ustrój sądowy, dalej województwa kijowskie, wołyńskie i bracławskie mające utworzyć
Trybunał w Lucku, a także Prusy Królewskie zostające przy dotychczasowej organizacji sądowej. Siedzibą Trybunału wyznaczono, jak już wspomniano, Piotrków
i Lublin. W Piotrkowie rozstrzygano spory z terenu Wielkopolski i Mazowsza,
tj. z województw: poznańskiego, kaliskiego, sieradzkiego, łęczyckiego, brzeskiego, inowrocławskiego, mazowieckiego, płockiego, rawskiego oraz z ziemi
wieluńskiej i dobrzyńskiej, a Lublin stanowił forum dla województw małopolskich: krakowskiego, sandomierskiego, ruskiego, podolskiego, podlaskiego, bełskiego i lubelskiego a także Ks. Oświęcimskiego i Zatorskiego.
Trybunał składali sędziowie wybierani corocznie przez szlachtę. Zwano ich
deputatami. We wrześniu każdego roku szlachta województwa lub ziemi dokonywała wyboru sędziów trybunalskich na sejmiku (zwanym odtąd deputackim).
Województwa mniejsze obierały jednego, a większe, jak np. z małopolskich: sandomierskie, podlaskie, ruskie — po dwóch. Kandydat miał być wedle słów konstytucji osobą „godną, bogobojną, cnotliwą, prawą i zwyczajów sądowych onego
kraju umiejętną, osiadłą". Nie musiał więc być wykształconym prawnikiem. Kadencja deputata trwała rok, a konstytucja zastrzegała iż powtórnie można było
być obranym po upływie 4 lat, chyba że szlachta danego województwa jednogłośnie dokonała wyboru i uprosiła, aby kandydat podjął się na nowo urzędu.
Wynika z tego, iż normalny wybór deputata przeprowadzony miał być większością głosów. Deputatów świeckich zasiadało w Trybunale 27 (16 Wielkopolan
i II Małopolan). Do nich dochodzili deputaci duchowni w liczbie 6 wybierani
przez kapituły, także na rok i również we wrześniu. Razem sąd liczył 33 sędziów.
Na jego czele stał marszałek, duchowni mieli swego prezydenta. Do spraw świeckich wystarczał sześcioosobowy komplet sądzący. Natomiast w sporach dotyczących dóbr duchownych lub gdy jedną ze stron był duchowny, komplet musiał
być większy (6 deputatów duchownych i takaż liczba świeckich). Trybunał wyrokował ostatecznie.
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Sędziowie mieli sądzić według prawa pisanego, jak przepisuje konstytucja:
„Sprawiedliwie z regestru po województwiech jako wotują nie odstrzelając się od prawa
pospolitego, jakiego która ziemia używa, Boga i sprawiedliwość j e g o świętą przed oczyma mając.
A sędziowie dekret na piśmie ferować mają, na którym skrypcie, dwa albo trzej sędziowie podpisać
się mają. A gdzieby się trafiła różność, albo też równość głosów mają raz, dwa, trzy znowu przez
glosowanie puścić (czyli w zasadzie dążono do jednomyślności wyroku —

W. W.), i przy tej

stronie konkluzyja zostawać ma, która za sobą dowodów prawnych więcej będzie miała, a po tym
większa część konkludować ma".

W razie równości głosów w procesach z duchownymi (tzw. sporach mieszanych) sprawę należało odesłać do sądu sejmowego.
Swoje czynności Trybunał rozpoczynał z początkiem listopada w Piotrkowie. Wszyscy nowo obrani sędziowie obowiązani byli do złożenia przysięgi,
podkreślającej przede wszystkim konieczność zachowania bezstronności w wyrokowaniu. Dalej dokonywano wyboru marszałka i prezydenta. Po uroczystej
reasumpcji Trybunał rozpoczynał sądy, rozpatrując po kolei sprawy z poszczególnych województw — aż do Niedzieli Palmowej. Po świętach wielkanocnych
wszyscy deputaci zjeżdżali do Lublina, by rozsądzać województwa małopolskie.
Sądy lubelskie trwać miały od Niedzieli Przewodniej do wyczerpania wszystkich
spraw wniesionych w danym roku. Egzekucja dekretów trybunalskich powinna
być wykonywana przez właściwe terytorialne sądy grodzkie. Funkcje kancelaryjne w Trybunale piotrkowskim pełnił pisarz ziemski sieradzki, a w lubelskim
— lubelski. W myśl ordynacji Trybunał piotrkowski używał pieczęci województwa sieradzkiego, a lubelski — lubelskiego. Chcąc zapewnić bezpieczeństwo
obrad i należny szacunek sądowi konstytucja nakazywała:
„Przed który to sąd osoba żadna jakiegokolwiek dostojeństwa i godności, która by akcyji
prawnej nie miała, chodzić nie ma. A kogo z regestru zawołają do sprawy jego, nie z żadnym
tumultem do sprawy swej przystąpić i do gmachu wchodzić ma, tylko samoczwart najwięcej
chodzić ma, to jest sam z prokuratorem a dwa przyjaciele. A jeśli by który upornie wszedł, albo
napomniony wyniść nie chciał, abo w domu sądowym wołanie czynił tedy ma być na nim skazana
podwójna kara 14 grzywien, którą zaraz pod wtórną podobną karą nie odchodząc od sądu, sądowi
położyć powinien będzie, a przeciw opornemu egzekucyja sprawy osądzonej iść ma".

Za sprawowanie zaszczytnej funkcji deputata nie ustanowiono żadnego wynagrodzenia, z wyjątkiem 15 groszy od wyroku.
Mimo dość rozległych uprawnień Trybunał, w świetle swej konstytucji, nie
pozostał sądem dla wszystkich spraw szlacheckich. W szczególności odtąd sąd
sejmowy (także kosztem władzy sądowej monarchy) sądził w pierwszej i ostatniej
instancji: I ) spory między stanami, 2) zdradę stanu i niektóre sprawy, w których
oskarżonemu szlachcicowi osiadłemu groziła kara śmierci lub więzienia, utrata
czci i konfiskata dóbr, 3) sprawy urzędników za przestępstwa popełnione w czasie
urzędowania. Pewne sprawy zostały też w sądzie nadwornym. Trybunał Koronny
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ukształtował się przede wszystkim jako sąd najwyższy dla spraw cywilnych,
nader ważnych dla szlachty.
Konstytucja z 1578 roku w dos'ć lapidarny sposób okres'lala charakter nowego
sądu. Ustawodawca zostawił jednak możliwość korygowania jej norm postanawiając: „a Trybunału tego pospolitego koronnego poprawa zawżdy ma być wolna
za zezwoleniem wspólnym na sejmie".
Ostatnie dwudziestolecie X V I wieku przyniosło terytorialne rozszerzenie
działalności Trybunału. W roku 1589 przystąpiła do niego szlachta województwa wołyńskiego i bracławskiego, a w rok później województwa kijowskiego,
rezygnując tym samym ze swojego Trybunału w Lucku. Także w roku 1589 poddały się pod orzecznictwo Trybunału trzy województwa pruskie. Województwa
wschodnie sądziły się w Lublinie, wybierały one łącznie 10 deputatów świeckich. Prusy, dołączone do kadencji piotrkowskiej, reprezentowało 6 deputatów
świeckich i 2 duchownych. Przy rozpatrywaniu spraw Trybunał miał uwzględnić
odrębności prawne w dołączonych terytoriach. Litwa natomiast jeszcze wcześniej
(w r. 1581) utworzyła na wzór Trybunału Koronnego osobny Trybunał sądzący
kolejno w Wilnie, Nowogródku lub Mińsku.
Z początkiem X V I I wieku Trybunał stał się więc sądem dla całej Rzeczypospolitej. Zaczął odgrywać coraz większą rolę w społeczności szlacheckiej. Rozpoczęły się też w nim zmiany, których przyczyny były różne. Zmieniające się
życie samo narzucało konieczność pewnych reform zmierzających do usprawnienia jego działalności, likwidujących coraz bardziej narastające nieprawidłowości w jego funkcjonowaniu. Wzmagające się rozprzężenie i anarchia w życiu
politycznym Polski, zwłaszcza od połowy X V I I wieku, nie ominęły i Trybunału, a wręcz przeciwnie: zaczęły coraz wyraźniej wyciskać na nim swe piętno.
W X V I I wieku dokonywano głównie uzupełnień, poprawek konstytucji z roku
1578, nie naruszając istoty sądu, niemniej koniecznych i ważnych dla właściwego
sprawowania urzędu. Działalność Trybunału regulowały odtąd nie tylko konstytucje sejmowe, ale i własne ordynacje wydawane na początku każdej kadencji.
Duża rolę zaczynała również odgrywać praktyka. Bardzo ważny był także wzrost
znaczenia prawa wśród szlachty. Przypatrzmy się bliżej tym zmianom, zwracając
głównie uwagę na kadencję lubelską.
Najpierw istotne novum co do terytorium. Po traktacie polsko-rosyjskim
z roku 1634 zawartym w Polanowie, Rzeczypospolita uzyskuje ziemię siewierską
i czernichowską, tworząc z nich województwo czernichowskie i pod względem
sądowym dołączając je do lubelskiej kadencji Trybunału. Województwo reprezentowało w sądzie dwóch deputatów. Tak ostatecznie ukształtował się zakres
władzy terytorialnej Trybunału.
Jurysdykcja Trybunału zyskała od razu wielką popularność wśród szlachty.
Zaczęło do niego wpływać coraz więcej spraw, powodując zaległości w wyro-
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kowaniu. Tak sejm, jak i ordynacje trybunalskie starały się ograniczać rozległe prawa stron procesowych do apelacji. Czyniła to ordynacja Trybunału Lubelskiego z roku 1624, a konstytucja sejmowa z roku 1670 wręcz zabraniała
w wielu wypadkach zakładania apelacji, jak: w sprawach o sumy do 3 tys.
złotych, a także w sprawach o zranienie lub zabicie nieszlachcica, o wydanie
poddanych zbiegłych, o dziesięciny liquidi iuris, wyderkafy, grabieże i w ogóle
o szkody do 500 zł. Poza tym późniejsze konstytucje sejmowe starały się, nie
naruszając głównych postanowień ustawy z roku 1578, ograniczać zakres działalności sądu, głównie z racji coraz częstszego uzurpowania sobie szerokiej władzy
przez Trybunał. Już w roku 1601 sejm zakazuje sędziom trybunalskim mieszać się
w sprawy z „miejsca onego, gdzie się sądy odprawują, gospod rozdawać, ustaw
rzeczom czynić, myta albo targowych wybierać [ . . . ] ludzi miejskich [ . . . ] do
swych sądów nie wciągać, zostawując każdego przy jego jurysdykcji". Później
znajdujemy zastrzeżenie, by Trybunał nie mieszał się w jurysdykcję sądów nadwornych i starostów grodowych. W roku 1663 postanowiono, iż Trybunał nie
może rozpatrywać sporów, na które nie ma opisanych praw, tj. że wyroki Trybunału nie mogą vim legis sapere (tj. przywłaszczać sobie mocy ustawy). Gdy
brakowało ustanowionego prawa, sprawy rozstrzygać miał sejm, traktując je jako
novum emergens. Ważnym powodem narastającego zagęszczenia spraw stała się
praktyka traktowania Trybunału jako sądu I instancji. Sprawy z tzw. „gołych
pozwów" coraz częściej zjawiały się na wokandach i przeciwko tej praktyce
nie zapobiegano skutecznie. Szlachta, a zwłaszcza magnateria, zaczęła traktować
Trybunał jako swój główny i jedyny sąd.
Od schyłku X V I I wieku w miarę postępującego rozprzęgania instytucji państwowych szerzyło się pieniactwo, a Trybunał — często nadużywany — stawał się forum zmagań frakcji magnackich walczących o prymat w państwie.
Miarą rozprocesowania się społeczeństwa już w pierwszej połowie X V I I wieku
mogą być liczby wzięte z regestrów trybunalskich. Tylko z województwa lubelskiego było w 1611 roku spraw zwyczajnych 688, w 1621 roku spraw taktowych
(o występki popełnione w miejscu urzędowania sądu) 750; w 1644 roku spraw
areszt owych z powiatu lubelskiego 387, z powiatu urzędowskiego 40, a z ziemi
łukowskiej 31. Oczywiste, iż nie wszystkie z nich dochodziły do skutku, np.
spadały z wokandy z powodu niestawiennictwa stron, nie wszystkie były czasochłonne, ale przytoczone liczby mogą świadczyć o ogromie prac Trybunału.
Powtórzmy za W. Łozińskim, że dla szlachty procesy sądowe były chlebem powszednim.
Natłok procesów sprawił, iż czas przeznaczony na kadencję sądową okazał się zbyt mały. Uchwały sejmowe zaczęły więc „przyczyniać czasu sądom
trybunalskim". Dla kadencji piotrkowskiej w roku 1611 postanowiono, że sądy
w Piotrkowie rozpoczynać się będą 4 października, a kończyć w Kwietną Nie-
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dzielę (pierwszą przed Wielkanocą). Sesję lubelską, trwającą zazwyczaj do końca
sierpnia, prolongowano w roku 1623 do 4 października. W roku 1669 okazało
się, iż w Trybunale lubelskim było bardzo dużo spraw — województwa czekały
na swoją kolej po kilka, a nawet kilkanaście lat. Sejm z tego roku przedłużył sądy
w Lublinie do Bożego Narodzenia okresowo na 7 lat. Uchwała ta w założeniu
czasowa okazała się nader trwała. Kadencja lubelska będzie odtąd zawsze kończyć się przed Bożym Narodzeniem. Naturalnie w Piotrkowie od października
zaczynał już sądzić nowy Trybunał.
Konstytucja z roku 1578 ustanowiła porządek wywoływania spraw po kolei
województwami. Od razu jednak praktyka, a później i akty prawne zaczęły ustalać inny system sądzenia, dzieląc sprawy wedle kategorii, i stosownie do tego
sporządzać regestry tych spraw, oznaczając jednocześnie kolejność ich wywoływania. Przepisano też terminy, w których miały być sądzone województwa,
a konstytucja z roku 1601 nakazała w ramach województw rozstrzygać sprawy
powiatami. Z biegiem lat powstawało coraz więcej regestrów, niektóre z nich
stawały się uprzywilejowane, tzn. sprawy w nich zapisane miały pierwszeństwo.
Nie uporządkowano ich jednak, praktyka w tym względzie była tak chaotyczna,
że konstytucje często stwierdzały, iż „nie mała waryjacyja dzieje się w regestrze spraw przychodzących do Trybunału" (r. 1609, 1618). Dawało to pole do
wielu nadużyć, polegających m.in. na przerzucaniu spraw do regestrów mających
pierwszeństwo, tworzeniu nowych „wymyślnych" regestrów. Dla Trybunału lubelskiego przełomowa w tej kwestii miała się stać wspomniana już ustawa z roku
1670 porządkująca regestry i ustalająca kolejność rozstrzygania spraw. Było już
ich tak wiele, że dla osądzenia wszystkich województw należało wyznaczyć dwa
lata w jednej kadencji. Utrzymały się jednak regestry uprzywilejowane, jak np.
regestr spraw ariańskich, spraw kryminalnych, skarbowych, taktowych, z których
sprawy mogły być wywoływane w każdym czasie. Strony czyniły nadal wszystko,
by do takiego się dostać, gdyż tylko w ten sposób mogły liczyć na wcześniejsze rozstrzygnięcie sprawy. Inaczej można było czekać na wyrok i kilka lat.
Liczba deputatów w porównaniu z ustawą z roku 1578 znacznie wzrosła,
dochodząc w drugiej połowie X V I I wieku do 50 świeckich i 8 duchownych. Wynikło to zarówno z terytorialnego rozrostu Trybunału, jak i z faktu, że niektóre
województwa uzyskały większą reprezentację w sądzie, np. od roku 1677 lubelskie obierało dwóch sędziów, podobnie krakowskie i bełskie. Deputaci od 1613
roku byli obowiązani do zachowania tajemnicy sądowej. Jest rzeczą oczywistą,
że mieli oni sądzić uczciwie i bezstronnie. Z biegiem lat jednak niezbyt solidne
traktowanie przez nich obowiązków zaczynało być coraz częstsze w Trybunale.
Uchwała sejmu elekcyjnego z 1669 roku przypominała sędziom o ich podstawowych obowiązkach, a w 1676 roku postanowiono, że deputat, któremu dowiedzie
się przekupstwa, zostanie usunięty z Trybunału, straci prawo do innych funkcji
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publicznych, a przekupujący przegra sprawę. W literaturze XVII-XVIII-wiecznej
spotykamy i takie portrety satyryczne sędziów trybunalskich:
K R A K O W S K I (DEPUTAT)
Wielki humor — a przy tym wielce jest obłudny.
Nieroztropny i przykry — i w racjach nudny,
A podług uprzedzenia częściej sądzi sprawy,
Wino czasem a karty miłe mu zabawy.
ŁĘCZYCKI
Parobek jest po trzeźwu — burda gdy pijany
Umie tylko wytrząsać butelki i dzbany,
Idzie .ślepo, gdzie hetman i puławski każe
I takowym postępkiem swój charakter maże.

Członkowie sądu ziemskiego (sędzia, podsędek i pisarz) lubelskiego i sieradzkiego mieli szczególne obowiązki w czasie sądów trybunalskich. Uczestniczyli
w jego sesjach, a pisarze ziemscy prowadzili kancelarię sądową. Już trzy tygodnie
przed rozpoczęciem kadencji przyjmowali wpisy od zgłaszających się stron, dalej
przygotowywali regestry, wypisy itd. Pisarz i inni urzędnicy za swe czynności
otrzymywali wynagrodzenie od procesujących się stron; z opłat tych pokrywano
także wydatki kancelaryjne. Dochód Trybunału lubelskiego wyniósł np. w 1683
roku 1013 zł, a w 1692 roku 1580 zł.
Wraz z pogłębiającymi się w ciągu X V I I wieku deformacjami w systemie
wewnętrznym Rzeczypospolitej upadały i sądy. Trybunał był sądem o największym znaczeniu, funkcjonował jednak źle. Na tle ogólnej sytuacji w państwie
ułomności w organizacji Trybunału, nie załatwione mimo licznych konstytucji
występowały coraz bardziej. Czasy saskie przyniosły jeszcze większy kryzys
w jego normalnym funkcjonowaniu — szerzyło się pieniactwo, wsparte prawie
nieograniczoną możliwością stosowania środków prawnych przeciwko orzeczeniom sądowym. Nietrwałość wyroków trybunalskich była zjawiskiem notorycznym — nawet uzyskanie kilku wyroków w danej sprawie nie gwarantowało pomyślnego jej zakończenia. Celnie ujął to polski pamiętnikarz Jędrzej Kitowicz,
iż za Augusta III:
„sprawiedliwość trojakie miała pobudki, z których następowała: jedna była podług prawa
i sumienia, kiedy sprawa toczyła się między osobami z siebie słabymi i żadnego wsparcia od
panów nie mającymi. Druga była kupna i przedajna, tą handlowali deputaci z pacjentami bogatymi,
wziętymi, reputację w narodzie mającymi i wszelkich sztuk na zepsucie sumienia sędziowskiego,
czyli jak mówią korupcyją zażyć umiejącymi. Niekoniecznie albowiem deputaci samym złotem
dawali się przekupować, szli oni za powabem przyjaźni, za obietnicą wzajemnej i przyszłej odslugi
i za ponętą podwiki i pulchnego gorsa, które ojcowie i mężowie mający sprawy do trybunałów

LUBLIN TRYBUNALSKI

137

jako pewną pomoc słabym na czas dokumentom zwozili. Trzecia sprawiedliwość wypływała od
panów trzęsających trybunałami".

Szlachta, dla której Trybunał był magistraturą najwyższej wagi, widząc niedoskonałość jego sądów, często postulowała przeprowadzenie w nim istotniejszych
zmian. W 1726 roku doszło do korektury Trybunału. Rozrzucone dotychczas
liczne akty prawne zabrano w jedną całość, nie przeprowadzono jednak w ustroju
Trybunału generalnych zmian. Ze spraw nowych uregulowano regestry i terminy
kadencji wielkopolskiej (rozciągając na nią przepisy wydane w roku 1670 dla
Lublina). Walcząc z nieuczciwością sędziów korektura nakazała im składać po
skończeniu Trybunału przysięgę, że nie brali łapówek. Wprowadziła tajny wybór marszałka. Zwracała uwagę na zachowanie szacunku wobec sądu, przestrzeganie porządku na sesjach, trzeźwość deputatów itp. Wiele miejsca poświęciła
patronom trybunalskim. Korektura nie uzdrowiła działalności Trybunału. Nadal
miało w nim miejsce łapownictwo i inne praktyki obchodzenia wymiaru sprawiedliwości.
W latach pięćdziesiątych XVIII wieku Trybunał stał się miejscem intryg
stronnictw politycznych „familii" Czartoryskich, Potockich i kamaryli dworskiej
z Briihlem na czele. Doszło nawet do jego zerwania w 1749 roku. Fakt niedojścia
do skutku Trybunału wzburzył szlachtę bardziej niż zerwanie obrad sejmowych.
Trybunał występował zawsze z wielką ostentacją i honorami. Otwarcie sesji rozpoczynało się niezwykle uroczyście i hucznie. Marszałkowie, przeważnie
wielcy panowie, prześcigali się w wystąpieniach, uroczystych wjazdach, przyjęciach, balach itp. Doszło nawet do tego, że Trybunał zaczął być określany jako
„Najjaśniejszy", chociaż tytuł ten przysługiwał tylko monarsze.
Czasy stanisławowskie przyniosły, podobnie jak w innych dziedzinach, próby
ulepszenia ustroju i funkcjonowania Trybunału. W wyniku zamierzonych reform
sejm w 1764 roku uchwalił „rozdzielenie Trybunałów Koronnych" tworząc odrębne sądy najwyższe dla Wielkopolski i Małopolski, każdy o dwuletniej kadencji. Trybunał Małopolski miał sądzić na przemian w Lublinie i Lwowie, a Wielkopolski w Piotrkowie, Poznaniu i Bydgoszczy. To cenne novum, zwłaszcza dla
rozwiązania problemu zalegania spraw, nie istniało długo i wobec głosów sprzeciwu już w 1768 roku przywrócono dawną jedność Trybunału, z tym że jako
miasta trybunalskie doszły Lwów i Kalisz. Jednego roku odprawiano sądy we
Lwowie i Piotrkowie, drugiego przenoszono się do Lublina i Kalisza. Konstytucja z 1768 roku zmniejszyła liczbę deputatów do 28, zaostrzyła dyscyplinę ich
pracy, ustanowiła im pensje w wysokości 10 tys. zł, a marszałkowi i prezydentowi 20 tys. zł płatne ze skarbu koronnego. Komplet sędziowski wynosił 7 osób,
a konstytucja zmieniła procedurę głosowania nad wyrokiem w ten sposób, że po
pierwszych dwóch jawnych głosowaniach, trzecie było tajne i ostateczne. Upo-
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rządkowała także regestry — jednocześnie w kadencji lubelskiej przybył nowy
regestr do spraw Ordynacji Zamojskiej. Liczbę przysięgłych patronów przy Trybunale ograniczyła do 30, a w każdej sprawie zezwoliła na stawanie tylko 3 mecenasom. Sejm z lat 1773/1775 znowu przyniósł zmiany. Wrócono do dwóch
siedzib Trybunału: Lublina i Piotrkowa, a także do starego porządku odbywania
posiedzeń (regestr wojewódzki rozłożony na dwa lata), utrzymując jednak reformy z 1768 roku. Sejm Czteroletni ustanowił dla Rzeczypospolitej dwa trybunały mające stale urzędować. Jeden dla Małopolski z siedzibą w Lublinie, drugi
dla Wielkopolski w Piotrkowie. Sejm mocno zaakcentował konieczność szybkiego załatwienia spraw w Trybunałach i potrzebę zwalczania korupcji i innych
ujemnych zjawisk wypaczających ich dotychczasowe funkcjonowanie. Na sejmie
grodzieńskim w 1793 roku miała miejsce jeszcze jedna reforma Trybunału, ale
na skutek upadku państwa nie weszła w życie. Podzielono wówczas Trybunał na
świecki i duchowny, a oba te wydziały miały stale urzędować tylko w Lublinie
(w wyniku rozbiorów nastąpiła utrata Wielkopolski). Ze względu na zmniejszenie terytorium liczbę deputatów ograniczono do 15. Ostatnie swoje posiedzenie
Trybunał Koronny odbył w 1794 roku.
W ciągu dwustu lat istnienia Trybunału Lublin był centrum prawniczego
świata szlacheckiej Rzeczypospolitej. Wraz z upadkiem nauki prawa, w rozumieniu uniwersyteckim, coraz większego znaczenia nabierali prawnicy — praktycy.
Znajomość prawa nabywano więc zrazu dependując, a później palestrując przy
sądach, szczególnie w lubelskim Trybunale. Celnie ujął to w „Panuętnikach"
K. Koźmian:
„Palestra w kraju była praktyczną szkołą umiejętności prawa, jeżeli ta umiejętność była
podobną do nabycia z tylu sprzecznych z sobą ustaw ad casum przez kilka wieków pisanych
i odwoływanych i w ogromnych kilku voluminach w języku łacińskim po większej częs'ci
umieszczonych. Infima i gramatyka tej szkoły były przy dykasteriach grodzkich i ziemskich;
przy Trybunale lubelskim była j e j akademia... Powiem więcej, praktyka tu przy najwyższym
sądzie była szkolą w y m o w y , a czasem tylko retoryki. Ona izbom poselskim i senatowi dostarczała
Cyceronów i Hortensjuszów... Nie można się więc dziwić, że palestra lubelska była liczna, bo
się do niej młodzież z całego kraju cisnęła".

Był więc Lublin, cokolwiek byśmy powiedzieli o dodatnich i ujemnych cechach
tego kształcenia, ośrodkiem wychowania młodzieży prawniczej.
Wymienione elementy działań Trybunału dobitnie przekonują o jego wysokim
miejscu w życiu prawnym i społecznym Rzeczypospolitej. Umiejscowienie go
w Lublinie niewątpliwie wpłynęło również na szczególny wzrost zainteresowania prawem wśród miejscowych środowisk magnackich i szlacheckich, zwłaszcza
tych ostatnich. Trafiło ono na podatny grunt, gdyż w X V I stuleciu na Lubelszczyźnie niezwykle żywy był ruch literacki i umysłowy, a szlachta lubelska celowała w fermencie intelektualnym epoki. I co charakterystyczne, w dobie kontr-
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reformacji i baroku przynoszącej w Lubelskiem spadek aktywności kulturowej
zainteresowanie prawem pozostaje, by ze znaczną siłą odżyć w drugiej połowie
X V I I I wieku. Niewątpliwie bliskość sądu najwyższego i Akademii Zamojskiej
gdzie studiowano prawo, odgrywała tu rolę decydującą, bo przecież idealnym
rozwiązaniem było łączenie pracy na roli z awansem zawodowym. Nie można
pominąć też swoistego układu ekonomiczno-społecznego tego regionu, rzutującego na zjawiska kulturowe i kariery młodzieży szlacheckiej. Przede wszystkim na Lubelszczyźnie dominowała własność szlachecka nad królewszczyznami
i własnością duchowną. Obok wielkiego „państwa" Zamoyskich z dwoma wielkimi prawnikami XVI-wiecznym Janem i XVIII-wiecznym Andrzejem, twórcą
zbioru praw sądowych, mieli w Lubelskiem majątki tacy magnaci, jak Czartoryscy, Potoccy, Lubomirscy czy Sanguszkowie. Obok fortun magnaterii mocny
ton życiu politycznemu Lubelszczyzny nadawała szlachta ziemiańska. Z bardziej
znanych rodzin przykładowo wymieńmy Orzechowskich (Jana i synów), Siennickich, Suchodolskich, Kiełczewskich, Zbąskich, czy później Dłuskich, Koźmianów, Hryniewieckich, Stoińskich. Właśnie z lubelskich domów szlacheckich
rekrutowali się patronowie trybunalscy i słuchacze akademii w Zamościu, oni też
w swoich środowiskach byli nosicielami dobrych i złych wzorów kultury prawnej. Z takiego środowiska wyrósł niewątpliwie Stanisław Orzechowski (ur. ok.
1590 r. — zm. ok. 1661 r.), syn P. Orzechowskiego, podkomorzego chełmskiego
i posła na sejm, właściciel Rejowca, Zulina, znany obrońca arian w Trybunale
lubelskim, sam arianin. Znamiennym przykładem kariery politycznej i prawniczej był Tomasz Dłuski (1713-1800) urodzony w ubogiej rodzinie szlacheckiej
we wsi Długie pod Lublinem, słynny obrońca trybunalski, później podkomorzy i poseł na sejmy. Dłuski znacznie się wzbogacił, a jego siedziba, Gutanów,
stała się ośrodkiem życia obywatelskiego. Podobnym miejscem była majętność
Andrzeja Koźmiana, palestranta trybunalskiego, później sędziego ziemskiego lubelskiego, składająca się z wsi Bystrzycy, Piotrowic, Gałęzowa i Prawiednik.
Jeden z jego synów, Kajetan (1771-1856), późniejszy znany pisarz i działacz polityczny, w młodości został przeznaczony przez ojca do kontynuowania zawodu
prawniczego i przez cztery lata uczył się prawa przy Trybunale lubelskim. Adwokatem, a następnie deputatem trybunalskim był Franciszek Grabowski (17501836), dziedzic Osmolić i Prawiednik pod Lublinem, później senator, wojewoda
Królestwa Kongresowego. Znawca prawa, dobry mówca, słynący z prawości
i uczciwości, był nader ceniony przez współobywateli. Podobnie było z Wincentym Grzymałą (1756-1824) z Hrubieszowskiego. Po ukończeniu szkół pijarskich,
będąc popierany przez Czartoryskiego, uczył się prawa przy Trybunale i został
wziętym adwokatem, a później deputatem. Do znacznych majątków ziemskich
w Lubelskiem, m.in. Pliszczyna, doszedł, parając się adwokaturą Józef Podhorodeński. Jego kancelaria adwokacka w Lublinie uchodziła za największą, on
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też kształcił dependentów (m.in. właśnie K. Koźmiana) i był popularną postacią
wśród szlachty lubelskiej.
Trybunał przyciągał kandydatów do nauki prawa i kariery nie tylko z Lubelskiego. Słynny prawnik XVII-wieczny, autor wielu traktatów, Jan Nixdorff
(1625-1697), po studiach w Rostocku, Królewcu i Leydzie, w 1650 roku rozpoczął praktykę adwokacką w Lublinie i kontynuował ją przez 10 lat. Lublin
pozostawał miejscem centralnym zwłaszcza dla adeptów prawa ze wschodnich
terenów Rzeczypospolitej — j e d n i tu pozostawali pracując zawodowo, dla innych
był to epizod, ale niosący ze sobą wiedzę o prawie i elementy kultury prawnej. Piotr Hadziewicz, przybyły ze Lwowa, z rodziny ormiańskiej, był w 1748
roku znanym obrońcą trybunalskim, posłem na sejm z województwa lubelskiego
w 1762 roku podstolim łukowskim. Z Humańszczyzny pochodził Wincenty Kamieński (ok. 1766-ok. 1812), od 1787 roku obrońca trybunalski, autor znanych
satyr poświęconych sądowi. Z Łucka wywodził się Jan Alojzy Orchowski (17671832), palestrant lubelski, publicysta, słynny adwokat warszawski w X I X wieku.
Wymownym przykładem może być przebieg kariery Jana Duklana Ochockiego
(1766-1848), po którym pozostał interesujący pamiętnik. Urodzony w rodzinie
średnio zamożnej szlachty na Wołyniu był palestrantem żytomierskim i za protekcją wojewody kijowskiego Józefa Stempkowskiego znalazł się od 1788 roku
w Lublinie, gdzie uczył się prawa i szybko został uznanym adwokatem. Do
zawodu prawniczego przeznaczony był Alojzy Feliński (1771-1820). urodzony
w Łucku, syn sędziego ziemskiego i właściciela dóbr na Wołyniu i Polesiu. Przyszły pisarz, poeta, autor hymnu „Boże coś Polskę", od 1788 roku był przez jakiś
czas dependentem w lubelskiej kancelarii adwokata Antoniego Dmochowskiego.
Był więc Lublin bez wątpienia ośrodkiem wychowania młodzieży prawniczej.
Rola Trybunału w życiu miasta była ogromna. Styl życia szlachty i magnaterii ściągającej licznie na procesy sądowe wyciskał na nim swe piętno. Od czasu
założenia Trybunału w szybkim tempie powstawały pałace magnatów (Firlejów,
Zebrzydowskich, Myszkowskich), dwory i dworki szlacheckie. O ile w 1602
roku w mieście i na przedmieściach było 65 dworów szlacheckich, to w 1616
roku stało ich już 79, a w 1660 roku — 96. Spowodowały one istotny rozwój
przedmieść lubelskich. Dawały nieraz początek jurydykom szlacheckim. Mieszczanie wznosili także gospody i szynki z obszernymi pomieszczeniami dla koni,
bryk i wozów. W czasie sesji trybunalskich wzrastało zapotrzebowanie na różnorodne towary i wyroby rzemieślnicze. Na przykład drohiczyński szlachcic,
który załatwiał w 1692 roku swoje prawne sprawy w Lublinie, zostawił tu 1262
złote, płacąc za stancję, jedząc, pijąc i kupując atrakcyjne ubiory i sprzęty dla
siebie i domu, a i „wino dla p. Patronów". Pobyty wielkich panów w grodzie
trybunalskim kosztowały dużo więcej. J. D. Ochocki wspomina, że Radziwiłłowie procesując się jednego roku w Trybunale wydali półtora miliona zło-
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tych. Dostatek miasta jeszcze w drugiej polowie X V I I wieku podkreślali (może
nieco przesadnie) cudzoziemcy podróżujący po Polsce. Francuz Franciszek Paulin Dalerac (Chevalier de Beaujeu) odwiedzając w 1679 roku Lublin, zanotował:
„Bogactwo ich (mieszkańców woj. lubelskiego— W. W.) powiększa się jeszcze przez napływ
pieniaczy, których przyciąga do stolicy Lubelszczyzny N a j w y ż s z y Trybunał Królestwa — rodzaj
parlamentu, o wiele znakomitszego jednak niż parlamenty francuskie, bo jedynego dla całej Polski
[ . . . ] . Lublin jest gęsto zaludniony i obficie zaopatrzony we wszystkie niezbędne towary, nawet
na użytek cudzoziemców, gdyż kupcy mają tu składy, a rzemieślnicy sklepiki dobrze zaopatrzone,
tak ze względu na siedzibę parlamentu (sądu — W. W.), jak i dlatego, że miasto leży na drodze
do Moskwy i prowadzi handel z granicznymi miastami Lewantu".

W 1669 roku król Michał Korybut Wiśniowiecki zwolnił Lublin, „w którym
sacrarium świętej sprawiedliwości Trybunału Koronnego corocznie odprawuje
się" od wszelkich stanowisk, przechodów żołnierskich, chlebów i asygnacyj.
W czasie sesji trybunalskich żywszym rytmem biło życie kulturalne i religijne
— dawano przedstawienia teatralne, często dochodziło (na początku X V I I w.) do
dysput religijnych, zwłaszcza między arianami a jezuitami. Z racji prowadzenia
sporów sądowych bądź pełnienia funkcji deputackich przewinęło się przez Lublin
wielu słynnych pisarzy i poetów, m.in. Szymon Szymonowie, Hieronim Morsztyn, Wacław Potocki, Wespazjan Kochowski, Jan Chryzostom Pasek. W 1765
roku prezydentem Trybunału był Ignacy Krasicki. Lublin i Trybunał zjawiały się
później w ich twórczości. Również z myślą o potrzebach trybunalskich w X V I I I
wieku lubelski urzędnik, wiceregent kancelarii grodzkiej Szymon Zagórski opracował obszerny zbiór formuł prawnych, który doczekał się w krótkim czasie
trzech wydań.
Można sądzić iż także dzięki Trybunałowi pozostawał Lublin w rzędzie
znaczniejszych miast polskich. Zmienił się też jego charakter: przestał pełnić
funkcję wielkiego emporium handlowego, został za to stolicą sądową południowo-wschodnich terenów Rzeczypospolitej.

A D A M ANDRZEJ W I T U S I K

TAK JAK W KONSTANTYNOPOLU. ..
„Ostatni mój list pisałem z Łańcuta, donosząc, że jedziemy do Kazimierza; aleśmy przyjechali
tu do Lublina, miasta, gdzie tak jak w Konstantynopolu przedają ludzi i kobiety; są to Szwedzi,
których Tatarzy w ostatniej porażce zabrali, a z której nikt nie uszedł, gdyż zostali otoczeni
zewsząd. Najdroższa kobieta kosztuje tylko 300 dukatów; przez litość chciano już wykupić
wszystkie i potem odesłać. Kiedy przedającemu nie dają tyle, co żąda, bije biedną niewolnicę
podług upodobania i robi z nią to, na co nie każda chętnie pozwala. Czynią zapewne to dla
wzbudzenia litości w kupujących. Jest tam między innymi bardzo piękna dziewczyna, którą
zostawili na podarunek dla chana (krymskiego). Królowa (polska Ludwika Maria) jednakże będzie
się wszelkimi sposobami starała, aby ją z rąk ich wyswobodzić"

— pisał w liście z Lublina z 5 września 1656 roku do przyjaciela sekretarz
królowej Ludwiki Marii, Francuz Pierre des Noyers. A w pięć dni później donosił:
„Zniesiono dwa tysiące jazdy szwedzkiej, z których ani jeden nie uszedł. Przedają ich tutaj
codziennie na targu, a kiedy Tatarowi nie dosyć dają za którego, ucina mu głowę. Królowa
/Ludwika Maria/ wykupiła dzisiaj dość piękną panienkę szwedzką za 1200 franków, gdyż pohańcy
grozili, że ją zgwałcą, jeżeli wkrótce wykupiona nie będzie. Kobiet już tylko bardzo mało mają,
panie bowiem nasze polskie za przykładem królowej wykupują j e i dają im wolność".

Wiadomości zawarte w listach sekretarza królowej Ludwiki Marii niewątpliwie szokują dzisiejszego czytelnika. Postarajmy się zatem wyjaśnić owe sprawy.
W momencie najazdu szwedzkiego na Polskę, w lipcu 1655 roku, Tatarzy należeli do sojuszników Rzeczypospolitej. Szybki rozkład państwa polskiego pod ciosami wojsk szwedzkich Karola X Gustawa poważnie zaniepokoił Krym. Groziła mu przecież zmiana wygodnego układu sił w Europie Wschodniej. Jesienią 1655 roku wyruszył więc z Krymu na czele
wojsk, lecz nie przeciw Szwedom, ale będącemu w wojnie z Polską Bohdanowi Chmielnickiemu i wspomagającym go Rosjanom — sam chan Mehmed Gerej IV. Na wieść o zbliżaniu się sił tatarskich Chmielnicki odstąpił
od oblegania Lwowa, zadowoliwszy się okupem. Rychło pod Jezierną zo-
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stał osaczony przez Tatarów, których wzmocnił oddział polski z Kamieńca
Podolskiego dowodzony przez wiernego królowi Janowi Kazimierzowi pułkownika Piotra Potockiego. Chmielnicki musiał pójs'ć na ugodę, podpisując
układ z Tatarami. Na mocy tego układu Chmielnicki podporządkował się
formalnie monarsze polskiemu Janowi Kazimierzowi, obiecał zerwać sojusz
z Rosją, zmniejszyć rejestr Kozaków do sześciu tysięcy oraz pomóc Polsce
w wojnie ze Szwedami. Wspomagający armię kozacką Rosjanie zostali pozbawieni łupów; musieli też uiścić duży okup, aby ratować się przed niewolą tatarską. Po tym sukcesie ordyńcy rozłożyli się obozem pod Haliczem,
skąd chan wysłał posła do króla Jana Kazimierza, donosząc mu o zwycięstwie nad Kozakami, zmuszeniu ich do wierności Polsce i przepędzeniu
Rosjan.
Na wiadomość o masowym przechodzeniu magnaterii i szlachty polskiej pod
protekcję króla szwedzkiego Karola X Gustawa rozesłał chan groźne uniwersały
po kraju, wzywające do oporu przeciw najeźdźcy. W jednym z nich miał
stwierdzić:
„Doniesiono nam. żeście opuścili Miłościwego Pana Jana Kazimierza, króla polskiego, brata
naszego, i przystali do jakiegoś Szweda, którego nie znamy i ani znać nie chcemy. Z tego
powodu napominamy was, abyście natychmiast do wierności królowi JM bratu naszemu wrócili,
bo w przeciwnym razie ta sama szabla, którąśmy przepędzili Moskwę i poskromili Kozaków i do
posłuszeństwa królowi zmusili, spocznie na waszych karkach wyniosłych, i sprawimy, że chcąc
nie chcąc brata naszego Jana Kazimierza królem uznacie, jako wiemym poddanym przystoi"

Bezskuteczne były starania dyplomacji szwedzkiej i wspomagającej ją siedmiogrodzkiej w celu odciągnięcia Tatarów od sojuszu z Janem Kazimierzem.
Chan Mehmed Gerej IV wprawdzie powrócił wnet na Krym, pod Haliczem pozostała jednak większość ordy. Jej obecność szachowała zarówno przymuszonego do wierności Polsce Chmielnickiego, jak i Szwedów oraz pomagała stronnikom Jana Kazimierza przetrwać krytyczne chwile i powoli umocnić swe pozycje. Dzięki Tatarom utrzymali oni w swoich rękach kluczowe i ważne ośrodki
w południowo-wschodniej części kraju: Lwów i Kamieniec Podolski, a także województwo ruskie i większość podolskiego. I rychło zwłaszcza Lwów miał stać
się podstawą działań przeciw okupantowi szwedzkiemu.
Dotrzymanie wierności przez chana krymskiego Janowi Kazimierzowi podnosiło na duchu wielu Polaków, ważyło na decyzjach politycznych: pozostać
wiemym czy nie prawowitemu monarsze. I tak na zjeździe szlachty krakowskiej
21 grudnia 1655 roku w Nowym Sączu obradujący, „wzbudzeni statecznością
chana tatarskiego", postanowili zawiązać konfederację w obronie prawowitego
króla i wezwać pod broń pospolite ruszenie. Niechętnym i opieszałym grozili:
„Chan tatarski tego dokłada, że któregokolwiek szlachcica w domu, nie na usłudze pospolitej (by) zastał, jako nieprzyjaciela koronnego znosić będzie". Podobne
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postanowienie podjęli konfederaci w Tyszowcach osiem dni później. Tymczasem
jednak przebywające pod Haliczem wojska tatarskie przed nadejs'ciem zimy wycofały się do swoich siedzib.
Dla króla Jana Kazimierza dotrzymanie sojuszu przez Krym było jednym
z istotnych argumentów przemawiających za powrotem do kraju, który opuścił,
udając się na emigrację na habsburski wtedy Śląsk.
Jan Kazimierz od samego początku najazdu szwedzkiego pokładał wielkie
nadzieje w pomocy tatarskiej. Dwór królewski zabiegał na Krymie o przysłanie
czambułów tatarskich, które byłyby użyte do walki przeciw szwedzkiemu najeźdźcy. Oczywiście, zdawano sobie sprawę z faktu, że tego rodzaju ewentualna
pomoc zawiera i poważne niebezpieczeństwo, że tatarski sojusznik może być
groźny i dla ludności polskiej, niemniej efekt wojskowy tej pomocy mógł być
tak duży, że warto było się o nią starać. Przede wszystkim wprowadzono by
do walki nie znanego szwedzkiemu żołnierzowi przeciwnika. Szwedzi odczuwali
strach przed Tatarami, była to trwoga przed wrogiem, którego sposobów i techniki walki nie znano, o którego okrucieństwie i dzikości krążyły przerażające
wieści. Dla żołnierza szwedzkiego popadnięcie w niewolę innego regularnego
wojska znaczyło najczęściej wcielenie do jego szeregów. Natomiast w wypadku
Tatarów, nie dających podobno pardonu, czekała go śmierć lub brzemię okrutnej
i przerażającej niewoli na Wschodzie, zwłaszcza straszliwy los przykutego do
końca życia galernika.
Posiłki tatarskie przeciw Szwedom zostały wysłane do Rzeczypospolitej
późną wiosną 1656 roku, a więc prawie rok po najeździe Karola X Gustawa na
Polskę. Był to stosunkowo niewielki czambuł ordy budziackiej. Według znawcy
przedmiotu Bohdana Baranowskiego, czambuł ten liczył około 2000 żołnierzy.
Na czele korpusu ekspedycyjnego stanął „wojewoda ord białogrodzkich", znany
polityk tatarski Subchan Ghazi aga. W 1649 roku walczył przeciw Polakom
pod Zbarażem. Rok wcześniej dowodził jednym z czambułów na Ukrainie jako
sojusznik Chmielnickiego. Początkowo uchodził za przeciwnika porozumienia
z Polską, potem stał się jego żarliwym zwolennikiem.
Posiłki tatarskie przybyły do Polski w początkach lata 1656 roku. 27 lipca
Subchan Ghazi aga miał uroczystą audiencję u króla Jana Kazimierza. Po
powitaniu ofiarowano mu w podzięce pozłacaną szablę wysadzaną turkusami.
„Ta szabla rozbije w puch królewskich wrogów" — stwierdził Subchan Ghazi
aga z typowo wschodnią przesadą. Jego wypowiedź została mile przyjęta przez
wszystkich, szczególnie przez królową Ludwikę Marię. Donosiła ona swej
przyjaciółce, pani de Choisy:
„ R o z m o w a j e g o zabawna i pełna dowcipu. Gdybyś kiedys; potrzebowała Tatarów, pisz do
mnie, dowódca ich jest moim przyjacielem i powiada, że okrom króla (Jana Kazimierza) i Pana
(Stefana) Czarnieckiego, tylko mnie jedną szanuje".

10 Lublin w dziejach i kulturze Polski
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Wyjaśnijmy, że Stefana Czarnieckiego znali Tatarzy z wcześniejszych walk
z Chmielnickim na Ukrainie i że zaimponował im odwagą, talentem wojennym
i sposobami walki, bardzo odpowiadającymi ordzie.
W trzydniowej bitwie ze Szwedami i Brandenburczykami pod Warszawą
(28-30 lipca), która ostatecznie zakończyła się klęską wojsk Rzeczypospolitej,
Tatarzy wzięli już udział i należy stwierdzić, że odegrali w walce dość poważną
rolę. Przydzieleni do pułku dobrego dowódcy, jakim był Jan Sobieski, podówczas
chorąży koronny, a później król Polski, śmiałymi atakami wywołali przerażenie
żołnierzy szwedzkich. Król Karol X Gustaw zmuszony był do rzucenia przeciw
Tatarom znacznych sił, które nie bardzo umiały sobie radzić z lotnymi ordyńcami.
Tatarzy dali się poważnie Szwedom we znaki szczególnie w drugim dniu walki,
gdy Karol X Gustaw osobiście musiał pod Bródnem odpierać ich niespodziewany
i śmiały atak, który wywołał spore zamieszanie w szykach armii sojuszniczej.
Ordyńcom udało się jeszcze zająć 200 wozów Branderburczykom nie doznając
przy tym prawie żadnych strat. Po bitwie zaś — jak zanotował dworzanin
królowej Ludwiki Marii —
„Tatarzy bojąc się, aby Szwedzi nie opanowali Pragi i Kawęczyna, dwóch wsi wielkich
naprzeciwko Warszawy na drugim brzegu Wisły leżących, zapalili j e wraz z naszym mostem,
aby Szwedzi lodzi spod niego nie zabrali i innego nie sporządzili".

W niecały miesiąc później, 25 sierpnia 1656 roku, Stefan Czarniecki przy
pomocy Tatarów rozbił znaczny oddział szwedzki pod Strzemeszną, niedaleko
Rawy Mazowieckiej. Oddział ten konwojował żony oficerów szwedzkich. Straty
wroga były bardzo duże, wielu żołnierzy szwedzkich poległo, wielu dostało się
do niewoli, licznych ścięto na placu boju. To właśnie tych jeńców wziętych pod
Strzemeszną sprzedawali Tatarzy na początku września w Lublinie.
Wojska szwedzkie, które wtargnęły do Polski w lipcu 1655 roku, dość późno
zagroziły Lublinowi. Dopiero 21 lutego 1656 roku król szwedzki Karol X Gustaw
ze swą armią przybył tu w pościgu za oddziałami polskimi Stefana Czarnieckiego.
Wcześniej, bo jesienią 1655 roku, miasto nad Bystrzycą zostało opanowane i splądrowane przez wojska rosyjsko-kozackie. Rola Lublina w tej ogólnej zawierusze
wojennej wzrosła niepomiernie po bitwie warszawskiej. Po przegranym starciu
z siłami szwedzko-brandenburskimi w końcu lipca 1656 roku armia polska i dwór
królewski zostały zmuszone do szybkiego odwrotu. Część oddziałów wycofała się
do województwa lubelskiego prawym brzegiem Wisły, król zaś z dworem ruszył
lewym brzegiem, przeprawił się przez rzekę i 4 sierpnia dotarł do Lublina. Od
początku sierpnia do pierwszych dni września 1656 roku stanowił Lublin jakby
stolicę kraju. Warszawę znów opanowali Szwedzi i wszystkie nici działalności
politycznej i militarnej dworu skupiły się w Lublinie. Miasto było przepełnione.
Znalazła się w nim większość dostojników państwowych, wśród nich Jerzy Lu-
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bomirski, Stefan Czarniecki i wielu innych. Skupiono też w mieście i okolicy
część oddziałów wojskowych. Tu opracowywano dokładny dalszy plan kampanii, która miała skoncentrować się na Pomorzu, tu także odbywały się narady
w sprawie dalszych rokowań z Rosją.
Jesienią 1656 roku posiłkowy oddział tatarski Subchana Ghaziego agi wysłany został wraz z wojskami litewskimi do Prus Książęcych przeciw zdrajcy
polskiemu, elektorowi brandenburskiemu i księciu pruskiemu Fryderykowi Wilhelmowi, sojusznikowi króla szwedzkiego. Już na terenie Polski trudno było
utrzymać ordyńców w ryzach. W Prusach Książęcych, gdy popuszczono im cugli,
łuną pożarów i krzykiem branej w jasyr ludności znaczyli trasę pochodu. Sceny
opisane przez Henryka Sienkiewicza w „Potopie", gdy Babinicz vel Kmicic, odmawiając pacierze, patrzył na płonące wsie i słuchał jęków mordowanych, miały
rzeczywiście miejsce. Najdotkliwiej ucierpiała południowo-wschodnia część Prus
Książęcych, w tym miasto Ełk i powiaty ełcki i olecki. Ogółem w Prusach Książęcych ordyńcy obrócili w perzynę 13 miast i ponad 200 wsi.
Sporą rolę odegrali Tatarzy w bitwie pod Prostkami 8 października 1656
roku, w której hetman polny litewski Wincenty Gosiewski pobił połączone
siły szwedzko-brandenburskie. Strachowi i przerażeniu, jakie wywołali ordyńcy
w wojsku nieprzyjaciela, strona polska w dużej mierze zawdzięczała zwycięstwo.
Swą ruchliwością Tatarzy zaskoczyli zupełnie przeciwnika. W bitwie tej ordyńcy
zdobyli liczne łupy oraz sporo jeńców. W ręce tatarskie dostał się między innymi
ranny w głowę zdrajca książę Bogusław Radziwiłł. W swej „Autobiografii"
Bogusław Radziwiłł napisał później:
„Wojsko litewskie i orda [ . . . ] uderzyły na mnie, którym długo, potężnie resistendo (stawiając
opór), tandem (w końcu) polec wszyscy musieliśmy. Mnie w głowę bardzo rannego, na ziemi
już leżącego, chorąży Subchana Ghaziego agi grotem przy chorągwi będącym, bardzo długim
i ostrym, do ziemi przyszpilić chciał, ale porwałem ręką za grot i tak Bóg chciał, że u mnie
w ręku został grot, od drzewca się ułamawszy [ . . . ] . Prowadził mnie (potem) przy koniu ordyniec
z pól mili".

Dla Tatarów książę Radziwiłł stanowił cenną zdobycz, gdyż za wykupienie
go z niewoli spodziewali się dostać znaczne sumy pieniężne. Odebranie ordyńcom Radziwiłła przez stronę polską mocno ich rozgoryczyło. Ponieważ niedługo
potem posiłki tatarskie opuściły Polskę, niektórzy badacze uważali nawet, że
nastąpiło to z powodu zatargu o Radziwiłła. Prawda była jednak inna. Tatarzy
zdobyli już tyle łupu i tyle jasyru, że trudno było im się poruszać, musieli więc
pomyśleć o powrocie. Tylko niewielki oddział Tatarów został dłużej przy wojsku
polsko-litewskim i brał udział w dalszych walkach ze Szwedami i Brandenburczykami, reszta, objuczona bogatą zdobyczą, zdecydowała się na powrót do kraju.
Po drodze zatrzymali się dłużej na Podlasiu, gdzie ku swemu, zdaje się, zdumieniu napotkali wsie zamieszkane przez ich pobratymców, Lipków, wywodzących
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się z ziem dawnej Złotej Ordy — Chanatu Kazańskiego i Krymskiego. W trakcie marszu do kraju nadal pozbywali się nadmiernej liczby jeńców, sprzedając
ich po dość niskich cenach. Sporo jeńców zawędrowało jednak w łykach aż na
Krym.
Koniec średniowiecza i doba renesansu były czasem świetności i rozwoju Lublina, jego „wiekiem złotym". Ten zakwit trwał aż do wojen połowy X V I I stulecia. Zniszczenia całej Rzeczypospolitej, w tym i Lublina
(w 1655 r. miasto zajęły oddziały rosyjsko-kozackie, później znaleźli się tu
i Szwedzi, i Siedmiogrodzianie), a przede wszystkim nadal trwające zmagania z Rosją (do 1667) i Turcją (do 1699), które uniemożliwiały normalny handel ze Wschodem — odbiły się skutecznie na nadbystrzyckim
grodzie. Lublin po „potopie", mimo pozorów, nie będzie już tym samym
miastem, co dawniej. Proces rozwojowy został przerwany; po tym kataklizmie miasto długo nie zdoła odtworzyć klimatu, w jakim uprzednio kształtowało się jego życie gospodarcze, społeczne i kulturalne. Po wojnach II połowy X V I I wieku zmieniła się struktura miasta: Lublin mieszczański, Lublin handlu i rzemiosła stał się po „potopie" Lublinem szlachecko-kościelnym, Lublinem Trybunału Koronnego, obrad sejmikowych i sądów ziemskich
i grodzkich.

BOGDAN ROK

OSIEMNASTOWIECZNE KALENDARZE
LUBELSKICH JEZUITÓW
Kalendarze stanowiły szczególnie ważny rodzaj wydawnictwa w czasach
dawnej Rzeczypospolitej. Szeroko kolportowane w ówczesnym środowisku
czytelniczym szlachty, mieszczaństwa, duchowieństwa, pośrednio oddziaływały
także na ówczesne chłopstwo. Był to rodzaj książki dokładnie czytany, świadczą
o tym m.in. często mocno podniszczone egzemplarze poszczególnych roczników,
które dotrwały do naszych czasów. Już współcześni podkreślali wielką rolę tego
typu wydawnictw, przede wszystkim praktyczną, utylitarną. Były informatorami
w zakresie nie tylko biegu czasu, ale także i w przeróżnych innych dziedzinach
życia codziennego. Zawsze wydawano je w odpowiednio niewielkich formatach,
często w postaci książki kieszonkowej.
Pierwsze polskie wydawnictwa kalendarzowe pojawiły się już w końcu X V
wieku. W wiekach następnych — X V I i X V I I — szczególną popularnością cieszyły się kalendarze krakowskie, których redaktorami byli profesorowie Akademii Krakowskiej. W drugiej połowie X V I I wieku wydawnictwa kalendarzowe
zaczęto drukować także i w innych ośrodkach drukarskich Rzeczypospolitej,
w Poznaniu, Zamościu. A ż do 1737 roku były to jedynie kalendarze o charakterze prognostykarsko-astrologicznym. Obok kalendarium zawierały zawsze
prognostyk oparty na przewidywaniach astrologicznych dotyczących zdarzeń następującego roku. Zresztą ten typ kalendarza o stereotypowych częściach przetrwał bardzo długo, profesorowie Akademii Krakowskiej przerwali wydawanie
swoich kalendarzy z prognostykami dopiero w latach siedemdziesiątych X V I I I
wieku, po reformie akademii przeprowadzonej przez Hugona Kołłątaja.
Szeroko kolportowane były w ostatniej ćwierci X V I I i przez cały X V I I I wiek
astrologiczne kalendarze zamojskie. Zaczął je drukować od 1674 roku Stanisław
Jan Niewieski (zm. 1699 r.), profesor Akademii Zamojskiej, a nawet kilkakrotny
rektor tej uczelni. Był on zresztą także administratorem drukarni zamojskiej
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i przynoszące niezły zysk jego kalendarze były drukowane aż do 1700 roku.
Potem, od 1703 roku, przygotowywał do druku kilkanas'cie roczników kalendarzy astronom i astrolog Franciszek Stanisław Niewieski (zm. 1743 r.) — syn
Stanisława. W tym też czasie słynne kalendarze wydawał profesor medycyny
Akademii Zamojskiej Tomasz Ormiński (zm. 1735 r.). Druki jego ukazywały
się najpierw, od 1688 roku, w typografiach krakowskich, a od rocznika 1696
do 1710 drukowane były w Zamościu. Od 1725 do 1773 roku najsłynniejszymi
kalendarzami na ziemiach dawnej Rzeczypospolitej stały się wydawnictwa Stanisława Duńczewskiego (1701-1767), profesora Akademii Zamojskiej. Wydawca
ten związał się prawie na stałe z typografią zamojską. Na poszczególne lata
przygotowywał po kilka różnych edycji kalendarza. W sumie w ciągu pół wieku
ukazało się 146 roczników jego kalendarzy.
W X V I I I wieku na skutek nowych prądów kulturowych, docierających także
na ziemie Rzeczypospolitej, rozpoczęto drukowanie kalendarzy nowocześniejszych zrywających z prognostykarstwem. Pojawiły się wtedy kalendarze polityczne, których najważniejszą częs'cią były wszelkiego rodzaju informacje historyczne, geograficzne i ustrojowe, a obok tego zaczęto w nich wyszydzać pseudonaukową astrologię. Pierwsze wydawnictwa tego typu związane są z drukarniami
jezuickimi. Zaczął je drukować jezuita wileński Jan Poszakowski (1684-1757)
od 1737 roku. W następnym roku opublikowano pierwszy kalendarz polityczny
w Poznaniu, a od 1740 roku takie wydawnictwa przygotowywać zaczęli także
jezuici kaliscy i lubelscy. Edycje kalendarzy poznańskich i kaliskich znane są
jedynie z niewielu roczników z przełomu lat trzydziestych i czterdziestych tego
stulecia. W sumie wyszło w Kaliszu 7 roczników, a w Poznaniu jedynie 3. Dłuższy żywot miały kalendarze lubelskie i wileńskie. Potem od 1753 roku kilka
roczników kalendarza politycznego wydali jeszcze jezuici warszawscy. W połowie XVIII wieku wydawnictwa te cieszyły się już znaczną popularnością. Od
początku lat pięćdziesiątych sławną „Kolędę warszawską" drukować zaczęli pijarzy warszawscy. Warto wskazać na zainteresowanie odbiorców kalendarzami politycznymi jezuity wileńskiego Franciszka Paprockiego (1723-1790) z przełomu
lat pięćdziesiątych i sześćdziesiątych. Znamy listy szlachty litewskiej z odległej
prowincji z prośbami o przysłanie na wieś tego typu wydawnictw ze stołecznego Wilna. Kalendarze polityczne systematycznie zaczęły wypierać archaiczne
wydawnictwa prognostykarskie w ciągu drugiej polowy X V I I I wieku. Jezuickie kalendarze z połowy XVIII wieku stały się nośnikami nowej wiedzy, można
je wiązać z ogólniejszymi przemianami w duchu oświeceniowym na ziemiach
dawnej Rzeczypospolitej.
Wśród ośrodków drukarskich jezuitów w Rzeczypospolitej największą liczbę
roczników kalendarzy politycznych wydali jezuici w Lublinie, łącznie w latach
1740-1763 wydrukowano ich tu co najmniej 25 edycji. Tyle roczników notuje
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bibliografia Estreicherów. Prawdopodobnie już K. Estreicher nie znał wszystkich
roczników kalendarzy lubelskich z autopsji. Warto może nadmienić, że w Bibliotece Czartoryskich w Krakowie odnaleziono kalendarz lubelski z 1739 roku nie
notowany przez znane dotąd bibliografie. Niestety, egzemplarz ten jest zdefektowany i nie ma karty tytułowej.
Lubelskie wydawnictwa kalendarzowe zaczął drukować jezuita Wojciech
Bystrzonowski (1699-po 1773), znany matematyk. Do zakonu jezuitów wstąpił w 1713 roku w Krakowie. Pełnił potem obowiązki nauczyciela filozofii, matematyki i teologii w wielu kolegiach polskich. Był też rektorem m.in.
w kolegium lubelskim. W latach 1767-1770 został nawet prowincjałem małopolskim. Okazał się reprezentantem nowych tendencji w zakonie jezuickim,
zajmował się propagowaniem nowej filozofii. Swoje kalendarze lubelskie na
lata 1740-1742 przygotował z wielką starannością. Były to obszerne kilkudziesięciostronicowe wydawnictwa w formacie ćwiartkowym. Obok kalendarium zawierały sporych rozmiarów dodatkowe artykuły z zakresu astronomii,
matematyki, fizyki, geografii i historii. Potem artykuły te przedrukowane zostały w osobnym wydawnictwie, w którym zamieszczono dodatkowo inne jeszcze wiadomości. W rezultacie powstała pewnego rodzaju encyklopedia wiedzy praktycznej. Zapewne także Bystrzonowski wydał na 1740 rok kalendarzyk w mniejszym, kieszonkowym formacie, który zachował się w jednym egzemplarzu defektowanym (bez karty tytułowej) w zbiorach Biblioteki Jagiellońskiej.
Na lata 1742-1743 kalendarze polityczne w formacie kieszonkowym przygotowywał w Lublinie inny jeszcze jezuita Franciszek Koczorowski (1687-1743).
Zakonnik ten, po studiach w latach 1712-1716 w Rzymie, reprezentował na
gruncie polskim nowe tendencje w zakresie wymowy. Odszedł od starych, barokowych wzorów poetycznych, literackich. Przygotowany przez niego „Katechizm. . . " oraz kilka kazań wyróżniają się dodatnio tak językiem, jak i treścią.
Okazał się także zdecydowanym przeciwnikiem pseudonaukowej astrologii. Wydawnictwa kalendarzowe w Lublinie kontynuowane były przez następne lata do
1763 roku. Trudno jest dziś ustalić redaktorów tych roczników.
Należy też zwrócić uwagę, że do naszych czasów dotrwało niewiele egzemplarzy kalendarzy lubelskich. Nieco więcej zachowało się roczników obszerniejszych kalendarzy historyczno-politycznych z lat 1740, 1741 i 1742. Roczniki te,
zawierające cenne dla ówczesnego czytelnika dodatki z informacjami politycznymi, geograficznymi i astronomicznymi, przechowywano zapewne z większą
pieczołowitością. Mogły one służyć jako pewnego rodzaju informatory przez
dłuższy czas. Roczniki z lat następnych, wydawane w mniejszym formacie, łatwiej były zaczytywane, prawdopodobnie noszono je przy sobie przez cały rok,
dlatego obecnie znajdujemy ich niewiele. W sumie z 23 przypuszczalnie wy-
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danych roczników przetrwało do naszych dni jedynie 14, 9 znanych jest tylko
z opisów bibliograficznych.
Jezuickie kalendarze polityczne podjęły ostrą i zdecydowaną krytykę przesądów astrologicznych. Walkę tę rozpoczęto już w kalendarzach J. Poszakowskiego. Także w roczniku kalendarza lubelskiego z 1740 roku znamiennie pisano:
„astrologowie, którzy z słońca, z księżyca i innych gwiazd obrotu figur i aspektów
0 ludzkich akcjach pochodzących od wolnej woli pewne jakie skutki opowiadają,
ciężko niech będą karani". Astrologia zaatakowana została przez ówczesnych teologów z racji jej niezgodności z przekonaniem o wolnej woli człowieka. Artykuł
z wspomnianego kalendarza przygotował zapewne W. Bystrzonowski. Jezuita ten
w krytyce pseudonaukowej astrologii odwoływał się do autorytetu Pisma Świętego, a także przytaczał ostre zdania w tym przedmiocie z dzieł Johannesa Keplera
1 Tycho de Brahe'a. Przepowiednie astrologiczne stawiane były w jednym rzędzie
z innymi praktykami wróżbiarskimi. Wiązano je z działaniem szatana, a zatem
jednoznacznie uznawano za grzeszne praktyki. Jednocześnie z astrologią poddawano krytyce chiromancję, a więc wróżenie z linii dłoni, i „fizjognomię", a więc
przepowiadanie przyszłości z wyglądu twarzy człowieka. Podjęto też przy okazji
krytykę prognostykowania przyszłości ze snów. Sen według Bystrzonowskiego
,jest to prezentacja rzeczy jakiej w fantazyi i imaginatywie ludzkiej śpiącego
człowieka". Oczywiście mogą być sny powodowane ingerencją Boga, niektóre
zaś wypływały z „iluzyi diabelskiej". Najczęściej jednak sny „pochodzą z racyi naturalnej. To jest z częstych myśli około jakiej rzeczy, te bowiem species
swoje, to jest obrazki siebie zostawując w imaginatywie ludzkiej, to sprawują,
że przez te obrazki wzbudzają fantazyją ludzką do apprehencyi i attencyi na ich
reprezentacyją. Zbytnie też zakochanie się i upodobanie w jakiej rzeczy tęż imaginatywą przez species obudzą". Bystrzonowski wskazał bezsens owych praktyk
wróżbiarskich. Uderza w tym wręcz nowoczesne wyjaśnienie psychologicznych
podstaw istoty marzeń sennych. Najszerzej przedstawiano dalej sprawę prognostykowania astrologicznego. Wyjaśniano przy tym naturalny charakter zjawisk atmosferycznych. Urodzaje bowiem na ziemi zależały od warunków pogodowych,
a występowanie chorób powodowane było także naturalnymi przyczynami. Zarazy pochodziły np. „ze skażonej i zepsutej konstytucyi przez nieposzanowanie
natury". Na koniec swego wywodu zadał Bystrzonowski czytelnikowi znamienne
pytanie: „te tedy illacyje i skutków prognostyki jeżeli cokolwiek konneksyi i rozumnej racyi mają, a prawdy przynajmniej na paznokieć?, niech każdego zdrowy
rozum rozsądzi". Odpowiedź mogła być jedna. Należało odrzucić przesądy astrologiczne.
W kalendarzach lubelskich redagowanych przez W. Bystrzonowskiego zamieszczono też wiele informacji z zakresu astronomii i fizyki. Jezuita lubelski
popularyzował w tym względzie nowsze poglądy naukowe. Trzeba tu wyjaśnić,
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że ówczesne szkoły jezuickie stworzyły nowe, eklektyczne programy nauczania. Odstąpiono w nich od niektórych poglądów Arystotelesa i Ptolemeusza,
przyjęto natomiast wiele nowych ustaleń w naukach szczegółowych z filozofii X V I I wieku. Taki właśnie etap oficjalnego eklektyzmu reprezentują artykuły
Bystrzonowskiego w kalendarzach. Jezuita ten zafascynowany był obserwacjami
i obliczeniami Tycho de Brahe'a (1546-1601) i odkryciami Johannesa Keplera
(1571-1630). Już w kalendarzach na rok 1740 podał za Tycho de Brahe'em dane
o wielkości planet, ich odległości od ziemi i prędkości biegu tych ciał niebieskich. Potem w obszernej „Informacji astronomicznej" w kalendarzu na 1741 rok
opowiedział się za budową kosmosu także według tego astronoma. Bystrzonowski był przeciwnikiem teorii Kopernika. W jednym ze swych kalendarzy omówił
układ kosmosu według teorii heliocentrycznej, w zakończeniu stwierdził jednak:
„było to wprawdzie zdanie Filolausa, Arystarcha, Kopernika osadzających na
tym miejscu ziemię, gdzie pospolite zdanie kładzie słońce i przypisujących ten
obrót ziemi około słońca, które jest słońca około ziemi, lecz ten błąd masz zbity".
Sam bowiem przedstawił wiele argumentów zgodnych ze „zdrowym rozsądkiem"
przeciw teorii heliocentrycznej.
Bystrzonowski zgodnie z przyjętymi zasadami programów szkolnych stał
na stanowisku nienaruszalności „przyrodniczych" fragmentów Pisma Świętego.
W „Informacji cosmograficznej" z kalendarza na rok 1741 zamieścił interpretację
stworzenia świata opartą na biblijnej Księdze Rodzaju. Odchodził przy tym od
arystotelesowskiej teorii kryształowych sfer, po których obracać się miały planety.
Firmament niebieski zbudowany miał być z „elementu czystego powietrza". Przytoczył też wiele argumentów przeciw starej fizyce Arystotelesa. Odszedł wreszcie
od teorii obrotu sfer niebieskich przez „Intelligencje to jest Aniołów" i opowiedział się za zdaniem „drugim teraz pospolitszym matematyków sądzących, iż te
obroty pochodzą od samychże luminarzów". Czytelnicy kalendarzy zapoznawani
byli z innymi jeszcze nowoczesnymi poglądami astronomów z X V I I wieku na
temat budowy księżyca i planet. Matematyk lubelski pisał także o istocie komet.
Nauka astronomii daje podstawę do tworzenia zasad pomiaru czasu, do tworzenia kalendarza. Bystrzonowski już w pierwszym roczniku swego kalendarza
zamieścił „Informację chronograficzną o kalendarzu" i „Praktykę chronograficzną
o kalendarzu kościelnym". Wyjaśnił tu wszelkie zawiłości budowy kalendarza.
Skoncentrował się na przedstawieniu reguł tworzenia kalendarza kościelnego.
Podał wreszcie wiele praktycznych pouczeń na temat „koncypowania kalendarza
kościelnego na każdy rok", a więc praktycznego określania terminów kościelnych
świąt ruchomych. Wyjaśniał więc praktykę tworzenia kalendarium.
Wielką wagę przywiązywał Bystrzonowski do nauki geografii. Od lat czterdziestych XVIII wieku wiedza ta staje się odrębnym przedmiotem nauczania
w kolegiach jezuickich i pijarskich. Jezuita lubelski znamiennie napisał, że „chwa-
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lebną rozumnej duszy ciekawością uważać co to jest ta ziemia", na której człowiek żyje i pragnie osiągnąć zbawienie. Z różnych przyczyn niemożliwe jest
poznanie całej rozmaitości krain istniejących na Ziemi. Wpływają na to koszta
podróży, zdrowie oraz względy czasowe. „Prawie niepodobna (na koniec), aby
kto wszystkie części Ziemi, morza, państwa, królestwa, prowincyje, lubo najciekawszy nogami zmierzył, okiem zlustrował". Możliwe stało się jednak przezwyciężenie tych niemożliwości. „Inwencyja ludzka długim eksperymentem wyuczona taką sporządziła naukę, to jest geografią, która każdemu w domu własnym zostającemu, nie tylko w imaginatywie świat cały ziemny, ale przed oczy,
czyli to w mapach, czyli w sferze geograficznej (globusie) przedstawić może".
Zgodnie z powyższą sugestią Bystrzonowskiego w kalendarzach lubelskich znajdziemy sporo artykułów o tematyce geograficznej. Odwołać się tu możemy
przede wszystkim do „Informacji geograficznej o sferze ziemnej świata" z kalendarza Bystrzonowskiego z 1742 roku, w której przedstawiono krótki rys budowy
wnętrza Ziemi, a potem dokonano opisu krajoznawczego świata z wyeksponowaniem Rzeczypospolitej.
Niestety, jeśli chodzi o wyobrażenie wnętrza naszej planety, Bystrzonowski
opierając się na dosłownej interpretacji Biblii oraz pism teologów starożytnych
i średniowiecznych starał się wskazać na istnienie tam piekła i czyśćca. „Przy
centrum Ziemi pierwszego zaraz dnia stworzenia świata wszechmocna sprawiedliwość boska osadziła piekło i ogniem napełniła tę otchłań piekielną [ . . . ] .
Jakby zaś obszerne było miejsce całego piekła przy centrum Ziemi osadzonego?
Chyba nieszczęśliwi geometrowie potępieńcy opowiedzieć dostatecznie mogą".
Przy okazji też podaje autor argumenty teologiczne za istnieniem czyśćca. Nad
tymi zaś miejscami ostatecznego przeznaczenia grzeszników znajdować się miały
„lochy i podziemne piece różnemi miejscami ogniste". Dowodem na ich istnienie
są występujące w wielu miejscach globu wulkany.
Czytelnik zapoznany został także z poszczególnymi kontynentami i państwami. Najpierw wskazywał Bystrzonowski na istnienie różnorodności klimatów
uzależnionych od szerokości geograficznej. Wyróżnił więc kraje podsłoneczne,
zasłoneczne i subpolarne. Informacje o poszczególnych kontynentach pozaeuropejskich są stosunkowo krótkie. Szersze wiadomości podawano o krajach naszego kontynentu. „Europa od innych części Ziemi wprawdzie najmniejsza, ale
wszystkich części prawie wielowładna pani. Bo monarchowie europejscy całej
prawie Ziemi panują". Dane o poszczególnych państwach dotyczą ich położenia,
organizacji kościelnej, ustroju politycznego itp. Znajdujemy tu też informacje
o stolicach i innych miastach „pryncypalnych". Na końcu artykułu zamieszczono
rozdział o Polsce, w którym przedstawiono szczegółowy podział administracyjny
kraju, dodatkowo zaś wymieniono poszczególne biskupstwa. Przy tym opisie
Polski podkreślono znaczny eksport zboża polskiego poprzez Gdańsk i eksport
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wołów z Podola i Ukrainy poprzez Śląsk do Europy Zachodniej. Polska „obfituje (też) w konie, iż ledwie który szlachcic jest majętniejszy, aby swego stada
nie chował". Wielkopolska słynęła swoimi dobrymi owocami. Bogactwem kraju
były dodatkowo liczne huty i rozległe lasy.
Wreszcie w dwóch rocznikach (na 1746 i 1747 r.) drukowali jezuici lubelscy ponownie szerszą informację geograficzną o Rzeczypospolitej. Na wstępie
wyjaśniano: „Wielkość państwa umniejszają niektórzy niewiedzący zarzucając
małość ludu i wielkość lasów, ale stąd ich znać błąd, ponieważ na sejm electionis blisko Warszawy zjeżdża się więcej niż sto tysięcy samej szlachty, chociaż
zaś niektórzy są mniejszej fortuny, przecież wielu dosyć mają poddaństwa". Autorzy kalendarza zwracali też uwagę na wiele ujemnych ocen na temat stanu
Rzeczypospolitej, które zawierały wcześniejsze i obecne tamtym czasom opisy
naszego państwa. W zdecydowany sposób wskazywano na zmiany w sytuacji
kraju, który stał się „wypolerowańszy" i „daleko ozdobniejszy". „Nie schodzi
na ozdobach Krakowowi i Wilnu, ma piękne pałace królów stolica Warszawa,
owszem całe królestwo jak pole miłemi przyozdobione kwiatami, tak pałacami
i rezydencjami pańskiemi napełnione". Błędne też było zdaniem jezuitów lubelskich przekonanie o trudności dojechania na Litwę w porze letniej ze względu
na bagna i błota. Autorzy przyznawali, że kraj ten ma wiele miejsc błotnistych,
ale stanowią one jedynie część terytorium Litwy. Kraj nasz szczycić się może
licznymi kopalniami, np. żupami w Bochni i Wieliczce, wydobywaniem miedzi
w Tęczynie. W Prusach zaś było wiele bogatych portów, a liczne jeziora urzekały
swoją pięknością. „ W Polszczę i Litwie, i innych prowincjach są pola urodzajne,
iż prawie po wielu składach tyle się znaleźć zboża może, co by starczyło do
wyżywienia całej Europy".
Wiedza geograficzna odgrywała ważną rolę w wykształceniu statysty szlacheckiego, ceniono zwłaszcza znajomość geografii politycznej i gospodarczej
Europy. Szczególnie wiele wiadomości z tego zakresu wydrukowano ponownie
w kalendarzu na rok 1754. Obok danych o monarchach europejskich podawano
wiele informacji krajoznawczych o poszczególnych państwach i ich stolicach.
I tak informowano o Rzymie, że jest to „głowa miast wszystkich", że leży nad
Tybrem, 192 mile od Lublina, że w pałacu papieskim jest 12 500 izb. Także i przy
innych stolicach podawano zawsze odległość od Lublina. Dawało to wyobrażenie
o rozległości naszego kontynentu. Były to wreszcie praktyczne wskazówki dla
ewentualnych podróżników. Zwracano też uwagę na różnego rodzaju kurioza,
np. Praga słynęła z wyrobu pięknych kryształów, Neapol ze swej piękności —
nazywano go perełką świata. Przy omawianiu Bazylei podano, że znajdował się
tu most z „przedniego marmuru" na rzece Ren. Wyodrębniono specjalną notatkę
o Śląsku. Kraina ta składała się ówcześnie z kilku mniejszych księstw. Przeszły
one pod władzę króla pruskiego. Regent króla rezydował we Wrocławiu. „Śląsk
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należał przedtem do Polski, lecz kiedy zwaśnieni na Władysława Łokietka książęta śląskie jedni się dobrowolnie Janowi królowi czeskiemu poddali, drugich
zaś wojną do siebie przycisnął, wszyscy od nas stronić poczęli. Nie wszystek
jednak Śląsk oderwany, bo wschowska ziemia od Kazimierza króla mieczem
windykowana po dziś dzień majestatom polskim hołduje i księstwo oświęcimskie, Zatorskie, siewierskie nieprzerwanie z tym królestwem sklijone". Przypominano więc dawną przynależność ziemi śląskiej do macierzy polskiej i precyzyjnie informowano o historycznie śląskich miejscach wchodzących w skład dawnej
Rzeczypospolitej.
Informacje geograficzne i polityczne uzupełniają dane z historii poszczególnych państw. Najczęściej były to jedynie krótkie wzmianki o najważniejszych
wydarzeniach z zakresu dziejów politycznych.
Warto przy okazji wskazać na zamieszczenie w kalendarzu Bystrzonowskiego
z 1742 roku informacji praktycznych na temat posługiwania się mapami. Jezuita ten wyjaśnił istotę sporządzania tych odzwierciedleń globu ziemskiego,
podawał sposoby rysowania siatki geograficznej południków i równoleżników.
Dzięki tym wiadomościom mapy stawały się czytelne dla szerszych odbiorców.
Wiemy, że różnego rodzaju atlasy znajdowały się nieraz w bibliotekach dworków szlacheckich. Omawiane kalendarze zachęcały do nabywania takich wydawnictw.
Szerokie informacje podawały kalendarze lubelskie z zakresu ustroju politycznego Rzeczypospolitej. Przede wszystkim zaznaczano dualistyczny charakter
państwa składającego się z Królestwa Polskiego i Wielkiego Księstwa Litewskiego. W kalendarzu z 1746 roku pisano: „Obywatele sami dzielą się na dwa
narody: polski i litewski, także senatorowie i inni urzędnicy wyżsi od obudwu
narodów nazywają się koronni i litewscy". W roczniku zaś z 1760 roku dano
szeroką i pozytywną ocenę ustroju politycznego Rzeczypospolitej. Podkreślono
rolę wolności szlacheckiej, wskazano na splendor przysługujący władcom polskim wybieranym wolnymi głosami narodu szlacheckiego, powagę stanu senatorskiego oraz męstwo i zacność stanu rycerskiego. Jeśli chodzi o monarchów,
ich znaczenie w państwie „nie na okazaniu przymuszającej do posłuszeństwa
surowości, ale na wzajemnej miłości i zgody oświadczeniu, tudzież sprawiedliwości jako i nadgrody dobrze zasłużonym szafowaniu ugruntowana, utrzymuje
to zacne Królestwo w stanie dotąd szczęśliwym osobliwie, nad doświadczenie
inszych narodów".
W omawianych kalendarzach przedstawiono poza tym krótką informację
o strukturze administracyjnej województwa lubelskiego. Przy okazji w roczniku
z 1742 roku przedstawiono chronologię sejmów, które odbyły się w mieście
wojewódzkim Lublinie. Duchowni redaktorzy kalendarzy wydrukowali w 1743
roku opis diecezji krakowskiej. Diecezja ta obejmowała ówczesne województwo
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lubelskie. Redaktorzy wychodzili tym samym naprzeciw zapotrzebowaniu mas
szlacheckich na wiedzę o swoim regionie.
Najistotniejszą częścią kalendarzy politycznych jezuitów lubelskich były zawsze publikowane w nich informacje o władcach europejskich. Przedstawiano
imiona panujących oraz ich familie. Krótko informowano o formie rządów w poszczególnych państwach. Obok tego zamieszczano długie listy imienne osób sprawujących różnego rodzaju urzędy krajowe. Zawsze drukowano nazwiska centralnych urzędników koronnych i litewskich. Obowiązkowo też publikowano nazwiska deputatów do Trybunału Koronnego. Trybunał obradował część roku w Lublinie i dlatego tutejsze kalendarze zamieszczały te tak ważne dane personalne
dla szlachty zjeżdżającej się na sądy trybunalskie.
Od 1742 roku w mniejszych już kalendarzykach politycznych drukowano
zawsze listę osób sprawujących urzędy w województwie lubelskim, ziemi łukowskiej i powiecie urzędowskim. W kalendarzu na rok 1762 prezentowano listę
urzędników całej prowincji małopolskiej. Ziemia lubelska wyodrębniła się jeszcze
w XIII wieku z województwa sandomierskiego. Województwem stała się w 1474
roku. Wchodziło ono w skład Małopolski właściwej i dzieliło się na trzy powiaty:
lubelski, łukowski (określany częściej ziemią) i urzędowski. Wśród urzędników
był jeden wojewoda (lubelski), kasztelan oraz dwóch podkomorzych, sędziów,
podsędków i pisarzy ziemskich (lubelskich i łukowskich). Inni urzędnicy ziemscy (chorąży, cześnik, łowczy, miecznik, podczaszy, podstoli, skarbnik, stolnik
i wojski) powoływani byli osobno w Lublinie, Łukowie i Urzędowie. Powyższe
informacje personalne z kalendarzy wywoływały zapewne wielkie zainteresowanie czytelników. Ówczesna szlachta przywiązywała wielką wagę do piastowania różnych urzędów. Odnajdowanie swego nazwiska w kalendarzu zobowiązywało do kupna odpowiedniego rocznika. Tego typu wiadomości umożliwiały
statystom szlacheckim orientowanie się w sytuacji politycznej państwa i województwa.
We wszystkich też kalendarzach politycznych zamieszczano obowiązkowo
zestawienie, tytułowane najczęściej „ewenta znaczniejsze...", z ubiegłego roku,
a więc pewnego rodzaju skrót wiadomości politycznych z kraju i ze świata.
Przedstawiane kalendarze polityczne wydawane przez jezuitów lubelskich
preferowały informacje geograficzne oraz ustrojowe. Wydaje się, że przeznaczane one były dla czytelników przede wszystkim ze środowisk szlacheckich.
Szlachta w połowie XVIII wieku przejawiała szczególne zainteresowanie bliższymi i odleglejszymi krajami europejskimi i ich ustrojem. Porównywano stan
polityczny i gospodarczy tych państw ze stanem Rzeczypospolitej. Ceniono nade
wszystko wiadomości aktualne. W sumie kalendarze polityczne wydawane przez
jezuitów w Lublinie były dobrymi informatorami dla statystów szlacheckich tamtych czasów.
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MIASTO WYDZIAŁOWE.
LUBLIN U SCHYŁKU X V I I I WIEKU
Lektura licznych relacji opisujących stan królewskiego miasta Lublina
w pierwszych latach panowania Stanisława Augusta Poniatowskiego wywołać
musi u współczesnego czytelnika przygnębiające wrażenie. Można nawet sądzić,
że z dawnej świetności miasta i unii polsko-litewskiej, Trybunału Koronnego,
żywej kultury i dalekosiężnego handlu niewiele pozostało. Nasuwająca się natychmiast konstatacja, że długie lata podobnego upadku przeżywała ogromna
większość miast Rzeczypospolitej, dla miłośnika grodu nad Bystrzycą jest tylko
niewielkim pocieszeniem.
Zły stan Lublina był oczywiście wynikiem wieloletniego zastoju ekonomicznego państwa oraz, w konsekwencji, ubóstwa obywateli i władz miejskich. Ciężkim piętnem odcisnęły się na miejskiej substancji wydarzenia polityczne i klęski elementarne z przeszłości. Kajetan Koźmian, od 1780 roku
często goszczący w Lublinie, odnotowywał liczne „smutne i nie naprawione
jeszcze ślady dwóch wojen szwedzkich, rosyjskiej i ostatniej świeżej za konfederacji barskiej", kiedy to miasto zdobyli Rosjanie, uprzednio je bombardując. Znaczną część obszaru Lublina wypełniały nie tyle zabudowania mieszkalne i gospodarcze, co zgliszcza i rudery. Reprezentacyjny kiedyś rynek otaczały w części porzucone przez mieszkańców zrujnowane i wypalone kamienice. W bardzo złym stanie znajdowały się główne budowle publiczne — ratusz, zamek królewski, bramy Krakowska i Grodzka, a także liczne klasztory.
Zniszczenia nie ominęły nawet świetnych niegdyś magnackich rezydencji Radziwiłłów, Sanguszków i Sapiehów. Szczególnie odpychający obraz przedstawiać musiały lubelskie ulice, place i podwórka pokryte pokładami błota, śmieci
i gruzu. Przebycie suchą stopą krótkiej nawet trasy stawało się, zdaniem Koźmiana, nie lada wyczynem. Dotkliwą plagą była wzrastająca przestępczość oraz
dość częste pożary. Podejrzewano, zapewne nie bez powodu, że są one nie-
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raz celowo wzniecane przez rabusiów zacierających s'lady swego niecnego procederu.
Bliższe wejrzenie w położenie miasta nakazuje wszakże miarkować oceny.
Stan niewątpliwej stagnacji nie był przecież całkowity. Porównanie z setkami
innych polskich miast i miasteczek wskazuje na względnie korzystną sytuację
Lublina. Nawet w latach głębokiego upadku miasto tętniło życiem. W połowie
lat osiemdziesiątych X V I I I wieku nad Bystrzycą mieszkało ponad 8,5 tys. ludzi.
Liczba ta pozwala zaliczyć Lublin do wąskiej grupy największych ośrodków
miejskich Rzeczypospolitej.
Zróżnicowana społecznie, religijnie, kulturowo i etnicznie grupa stałych
mieszkańców — ludność żydowska stanowiła już wtedy prawie połowę obywateli
— decydowała o obliczu miasta. Specjalny, w pewnym stopniu niepowtarzalny
charakter Lublina tworzyli również liczni przybysze, którzy tu właśnie załatwiali
swoje różnorodne interesy. Działalność centralnych i lokalnych instytucji państwa
szlacheckiego — pracującego przez kilka miesięcy w roku Trybunału Koronnego,
sejmików wojewódzkich, urzędu starościńskiego oraz sądów grodzkiego i ziemskiego — ściągała do miasta tysiączne rzesze obywateli. Szkoła jezuicka, chociaż daleka od nowoczesności, ciągle przyciągała wielu synów konserwatywnej
przeważnie szlachty. Trzeba zresztą podkreślić, że kolegium — wbrew utartym
stereotypom — korzystnie się w tym czasie zmieniało.
Obsługa owej wielkiej liczby przybyszów była ważnym źródłem dochodu
mieszczan, rekompensującym choć w części osłabienie tradycyjnych, rzemieślniczo-handlowych funkcji miasta. Czynniki te budowały rangę Lublina w państwie,
ale prowadziły też do mniej pomyślnych skutków. Ruchliwe miasto przyciągało
znaczną liczbę ludzi z marginesu społecznego, pospolitego „hultajstwa" trudniącego się nieraz przestępstwem.
Wyraźniejsza poprawa sytuacji Lublina zarysowała się od lat osiemdziesiątych X V I I I wieku. Był to z jednej strony wynik ogólnego ożywienia gospodarczego, z drugiej zaś efekt nowej, oświeceniowej z ducha polityki państwa w sprawach miejskich. Niebagatelną rolę odegrała także rosnąca aktywność samego
mieszczaństwa, która jednak dopiero w gorących latach Sejmu Wielkiego osiągnęła swą kulminację, przełamując ostatecznie tradycyjny partykularyzm władz
i społeczności miejskich.
Myśl uzdrowienia gospodarki i stosunków komunalnych poprzez tworzenie
lokalnych komisji szlacheckich już od 1764 roku znajdowała coraz liczniejszych
zwolenników w oświeconych kręgach. Dopiero jednak po pierwszym rozbiorze
nowa tendencja utrwaliła się, zyskując mocne wsparcie Rady Nieustającej.
Lubelską Komisję Dobrego Porządku (Boni Ordinis) powoływał dekret króla
Stanisława Augusta z 12 stycznia 1780 roku. Jej pierwszym prezesem został
wojewoda lubelski Ignacy Twardowski, a w składzie, obok wielu lokalnych
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działaczy, znalazł się popularny ws'ród szlachty Tomasz Dłuski, podkomorzy
lubelski. Rzeczywistą pracę komisja rozpoczęła jednak dopiero po upływie roku,
w maju 1781 roku, już pod nowym, energicznym kierownictwem kasztelana
kamienieckiego Kajetana Hryniewieckiego, mianowanego w marcu 1782 roku
wojewodą lubelskim.
Hryniewiecki, „mąż prawy, nieskażony i czynny", jak oceniał go Koźmian,
miał niepośledni wpływ na zmianę oblicza Lublina. Jest jednak paradoksem,
że ten niewątpliwy rzecznik rozwoju miast, w latach Sejmu Czteroletniego, zaskoczony być może gwałtownym tempem reform, wystąpił w obronie dawnych
porządków, w tym przeciw rozszerzaniu praw mieszczan. Pochodził z niezamożnej szlachty podlaskiej, ale dzięki związkom z Poniatowskimi szybko awansował
i już w 1768 roku wszedł do senatu. Do zadań, które czekały go w Lublinie,
był dobrze przygotowany. Już w latach sześćdziesiątych był autorem kilku rozsądnych projektów reform ekonomicznych, a w 1775 roku został powołany do
pierwszego składu Rady Nieustającej. Zdobył tam doświadczenie niezłego administratora.
Komisja Dobrego Porządku była z jednej strony instrumentem szlacheckiej
władzy nad miastem, z drugiej jednak jej działalnością kierowała szczera intencja rzeczywistej poprawy stanu Lublina. Kilkuletnia żywa i wielokierunkowa
praca komisji świadczy o tym najlepiej. Już wkrótce zyskała ona opinię jednej
z lepszych w państwie. Uprawnienia komisji obejmowały szeroki obszar spraw
dotyczących organizacji ustrojowo-prawnej miasta, bieżących działań władz samorządowych, finansów, porządku i bezpieczeństwa. Miała również pewne kompetencje sądownicze oraz nadzorcze, kontrolne i rewizyjne wobec miejskiej
władzy.
Już w grudniu 1782 roku komisja uchwaliła zmiany w organizacji władz. Porzucono dawny system, w którym czterech urzędujących rajców pełniło kolejno
funkcje kwartalnych burmistrzów. Nowy magistrat składał się z siedmiu osób —
pięciu rajców oraz wybieranych na roczne kadencje prezydenta i wiceprezydenta
uposażonych pensją w wysokości 400 zł. Uroczyste wybory odbywały się ostatniego dnia roku, kiedy także powoływano pomniejszych oficjalistów miejskich
— kasjera, poborców podatkowych, szafarzy itp. Wprowadzono zakaz pełnienia
głównych urzędów w kolejnych latach, aby notable „przemocni nie byli". Nie
udało się wszakże owej słusznej zasady wprowadzić w życie. Pierwsze wyboiy
wedle nowych reguł odbyły się 31 grudnia 1782 roku — prezydentem został
wówczas przedstawiciel znanej rodziny kupców lubelskich Jan Kanty Makarewicz, a wiceprezydentem wieloletni rajca Karol Krebs. Zmniejszono także do
siedmiu osób skład ławy sądowej. Zmiany z tych lat ograniczały możliwości
ingerencji w sprawy miasta ze strony urzędników szlacheckich — starosty i wojewody — zwiększały tym samym zakres samorządu mieszkańców.
11 Lublin w dziejach i kulturze Polski
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Sprawą wielkiej wagi było uporządkowanie finansów Lublina. Kasa miejska
w tych latach s'wiecila pustkami, a bilans dochodów i wydatków był daleki od
równowagi. Zarządzona przez komisję gruntowna kontrola skarbu, sięgająca aż
do lat czterdziestych XVIII wieku, wykazała liczne nadużycia, wręcz defraudacje.
Okazało się na przykład, że niektóre należne miastu intraty i prowenty zostały
faktycznie zawłaszczone przez nieuczciwych członków władz. Winnym, także
sukcesorom byłych urzędników, wytoczono procesy.
Droga do uzdrowienia finansów wiodła jednak przede wszystkim przez
wysiłki na rzecz podniesienia dochodów. Społeczność miejska wykazała w tej
sprawie godną pochwały odpowiedzialność. Kupcy i mistrzowie cechowi zgodzili
się na obciążające ich nadzwyczajne opłaty. Uchwalono zupełnie nowe podatki —
konsumpcyjny, brukowy i kwaterunkowy. Zaostrzono bieżącą kontrolę finansów,
pozwolono wykorzystać na lokalne potrzeby cześć podatków państwowych,
folwarki miejskie, Bronowice i Ponikwodę, puszczono w dzierżawę. Wszystkie
te działania już w 1786 roku pozwoliły zrównoważyć budżet, a następne lata
przyniosły ponad dwukrotny wzrost dochodów Lublina.
Zasobniejsza kasa oznaczała wyraźniejszy postęp w innych dziedzinach. Lublin lat osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych XVIII wieku szybko odzyskiwał
dawny blask. Porządkowano główne place i ulice, znikały zwały błota i śmieci,
ożywił się znacznie ruch budowlany, remontowano rudery, powstawały nowe
budowle. Komisja i rada miejska największą uwagę zwracały oczywiście na
gmachy publiczne. Własnymi zasobami, wspartymi jednak również przez skarb
państwowy i królewski, przebudowano mieszczący Trybunał Koronny budynek
ratusza. Zatrudniony specjalnie w tym celu głośny architekt Stanisława Augusta, Dominik Merlini nadał budowli modny, klasycystyczny wygląd. Gruntowna
restauracja objęła także bramy Krakowską i Grodzką. Powstał zupełnie nowy kościół Ewangelicki. Wybrukowane zostały główne ulice w obrębie Starego Miasta
oraz Krakowskie Przedmieście i Korce (dzisiejsza ul. Królewska).
Równie szybko zmieniał się wygląd prywatnych posesji należących do mieszczańskiej elity Lublina. Rosnąca zamożność tej nielicznej grupy pozwalała na budowę efektownych nieraz siedzib. Władze czynnie wspierały prywatne inwestycje. Obywatele wznoszący nowe kamienice lub remontujący stare i zrujnowane
mogli liczyć na kilkuletnie nawet zwolnienia z podatków miejskich. Wkrótce
też radykalnie zmieniło się otoczenie rynku, wypełnione nowymi domostwami.
Szczególnie okazale prezentowały się kamienice Dawida Heyzlera, Koma, Moraczewskiego, Webera czy Makarewiczów. Niektórych patrycjuszy stać było na
przejęcie podniszczonych pałaców magnackich — Korn kupił pałac Pociejów,
wiceprezydent Karol Korn nabył rezydencję Antoniego Lubomirskiego, przeznaczając ją wszakże na austerię, browar i słodownię, a pisarz wójtowski i zamożny
kupiec winny Franciszek Reynbergier kupił w 1783 roku za 20 tys. zł kamienicę
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w rynku od Stanisława Potockiego. Ogólny wygląd Lublina poprawiał niewątpliwie wprowadzony przez Komisję Dobrego Porządku zakaz stawiania drewnianych budynków w centralnej części miasta.
Specjalną uwagę zwracała komisja na polepszenie stanu sanitarnego, porządku wewnętrznego i bezpieczeństwa w mieście. Kwestiom tym poświęcono
wiele szczegółowych uchwał, m.in. rozporządzenie z maja 1784 roku w sprawie
„ochędóstwa i porządku". Obszerny dokument drobiazgowo regulował sposób
gromadzenia, a następnie usuwania z miasta błota, śmieci, gruzu i wszelkich
innych nieczystości. Zakazywano np. wylewania przez okna ścieków i „nawet
wody czystej", a sprzątanie przed posesjami i na ulicach odbywać się miało trzy
razy w tygodniu — w poniedziałki, środy i soboty. Zobowiązywano mieszkańców
do troski o odpowiedni stan kanałów ściekowych i rynsztoków. „Dozorcy ochędóstwa" mieli regularnie kontrolować wszelkie urządzenia sanitarne. Naruszanie
przepisów groziło surowymi grzywnami, a nawet karą więzienia.
Z dbałością o zdrowie mieszkańców i higienę miasta wiązała się niewątpliwie
przeprowadzona w 1790 roku weryfikacja uprawnień lekarzy i aptekarzy. W Lublinie praktykowało w tych latach zwykle 7-8 doktorów. Największą renomą
cieszyli się Michał Bergonzoni, autor opublikowanej w 1783 roku rozprawy „Lublin podług ustaw medyki uważany", Jan Boryon, Jan Nepomucen Hermann oraz
mający duże wzięcie Żyd, Antoni Gompertz. Dwaj pierwsi zostali w 1781 roku
powołani na zaszczytne stanowiska protomedyka i fizyka miasta Lublina. Wśród
aptekarzy szanowano zwłaszcza Jakuba Lewandowskiego, osiadłego w Lublinie
od 1785 roku Teodora Franciszka Gruell-Gretza oraz Michała Sztoka, który wszelako — wedle Kajetana Koźmiana — miał być bardziej szarlatanem i kuglarzem
niż znawcą leków, wziętym tylko przez ludzi ciemnych i łatwowiernych. Akcja
z 1790 roku doprowadziła do zawieszenia praktyk dwóch żydowskich lekarzy,
którzy nie przedstawili odpowiednich patentów. Na stałe odsunięto niejakiego
Bendixa, ale po licznych protestach szlachty pozwolono mu na uprawianie zawodu. Wyrazem troski o stan zdrowotności była także uchwała rady z czerwca
1784 roku w sprawie wysłania na koszt miasta trzech młodych ludzi po naukę
medycyny do Krakowa.
Równie szczegółowo opisane zasady z 1784 roku dotyczyły spraw porządkowych. Swoiste reguły ruchu drogowego zakazywały puszczania koni w cwał
oraz zastawiania wozami i karetami bardzo wąskich przeważnie ulic, a także
składowania na nich, pod groźbą konfiskaty, drewna na opał. Zwracano uwagę
na konieczność „przyzwoitego dozoru" nad dziećmi, „które z naturalnej żywości"
biegają po ulicach. Zabraniano wypuszczania świń i psów „zajadłych i z natury
srogich" poza domostwa i podwórka. Uregulowana została nawet tak, wydawałoby się, drobna sprawa, jak nakaz ostrożnego otwierania wychodzących na
ulice drzwi — chodziło rzecz jasna o bezpieczeństwo przechodniów. Zalecano
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dalej specjalną uwagę w kontaktach z ludźmi nieznajomymi i podejrzanymi,
co bez wątpienia spowodowane było znacznym napływem „hultajstwa" do Lublina. Widowiska uliczne urządzane przez wędrownych komediantów mogły się
odbywać tylko za zgodą władz. Zabraniano przechowywania w domach ludzi
podejrzanych oraz zawierania z nimi transakcji handlowych. Podobna ostrożność
towarzyszyć miała przyjmowaniu na służbę ludzi bez referencji. Ślusarzom zakazywano sprzedaży nieznajomym nabywcom kluczy, wytrychów i innych „złodziejskich" narzędzi. W późniejszym czasie obywatelom nakazano meldowanie
o pobycie przybyszów, wielu podejrzanych aresztowano bądź kierowano do robót
przy oczyszczaniu miasta.
Dbałość o porządek w mieście należała do specjalnej straży oraz nocnych
stróży „z grzechotkami i berdyszami". Zobowiązywano ich do ciągłego patrolowania ulic. Karane być miały wszelkie publiczne krzyki, hałasy, kłótnie i zwady.
Rozporządzenie komisji zakazywało także drukowania pism, które „wierze świętej katolickiej w czymkolwiek (by) ubliżać mogły, zgorszenie w sobie zawierały
lub sławę czyją czernić albo uszczypliwie szarpać miały".
Kolejne przepisy komisji służyły wzmocnieniu ochrony przeciwpożarowej.
Nakazywano w nich m.in. przeniesienie z centrum na przedmieścia warsztatów
piekarskich, kowalskich i garncarskich, których piece i paleniska łatwo stać się
mogły zarzewiem żywiołu. Skutek owych zarządzeń był jednak ograniczony.
Drewniana zabudowa masowo występująca zwłaszcza na przedmieściach dość
często padała łupem ognia. W marcu 1790 roku na Krakowskim Przedmieściu
spłonęło blisko 20 domów — ogień w tym wypadku zaprószyli złoczyńcy.
Różnorodna działalność Komisji Dobrego Porządku powodowała, że życie
w mieście stawało się znośniejsze i bezpieczniejsze. Innym przekonującym
dowodem dźwigania się Lublina z upadku był systematyczny wzrost liczby
mieszkańców — w 1787 roku było ich ponad 8,5 tys., a w samym końcu wieku,
w 1799 roku już blisko 9,5 tys. Dotycząca miasta i przedmieść taryfa podatkowa
z lat siedemdziesiątych wykazywała prawie 2 tys. dymów.
Podstawowym zajęciem znacznej części mieszkańców było nadal rzemiosło.
„Uwiadomienie o stanie miasta Lublina" sporządzone przez władze w 1786 roku
wymieniało prawie 300 rzemieślników blisko trzydziestu specjalności zgrupowanych w ponad 20 cechach i odrębnej konfraterni muzyków. W następnych latach
liczba cechów jeszcze wzrosła. Najliczniejsze grupy tworzyli szewcy (ponad 100
majstrów), kowale, rzeźnicy i krawcy. Sporo specjalistów nietypowych zawodów
działało poza cechami. Trzeba wreszcie pamiętać o z pewnością znacznej grupie
rzemieślników nie zrzeszonych, pracujących na obszarze jurydyk.
Wspomniane „Uwiadomienie" wymieniało dalej 44 wielkich — j a k na lubelskie proporcje — kupców, właścicieli składów i sklepów. Grupę najliczniejszą,
aż 15 osób, tworzyli kupcy winni. Do najzamożniejszych lubelskich handlów-
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ców należał specjalizujący się w sukiennictwie Dawid Heyzler. Był on również
znanym bankierem. Codzienne oblicze handlu określali jednak przede wszystkim
liczni drobni kramarze, wśród których wielu było ruchliwych Żydów. Do kolejnych zajęć lublinian należała obsługa wielkiej rzeszy przybyszów. Na początku
lat dziewięćdziesiątych w mieście działało ponad 70 domów zajezdnych, położonych głównie na przedmieściach (z tego aż 46 na Wieniawie), oraz znaczna liczba
szynków piwa i wódki. Lokale te oferowały przeważnie usługi mało wyszukane,
bywały miejscem burd i awantur, tam bowiem, jak pogardliwie zanotował Koźmian, „liberia się raczyła". Pamiętnikarz ten narzekał na brak lepszych restauracji i cukierni, trzeba jednak zauważyć, że pojawiły się w tych latach pierwsze
w Lublinie kawiarnie, bilardy i kręgielnie. Ostatnim wreszcie zajęciem trudnej do oszacowania liczby mieszkańców, głównie z przedmieść, było rolnictwo.
Społeczno-gospodarcze życie miasta wykazywało cechy stabilizacji, nie było
przecież wolne od konfliktów. Do najpoważniejszych należał stary antagonizm
między mieszczaństwem lubelskim a ludnością żydowską zamieszkującą głównie
jurydykę na Podzamczu, ale obecną również coraz widoczniej w innych częściach
miasta. Rzemiosło i handel żydowski, prężne i dynamiczne, stanowiły dużą
konkurencję. Lubelskie władze konsekwentnie zmierzały do eliminacji owej
konkurencji, w 1780 roku uzyskały nawet dekret sądu asesorskiego nakazujący
Żydom opuszczenie Starego Miasta i Krakowskiego Przedmieścia, ale jego
efekty były tylko częściowe i krótkotrwałe. Zamknięta kulturowo społeczność
żydowska na polu gospodarczym pozostawała otwarta — była nadal konkurentem
i partnerem równocześnie.
Rywalizacja ekonomiczna stanowiła także podstawowe źródło równie zadawnionego konfliktu między miastem a jurydykami. Obszary te, w liczbie około
trzydziestu otaczających Lublin odrębnych jednostek, położone były na gruntach
należących niegdyś do miasta. Z chwilą przejścia w ręce szlacheckie lub kościelne przestawały one podlegać miejskiej administracji, nie ponosiły również
ciężarów miejskich, korzystały natomiast z wszelkich dobrodziejstw wynikających z sąsiedztwa z Lublinem. Bardzo żywa gospodarka jurydyk stanowiła dla
miasta oczywistą konkurencję. Liczne spory miasta z właścicielami jurydyk nie
przynosiły jednak większych efektów. Jedynym wyraźniejszym sukcesem była
likwidacja jurydyki brygidkowskiej w 1784 roku. Dopiero uchwały Sejmu Wielkiego z 1791 roku przynieść miały zasadniczy zwrot w tej sprawie.
Obraz życia miasta u schyłku X V I I I stulecia pomijający sprawy kultury byłby
niepełny. Lublin nie był wprawdzie wielkim centrum życia kulturalnego, ale i tu
występowały tendencje charakterystyczne dla całej Rzeczypospolitej. Zmieniło
się przede wszystkim oblicze szkoły lubelskiej. Dawne kolegium jezuitów już
w 1774 roku zostało przekształcone w szkołę wojewódzką, a w 1783 roku, zgodnie z zasadami Komisji Edukacji Narodowej, w szkołę wydziałową 6-klasową,
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ale z 7-letnim okresem nauczania. Nowoczesną edukację zapewniali profesorowie
sprowadzeni w 1780 roku. Byli to młodzi wychowankowie Akademii Krakowskiej — Józef Czech, Jacek Przybylski, Franciszek Scheid, Józef Januszowicz,
a od 1783 roku także Józef Sołtykowicz. Rektorem szkoły w latach 1781-1784
był znany z radykalnych przekonań ks. Franciszek Salezy Jezierski. Jego działalność natrafiła na silny opór konserwatywnej szlachty. Mówiono, że „świetniej
bywało za ojców jezuitów", synów przenoszono do innych szkół (doświadczył
tego m.in. Kajetan Koźmian wysłany przez ojca do Zamościa). Liczba uczniów
zmniejszyła się w tych latach do zaledwie 60-80. Nie akceptowanego Jezierskiego zastąpił w tej sytuacji, w 1784 roku, znacznie bardziej zachowawczy
Wincenty Treffler. Ze szkoły odeszło także kilku profesorów. Hamowanie reform
spowodowało z kolei interwencję samego Hugona Kołłątaja, który w czerwcu
1786 roku łagodził zatargi. Po tych zmianach liczba uczniów ponownie wzrosła
do 120-180 w latach 1784-1795.
W Lublinie działała również drukarnia jezuicka związana niegdyś ze szkołą.
Po 1773 roku przekształcona w oficynę królewską, nie przejawiała jednak
większej aktywności, publikując niespełna 30 tytułów.
Znacznie lepiej natomiast rozwijało się życie teatralne. Miasto dysponowało
odpowiednią salą na Korcach — tzw. teatr Dąbrowskiego mógł pomieścić nawet
300 widzów. Reduty, czyli maskarady wystawiano ponadto w pałacu Parysów.
W latach 1784-1789 aktorzy Józef Harasimowicz i Dominik Kaczkowski usiłowali grywać opery i komedie, ale z powodu „nieludnego publicum" musieli
porzucić Lublin i udać się do Krakowa. Wrócili wszakże w 1791 roku, własnym
kosztem wyremontowali budynek i ponownie uruchomili teatr. W mieście bywały
dość często wędrowne teatry -— w 1791 roku np. trupa Morawskiego ze Lwowa.
Występowali również aktorzy Teatru Narodowego z Warszawy.
Pewną rolę lokalnego ośrodka kultury odgrywał także działający do 1792
roku Trybunał Koronny. Ściągał do Lublina znakomitości ze świata polityki
i elity społecznej, był szkolą praktycznego stosowania prawa, miejscem dyskusji
i oratorstwa, bywał pilnie obserwowany przez młodych adeptów jurysprudencji.
Przede wszystkim jednak wokół Trybunału ogniskowało się niezwykle bujne życie kulturalno-towarzyskie. Kolejnym sesjom sądowym towarzyszył nie kończący
się ciąg balów, zabaw, obiadów, iluminacji i festynów. Obowiązywała tradycyjna
etykieta, wedle której marszałek Trybunału podejmował licznych gości w niedziele i czwartki, prezydent zaś (tj. reprezentant kleru) w piątki i soboty. Huczne
zabawy przeradzały się czasem w prawdziwe orgie Bachusa. Swego rodzaju sensacją był Trybunał w roku 1787, kiedy to ówczesny marszałek, Jan Małachowski,
wydał jeden tylko bal w korytarzach klasztoru Dominikanów. Najczęściej jednak
okazji nie brakowało — były nimi przeważnie imieniny deputatów i urzędników
trybunalskich, a także imieniny i urodziny króla oraz kolejne rocznice koronacji
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Poniatowskiego. Stałym punktem programu owych uroczystości były honorowe
kanonady urządzane na rynku przez batalion dragonów z regimentu Czapskich,
ochraniający zwykle prace Trybunału.
Podobne wydarzenia us'wietniały częste w Lublinie wizyty znanych osobistości. Ceremonialne wjazdy dostojników do miasta, obserwowane przez liczną
publiczność, były uroczystością samą w sobie. Wielkie tłumy już od Jastkowa
asystowały np. świetnemu wjazdowi marszałka wielkiego koronnego Michała
Mniszcha z okazji objęcia przezeń starostwa lubelskiego. Niezwykłe ożywienie
w mieście w 1790 roku wywołał pobyt Michała i Macieja Radziwiłłów, załatwiających sprawy w Trybunale. Obaj kaptowali zwolenników, nie szczędzili
zatem grosza na bale i festyny — „Lublin przybrał postać tak świetną, jakiej
od dawna nie pamiętano" — zapisał naoczny świadek, pamiętnikarz Jan Duklan
Ochocki. Wszystkie te wydarzenia odbywały się przede wszystkim w szlacheckim kręgu. Siłą rzeczy jednak oddziaływały na całe miasto. Podobny styl życia
zresztą powielał lubelski patrycjat — sporym uznaniem, również wśród obywateli ziemskich, cieszył się np. modny w tych latach salon prowadzony regularnie
przez Makarowiczów.
Okres polskiej „łagodnej rewolucji" zapoczątkowany w 1788 roku zwołaniem
Sejmu Wielkiego miastom i mieszczaństwu przynosił zmiany, bez przesady,
przełomowe. Walił się porządek obowiązujący w niektórych sprawach od trzystu
z górą lat. Miejscem owej rewolucji była oczywiście przede wszystkim Warszawa.
Reszta kraju żyła spokojniej. W okresie tym Lublin odegrał ważną rolę, chociaż
jak cała prowincja pozostawał jedynie tłem wydarzeń stołecznych.
Pierwszym, słabym jeszcze, sygnałem nadchodzących zmian był na gruncie
lubelskim sejmik przedsejmowy odprawiony w sierpniu 1788 roku. Stał się on
areną ostrej walki zwolenników króla z sympatykami opozycyjnej neofamilii
Czartoryskich i Potockich. Opozycja triumfowała obsadzając w komplecie sześć
należnych województwu lubelskiemu mandatów poselskich. Sejmik odbył się
„zwyczajnie", to jest zgodnie z najgorszymi regułami szlacheckiej anarchii,
„dwóch czy trzech szlachty umarło z pijaństwa, tyleż zleciało z drugiego piętra
okien i potłukło się lub zabiło" — pisał przebywający w Lublinie Koźmian.
Tysiące obywateli biwakowało na nadbystrzyckich błoniach pijąc i debatując,
terroryzując przy okazji miasto. Mieszczanie z pewnością nie mieli powodu
sądzić, że Rzeczpospolita wchodzi na drogę budzących nadzieję przemian.
Z taką samą jednak pewnością przyjąć można, iż nastroje zaczęły się szybko
zmieniać wraz z rozwojem wydarzeń. Lublin należał do pierwszych miast zaproszonych w lipcu 1789 roku przez magistrat Starej Warszawy do współtworzenia
politycznego ruchu mieszczaństwa, który już wkrótce stać się miał potężnym
środkiem nacisku na sejm. Rada miejska na posiedzeniu w dniu 7 sierpnia 1789
roku w pełni poparła warszawską akcję i wysłała do stolicy swych posłów — rajcę
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Jakuba Lewandowskiego i ławnika Macieja Grebera. Uczestniczyli oni następnie
w głos'nym zjeździe przedstawicieli 141 miast królewskich, podpisali niemniej
głos'ny akt zjednoczenia miast z listopada 1789 roku, brali udział w sławnej manifestacji 2 grudnia tegoż roku. Dnia 14 stycznia 1790 roku rada Lublina ponownie poparła wspólne działania miast, a jej reprezentanci znajdowali się wśród
uczestników kolejnych zjazdów — m.in. w marcu 1791 roku poprzedzającym
uchwalenie przez sejm prawa o miastach i Konstytucji 3 maja.
Przyjęcie owych fundamentalnych dla miast ustaw witano w Lublinie bardzo
uroczyście, szczególnie na festynie 8 maja 1791 roku. Odbywały się liczne
nabożeństwa dziękczynne, bale, iluminacje, oddawano honorowe salwy armatnie,
specjalną dekorację otrzymał ratusz. Wydarzenia kwietniowo-majowe wywołały
wybuch uczuć patriotycznych. Ich wyrazem była zbiórka datków na skarb
narodowy — kupiec Beniamin Finkę miał zebrać wśród mężczyzn 60 tys. zł,
a wdowa Nikorowiczowa aż 92 tys. wśród dam. Liczby te, podane przez
Ochockiego, wydają się jednak nieco przesadzone.
Podobne uczucia, chyba jednak mniej gorące, zauważono wśród szlachty
wypełniającej Trybunał. Obserwowano tam. podobnie jak w całym kraju, nawrót
do trochę zapomnianych w kręgach szlacheckiej elity narodowych atrybutów.
Wedle Ochockiego już w 1789 roku trudno było spotkać w ratuszu szlachcica
w powszechnym wcześniej fraku, królowały wyrastające z polskiego stroju
mundury wojewódzkie, wprowadzone w epoce stanisławowskiej. Odrzucano też
peruki — wracało upodobanie do sarmackiego golenia głowy.
Ustawodawstwo sejmowe wprowadzało wiele zmian organizacyjnych dotyczących statusu i roli miasta. Utrwalały one w sumie ponadwojewódzką pozycję
Lublina, wzmocnioną jeszcze dodatkowo powołaniem w 1790 roku rzymskokatolickiej diecezji chełmsko-lubelskiej.
W życiu religijnym Rzeczypospolitej Lublin już wcześniej odgrywał znaczącą rolę — był siedzibą jednego z archidiakonatów diecezji krakowskiej, a od
X V wieku także konsystorza, tj. sądu biskupiego. Działały tu liczne zakony oraz
seminaria duchowne jezuitów i misjonarzy. Pamiętając jednak o politycznej, administracyjnej i gospodarczej pozycji Lublina w państwie, łatwo stwierdzić, że
w organizacji kościelnej miasto zajmowało wyraźnie słabsze miejsce. W X V I I I
wieku dobrze zdawano sobie sprawę z owej widocznej dysproporcji. Już w 1764
roku powstał projekt podziału wielkiej diecezji krakowskiej na trzy mniejsze —
Lublin stać się mial ośrodkiem jednego z nowych biskupstw. Opór potężnych dostojników kościelnych z Krakowa odsuwał jednak wykonanie tego planu. W 1767
roku ustanowiono w Lublinie jedynie godność biskupa sufragana połączoną z archidiakonią. Dopiero breve papieskie z 20 lipca 1790 roku powoływało diecezję
chełmsko-lubelską obejmującą znaczną część obszarów między Wisłą a Bugiem.
Rychła śmierć Marcina Garnysza, biskupa z Chełma, opóźniła jednak znacznie
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chwilę faktycznego utworzenia siedziby diecezji w Lublinie. Nastąpiło to dopiero
w pierwszej połowie X I X wieku.
W początkach 1790 roku, zgodnie z wczes'niejszą uchwałą sejmu, ustanowiono w Lublinie w miejsce Komisji Dobrego Porządku wojewódzką komisję cywilno-wojskową— nowoczesny organ kolegialny dysponujący znacznymi
uprawnieniami w zakresie administracji, gospodarki i skarbowości, porządku
i bezpieczeństwa, a także szkolnictwa i opieki społecznej. Komisja składała się
z 16 reprezentantów szlachty i 4 duchowieństwa. W 1791 roku do pierwotnego
składu dołączono trzech przedstawicieli mieszczan. Na czele komisji stał wojewoda Kajetan Hryniewiecki, mniej już wówczas czynny, wobec czego większą
rolę w jej pracach odgrywali inni lokalni urzędnicy, zwłaszcza Tomasz Dłuski
i Andrzej Koźmian oraz sufragan lubelski Jan Kanty Lenczowski. Pierwsze posiedzenie komisji odbyło się w ratuszu 22 lutego 1790 roku, a już w kilka dni później
ogłoszono jej uniwersał nakazujący chwytanie włóczęgów i ludzi „luźnych" oraz
zatrudnianie przez proboszczów bakałarzy w szkołach parafialnych. W następnej
kolejności komisja zajęła się energiczną walką z przestępcami. W porozumieniu z Tadeuszem Kościuszką, dowodzącym wówczas wojskami między Wisłą
a Bugiem, wprowadzono w Lublinie rogatki, a do patrolowania ulic użyto również żołnierzy. W kolejnych miesiącach komisja zajmowała się m.in. reperacją
dróg i mostów, cechowaniem miar i wag, zakładaniem magazynów wojskowych
w Lublinie, nakazała także przeniesienie cmentarzy poza miasto oraz sporządzenie szczegółowej taryfy dymów. Latem 1791 roku komisja pomagała w organizacji ćwiczeń wojskowych pod Lublinem, którymi kierował Tadeusz Kościuszko.
Trzy regimenty piechoty i dwie brygady kawalerii narodowej, obserwowane przez
licznie przybyłą publiczność, pozorowały działania w polach między Dziesiątą
a Bronowicami.
Jeszcze w 1788 roku na mocy decyzji Rady Nieustającej rozpoczął się proces grupowania miast królewskich w tzw. wydziały. System ów został następnie
rozwinięty podczas Sejmu Wielkiego. Lublin obok innych większych miast małopolskich i ruskich, takich jak Kraków, Łuck, Żytomierz, Winnica, Kamieniec
Podolski i Drohiczyn, potem także Sandomierz, uzyskał rangę miasta wydziałowego, tj. apelacyjnego i zwierzchniego wobec mniejszych ośrodków województwa lubelskiego, Stężycy oraz niektórych miast ziemi chełmskiej. Pełna realizacja
nowych zasad nastąpiła dopiero w 1791 roku, już po uchwaleniu „Prawa o miastach". W sierpniu tego roku zebrał się w Lublinie wydziałowy Sąd Apelacyjny,
który ordynację otrzymał w marcu 1792 roku. Jego prezesem został szlachcic
Piotr Czerski, a wiceprezesem lubelski zegarmistrz i rajca Michał Lamprecht.
W czasie inauguracji prac sądu głośną mowę wygłosił członek władz miejskich
Teodor Gruell-Gretz. Jego słowa najlepiej świadczą, jak reformy Sejmu Wielkiego odebrane zostały wśród lubelskiego mieszczaństwa:
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„Przyszła ta epoka — mówił Gruell

że mieszczanin polski, mając sobie przywróconą

wolność i równość, zyskawszy zabezpieczenie dobra swego, majątek, krew i życie na ofiarę tej
ukochanej Ojczyźnie nieść będzie gotów, z ochotą umrzeć, aby się wdzięcznym być obaczyt".

i dodawał dalej:
„Chlubi się i Holandia, zamykając w murach swych miast ludzi takich, którzy w radach
Rzeczypospolitej prezydowali, bitwy na morzu wygrywali i kiedy wzrastająca j e j ojczyzna
dochodów przyszczupłych właścicielką była, kapitałami własnymi j e j potrzeby zastępowali".

Także latem 1791 roku rozpoczęło działalnos'ć zgromadzenie wydziałowe gromadzące delegatów poszczególnych miast. Do kompetencji owego ciała należał
wybór miejskiego plenipotenta na sejm (został nim kupiec lubelski Michał Gautier), powoływanie członków sądu apelacyjnego i komisarzy do komisji cywilno-wojskowej.
Również w 1791 roku rozpoczął się dosyć długi, wynikający z ustaw sejmowych, proces głębokiej wewnętrznej reorganizacji miasta. Dnia 3 sierpnia tego
roku wprowadzono do urzędowania język polski oraz ogłoszono, tak długo oczekiwaną, formalną likwidację jurydyk, co oznaczało poddanie władzy magistratu
całego lokacyjnego obszaru miasta. W marcu 1792 roku zatwierdzony został
nowy terytorialny podział miasta na dwa cyrkuły: lubelski i podzamecki, które
z kolei dzieliły się na 9 mniejszych jednostek, tzw. dozorów. Wkrótce potem,
7 kwietnia, dokonano wyborów władz cyrkułów, a 14 kwietnia wybrany został
pierwszy konstytucyjny magistrat Lublina. Prezydentem miasta został ceniony aptekarz Teodor Franciszek Gruell-Gretz, wiceprezydentem Krzysztof Korn, a radnymi Jan Makarowicz, Leon Szaguna, Jan Piaskowski i Jakub Lewandowski.
Pierwszym działaniem nowych władz była organizacja hucznych i wystawnych,
czemu trudno się dziwić, obchodów pierwszej rocznicy ustanowienia Konstytucji
3 maja.
Kadencja władz miejskich trwać miała dwa lata. Skończyła się znacznie
szybciej, już w lipcu 1792 roku. Wcześniej magistrat zdążył ogłosić kilka
rozporządzeń — m.in. w sprawie zapobiegania pożarom, zwalczania nierządu,
przeciw nadmiernym zabawom w szynkach, wykazał również zainteresowanie
ściąganiem do miasta rzemieślników.
O upadku konstytucyjnego ustroju Lublina przesądziła przegrana wojna
polsko-rosyjska i usadowienie się w kraju zdradzieckich władz targowickich,
pochodzących z carskiej nominacji. W lipcu 1792 roku przez miasto przeciągnęła
cofająca się armia księcia Józefa Poniatowskiego. Nie próbowano bronić miasta
przed Rosjanami, którzy zaraz potem, 25 lipca, wkroczyli do miasta. Mieli tu
pozostać przez szereg następnych miesięcy.
Już 30 lipca 1792 roku z inspiracji hetmana Branickiego zawiązała się w Lublinie pod laską Kajetana Miączyńskiego targowicka konfederacja województwa
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lubelskiego, która niezwłocznie przywróciła przedkonstytucyjne władze miasta.
Ustrój Lublina oparto na zasadach określonych niegdyś przez Komisję Dobrego
Porządku.
Uległy one zmianie dopiero w wyniku uchwał ostatniego w dziejach Rzeczypospolitej sejmu grodzieńskiego z 1793 roku. Lublin, obok Warszawy, Krakowa,
Sandomierza i Łucka, uznany wówczas został miastem głównym Korony, co wiązało się z pewnymi nadzwyczajnymi uprawnieniami. Utrzymano m.in. likwidację
jurydyk oraz prawo nietykalności osobistej i majątkowej dla mieszczan. Miasto
otrzymało także prawo wysyłania posła na sejmik szlachecki. Postanowiono dalej, że Lublin będzie odtąd jedyną stałą siedzibą Trybunału dla całej Korony —
miasto stawało się zatem już formalnie stolicą polskiego wymiaru sprawiedliwości. Tę pozycję miasta utrwalić miała jedna jeszcze, niewątpliwie godna uznania,
uchwała o utworzeniu szkoły prawniczej, gdyż — jak zapisano w konstytucjach
sejmu —
„byłoby z użytkiem powszechniejszym, aby katedra prawa natury politycznego i powszechnego otworzona była w Lublinie, miejscu, gdzie młódź ma sposobność praktyki tegoż prawa, aby
tamże i w teorii onego była wydoskonalona, przeto jeżeli fundusz edukacyjny okaże się wystarczający, zalecamy Komisji Edukacyjnej kurs lekcji publicznych prawa tamże otworzyć, dla wszystkich
w liczbie palestry osób znajdujących się i do niej przychodzących, tudzież wszelkich osób naukę
prawa posiadać chcących..."

Zgodnie z uchwałami grodzieńskimi wybory nowych władz miasta odbyły
się 1 marca 1794 roku. Wszelkie znamiona świadomej manifestacji miał wybór
na funkcję prezydenta Teodora Gruella, który wszakże ofiarowanej mu przez
mieszczan godności nie przyjął.
Lublin przeżywał w tym czasie ciężki kryzys. Wynikał on zarówno z uciążliwego pobytu wojsk rosyjskich, jak i ogólnie złej sytuacji gospodarczej resztek państwa polskiego. Wszędzie upadały miejskie przedsiębiorstwa. W Lublinie
zbankrutował bank Dawida Heyzlera.
W przeddzień powstania kościuszkowskiego miasto było siedzibą licznej
grupy konspiratorów. Po opuszczeniu Lubelszczyzny przez siły rosyjskie duże
zgromadzenie szlachty i mieszczan 18 kwietnia 1794 roku ogłosiło na rynku Starego Miasta akt przystąpienia do insurekcji. Powołano cywilne władze powstańcze ze Stanisławem Kossowskim na czele. Rozwinęły one początkowo dużą aktywność — werbowano ochotników, zbierano ofiary na rzecz wojska, skupiono
w Lublinie blisko 3 tysiące chłopskiego przeważnie pospolitego ruszenia, złożonego z kosynierów i pikinierów. Jednak już w połowie czerwca 1794 roku
po porażkach oddziałów powstańczych generała Józefa Zajączka pod Dubienką
i Chełmem insurekcja w Lubelskiem zamierała. Przybyły do miasta Zajączek
uznał, że Lublin nie jest przygotowany do walki, za co odpowiedzialnością obarczył komisję porządkową i magistrat. W krytyce tej było zapewne sporo racji,
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władze lubelskie z kolei oburzone były arogancją generała, skrywającą być może
nieudolnos'ć. W konsekwencji 13 czerwca wkroczyły do Lublina bez przeszkód
siły rosyjskie generała Derfeldena, który nałożył na miasto wysoką kontrybucję. Wkrótce potem znalazł się Lublin przejs'ciowo w rękach Austriaków, którzy zachowując formalną neutralność wobec powstania, faktycznie zabezpieczali
własne interesy, spodziewając się rychłego rozbioru Rzeczypospolitej.
W 1796 roku zainstalowali się w Lublinie na dłużej. Rozbiorowy uniwersał
cesarza Franciszka II z 21 marca tego roku zapowiadał mieszkańcom Lublina
szybkie wyznaczenie terminu hołdu krajowego, nakazywał usunięcie herbów
polskich i założenie cesarsko-królewskich, zarządzał publiczne i powszechne
modły za nowego pana. W dziejach Lublina rozpoczął się zupełnie nowy okres.

BRONISŁAW M I K U L E C

WŚRÓD PIONIERÓW POLSKIEGO
PRZEMYSŁU
Lublin pod koniec Rzeczypospolitej byl największym miastem na prawym
brzegu Wisły, po rozbiorach przeżywał poważny kryzys. Ludność miasta zmniejszyła się z 8939 osób w 1799 roku do 7082 w roku 1807. Mieszczanie lubelscy
bardzo silnie odczuwali skutki dopiero co zakończonej wojny, okupacji austriackiej oraz pożaru z 1803 roku.
Słabe było rzemiosło i przemysł. W 1804 roku znajdowało się w Lublinie 820
rzemieślników, wśród których było 402 majstrów. Wynika stąd, że pod względem
wielkości warsztaty lubelskich majstrów były bardzo małe, ponieważ zatrudniały
tylko po jednym czeladniku lub terminatorze.
Pierwsze większe manufaktury zorganizowali rzemieślnicy napływowi, przeważnie Niemcy. Jednym z nich był Kasper Gerlicz, który w 1801 roku uruchomił
w Lublinie browar. W 1803 roku Franciszek Rechan, sukiennik z Prus, zorganizował manufakturę, w której produkował sukno i baję; w 1804 roku zatrudnionych
tu było 96 pracowników. W 1806 roku drugi browar w Lublinie uruchomił Fryderyk Kern. Manufakturę mydła i świec prowadził Jan Meisner.
W handlu przeważali drobni kupcy, kramarze i tandeciarze. Brak było specjalizacji, a poszczególni kupcy skupiali w jednym ręku handel artykułami różnych
branż. I tak na przykład Adam Fritsch prowadził handel korzenny, sukienny,
norymberszczyzną i trunkami zagranicznymi; Józef Zaremba sprzedawał towary
łokciowe, galanterię, wina i korzenie; Lejzer Celniker obok handlu korzennego
i kramarszczyzną miał także wyroby metalowe. Handel towarami wielu innych
branż prowadzili też: Chaim Krakaner i Szmul Peres.
Wśród handlujących, obok Żydów, spotykamy również nazwiska polskie
i niemieckie. Z Polaków handlem zajmowali się m.in. wymieniony już Józef
Zaremba, Tomasz Trojański, który trudnił się handlem win i korzeni, sklepy korzenne prowadzili Stefan Błagosiewicz i Józef Kasperek, korzenie oraz towary
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norymberskie sprzedawali Tomasz Klement i Anastazy Bugalski, sklep z galanterią i korzeniami mial Stanisław Stelmasiewicz.
Mimo trudnos'ci, w jakich znalazła się gospodarka miasta w okresie zaboru
austriackiego i w czasach Księstwa Warszawskiego, niektórzy z mieszczan
dorobili się w tym czasie znacznych fortun. Przykładem może być browarnik
Kasper Gerlicz, który umierając w 1814 roku, pozostawił majątek na sumę
148 000 złp (roczny budżet miasta w tym czasie nie przekraczał 70000 złp). Na
ten dorobek złożyły się zyski, jakie osiągał prowadząc browar, jak również zyski
płynące z wielu innych kierunków działalności gospodarczej, między innymi
z dzierżawy czopowego.
Ożywienie w rozwoju gospodarczym Lublina notujemy dopiero w latach
1815-1830. Było ono pobudzane nie tylko przez czynniki wewnętrzne, ale także
i zewnętrzne. Władze centralne dążyły do powstania w południowo-wschodniej
części Królestwa Polskiego ośrodka miejskiego, który stanowiłby centrum znacznego obszaru rolniczego i ważny węzeł drogowy ułatwiający rozwój handlu
tranzytowego. Wyrazem zainteresowania rządu Królestwa Polskiego rozwojem
przemysłu i wymiany w mieście było utworzenie takich instytucji, jak: izba handlowa i rękodzielnicza oraz komora konsumowa (celna). Kredyty rządowe były
podstawą rozwoju przemysłu tytoniowego, wełnianego i cegielnianego.
Pierwszym większym zakładem przemysłowym uruchomionym w Lublinie
w okresie Królestwa Polskiego była manufaktura wytwarzająca tytoń i tabakę.
Zorganizował ją warszawski finansista Newachowicz. Mieściła się ona w dawnym pałacu Czartoryskich przy ul. Szarytek (obecnie pi. Litewski). U progu swej
działalności zakład przerabiał 500 cetnarów (cetnar=40,5 kg) surowca, w następnych latach liczba ta szybko wzrastała i w 1827 roku wynosiła już 5000
cetnarów, co stanowiło 18% rocznego przerobu Królestwa Polskiego. Zgodnie
z umową zawartą między Newachowiczem, dzierżawcą monopolu tytoniowego
w Królestwie a rządem, zakład działał jako manufaktura rządowa.
Próbę rozwoju przemysłu sukienniczego w Lublinie podjął Antoni Domański, przybyły tu z Nowego Miasta nad Pilicą. Dzięki kredytom rządowym wszedł
w posiadanie opustoszałych gmachów pofranciszkańskich znajdujących się przy
ul. Kalinowszczyzna, w których w 1823 roku zorganizował manufakturę sukienną. W 1825 roku zatrudniała ona 26 pracowników (1 majster, 10 czeladników,
13 robotników, 1 postrzygacz i 1 folusznik). Od samego początku wytwórnia
odczuwała trudności finansowe. W sprawozdaniu urzędu municypalnego miasta
z 1825 roku czytamy: „fabryka jednak dla polepszenia i postępku znaczniejszego
potrzebuje zapomogi, aby takową od rządu pozyskać mogła".
Dla wsparcia finansowego manufaktury zorganizowano w 1828 roku spółkę
pod nazwą „Towarzystwo Akcjonariuszy do Wspierania Fabryki w Lublinie".
W artykule pierwszym umowy określono, iż spółka powstaje w celu: „utrzy-
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mania i wzniesienia rękodzielni sukna i innych w mieście Lublinie w zakładzie
Antoniemu Domańskiemu przez rząd nadanym, a przez tegoż na rzecz spółki,
z obowiązkami względem rządu ustąpionym". Kapitał zakładowy spółki miał
wynosić 60 tys. złp i dzielić się na 120 udziałów po 500 złp.
Inicjatorami spółki byli miejscowi prawnicy: Jan Wasiutyński, rejent kancelarii ziemiańskiej województwa lubelskiego, dzierżawca, a następnie właściciel
dóbr Palikije, Ignacy Bartlewicz, komornik, adwokaci: Karol Zarański, Marcin
Olszewski, Wincenty Rozwada, Jan Czyński, Samuel Baczyński, Serafin Konwicki, urzędnicy: Karol Rozenberg, fizyk wojewódzki, Feliks Bieczyński, inż.
wojewódzki, Ferdynand Braun, dyrektor rządowej fabryki tytoniu w Lublinie
i Jakub Koope, kontroler administracji w Lublinie, bogaci mieszczanie: Karol
Hincz, właściciel apteki i przedsiębiorca, Teofil Gerlicz, przedsiębiorca, i Józef
Skwarczyński, właściciel zakładu stolarskiego oraz okoliczni ziemianie: Antoni
Radzimiński, były generał wojsk podolskich, sędzia pokoju powiatu lubelskiego,
właściciel Biskupic, Joachim Wasiutyński, radca wojewódzki, dziedzic wsi Borów w powiecie krasnostawskim, Franciszek Brzeziński, dzierżawca dóbr Bełżyce, Ignacy Brzeziński, dzierżawca dóbr Strzeszkowice, Kajetan Wysocki, były
major wojsk polskich, dziedzic wsi Łukawka, książę Karol Jabłonowski, dziedzic wsi Wysokie, Ludwik Preszl, radca wojewódzki, właściciel majątku Modliborzyce, Wojciech Węgliński, radca dyrekcji Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego, dziedzic dóbr Siedliszczki.
Spółką miał kierować zarząd składający się z trzech członków. Funkcje te
w myśl umowy mieli sprawować główni inicjatorzy stowarzyszenia: Wasiutyński,
Czyński i Konwicki. Zarząd miał reprezentować spółkę na zewnątrz, prowadzić
jej interesy oraz zawierać umowy. Działalność zarządu miała być kontrolowana
przez zespół nadzorujący, składający się z trzech członków spółki: Ferdynanda
Brauna, Marcina Olszewskiego i Franciszka Brzezińskiego.
Wiele czynników przemawiało na rzecz pomyślnego rozwoju podjętej inicjatywy. Zaliczyć do nich należy korzystną lokalizację manufaktury. Usytuowanie zakładu w Lublinie stwarzało duże możliwości zbytu wyrobów nie tylko
w tym mieście, ale również i w całym województwie. Stan hodowli w Lubelskiem zapewniał natomiast zaopatrzenie zakładu w odpowiednią ilość wełny po
cenie znacznie niższej niż płacili za nią przemysłowcy Łodzi. Korzystne były
również „warunki hydrograficzne folusza, wystawionego na rzece Bystrzycy, dostarczającej wody bez przerwy przez cały rok". Wyposażenie zakładu w ziemię,
ogród i łąkę mogło zapewnić zaopatrzenie własne rzemieślnikom osiedlającym
się w jego pomieszczeniach.
Powstanie Towarzystwa Akcjonariuszy do Wspierania Fabryki w Lublinie
nie przyczyniło się jednak do rozwoju przemysłu sukienniczego w mieście. Wybuch powstania listopadowego uniemożliwił realizację jego statutowych zadań.
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Powstanie spowodowało również upadek szeregu zakładów przemysłowych oraz
osłabiło tętno życia ekonomicznego na kilka lat.
W połowie lat trzydziestych X I X wieku dwaj Szkoci Jan Douglas i Andrzej
Kedslie zapoczątkowali w Lublinie rozwój przemysłu maszyn i narzędzi rolniczych. W 1835 roku uruchomili pierwszą tego typu wytwórnię w mieście pod
firmą „Fabryka Agronomiczna Narzędzi Rolniczo-Gospodarskich". Środki na założenie manufaktury uzyskali z Banku Polskiego pod zastaw: papierni w Celejowie w powiecie puławskim, której byli właścicielami, nowo organizowanego
zakładu w Lublinie i ich osobistego majątku. Bank udzielał również kredytów
właścicielom ziemskim, zaopatrującym się w maszyny w ich przedsiębiorstwie.
Zakład produkował młocarnie, sieczkarnie i młynki. W 1840 roku w manufakturze pracowało 40 robotników, a wartość produkowanych w niej wyrobów wynosiła 55 800 złp.
Działalność jej była jednak stosunkowo krótka. Z braku kapitałów obrotowych została unieruchomiona już w styczniu 1844 roku.
Pozwolenie na założenie drugiego zakładu maszyn i narzędzi rolniczych
w Lublinie przy ul. Nowej otrzymali 16 listopada 1845 roku inni dwaj Szkoci,
bracia Dawid i Douglas Baird. W pierwszym roku działalności manufaktura zatrudniała 12 robotników i wyprodukowała 4 młocarnie, 19 sieczkarni, 7 młynków do kartofli, 6 młynków do czyszczenia zboża, 8 pługów i dwie pary taczek.
Ogólna wartość wyrobów wynosiła 3166 rubli.
Wytwórnia braci Baird została znacznie rozbudowana po przystąpieniu do
spółki w 1858 roku Mac Leoda. W 1860 roku zakład zatrudniał już 27 robotników i wyprodukował maszyn i narzędzi rolniczych na ogólną wartość
13370 rubli.
Kolejną manufakturę maszyn i narzędzi rolniczych w Lublinie uruchomił
w 1857 roku Marcin Zabłocki. W 1858 roku zakład zatrudniał 17 robotników
i wyprodukował 4 młockarnie, 19 sieczkarni, 7 młynków do kartofli, 6 młynków do czyszczenia zboża, 8 pługów i 2 pompy. Poza działalnością produkcyjną świadczył również usługi w zakresie naprawy maszyn i narzędzi rolniczych.
Trzeci z kolei zakład maszyn i narzędzi rolniczych w Lublinie uruchomił
Ferdynand Mejzner. Mejzner był absolwentem Szkoły Podchorążych w Warszawie. Należał do sprzysiężenia Piotra Wysockiego. W stopniu porucznika brał
udział w powstaniu listopadowym. Został odznaczony krzyżem Virtuti Militari.
Po upadku powstania udał się na emigrację. Jako uczestnik nocy listopadowej
został przez władze carskie w 1832 roku zaocznie skazany na karę śmierci przez
powieszenie.
W Belgii i Francji pracował jako zwykły robotnik w różnych fabrykach, gdzie
nauczył się mechaniki i ślusarstwa. Dorobił się majątku i został właścicielem fa-
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bryki w Dijon (we Francji). Do kraju wrócił pod koniec 1855 roku. Pieniądze,
które zarobił na emigracji, umożliwiły mu podjęcie działalności gospodarczej
w rodzinnym mieście. W 1860 roku uruchomił w Lublinie fabrykę maszyn i narzędzi rolniczych. Zakład był wyposażony w 3 tokarnie, 4 kuźnie, 12 warsztatów
ślusarskich i 10 warsztatów stolarskich. W informacji o tym przedsiębiorstwie,
przesłanej przez rząd gubemialny do Komisji Rządowej Spraw Wewnętrznych,
czytamy:
„Fabryka produkuje mlocarnie z przyrządem do bukowania koniczyny, żniwiarki, siewniki,
sieczkarnie, młynki do mielenia zboża, ręczne i konne pługi, grabie, a to podług najnowszych
wzorów uznanych tak w kraju, jak i za granicą. Niemniej w miarę żądania, wyrabia wszystkie
roboty tyczące się budowy młynów, gorzelni, cukrowni, papierni, tartaków, olejami, machiny
parowe stale, przenośne, pompy i inne wyroby. Co do doskonałości wyrobów, to tę stronę fabryki
najlepiej rekomendują liczne obstalunki i ciągły odbył wyrobów, którym właściciel, jak dotąd
z trudnością tylko może wystarczyć, wskutek czego zakres fabryki rozszerzyć pragnie".

Od lat trzydziestych X I X wieku rozwijał się w Lublinie przemysł wyrobów
miedzianych. Był on reprezentowany przez niewielkie zakłady produkujące kotły
i aparaturę dla gorzelni, browarów, urządzenia kąpielowe i do wyrobu wód
mineralnych. Pierwszą wytwórnię aparatury gorzelniczej w Lublinie uruchomił
w 1835 roku Józef Przybylski. Zatrudniała ona od 10 do 30 robotników. Kolejny
zakład tej branży powstał w Lublinie dopiero w 1860 roku. Była nim kotlamia
Alberta Plagego przy ul. Bernardyńskiej.
Ważne miejsce w ekonomice miasta zajmował przemysł spożywczy. Przetwórstwo zbożowe początkowo reprezentowały dwa zakłady: młyn wodny (rządowy), zwany Papiernią, położony na Tatarach oraz młyn na Czechówce. W latach trzydziestych uruchomiono dalsze młyny o pierwotnej konstrukcji, jak młyny
deptaki, młyny wiatraki i młyny wodne. Do większych zakładów należały młyny
w dzielnicach Dziesiąta (od 1842 r.) i Wrotków (od 1843 r.).
Młynarstwo należy do drugiej po cukrownictwie gałęzi przemysłu spożywczego, w której stosunkowo wcześnie zaczęły dokonywać się przeobrażenia techniczne. W latach 1857-1865 w branży tej przechodzono na tzw. amerykański
system mielenia zboża oraz budowano młyny o napędzie parowym. Nowy system w młynarstwie polegał na użyciu do mielenia twardych kwarcowych kamieni,
zastosowaniu konstrukcji żelaznych, centralnego napędu oraz udoskonaleniu procesu oczyszczania i segregowania zboża. Pierwsze młyny amerykańskie były poruszane siłą wody, w następnych do napędu wykorzystywano maszyny parowe,
a później również turbiny.
Na podkreślenie zasługuje fakt, że Lubelszczyzna pod względem przeobrażeń technicznych w młynarstwie tylko o kilka lat odstawala od przodujących
w tym zakresie obszarów Królestwa Polskiego. Młyny amerykańskie i parowe
powstawały tutaj już od początku lat sześćdziesiątych X I X wieku.
12 Lublin w dziejach i kuhurzc Polski
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Pierwszy młyn ulepszonej konstrukcji uruchomił w Lublinie w 1861 roku
Michał Kos'miński wspólnie z Antonim Hemplem i Sewerynem Balickim na
przedmieściu Lublina-Piaski. Miał on 6 złożeń kamieni, był poruszany maszyną
parową o mocy 40 K M i zaliczał się do największych tego typu zakładów
w Królestwie Polskim. W 1863 roku bracia Witold i Konstanty Brzezińscy,
właściciele Bełżyc, uruchomili w Lublinie młyn parowy poruszany maszyną
parową o mocy 20 K M oraz przerobili na system amerykański młyn-wiatrak
należący niegdyś do Dominika Bociarskiego. Przy obu zakładach uruchomiono
piekarnie, przy młynie Kośmińskiego nawet parową.
Ważną pozycję w produkcji spożywczej Lublina zajmowała wytwórczość
piwa. Wśród zakładów tej branży wysunął się na czoło browar rodziny Gerliczów,
prowadzony przez około 40 lat przez Teofila, syna Kaspra Gerlicza. W zakładzie
tym po przebudowie pracowało około 30 robotników, a jego produkcja w 1843
roku wynosiła 255 810 garnców (około 1 min litrów) piwa.
W browarnictwie i przemyśle wódczanym majątku dorabiał się Karol Rudolf
Vetter. Pochodził z niezamożnej rodziny z Poznania, dlatego już od 16 roku
życia był zmuszony zarabiać na własne utrzymanie. W 1829 roku przeniósł
się z Poznania do Warszawy, gdzie kontynuował pracę w browarnictwie. Do
Lublina po raz pierwszy przyjechał w 1835 roku. Wówczas nie osiadł tu jeszcze
na stałe, lecz podjął pracę w Zawieprzycach jako zarządca wytwórni likierów
i porteru. Po zgromadzeniu odpowiednich kapitałów przyjechał do Lublina i w
1844 roku nabył opustoszałe zabudowania po klasztorze oo. Reformatów przy
ul. Bernardyńskiej 15. Po kapitalnym remoncie powyższych obiektów w 1845
roku uruchomił w nich destylarnię i fabrykę słodkich wódek oraz w roku
następnym browar. Karol Vetter pierwszy na Lubelszczyźnie wytwarzał piwo
bawarskie. Produkcja tego gatunku piwa była oparta na nowej technologii
fermentacyjnej (tzw. fermentacji dolnej). Piwo bawarskie, by uzyskać pełną
dojrzałość, musiało być przechowywane od 3 do 6 miesięcy w specjalnych
pomieszczeniach o niskiej temperaturze. Jego trwałość była ważną zaletą, która
decydowała o stałym zwiększaniu produkcji. Było ono również przystosowane do
warunków, transportowych, co będzie miało szczególne znaczenie w późniejszych
latach, gdy duże browary będą dostarczały piwo nie tylko na rynki Królestwa
Polskiego, ale również i do Rosji.
W 1863 roku działało w Lublinie 6 browarów (Vettera, Breininga, Majera,
Szafira, Lewinszteina i Akierberga), które wyprodukowały 48 850 wiader (wiadro = 12,3 1) piwa.
Z innych zakładów przemysłu spożywczego należy wymienić destylarnie
i wytwórnie słodkich wódek. Pierwszą placówkę tego typu w Lublinie uruchomił
w latach czterdziestych X I X wieku Karol Rudolf Vetter. W 1853 roku podobny
zakład w browarze po Simonie uruchomił Karol Hincz, który w następnych latach
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nabył Henryk Breining. W 1863 roku dwie destylarnie i wytwórnie słodkich
wódek wyprodukowały 18 000 wiader wódek słodkich i likierów.
Znaczącą pozycję w ekonomice miasta zajmowała produkcja mydła i świec
łojowych. Dużą rolę w rozwoju tej branży odegrała spółka August Voigt i Karol Scholtz. Działała od 1843 roku prowadząc zakład produkcji mydła i świec
łojowych, początkowo przy ul. Bernardyńskiej w wynajętych zabudowaniach po
klasztorze oo. Reformatów, a po ich wykupieniu przez Karola Vettera w 1844
roku przez 7 lat w majątku Jakubowice Murowane w powiecie lubelskim. W 1851
roku Voigt i Scholtz przenieśli zakład do zakupionego przez nich obiektu przy
ul. Kalinowszczyzna, w którym kiedyś mieścił się zakon franciszkanów, a w latach dwudziestych XIX znajdowała się fabryka sukna A. Domańskiego. W połowie lat sześćdziesiątych manufaktura ta zatrudniała 16 robotników, produkowała
głównie mydło zwyczajne, szare i świece łojowe oraz niewielkie ilości mydła
toaletowego i świec woskowych. Woigt i Scholtz posiadali w Rynku własny
sklep, w którym prowadzili sprzedaż swoich wyrobów. Roczna wartość produkcji zakładu wynosiła 66 180 rubli (43,8 % ogólnej wartości produkcji tej branży
w Lublinie).
Znaczną produkcją (18000 rb.) wykazywał się zakład Karola Piotrowskiego,
działający w Lublinie od 1860 roku. Wytwarzał on tylko mydło zwyczajne
i świece łojowe. Kolejny zakład tego typu prowadził od 1854 roku Dawid
Zylber, który nabył go pod koniec lat pięćdziesiątych od Herszka Erlichmana
wraz z domem, gdzie był on urządzony. Najmniejsza wytwórnia należała do
Izraela Listiga i zajmowała się wyłącznie świecami łojowymi. W 1863 roku
4 zakłady tej branży wyprodukowały mydła i świec na ogólną wartość 54000
rubli.
Do powstania styczniowego tętno życia gospodarczego Lublina było słabe,
oparte na tradycyjnych czynnikach miastotwórczych. W okresie tym „nie znalazł się bowiem ani jeden czynnik, który by zdynamizował jego tempo rozwojowe".
Istotne zmiany w zakresie rozwoju przemysłu w Lublinie przyniósł dopiero
okres popowstaniowy. Do końca X I X wieku uruchomiono tu liczne zakłady przemysłowe, które znacznie zaktywizowały gospodarkę miasta. Początkowo przemiany przebiegały wolno. Następstwa reformy uwłaszczeniowej zaczęły oddziaływać na przemysł dopiero od lat siedemdziesiątych X I X wieku, a istniejące
tu manufaktury stopniowo przekształcały się w fabryki. Zaznaczył się rozwój
przemysłu maszyn i narzędzi rolniczych. Pojawiła się nowa branża przemysłu
metalowego — wagarstwo. Ze względu na słabość rynku wewnętrznego rozwój
niektórych dziedzin przemysłu miasta już od końca lat siedemdziesiątych był
związany z wywozem towarów na rynki rosyjskie (przemysł maszyn i narzędzi
rolniczych, garbarstwo).
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W latach 1887-1900 tempo rozwoju przemysłu w Lublinie było znacznie
szybsze. Powstało wówczas wiele dużych zakładów, nowych, nie istniejących tu
jeszcze gałęzi przemysłu, jak: przemysł cementowy, produkcji kotłów parowych,
pomp i imadeł, cukrowniczy i słodowniczy.
Spośród kilku dziedzin produkcji przemysłowej rozwijających się w Lublinie
w drugiej połowie X I X wieku podstawowe znaczenie miał przemysł spożywczy.
Reprezentowany był głównie przez branże: młynarską, cukrowniczą, tytoniową
i browarniczą.
Do rozwoju przemysłu spożywczego przyczyniła się rodzina Vetterów. Uruchomione w latach czterdziestych X I X wieku przez Karola Vettera zakłady przemysłowe (browar i destylamia) należały do największych tego typu wytwórni
w Lublinie. W 1867 roku browar Vettera wyprodukował 36487 wiader piwa, co
stanowiło 54,6% ogólnej produkcji tego typu zakładów w Lublinie, a destylarnia — 10 378 wiader słodkich wódek, czyli 39% ogólnej produkcji destylarni
w mieście. W następnych latach Vetter rozbudował swoje zakłady. W 1881 roku
wprowadził w browarze maszynę parową, co wpłynęło na znaczny wzrost produkcji, która w 1882 roku wynosiła już 81 880 wiader piwa, a destylarni 12700
wiader słodkich wódek i spirytusu. Ogólna wartość produkcji obydwu zakładów
osiągnęła kwotę 160941 rubli, czyli w stosunku do 1867 roku wzrosła o 161,3%.
W 1883 roku po śmierci Karola Vettera obydwa zakłady przejęli dwaj
jego synowie — August Karol i Juliusz Rudolf. W 1892 roku, obok browaru
i destylarni, bracia Vetterowie uruchomili trzeci zakład — słodownię. Była ona
pierwszym tego typu zakładem produkcyjnym na Lubelszczyźnie. Wytwarzała
słód jęczmienny do wyrobu piwa. W 1899 roku słodownia produkowała 36 847
pudów (pud= 16,4 kg) słodu. Do 1901 roku produkcja wzrosła do 45000 pudów.
Zakład był wyposażony w maszynę parową o mocy 6 K M oraz w motor naftowy
o mocy 10 KM. Miał także 2 suszarnie. Słód sprzedawano na terenie Królestwa
Polskiego, Rosji, a nawet Mandżurii. W 1902 roku zakłady braci Vetterów
zatrudniały 71 robotników, a wartość wyprodukowanych przez nie wyrobów
wynosiła 157738 rubli.
Po śmierci Augusta Vettera w 1907 roku jedynym właścicielem pokaźnej fortuny został jego brat Juliusz. Pod jego zarządem nastąpił dalszy rozwój fabryk.
W 1912 roku zatrudnienie w nich wzrosło do 92 osób, a wartość wyprodukowanych przez nie wyrobów osiągnęło kwotę 288098 rubli. W wymienionym
roku Vetter nabył od Baczewskich dobra Jabłonna za 206807 rubli. Majątek
jego musiał być duży, jeśli na cele dobroczynne mógł przeznaczyć 360000 rubli.
Dochody Vetterów pochodziły nie tylko z działalności przemysłowej, ale również z handlu. Karol Vetter, a później oczywiście i jego synowie posiadali skład
trunków, w którym sprzedawali wyroby swoich fabryk, co przynosiło im dodatkowe zyski. Często pełnili również funkcje prywatnych bankierów, udzielając
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kupcom, przemysłowcom oraz okolicznym ziemianom znacznych nieraz pożyczek. W ich rękach znajdowało się także ponad 300 akcji cukrowni i rafinerii
„Lublin".
W rozwoju mlynarstwa w Lublinie zasłużyli się Adolf, Edward i Henryk
bracia Krausse. W 1874 roku kupili drewniany młyn wodny zwany Papiernią
na rzece Bystrzycy na Tatarach. W 1880 roku wybudowali tu nowy zakład według planów firmy „Gantz et Compania" z Budapesztu. Był to bardzo nowoczesny młyn. Ówcześnie pisano, iż obiekt został wzniesiony „z zastosowaniem
najnowszych planów co do budynku, jak również najnowszych maszyn do mielenia systemu węgierskiego. Wobec tak urządzonego młyna i sposobu mielenia
żaden z młynów w kraju nie był w stanie konkurować wyrobami, co zmusiło
inne młyny, w miarę możności, zastosować przeróbki młynów i naśladować sposób mielenia powyższej firmy". Młyn miał 5 złożeń kamieni, 11 podwójnych
żelaznych walców, 4 walce pierścieniowe (po 3 walce) wprowadzane w ruch
największą w kraju turbiną wodną o mocy 120 KM. Zakład mógł w ciągu roku
przemleć 10000 t pszenicy. Od 1894 roku, po sprzedaniu swoich udziałów przez
Edwarda Krausse swojemu bratu Adolfowi, młyn działał pod firmą „Adolf i Henryk bracia Krausse". Zakład dysponował również własną bocznicą kolejową do
stacji Lublin.
Do rozwoju przemysłu tytoniowego w Lublinie przyczynili się przemysłowcy
Żydzi. Obok omawianej już rządowej manufaktury tytoniu i tabaki, która w 1860
roku po likwidacji państwowego monopolu tytoniowego stała się własnością Leopolda Kronenberga, przemysłowcy żydowscy uruchomili w Lublinie kilka dalszych tego typu zakładów. W 1866 roku fabrykę tytoniu w Lublinie założyła
spółka Dawid Zylber i Szmul Jakeles pod firmą „Fabryka Tabaczna S. Jakeles
i S-ka" w Lublinie. Zakład mieścił się w domu Zylbera przy ul. Ruskiej. Produkcję rozpoczął 1 lipca 1866 roku. Już w pierwszym roku działalności fabryka
zatrudniała 133 robotników i wyprodukowała różnych wyrobów tytoniowych (tytoniu, cygar i papierosów) na ogólną wartość 37 345 rubli. W 1869 roku kolejną
fabrykę tytoniu w Lublinie uruchomiła spółka Zelman Krasucki i Chaim Dawid
Klinkowsztejn.
W latach siedemdziesiątych XIX wieku rozwój tej branży przemysłu został
znacznie utrudniony ze względu na zniesienie w 1872 roku wszelkich ograniczeń
we wwozie wyrobów tytoniowych do Królestwa Polskiego, co przyniosło ze sobą
silną konkurencję fabryk tytoniu działających w zachodnich guberniach Rosji.
W Lublinie została zamknięta fabryka Kronenberga. Nowy zakład tego typu
uruchomił w 1876 roku, przy ul. Podzamcze, Zelman Krasucki. W 1877 roku
upadła fabryka firmy „S. Jakeles i S-ka". Rok później nową fabrykę tytoniu
przy ul. Lubartowskiej uruchomił P. Rozenblum. Te trzy zakłady utrzymały
się do 1887 roku, kiedy to przestała działać fabryka Klinkowsztejna. W latach
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dziewięćdziesiątych X I X wieku upadł zakład Rozenbluma, a zostały otwarte dwie
nowe wytwórnie tytoniu: jedna w 1894 roku przez Froima Wandratta i druga
w 1899 roku przez Moszka Leib Lewina. Zakład Wandratta upadł w 1898 roku,
a Lewina utrzymał się do 1904 roku. Od 1905 roku czynna była w Lublinie
tylko jedna fabryka tytoniu Zelmana Krasuckiego. Zakład zaliczał się do dużych
przedsiębiorstw tego typu w Królestwie Polskim. Wyposażony był w maszynę
parową o mocy 10 K M i zatrudniał ponad 350 robotników.
W drugiej połowie X I X wieku nastąpił dalszy rozwój przemysłu metalowego
w Lublinie. Znacznej rozbudowie poddano wytwórnię maszyn i narzędzi rolniczych Ferdynanda Mejznera. Po przeniesieniu zakładu do specjalnie w tym celu
wybudowanego obiektu na ul. Czechowskiej (obecnie 3 Maja), zainstalowaniu
maszyny parowej oraz wprowadzeniu do jego wyposażenia nowych urządzeń
uzyskano lepsze wyniki produkcji oraz poszerzono asortyment produkowanych
tu wyrobów. Produkując ponad 16 różnych maszyn i narzędzi rolniczych, fabryka
specjalizowała się głównie w wytwarzaniu żniwiarek, młocami (dwu- i czterokonnych), maneży, siewników i pługów. W ciągu roku w fabryce pracowało
18 robotników. Na początku lat siedemdziesiątych XIX wieku ich liczba wzrosła do 50.
W latach siedemdziesiątych i osiemdziesiątych X I X wieku fabiyka Mejznera,
produkując w dalszym ciągu młocarnie, sieczkarnie, siewniki, specjalizowała się
głównie w wytwarzaniu żniwiarek. Po udoskonaleniu w latach sześćdziesiątych
X I X wieku żniwiarki Mac Cornika przez wprowadzenie mechanicznego urządzenia do odgarniania zżętego zboża Mejzner w latach siedemdziesiątych świadczy
okolicznym ziemianom usługi w zakresie przebudowy dawnego typu żniwiarek na nowy typ. Produkuje on również żniwiarki własnej konstrukcji tzw. „lublinianki". Była to żniwiarka Buckeya, udoskonalona i zmodernizowana przez
Mejznera.
Mejzner ciągle starał się unowocześnić wyroby swojej fabryki, stąd uważany
był przez współczesnych za nowatora w dziedzinie techniki. Ówcześnie pisano
o nim, iż „miał zawsze masę projektów, nieczęsto dających się wykonać, jakkolwiek znawcy twierdzą, że nie można im było odmówić naukowej dokładności".
Po śmierci Mejznera w 1892 roku fabryka została unieruchomiona.
Rozbudowie i modernizacji poddano również zakład produkcji maszyn i narzędzi rolniczych braci Baird i Mac Leoda. W 1864 roku do powyższej spółki
przystąpił Robert Moritz. Moritz zakupił na publicznej licytacji dom piętrowy
murowany oraz drugi mniejszy obiekt na Krakowskim Przedmieściu, w których
zlokalizowane zostały pomieszczenia fabryczne, skład materiałów i gotowych
wyrobów, kuźnia oraz kantor. Zakład specjalizował się w produkcji trzech typów
mlocam, czterech typów sieczkarń, pługów, maneży oraz maszyn i urządzeń do
młynów i gorzelni. W 1874 roku ze spółki wystąpił Andrzej Mac Leod, a na
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jego miejsce wszedł Wacław Kreczmar — absolwent Wydziału Mechanicznego
Politechniki w Dreźnie.
Nowa spółka poszerzyła pomieszczenia fabryczne przez zakupienie kolejnego obiektu na Krakowskim Przedmieściu. W 1882 roku R. Moritz i W. Kreczmar uruchomili drugi zakład maszyn i narzędzi rolniczych w Chełmie, który
oprócz produkcji maszyn i narzędzi rolniczych zajmował się również ich naprawą.
W 1893 roku współwłaścicielem zakładu, obok R. Moritza i W. Kreczmara,
zostaje syn Roberta — Wacław Moritz. Dwa lata później, po rozwiązaniu spółki
„R. Moritz i W. Kreczmar", zostaje on jedynym właścicielem fabryki. Pod jego
zarządem zakład został w 1895 roku rozbudowany, a następnie w 1900 roku
przeniesiony na przedmieście Lublina-Piaski do nowo wybudowanego obiektu
fabrycznego. Po modernizacji fabryka składała się z oddziału mechanicznego, stolarskiego, kuźni i odlewni żelaza. Była wyposażona w maszynę parową o mocy
20 KM, zatrudniała 107 robotników, produkowała głównie sieczkarnie, pługi,
obsypniki, młocamie, siekacze do ziemniaków i buraków oraz odlewy żelazne
na potrzeby techniczne i budowlane. Roczna wartość produkcji wynosiła 78 145
rubli. Po trzech latach działalności fabryki w nowych pomieszczeniach zatrudnienie wzrosło do 160 robotników, a roczna wartość produkcji osiągnęła kwotę
145000 rubli. Znaczną jej cześć (ok. 75%) sprzedawano na Litwie i w wielu guberniach Rosji. Fabryka specjalizowała się w produkcji maneży konnych (o sile
od 1 do 10 koni), młocarni włościańskich, młocami stałych i przewoźnych z urządzeniami do czyszczenia zboża dla gospodarstw ziemiańskich oraz odlewów do
maszyn, rusztów paleniskowych, filarów, płyt okiennych i innych drobnych odlewów. W 1912 roku w fabryce pracowało 200 robotników, a jej roczne obroty
wynosiły 350000 rubli.
Do rozwoju przemysłu maszyn i narzędzi rolniczych w Lublinie w znacznym stopniu przyczynił się były uczestnik powstania styczniowego Mieczysław
Wolski. Był synem Fortunata i Izabeli z Kamieńskich. W czasie nauki w szkole
średniej w Warszawie pracował dorywczo w różnych zakładach metalowych,
między innymi u braci Evansów. Za udział w powstaniu styczniowym został
zesłany do karnych batalionów rosyjskich. Dzięki zabiegom rodziny po dwóch
latach został zwolniony, ale bez prawa do dalszej nauki. Podjął pracę w zakładach
w Białogonie. Równocześnie zgłębiał nauki techniczne, co umożliwiło mu z czasem dostanie się do Instytutu Gospodarstwa Wiejskiego i Leśnego w Puławach
i później objęcie stanowiska asystenta maszynoznawstwa.
W 1875 roku zawarł spółkę handlowo-przemysłową z ziemianinem Mieczysławem Łabęckim do prowadzenia fabryki maszyn i narzędzi rolniczych pod
firmą „M. Wolski i S-ka". Każdy z kontrahentów wnosił do wspólnej kasy kwotę
2000 rubli, pieniądze te stanowiły kapitał zakładowy. Ponadto, niezależnie od
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swojego wkładu, M. Łabęcki wypożyczył spółce kwotę 20000 rubli, która została ubezpieczona na całym majątku nieruchomym. W umowie o powstaniu
omawianej spółki czytamy:
„Ponieważ wspólnota niniejszym nawiązuje się jedynie przez wzgląd na osobę M . Wolskiego
i cala pomyślność przedsięwzięcia zależy jedynie od niego jako technika, M. Łabęcki zaś
jest dostarczycielem funduszów, zatem M. Wolski dla zabezpieczenia Łabęckiego, iż na stratę
narażonym nie zostanie, niniejszym oświadcza, iż gdyby fabryka zamiast spodziewanego zysku
czystego stratę poniosła po upływie dwóch lat, w takim razie Wolski stratę strącić dozwala przede
wszystkim ze swojej części kapitału zakładowego. Nadto Łabęckiemu wolno będzie w takim
wypadku żądać rozwiązania spółki w każdym czasie".

Mimo obaw działalnos'ć spółki okazała się bardzo pomys'lna. Uruchomiona
przez Wolskiego fabryka maszyn i narzędzi rolniczych szybko rozwijała się
i przynosiła duże zyski. U progu działalności zakład był wyposażony w maszynę
parową o mocy 10 K M i zatrudniał 31 robotników. W przeciągu 10 lat zatrudnienie w niej wzrosło do 68 robotników, a wartość rocznej produkcji osiągnęła
kwotę 49 929 rubli.
W 1886 roku spółka rozszerzyła zakres swojej działalności po uruchomieniu
dwóch filii lubelskiej fabryki maszyn: w Zamościu i w Hrubieszowie. Mieściły się
one w obiektach będących własnością spółki, miały składy gotowych wyrobów
oraz warsztaty naprawy maszyn i narzędzi rolniczych, były wyposażone w motory
naftowe. W każdej filii pracowało po 20 robotników.
W następnych latach obserwujemy dalszy rozwój przedsiębiorstwa. W 1901
roku zatrudniało ono 224 robotników, a wartość produkowanych przez nie maszyn i narzędzi rolniczych osiągnęła kwotę 165 540 rubli. Tylko w okresie czterech lat 1900-1903 czysty zysk spółki z działalności przedsiębiorstwa wyniósł
132080 rubli. Wolski był również współwłaścicielem garbarni w Warszawie przy
ul. Wolności 9.
Fabryka Wolskiego specjalizowała się w produkcji kieratów, młocarń, sieczkarń, koparek do kartofli, ugniataczy i walców pierścieniowych. Znaczną część
produkcji (ok. 60%) zakład sprzedawał na Białorusi, w środkowych i południowych guberniach Rosji oraz na Kaukazie i Syberii.
Pionierem rozwoju produkcji kotłów i wyrobów miedzianych w Lublinie
był Albert Plagę. Karierę przemysłowca rozpoczął w 1860 roku jako właściciel
małego zakładu kotlarskiego, w którym pracowało trzech robotników. W ciągu
czterdziestu lat stał się posiadaczem fabryki wyrobów miedzianych oraz nieruchomości na ul. Bernardyńskiej, których wartość wynosiła około 30000 rubli.
W 1897 roku fabrykę od ojca przejął syn Emil. Pod jego zarządem nastąpiła
rozbudowa zakładu. W 1899 roku fabryka zatrudniała 90 robotników, a wartość
jej produkcji wynosiła 30000 rubli. W tym samym roku Emil przeniósł zakład
do obiektu wybudowanego na terenach majątku Bronowice. W nowym pomiesz-
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czeniu zakładu mechanicznego oraz dwóch kotlamiach, miedzianej i żelaznej,
zainstalowane zostały nowoczesne maszyny i urządzenia oraz maszyna parowa
0 mocy 16 KM. Do prowadzenia zakładu E. Plagę zawiązał spółkę z inżynierem
Teofilem Laśkiewiczem 2 lutego 1899 roku na lat 10, tj. do 2 lutego 1909 roku.
Mieli oni wspólnie prowadzić fabrykę pod firmą „Zakłady Mechaniczne E. Plagę
1 T. Laśkiewicz w Lublinie".
W nowych pomieszczeniach fabryka została znacznie rozbudowana. Specjalizowała się w produkcji kompletnych urządzeń dla gorzelni, cukrowni, rektyfikacji, krochmalni, browarów oraz kuchni wojskowych. Od 1907 roku zakłady
podjęły na dużą skalę produkcję kotłów parowych o niskim i wysokim ciśnieniu oraz konstrukcji żelaznych, głównie dla cementowni i cukrowni. Znaczną
część wyrobów i urządzeń fabryki nabywali przedsiębiorcy rosyjscy, zwłaszcza reprezentujący przemysł stoczniowy Petersburga. Fabryka prowadziła zbyt
bezpośrednio i przez własne biura sprzedaży w Petersburgu (przedstawicielem
był inż. Franciszek Rehne), Kijowie, Rostowie nad Donem, Mińsku, Żytomierzu
i Warszawie. W 1901 roku zatrudniała 154 robotników, a w 1908 — 300.
Dalszą działalność gospodarczą E. Plagego przerwała przedwczesna śmierć
w wieku 41 lat (12 grudnia 1909 r.). Po bezpotomnej śmierci Plagego jego udział
w firmie przeszedł na rodziców, cztery siostry: Leokadię, Justynę, Wilhelminę
i Gabrielę oraz brata Edwarda. Firmą kierował dalej T. Laśkiewicz, a interesy
rodziny Plagego reprezentował Józef Laube. Po śmierci rodziców (ojciec zmarł
3 czerwca 1910 r., a matka 3 stycznia 1911 r.) udział ich przeszedł na córki
i syna. Ci odsprzedali go Kazimierzowi Arkuszewskiemu (90%) i T. Laśkiewiczowi (10%), którzy zawarli spółkę do prowadzenia fabryki. Mimo wejścia
K. Arkuszewskiego do spółki zakład w dalszym ciągu był prowadzony pod firmą
„E. Plagę i T. Laśkiewicz". W ostatnim roku przed I wojną światowa, w związku
z otrzymaniem zamówienia od Towarzystwa Rosyjskich Fabryk Artyleryjskich
na dostawę kotłów dla okrętów wojennych, zatrudnienie w fabryce wzrosło do
450 robotników, wartość produkcji osiągnęła kwotę 1 min rubli, moc maszyny
parowej zwiększyła się do 190 KM.
W 1899 roku fabrykę kutych imadeł i pomp uruchomił w Lublinie inżynier mechanik Alojzy Kuczyński. Zakład wyposażony był w maszynę parową
o mocy 50 KM, zatrudniał 92 robotników. Miał dwa oddziały: produkcji kutych imadeł i pomp studziennych według wzoru fabryki Garwensa. Kuczyński
zajmował się również dostawą urządzeń technicznych do fabryk i zakładów przemysłowych, instalacją wodociągów, urządzeń kanalizacyjnych i oświetlenia elektrycznego.
Pod koniec lat siedemdziesiątych X I X wieku rozwój nowej branży przemysłu metalowego — produkcji wag zapoczątkował Wilhelm Hess. Pochodził
z Czech, był synem niezamożnego młynarza. W wieku 15 lat w poszukiwaniu
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pracy wyjechał do Stanów Zjednoczonych, gdzie już przebywał jego starszy brat
Franciszek. Nie znając żadnego zawodu, najmował się do różnych zajęć. Pracował jako pasterz, tragarz i robotnik w zakładach mechanicznych. Mechaniki
w zakresie produkcji wag nauczył się Hess w Buffalo i Chicago, podczas pracy
w tamtejszych fabrykach. W okresie tym zgromadził wiele katalogów wag amerykańskich, z których będzie korzystał później we własnej fabryce w Lublinie.
Po kilkunastu latach pracy w Stanach Zjednoczonych wrócił do Czech, ale nie
widząc tu dla siebie większych możliwości działania postanowił w 1876 roku
wyjechać do Kijowa. Nie dotarł tam jednak, gdyż z powodu choroby najstarszej
córki był zmuszony zatrzymać się w Lublinie. Tu przy ul. Ruskiej uruchomił
zakład, w którym początkowo naprawiał wagi, a później zaczął również ich produkcję, wykorzystując doświadczenia amerykańskie.
W 1878 roku zakupił plac przy ul. Lubartowskiej, gdzie wybudował obiekt,
w którym w 1879 roku uruchomił fabrykę wag. Zakład prowadził pod firmą:
Fabryka Wag „W. Hess" w Lublinie. Dziesięć lat później fabryka zatrudniała
już 30 robotników i wyprodukowała 1150 wag o ogólnej wartości 15200 rubli.
W następnych latach Hess rozbudowywał i modernizował swój zakład. W 1901
roku fabryka dysponowała maszyną parową o mocy 60 KM, była wyposażona
w nowoczesne maszyny i urządzenia. Znacznie poszerzono asortyment wyrobów.
Produkowano oprócz wag dziesiętnych, setnych i stołowych, także wagonowe,
wozowe, bagażowe, ciężary (tzw. gwichty) i imadła. Fabryka zatrudniała 340
robotników, a wartość rocznej produkcji wynosiła 270000 rubli. W następnych
latach zakład był w dalszym ciągu rozbudowywany i w 1912 roku zatrudniał 512
robotników i produkował wagi wartości 700 000 rubli.
Fabryka Hessa miała własną odlewnię i była uważana za największy zakład
tego typu nie tylko w Królestwie Polskim, ale również i w Rosji. Dysponowała maszyną parową o mocy 240 KM. Miała Filie w Berdyczowie w okręgu
kijowskim, w Białymstoku, Smoleńsku oraz od 1910 roku w Jekaterynosławiu.
Zakładem w Jekaterynosławiu kierował początkowo najstarszy syn Hessa Wilhelm, a później jego zięć — Klemens Borowski. W 1913 roku fabryka została
przekształcona w Towarzystwo Akcyjne Fabryki Wag „W. Hess" w Lublinie z kapitałem zakładowym 1 min rubli, podzielonym na 200 akcji po 5 tys. rubli każda.
Większość akcji (91%) zatrzymał w swoich rękach W. Hess.
Do rozwoju przemysłu garbarskiego w Lublinie przyczynił się Emilian Domański, syn Józefa, prezydenta miasta Lublina, w młodości uczestnik powstania
styczniowego. E. Domański w momencie wybuchu powstania styczniowego miał
17 lat. Początkowo walczył w oddziale dowodzonym przez Zdanowicza. Po przejściu oddziału w Kieleckie i jego rozbiciu trafił do oddziałów generała Langiewicza. Brał udział w bitwie pod Wąchockiem. Skorzystał z amnestii władz carskich
(z maja 1863 r.). Po upadku powstania ukończył Szkołę Główną w Warszawie ze
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stopniem magistra nauk przyrodniczych. Po odbyciu praktyki w zakładach garbarskich krajowych i zagranicznych uruchomił garbarnię we wsi Żuków w powiecie
lubelskim. W 1874 kupił na przedmies'ciu Lublina-Piaski garbarnię od H. Purwina, do której przeniósł zakład z Żukowa. W 1879 roku do spółki z Emilianem
przystąpi! jego brat Władysław, absolwent Instytutu Rolniczego w Puławach.
Odtąd prowadzili oni zakład pod firmą „Emilian i Władysław bracia Domańscy" w Lublinie, który pod wspólnym zarządem rozwijał się pomyślnie i w 1881
roku przez wprowadzenie maszyny parowej i nowych urządzeń technicznych
podwoił swoją produkcję. W 1898 roku w fabryce wprowadzono drugą maszynę parowa, moc obydwu wynosiła 45 KM, rozbudowano również obiekty fabryczne.
Produkowane przez fabrykę skóry hamburskie nie ustępowały jakością wyrobom najbardziej renomowanych firm zagranicznych. Garbarnia, oprócz przerobu
skór grubych, miała duże osiągnięcia w białoskórnictwie.
Pierwszy zakład gazowniczy w Lublinie uruchomił Anastazy Lubomil Suligowski. W młodości brał udział w powstaniu styczniowym. Walczył pod dowództwem gen. Langiewicza. Uczestniczył w bitwach pod Szydłowcem, Wąchockiem,
Małogoszczą i Pieskową Skałą. W tej ostatniej został ciężko ranny i przez cały
rok leczy! się w Galicji w szpitalu Potockich w Krzeszowicach. Życie zawdzięczał troskliwej opiece chirurga Ostrowskiego. Po dojściu do zdrowia wiosną 1864
roku wyjechał do Belgii, gdzie podjął studia w Instytucie Inżynierów w Gandawie. Ukończył je z wyróżnieniem.
Do kraju wrócił w końcu 1868 roku, korzystając z amnestii dla uczestników
powstania styczniowego. Jako inżynier budownictwa lądowego i wodnego podejmował się różnych prac w Królestwie Polskim i Rosji. Brał udział w obwałowywaniu Wisły na Pradze, budowie kolei odesko-bałtyckiej i brzesko-kijowskiej.
Pod jego nadzorem budowano linię kolejowa od Brześcia Litewskiego do Kowla.
Brał również udział w regulacji rzeki Moskwy.
W 1877 roku wystąpił do magistratu miasta Lublina z wnioskiem budowy
gazowni dla zaprowadzenia w mieście oświetlenia gazowego. Po dwuletnich
staraniach, w styczniu 1879 roku, inż. Suligowski otrzymał koncesję i przystąpił
do budowy zakładu, którą ukończy! w 1882 roku. Była to jedyna w kraju
gazownia prowadzona przez Polaka i bez udziału kapitału zagranicznego, oparta
na drobnym kapitale miejscowym (dwie inne istniejące tego typu gazownie
w Królestwie Polskim zorganizował kapitał zagraniczny — w Łodzi spółka
z Londynu w 1867 r. i w Kaliszu firma niemiecka w 1870 r.).
Początkowo zdolność produkcyjna gazowni wynosiła 550 tys. m 3 gazu
rocznie. W 1882 roku gazownia zatrudniała 12 robotników i wyprodukowała
gazu na ogólną wartość 19 130 rubli. W przeciągu 18 lat zatrudnienie wzrosło
do 15 robotników, a wartość produkcji osiągnęła kwotę 38000 rubli.
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Pierwotnie zakład produkował gaz wyłącznie do oświetlenia miasta. Po rozbudowie gazowni w latach 1907-1908 zaspokajała ona nie tylko potrzeby miasta,
ale dostarczała gaz również prywatnym odbiorcom. Ubocznie produkowała koks,
smołę i nawozy sztuczne. W 1912 roku gazownia zatrudniała od 20 do 28 robotników, a wartość jej rocznej produkcji wynosiła 52000 rubli.
Obok Suligowskiego inicjatywę zaszczepienia przemysłu chemicznego w Lublinie podjęło Towarzystwo Akcyjne i w 1910 roku otworzyło fabrykę węgli
do lamp łukowych „Carbo-Lumen". Organizatorami towarzystwa byli ziemianie. Prezesem zarządu został Leon Przanowski, właściciel dóbr Krasne i Liszno
w powiecie chełmskim, członkami: Tadeusz Rojewski, właściciel dóbr Bystrzyca
w powiecie lubelskim, Wojciech Roztworowski, właściciel dóbr Milejów w powiecie chełmskim, Stanisław Śliwiński, właściciel dóbr Annopol w powiecie
puławskim i Józef Drecki, właściciel dóbr Piaski w powiecie lubelskim.
Pod koniec X I X wieku podjęto również próbę rozwoju przemysłu cementowego w Lublinie. Grupa inżynierów i techników, urzędników dróg żelaznych,
ziemian i przemysłowców lubelskich i warszawskich zorganizowała w 1892 roku
Towarzystwo Udziałowe Fabryki Portland Cementu „Firley", które w 1895 roku
przekształciło się w Towarzystwo Akcyjne, zwiększając również kapitał zakładowy z 350000 na 500000 rubli. W krótkim czasie fabryka została rozbudowana
do znacznych rozmiarów. W 1902 roku zakład dysponował maszyną parową
o mocy 450 KM, zatrudniał 163 robotników i wyprodukował 1 300000 pudów
cementu o wartości 259 000 rubli.
Z przytoczonych danych wynika, że przemysłowcy Lublina w przeważającej
części wywodzili się z rzemiosła. Z rzemiosła wyrosły fortuny zarówno wielkich
przemysłowców: E. Plagego, W. Hessa, R. Moritza i Vetterów, jak i wielu średnich i drobnych producentów: A. Vogta, K. Scholtza, P. Ossowskiego i innych.
Wielu z nich obok przemysłu zajmowało się także handlem.
Istotną rolę w rozwoju przemysłu w Lublinie odegrał również kapitał ziemiański. Znaczny procent przemysłowców miasta wywodził się z ziemiaństwa.
Wielu z nich w młodości uczestniczyło w tajnych związkach i brało udział w ruchu niepodległościowym.
W szeregi przemysłowców Lublina wchodziło też wielu przedstawicieli
inteligencji technicznej, szczególnie pod koniec X I X i na początku X X wieku.
Pod względem przynależności narodowościowej przekrój lubelskich przemysłowców był zróżnicowany. Obok Polaków byli wśród nich Niemcy (W. Moritz,
Vetterowie, A. i E. Plagę, bracia Krausse i in.), Żydzi (Zylber, Erlichman, Jakeles,
Wandratt, Rozenblum, Krasucki i in.), Czesi (W. Hess). Charakterystyczny jest
również fakt, że wśród tej grupy społecznej w Lublinie stosunkowo szybko zachodziły procesy asymilacyjne. Synowie przemysłowców niemieckiego pochodzenia,
urodzeni i wychowani w Lublinie, uważali się za Polaków i czynnie akcentowali
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swoją polskość i patriotyzm. W. Moritz należał do Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół", brał udział w organizowaniu Koła Lubelskiego Polskiej Macierzy
Szkolnej i wchodził w skład jego zarządu. Po śmierci E. Plagego lubelska prasa
donosiła: „Zgon ten czyni lukę w młodym naszym przemyśle krajowym, wyrywając z jego niezbyt licznych szeregów pożytecznego działacza kochającego
szczerze swój kraj". Również postawa obywatelska i patriotyczna J. Vettera została w pełni doceniona przez współczesnych. Po jego śmierci miejscowa prasa
pisała, iż „Jemu zawdzięcza Szkoła Handlowa, że w 1905 roku otworzyła swoje
podwoje jako szkoła polska". W „Kalendarzu Lubelskim" zaś czytamy:
„J. Vetter bral czynny udział w życiu społecznym, najbardziej jednak umiłował młodzież
szkolną i stale popierał i wspomagał szkolnictwo w Lublinie oraz szpitalik dziecięcy. W pogrzebie
J. Vettera brały udział tłumy osób, wśród których były reprezentowane wszystkie sfery i żal
serdeczny odprowadzał na miejsce wiecznego spoczynku jednego z prawdziwych obywateli kraju".

Sukcesy ekonomiczne przemysłowców lubelskich były w znacznej części
wynikiem ich dużej dbałości o dobrą jakość produkowanych wyrobów. Dzięki
temu, mimo dużej konkurencji, ich produkcja znajdowała zbyt nie tylko na rynku
krajowym, ale również i zagranicznym. O odpowiedniej jakości wyrobów wytwarzanych przez przemysłowców lubelskich świadczą liczne wyróżnienia, dyplomy i nagrody uzyskiwane na krajowych i zagranicznych wystawach przemysłowych. Wyroby fabryki maszyn i narzędzi rolniczych „M. Wolski i S-ka"
uzyskały nagrody: srebrny medal w Kijowie (1893), w Częstochowie (1909),
Miechowie (1909), Odessie (1911), zloty: w Warszawie (1885), Niżnym Nowogrodzie (1896), Kijowie (1897), dyplomy zasługi: w Lublinie (1901), Miechowie
(1903), Lublinie (1908). Fabryka maszyn rolniczych W. Moritza za wysoką jakość wyrobów uzyskała listy pochwalne na wystawie rolniczej w Lublinie od
Towarzystwa Rolniczego (1860) i na wystawie w Paryżu (1867), ponadto w Lublinie (1901) medal srebrny za zespół maszyn i narzędzi rolniczych, za grupę
sieczkarń firma otrzymała medal srebrny w Berdyczowie (1901). Zakłady Mechaniczne „E. Plagę i T. Laśkiewicz" na wystawie w Lublinie (1901) zostały
odznaczone złotym medalem. Specjalna fabryka kutych imadeł Kuczyńskiego
(1901) na wystawie w Lublinie otrzymała srebrny medal i dowód uznania za zorganizowanie tej fabryki. Garbarnia braci Domańskich uzyskała listy pochwalne
w Wiedniu (1873), złoty medal w Niżnym Nowogrodzie (1896) oraz w Kijowie
(1897) i Lublinie (1901). Wyroby browaru i destylarni K. Vettera na wystawie
w Warszawie (1885) otrzymały zloty medal, a na wystawie w Lublinie (1901)
zostały uhonorowane przez Ministerstwo Finansów srebrnym medalem.
Należy również podkreślić, że przemysłowcy Lublina, obok pomyślnie prowadzonej działalności gospodarczej, angażowali się w wiele innych dziedzin życia społecznego miasta. Byli inicjatorami i działaczami różnych instytucji o cha-
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rakterze gospodarczym, kulturalnym i oświatowym. Pełnili różne funkcje społeczne oraz prowadzili szeroką działalność charytatywną. Świadczyli znaczne
środki finansowe na cele społeczne.
W zakresie filantropii szczególne miejsce należy się Vetterom. Rozległa
działalność charytatywna Vetterów, sprawowanie mecenatu nad wieloma instytucjami oświatowymi i kulturalnymi miasta oraz pełnione przez nich funkcje
w różnych placówkach użyteczności publicznej przyniosły im duże uznanie
i powszechny szacunek społeczności miasta. W „Ziemi Lubelskiej" z 1911 roku
czytamy:
„ W dziejach powstania i rozwoju w naszym mieście instytucji społecznych czcigodne nazwisko rodziny Vetterów zapisane zostanie złotymi zgłoskami. Spółczesne pokolenie z podziwem
i głębokim uznaniem dowiadywało się o coraz to nowych fundacjach, z których każda godziła
w najżywotniejsze potrzeby społeczeństwa i wzbudzała wdzięczność nie tylko z powodu swej
hojności, lecz również, że była obmyślana rozumnie, odczuta sercem i praktycznie wysiłkiem
osobistej pracy w czyn wprowadzona. Wśród naszego ubogiego społeczeństwa, które w wielu
dziedzinach pozbawione jest najelementarniejszych środków kulturalnego rozwoju, tym jaśniejszym blaskiem świeci ofiarność Vetterów, których pokolenia przyszłe z pewnością postawią wśród
najznakomitszych obywateli".

WIESŁAW ŚLADKOWSKI

LUBLIN POWSTAŃCZY
Lublin w polskich powstaniach narodowych X I X wieku, listopadowym
i styczniowym, odegrał rolę znaczącą. Przypomnienie wydarzeń i ludzi z bohaterskich kart dziejów miasta jest więc uzasadnione, a także możliwe dzięki oświetleniu wielu aspektów z nimi związanych w opracowaniach powstałych w ostatnich
dziesięcioleciach pióra m.in. takich historyków, jak: Juliusz Willaume, Tadeusz
Mencel, Ryszard Bender, Jan Ziółek, Józef Tomczyk, Jan Skarbek, Stanisław
Wiśniewski, Eugeniusz Niebelski, Waldemar Bednarski.
Aby scharakteryzować Lublin przed wybuchem powstania listopadowego,
trzeba się cofnąć do roku 1815. Wówczas po wojnach napoleońskich miasto
znajdowało się w opłakanym stanie. Wiele domów było zniszczonych, ulice zaniedbane, a niektóre świetne ongiś pałace, kościoły i klasztory popadły w ruinę.
Tym niemniej w Królestwie Polskim Lublin był największym po Warszawie,
obok Kalisza i Płocka, ośrodkiem miejskim i jednocześnie ważnym punktem
komunikacyjnym. Z tego też powodu władze Królestwa podjęły kroki zmierzające do odbudowy, uporządkowania i przebudowy miasta. W pierwszym etapie
zwrócono uwagę na regulację dróg przejezdnych. Nowymi traktami stały się ul.
Zamojska, trakt warszawski (obecne Al. Racławickie) oraz trakt na Lubartów,
Terespol i Brześć (obecnie ul. Lubartowska). Pozostawiły one na uboczu Stare
Miasto, centrum miejskie przesunęło się na Krakowskie Przedmieście, przy którym wytyczono pl. Musztry (obecnie pl. Litewski), wzorowany na pl. Saskim
w Warszawie. Odbudowano niektóre zniszczone pałace i klasztory. I tak pałac
Radziwiłłowski (obecnie pl. Litewski 3) stał się siedzibą Komisji Wojewódzkiej,
a kościół i klasztor Karmelitów Bosych — ratuszem miejskim. Widoczny byl
rozwój gospodarczy miasta, pojawiły się manufaktury, m.in. tytoniu i tabaki, sukiennicza i browary. Wzrosła też liczba mieszkańców miasta. O ile w 1819 roku
Lublin liczył 9873 mieszkańców, to w 1830 roku — 13894, w tym 6883 chrze-
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ścijan i 6649 Żydów. Powstały też nowe instytucje w dziedzinie os'wiaty i kultury. Obok szkoły elementarnej utworzono w 1818 roku szkołę rzemieślniczo-niedzielną. Szkoła wojewódzka, reprezentująca wówczas szkolnictwo średnie,
wykazywała się wysokim poziomem nauczania. Elita umysłowa miasta i województwa skupiła się w założonym w 1818 roku Towarzystwie Przyjaciół Nauk,
popierającym rozwój szkolnictwa, nauki i literatury.
W dziedzinie ekonomicznej i kulturalnej możemy więc mówić o pewnym
postępie. Regres nastąpił w istotnej dla Lublina sprawie, jaką był samorząd miejski, który z chwilą zniesienia Rady Municypalnej i zastąpienia jej przez Urząd
Municypalny z prezydentem na czele, został faktycznie zlikwidowany. Wies'ci
0 tajnych stowarzyszeniach i spiskach zmierzających do odzyskania przez Polskę niepodległości poruszały jedynie bardziej gorące umysły młodzieży szkolnej.
Docierające latem i jesienią 1830 roku wiadomości o rewolucyjnych wydarzeniach na zachodzie Europy, we Francji i Belgii, oraz pogłoski o zamiarach użycia
przez cara także wojska polskiego do stłumienia tych ruchów zaniepokoiły wielu
mieszkańców. Powstałą w mieście atmosferę niepewności i oczekiwania spotęgowały pierwsze, niejasne jeszcze i niepełne, informacje o wydarzeniach, które
zaszły w Warszawie w listopadowy wieczór i noc z 29 na 30. Młodzież szkolna
1 rzemieślnicza, młodzi urzędnicy i oficerowie zbierali się, rozmawiali i dyskutowali o wypadkach warszawskich i otwarcie już manifestowali swą radość
i uczucia patriotyczne. Władze miejskie i wojewódzkie były zdezorientowane
i nie wiedziały dobrze co czynić.
W takim stanie znalazł miasto 4 grudnia 1830 roku przybyły z Warszawy do
Lublina Andrzej Edward Koźmian, specjalny wysłannik dyktatora Józefa Chłopickiego. Powiadomił on czynniki lokalne o wybuchłym w Warszawie powstaniu
oraz przekazał rozporządzenia władz centralnych. Nakazywały one utrzymanie
porządku i spokoju w mieście i województwie oraz utworzenie przy Komisji
Wojewódzkiej Komitetu Obywatelskiego, który wspólnie z władzami administracyjnymi winien zorganizować Straż Bezpieczeństwa. Stacjonujące w Lublinie
oddziały wojskowe otrzymały rozkaz wymarszu do Warszawy.
Przed gmachem Komisji Wojewódzkiej, w którym przebywał Koźmian, zebrał się rychło tłum mieszkańców Lublina. Wysłannik Chłopickiego wyszedł do
zebranych i wygłosił podniosłą mowę, na którą słuchacze odpowiedzieli potężnym okrzykiem: „Niech żyje Polska!" Po wystąpieniu Koźmiana prezes Komisji
Wojewódzkiej Ignacy Lubowiecki i gen. Morawski zapoznali ludność z przywiezionymi przez niego rozkazami. Nastąpił powszechny wybuch zapału patriotycznego i rewolucyjnego. Tłum rozbiegł się po ulicach, wznosząc okrzyki; na znak
solidaryzmu z powstaniem przyczepiano sobie do czapek i ubiorów białe kokardy
narodowe. Niektórzy agitowali za rozprawieniem się ze zdrajcami i sprzedawczykami, celował w tym patron przy Trybunale Jan Czyński i urzędnik komory
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konsumpcyjnej Konstynty Uzuni. Aby spacyfikować wzbierającą w mieście falę
nastrojów rewolucyjnych, która ogarnęła zwłaszcza młodzież szkolną i rzemieślniczą, Lubowiecki zwołał pospiesznie Radę Obywatelską, w skład której wchodzili przedstawiciele szlachty. Swym autorytetem miała ona wesprzeć niepopularnego wśród społeczeństwa Lubowieckiego, którego podejrzewano o kontakty
z tajną policją. W podobny sposób starano się wzmocnić nadwątlony autorytet
władz miejskich, a zwłaszcza prezydenta Tadeusza Kossakowskiego, przydając
mu 4-osobowy komitet, w skład którego weszli reprezentanci bogatego mieszczaństwa: Franciszek Matuszkiewicz, Jan Rawęczkowski, Jan Reinberger, i emerytowany nauczyciel Wincenty Ostrowski, zastępcami ich zostali Jan Wagner
i Kasper Drewnowski. Komisja ta przekształciła się rychło w Radę Municypalną,
a więc instytucję o charakterze samorządowym.
Przybyli do Lublina 6 grudnia członkowie Komitetu Obywatelskiego, pułkownicy Kamieński i Szeptycki, przystąpili natychmiast do organizacji Straży
Bezpieczeństwa w mieście. Na fali powszechnego entuzjazmu i patriotyzmu wstąpiło w jej szeregi w ciągu 2 dni 2000 ludzi, w tym 700 Żydów. Jej dowódcą
został Paweł Wagner. Rozładowało to częściowo napięcie panujące w mieście,
do Straży bowiem, określanej także mianem Gwardii Narodowej, zgłosiły się
jednostki najbardziej aktywne. Formacja ta po wymarszu oddziałów wojskowych
do Warszawy miała zabezpieczyć spokój w mieście.
Nie było to zadanie łatwe, gdyż jak wspominał wracający z Zamościa przez
Lublin A. E. Koźmian: „oddech rewolucyjny wionął był po całym mieście".
Ogarnięci nim byli nie tylko gromadzący się w traktiemiach i szynkach rzemieślnicy i niżsi urzędnicy, ale także członkowie powstałego Klubu Patriotycznego, zbierający się w mieszkaniu pisarza Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego
Michała Pomorskiego, wśród których byli członek dyrekcji tegoż towarzystwa
Kajetan Morozowicz i patron Trybunału Karol Zarański. W dyskusjach klubowych uczestniczył też Konstanty Zamoyski. Ten dziedzic wielkiej fortuny, demonstrując szczery patriotyzm, wystawił własnym sumptem pułk jazdy. Drugą
instytucją grupującą przedstawicieli miejscowej inteligencji była Resursa, mająca swą siedzibę w gmachu Urzędu Municypalnego. Prym w dyskusjach wiedli
tu patroni Trybunału Jan Czyński, Marcin Olszewski, sędzia Koniecki i podprokurator Tadeusz Wojewódzki. Nastroje rewolucyjne podgrzewał też swymi
wystąpieniami przeciwko nieudanej dyktaturze Chłopickiego Maurycy Mochnacki, który uszedł z Warszawy do Lublina przed gniewem generała i przebywał
w grodzie nad Bystrzycą przez kilka lub kilkanaście dni na przełomie grudnia
i stycznia.
Działalność klubu i Resursy nie trwała długo. Swą niechęć wobec nich jako
instytucji rewolucyjnych demonstrowali przedstawiciele bogatszych warstw społeczeństwa lubelskiego, zakazu ich działalności domagała się też od władz admi13 Lublin w dziejach i kulturze Polski
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nistracyjnych Rada Obywatelska, a zwłaszcza jej prezes Radzimiński. Z końcem
grudnia zostały one zamknięte.
Znaczną poczytność i popularność zyskał ukazujący się od 9 grudnia „Kurier
Lubelski", redagowany i wydawany przez Jana Czyńskiego. Powściągając swój
rewolucyjny temperament wypełniał on skromne łamy tego pierwszego w Lublinie dziennika aktualnymi doniesieniami informującymi o wydarzeniach w kraju
i mieście. Starał się też podtrzymywać uczucia patriotyczne wśród społeczeństwa.
Kulminacyjnym momentem owych uniesień i entuzjazmu, jakie ogarnęły
mieszkańców Lublina, stała się zorganizowana 14 grudnia 1830 roku na pl. Musztry wielka manifestacja patriotyczna, w której wzięło udział kilka tysięcy ludzi.
Głównym jej punktem było poświęcenie sztandaru, z białym orłem na czerwonym tle, ufundowanego dla Straży Bezpieczeństwa. W pochodzie, który przeszedł
ulicami miasta, obok sztandarów i znaków narodowych, niesiono też amarantową
czapkę wolności, będącą symbolem dążeń rewolucyjnych.
Nie przybrały one jednak na sile, a w związku z wcieleniem w szeregi Straży
Bezpieczeństwa, następnie Gwardii Ruchomej, radykalnie nastawionej młodzieży
zostały przez władze zneutralizowane i opanowane. Odtąd na plan pierwszy wysunęły się w Lublinie Rada Obywatelska i Komitet Obywatelski, reprezentujące
interesy ziemiaństwa i bogatego mieszczaństwa. Instytucje te skupiły uwagę na
sprawie zbierania składek i dobrowolnych ofiar na rzecz powstania, organizacji zaopatrzenia dła wojska, pobudzania do efektywniejszej działalności urzędów
i instytucji wojewódzkich i miejskich, do których delegowały swoich przedstawicieli, a także formowania nowych oddziałów wojskowych.
Zorganizowana przez Urząd Municypalny miasta Lublina akcja zbierania
ofiar dobrowolnych na rzecz powstania przyniosła wymierne wyniki w postaci 4785 zł i 5 gr wpłaconych przez mieszkańców wyznania chrześcijańskiego
i 2348 zł 20 gr zebranych wśród ludności żydowskiej. Jednocześnie mieszkańcy
miasta przekazali płk. Jaraczewskiemu, organizującemu pułk krakusów lubelskich, 12 700 zł i 22 konie. Dowodem ofiarności lublinian były też dary w postaci
kosztowności, broni, wiele małżeństw oddawało swoje obrączki ślubne.
Gorzej przebiegała rekrutacja do Gwardii Ruchomej, która miała być rezerwą
armii. Niektórzy mieszkańcy miasta wcześniej zaciągnęli się do pułku krakusów
i innych formacji ochotniczych, a rezerwiści byli wcielani do III i IV batalionu
pułków regularnych. W tej sytuacji ustalony przez Radę Obywatelską pobór do
Gwardii Ruchomej 265 ludzi spośród chrześcijańskiej ludności miasta władze
miejskie uznały za zbyt wysoki, na prośby wielu obywateli został on zmniejszony do 150 osób. Z oporami przebiegała też rekrutacja wśród ludności żydowskiej. Ostatecznie decyzją Komisji Spraw Wewnętrznych zwolniono ją z obowiązku służby wojskowej, w zamian za co przedstawiciele kahałów lubelskich
zadeklarowali uiścić w terminie 2-tygodniowym całą sumę podatku rekrutowego,
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tj. 101 885 zł 26 gr. Została ona zebrana, gdyż ludnos'ć żydowska dobrowolnie
opodatkowała się na taką włas'nie sumę. Przeznaczono ją na rzecz nowo formowanych pułków piechoty, z których dwa, 15 i 16, miało wystawić województwo
lubelskie.
Sprawnie i szybko przebiegła natomiast w Lublinie organizacja wojskowej
służby zdrowia. Do czasu powstania istniał w Lublinie tylko jeden szpital garnizonowy, mieszczący się w byłym pałacu Olizara, mogący przyjąć jedynie 200
chorych. W tej sytuacji Komitet Lekarski powstały przy Komisji Wojewódzkiej,
korzystając z pomocy Urzędu Municypalnego i lekarza obwodowego Mikulińskiego, utworzy! nowe lazarety: w klasztorze powizytkowskim, w oficynie i zabudowaniach klasztoru Karmelitów i pałacu popijarskim, a także w „puszkami"
miejskiej, uzyskując w ten sposób ok. 700 nowych miejsc. Dzięki ofiarności lublinian zostały one wyposażone w łóżka i sienniki oraz zaopatrzone w zapasy
bielizny, szarpi i bandaży. W działalności tej przodowały mieszkanki Lublina,
wiele z nich szyło też koszule dla wojska.
Urząd Municypalny zajął się również organizacją magazynów żywności dla
wojska, lokalizując je w oficynach przy katedrze, kościele pp. Miłosiernych, kościele pofranciszkańskim na Kalinowszczyźnie oraz w zabudowaniach powizytkowskich. Do czasu rozpoczęcia działań wojennych zgromadzono w nich ogółem
6327 korców żyta, 996 jęczmienia, 889 grochu, a także 28226 owsa i 26077 cetnarów siana.
Z niektórymi rzemieślnikami żydowskimi w Lublinie, byli wśród nich Ber
Rutenstein, Mejer Pernsohn i Berek Berman, Komisja Wojewódzka zawarła
umowy na produkcję płaszczy, furażerek i halsztuków dla wojska.
Dokonaniami tymi mieszkańcy Lublina i władze miejskie dowiodły, że ich
zaangażowanie w dzieło powstania, wyrażone początkowo w patriotycznych
słowach i gestach, było szczere, głębokie i rzeczywiste. Pamiętać przy tym należy,
że wszystko to osiągnięto w ciągu dwóch zaledwie miesięcy, tj. w grudniu 1830
i styczniu 1831 roku.
Wojna, do której wraz z całym krajem tak ofiarnie przygotowywał się
Lublin, nadeszła wkrótce. Armia rosyjska pod wodzą Dybicza 5 i 6 lutego 1831
roku przekroczyła granicę Królestwa Polskiego. Na Lublin maszerował jeden
z kawaleryjskich korpusów jej lewego skrzydła, dowodzony przez gen. Cypriana
Kreutza. Oddziały polskie zgodnie z założeniami operacyjnymi wycofały się
z terenów Lubelszczyzny za Wisłę. Pospiesznie ewakuowały się z Lublina
władze i urzędy wojewódzkie, na miejscu pozostały jedynie władze miejskie.
Pozostawiona sama sobie Straż Bezpieczeństwa, uzbrojona nadzwyczaj słabo,
nie podjęła walki z najeźdźcą. Władze centralne, niezadowolone ze zbyt szybkiej
rejterady Komisji lubelskiej, udzieliły dymisji jej dotychczasowemu prezesowi
Lubowieckiemu i powołały na jego miejsce Kajetana Morozewicza. W dniu
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8 lutego 1831 roku Lublin bez walki został zajęty przez korpus gen. Kreutza.
Dowódca rosyjski powołał nową Komisję Wojewódzką, uzależnioną od zaborcy,
jej prezesem został ziemianin Antoni Rostworowski. Niesławą okrył się prezydent
miasta T. Kossakowski, który podjął ścisłą współpracę z Rosjanami.
Nadzieja zaświtała na nowo mieszkańcom Lublina, kiedy 4 marca Rosjanie
wycofali się z miasta przed wkraczającym doń korpusem gen. Józefa Dwernickiego. Oddziały polskie wraz z ich dowódcą, zwycięzcą spod Stoczka, były
serdecznie i owacyjnie witane przez lublinian, najbardziej gorąco wiwatowała
na ich cześć młodzież szkolna i rzemieślnicza. Dwernicki zniósł powołaną przez
Rosjan Komisję Wojewódzką, prezesurę komisji „narodowej" objął Morozewicz.
W trzy dni później, tj. 7 marca, korpus Dwernickiego opuścił Lublin, udając
się przez Zamość na Wołyń, aby wzniecić tam powstanie. W mieście pozostało kilkuset chorych żołnierzy, przyłączyli się do nich ochotnicy i młodzież
miejska. Ten sformowany ad hoc oddział, liczący nie więcej niż 1000 osób,
dowodzony przez mjr. Borakowskiego, nie był zdolny do przeciwstawienia się
powracającym Rosjanom. Wykorzystując zapał mieszkańców Lublina Morozewicz postanowił bronić miasta. Kiedy 11 marca od rogatki lubartowskiej nadciągnął Kreutz ze swym korpusem, obrońcy miasta wyszli mu odważnie naprzeciw, ostrzeliwując kolumny wroga. Wobec jednak ogromnej przewagi Rosjan i zgodnie ze wskazaniami Dwernickiego oddział polski wycofał się w kierunku Zamościa. Tam pod osłoną nie zdobytej przez Rosjan twierdzy zamojskiej Morozewicz miał organizować dalszy opór. W podlubelskim młynie pozostał jedynie niewielki hufiec pospolitego ruszenia, który bohatersko walczył
przez kilka godzin z nieprzyjacielem, nim się poddał. Kiedy Rosjanie wkraczali do miasta, uczeń miejscowego gimnazjum — Zymary, strzelił do prowadzącego swe oddziały księcia Wirtemberskiego. W odwecie Rosjanie rozstrzelali pod pomnikiem Unii Lubelskiej 4 młodych obrońców Lublina schwytanych
na ulicy z bronią w ręku. Lublin znalazł się pod zarządem wojskowym, powróciła też Komisja Rostworowskiego i wysługujący się Rosjanom prezydent
Kossakowski.
Do grodu nad Bystrzycą raz jeszcze, 23 czerwca, wkroczyły oddziały polskie.
Był to 6-tysięczny korpus gen. Wojciecha Chrzanowskiego, idący z Zamościa do
Warszawy. Żołnierzy polskich mieszkańcy Lublina powitali z ogromnym entuzjazmem, nie słabnącym mimo wielu gorzkich doświadczeń i bolesnych przeżyć będących ich udziałem. Jak zanotował kronikarz klasztoru oo. Kapucynów: „Laury
pod konie rzucali, wieńce przypinali oficerom, bukiety żołnierzom rozdawali".
Już wieczorem Chrzanowski opuścił miasto, poszło za nim z Lublina 200 ochotników, którzy postanowili nadal walczyć o sprawę narodową z bronią w ręku. Do
miasta powrócili Rosjanie i pozostali już w nim do końca powstania. Od lipca
1831 roku władzę nad miastem objął naczelnik wojenny gen. Kuźmin, podporząd-
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kowując sobie władze wojewódzkie i miejskie. Osoby podejrzane o sprzyjanie
powstaniu zostały poddane ścisłemu nadzorowi policyjnemu.
Przypominając wydarzenia, które zaszły wówczas w Lublinie, można stwierdzić, iż ogól jego mieszkańców wykazał się patriotyzmem i ofiarnością od momentu wybuchu powstania aż po jego zmierzch; wielu ochotniczo wstąpiło w szeregi powstańcze, inni znaleźli się w nich wskutek poboru, ale wszyscy oni gotowi
byli na polach bitewnych przelać swą krew w walce o wolność Ojczyzny. Wobec nielicznych, właściwie tylko jednostek, którzy podjęli współpracę z zaborcą,
społeczność lubelska nie kryła swej pogardy.
Okupacja rosyjska przyniosła Lublinowi wiele strat materialnych. Wskutek
nieostrożności oddziałów rosyjskich wybuchały pożary, w których spłonęło wiele
budynków na Kalinowszczyźnie i Podzamczu oraz folwarki miejskie Ponikwoda
i Brono wice. Ogólnie straty, które dotknęły miasto w wyniku rekwizycji, grabieży,
pożarów i zniszczeń, wyniosły 2500000 zł. Liczba ludności miasta wynosiła
w 1832 roku 12701 osób, a więc w porównaniu ze stanem sprzed wybuchu
powstania zmniejszyła się o przeszło tysiąc.
W popowstaniowej, ponurej epoce paskiewiczowskiej, charakteryzującej się
rządami wojskowo-policyjnymi, miasto ucichło, jego mieszkańcy byli sterroryzowani. Grozę budził komendant żandarmerii płk Jołszyn, nie ustępował mu służalec carski Tadeusz Kossakowski, który sprawował urząd prezydenta do 1836
roku. Po nim stanowisko to zajmowali aż do 1855 roku dymisjonowani oficerowie rosyjscy.
W mieście kontynuowano niektóre prace porządkowe, brukowano ulice, budowano podziemne kanały ściekowe, zakładano oświetlenie. W 1837 roku u wylotu Krakowskiego Przedmieścia otwarto ogród miejski, zwany saskim, założony
z inicjatywy inżyniera wojewódzkiego Feliksa Bieczyńskiego. Ze świątyń w 1832
roku zakończono odbudowę kościoła Jezuitów, który stał się kościołem katedralnym. Niestety w 1852 roku rozebrano znajdujący się w ruinie najstarszy kościół
lubelski Św. Michała na Starym Mieście. Z pejzażu miasta zniknęła jego wyniosła,
górująca nad dachami wieża.
Lata te charakteryzowały się zastojem gospodarczym, upadkiem wielu rzemiosł i manufaktur włókienniczych. Z nowych zakładów powstały jedynie niewielkie wytwórnie maszyn i narzędzi rolniczych, założone przez Szkotów, braci
Kedslie i Bairdów. Prosperowały natomiast browary Jana Simona, Teofila Gerlicza, Fryderyka Kerna, Karola Vettera i Karola Hincza. Nikły też był przyrost
ludności, w 1855 roku Lublin liczył 15 489 mieszkańców, a więc o niecałe trzy
tysiące więcej niż w kryzysowym roku 1832.
Mimo terroru policyjnego nie brakło w Lublinie ludzi odważnych, którzy
nie odstąpili od działań na rzecz odzyskania niepodległości kraju. Pod wpływem
istniejącego na terenie Królestwa Związku Narodu Polskiego powstało w Lubli-
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nie w 1840 roku kilka kółek spiskowych skupiających niektórych profesorów
i uczniów miejscowego gimnazjum, urzędników i prawników oraz młodzież ziemiańską. Zjednoczył je Aleksander Karpiński, miody adwokat lubelski, obok
niego główne role w organizacji odgrywali: adwokat Adam Gross, nauczyciel
języka polskiego w gimnazjum Wincenty Dawid i właściciel ziemski Aleksander
Bieliński. Organizacja lubelska pozostawała pod wpływem Henryka Kamieńskiego i Edwarda Dembowskiego. Dążyła do wywołania powstania zbrojnego
i uwłaszczenia chłopów. Latem 1843 roku spisek został wykryty, a jego przywódcy aresztowani i zesłani. W okresie Wiosny Ludów nową siatkę konspiracyjną zawiązał w 1848 roku Józef Gałecki, młody aplikant sądowy. Należeli do
niej głównie uczniowie gimnazjalni i młodzi urzędnicy. Niektórzy z nich wzięli
czynny udział w powstaniu węgierskim. W 1850 roku władze carskie wpadły na
trop spisku i wskutek masowych aresztowań organizacja została rozbita.
Spiski lubelskie wskazywały, iż młodzi lublinianie — uczniowie gimnazjalni,
urzędnicy, a także rzemieślnicy — stanowiący kolejną generację gotowi są wziąć
sprawę narodową w swoje ręce. Ich czas miał już wkrótce nadejść. Nadzieje
wzbudziły wieści o klęsce wojsk carskich w wojnie krymskiej, śmierć Mikołaja I, a wkrótce i Paskiewicza. Zmieniła się sytuacja w imperium carskim i Królestwie. W ramach tzw. odwilży posewastopolskiej w wyniku ogłoszonej amnestii
powrócili z Syberii zesłańcy, m.in. Wincenty Dawid i Adam Gross. Do Lublina
napływały wieści o organizacjach działających w Moskwie i Petersburgu, w skład
których wchodzili polscy studenci i oficerowie, a następnie o kółkach spiskowych
zawiązanych w Warszawie. Ich wysłannicy pod koniec lat pięćdziesiątych zaczęli
docierać do Lublina. Był wśród nich młody rewolucjonista i agitator Leon Frankowski, który w grudniu 1860 roku przybył do Lublina i w kołach młodzieży
szkolnej i rzemieślniczej kolportował patriotyczne odezwy i broszury. Podjęto
też tajną działalność oświatową. Nauczyciel matematyki w gimnazjum lubelskim
Jan Daniewski prowadził wśród młodzieży tajny kurs literatury emigracyjnej,
przekazując ideowe posianie wieszczów: Mickiewicza, Słowackiego i Krasińskiego, którym była walka o wolność. Córka inżyniera wojewódzkiego Izabela
Bieczyńska w taki sam sposób uczyła historii Polski. Do Lublina dochodziły
też wieści o rozpoczętych w 1860 roku w Warszawie (w rocznicę wybuchu powstania listopadowego) manifestacjach patriotyczno-religijnych, podczas których
rozbrzmiewała pieśń „Boże coś Polskę".
Na wydarzenia warszawskie pierwsza zareagowała w Lublinie młodzież gimnazjalna, wspomniane wykłady rozbudziły w niej uczucia patriotyczne. Uzewnętrzniały się one także podczas podmiejskich wycieczek w chóralnym śpiewaniu pieśni, chorału Ujejskiego „ Z dymem pożarów",, Jeszcze Polska nie zginęła"
i innych. Ówczesny dyrektor gimnazjum Józef Skłodowski, dziadek Marii Curie-Skłodowskiej, słuchał ich ze wzruszeniem i był dumny ze swych wychowanków.
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Do pierwszych wystąpień w mies'cie doszło 15 stycznia 1861 roku, kiedy
to rozrzucono po sklepach i warsztatach rzemieślniczych ulotki wzywające
ich właścicieli do zmiany szyldów rosyjskich na polskie. Dwa dni później
wieczorem w kilku mieszkaniach wybito szyby. Sprawców nie schwytano, lecz
podejrzenie padło na uczniów miejscowego gimnazjum. W kilka dni później, 21
stycznia, wystąpili oni z otwartą już przyłbicą, śpiewając podczas nabożeństwa
w kościele Kapucynów pieśni religijno-patriotyczne. Po nabożeństwie doszło na
Starym Mieście do zatargu i szarpaniny między uczniami a dozorcą policyjnym
Dudzińskim. Kurator Warszawskiego Okręgu Szkolnego Muchanow i gubernator
lubelski Mackiewicz zażądali od dyrekcji gimnazjum wprowadzenia różnych
restrykcji wobec uczniów, wzmocnienia nad nimi kontroli oraz ograniczenia ich
możliwości poruszania się po mieście. Mimo tych zarządzeń w nocy pod domami
nie lubianych przez ogół obywateli, mających z racji zajmowanego stanowiska
czy też z innych powodów powiązania z władzą zaborczą, zaczęły wybuchać
petardy, zwane też pukawkami. Właścicielom domów urządzających w karnawale
wieczorki taneczne wybijano kamieniem szyby, owinięte wokół niego pismo
wzywało do zaprzestania zabawy, gdy ,już lat tyle Ojczyzna zostaje pod cudzym
jarzmem".
Gubernator lubelski polecił, aby prezydent Lublina Białobłocki i inspektor
policji Jackowski ukrócili owe niepokoje i wykryli ich sprawców. Według Jackowskiego mieli być nimi trzej młodzi ludzie, nigdzie nie zatrudnieni, Aleksander Ciświcki i Ignacy Starzyński oraz subiekt sklepowy Henryk Sykłowski.
Dwóch ostatnich, u których podczas rewizji wykryto podejrzane pisma, aresztowano i osadzono w cytadeli warszawskiej. Znalazł się tam także przebywający w Lublinie student warszawskiej Akademii Medycznej Antoni Nassalski.
Starzyńskiego i Sykłowskiego oskarżono o wybijanie szyb i wysyłanie listów,
a Nassalskiego o ich redagowanie, znaleziono też przy nim proklamację Mierosławskiego i obwiniono o zbieranie składek w Lublinie. W areszcie lubelskim
osadzono Teofila Szylingowskiego i Seweryna Zwolińskiego, oskarżonych o produkowanie i podrzucanie pukawek. Sykłowski, nakłoniony przez Jackowskiego
do współpracy, został wypuszczony z więzienia, miał inwigilować znane sobie
środowisko i donosić inspektorowi o jego poczynaniach.
Tymczasem uczniowie lubelscy, współpracujący ze środowiskiem młodzieży
rzemieślniczej i subiektów sklepowych, podobnie jak to się działo w całym kraju,
rozpoczęli przygotowania do uczczenia specjalnym nabożeństwem w dniu 25 lutego rocznicy bitwy pod Grochowem. Jackowski wiedział o nich, poinformowany
przez Sykłowskiego, ale nie mógł przeszkodzić akcji agitacyjnej przeprowadzonej
przez organizatorów. Aplikant Sądu Policji Poprawczej Antoni Mysłowski 24 lutego kolportował kartki wzywające na wspomniane nabożeństwo, które miało się
odbyć nazajutrz o godz. 7 rano w kościele Dominikanów, oraz portrety szewca
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Jana Kilińskiego, bohatera insurekcji warszawskiej 1794 roku. Agitowano również po domach zapraszając w imieniu młodzieży na nabożeństwo. Wczesnym
rankiem 25 lutego na wielu domach ukazały się także drukowane ogłoszenia
o nabożeństwie. Rozrzucono też na ulicach ulotki z patriotycznym wierszem,
rozpoczynającym się zwrotką:
Ojczyzno święta, Polsko ukochana!
Czas przyszedł przecie T w e g o wybawienia,

O wszystkich tych poczynaniach Jackowski doniósł w swym raporcie gubernatorowi, akcentując udział w nich uczniów gimnazjalnych, którzy zorganizowali
składkę na nabożeństwo i postanowili gremialnie wziąć w nim udział, z przyszpilonym na kurtkach wizerunkiem Białego Orła. Ze źródeł nie wynika jasno,
czy nabożeństwo to się odbyło; niektórzy historycy uważają jednak, iż musiało
do niego dojść ze względu na przeprowadzoną z tak dużym rozmachem wszechstronną działalność agitacyjną, która je poprzedziła. Jego współorganizator, znany
policji Antoni Mysłowski został aresztowany.
Szerokim echem odbiły się w Lublinie wydarzenia warszawskie z 27 lutego
1861 roku, kiedy to wojsko na pl. Zamkowym oddało salwę do manifestującego ludu, zabijając 5 osób. Mieszkańcy Lublina przywdziali żałobne stroje,
a we wszystkich prawie kościołach odbyły się msze za poległych, przy licznym
udziale wiernych, podczas których śpiewano „Boże coś Polskę" i inne pieśni
patriotyczne. Młodzież i wiele osób z niższych warstw społeczności miejskiej,
tzw. „doły", nie kryły swej nienawiści do władz i wojska rosyjskiego. Zaszłe
wypadki roztrząsali również reprezentanci bogatego mieszczaństwa, inteligencji
oraz ziemiaństwa na spotkaniach w coraz to liczniejszym gronie w Resursie miejskiej. Na jednym z takich zebrań, odbytym w pierwszych dniach marca, postanowiono powołać, przy milczącej zgodzie gubernatora lubelskiego Mackiewicza,
na wzór warszawskiej Delegację Miejską. W jej skład weszło 32 reprezentantów
wyższych warstw społeczności Lublina, prezesem został dr Tadeusz Wieniawski,
ojciec wirtuoza skrzypiec Henryka Wieniawskiego, a sekretarzem Kazimierz Gregorowicz, patron (adwokat) przy miejscowym Trybunale Cywilnym. Delegacja
miała „czuwać nad bezpieczeństwem mieszkańców i ich zachowaniem się spokojnym". Nie mogąc tego dokonać, pod naciskiem rwącej się do czynu młodzieży
delegacja 2 kwietnia rozwiązała się. W tym samym dniu doszło w Lublinie do
pierwszej wielkiej manifestacji ulicznej z udziałem kilku tysięcy mieszkańców,
połączonej z tzw. „kocią muzyką", którą odprawiono na znak dezaprobaty i społecznego potępienia pod oknami siedziby gubernatora lubelskiego Mackiewicza
oraz innych wyższych urzędników i osób związanych z zaborcą. Manifestacja
zakończyła się pod Bramą Krakowską. Tłum uklęknąwszy przed umieszczonym
tam obrazem Matki Boskiej, odśpiewał „Boże coś Polskę". Przybyłe w tym mo-

L U B L I N POWSTAŃCZY

201

mencie wojsko pod dowództwem naczelnika wojennego guberni lubelskiej gen.
Aleksandra Chruszczowa, wezwane przez przerażonego gubernatora, otoczyło
kordonem s'piewający tłum, lecz nie interweniowało czynnie i wycofało się do
koszar. Dowódca rosyjski nie chciał dopuścić do rozlewu krwi.
Mackiewicz przerażony rozmiarami demonstracji i zdając sobie sprawę, że ani
policja, ani wojsko tego rodzaju wystąpień nie będą mogły opanować, sam zasugerował utworzenie w mieście nowej władzy obywatelskiej. Pod nazwą Komitet
Bezpieczeństwa Publicznego ukonstytuowała się ona nazajutrz po manifestacji,
3 kwietnia. Komitet składał się z 34 członków, wśród których większość stanowili
bogaci mieszczanie, byli też w nim przedstawiciele ludności żydowskiej. Prezes
Komitetu Gregorowicz wystąpił z szerokimi planami, pragnąc objąć jego działalnością teren całej guberni, ująć w ramy organizacyjne „żywioły lotne" w Lublinie
oraz objąć agitacją narodową chłopów. Nie zostały one jednak zrealizowane. Na
działalność wśród włościan nie zgodziło się ziemiaństwo, owe „żywioły lotne",
czyli plebs miejski, wymykały się spod kontroli utworzonej przez Komitet policji
obywatelskiej, tzw. konstabli. Także władze nie pozwoliły na rozszerzenie jego
wpływów na prowincję. W rzeczywistości Komitet spełniał więc jedynie funkcje
porządkowe, neutralizując bojowe nastroje ulicy i nie dopuszczając do demonstracji. Kiedy po krwawych wydarzeniach w Warszawie w dniu 8 kwietnia 1861
rok władze zaborcze postawiły na terror, 15 kwietnia Komitet pod naciskiem
miejscowych czynników rozwiązał się.
Mieszkańcy Lublina swe uczucia patriotyczne demonstrowali w różny sposób.
Wielu mężczyzn wróciło do narodowych strojów. Noszono konfederatki, czamary,
a nawet kontusze. Wśród kobiet rozpowszechnił się zwyczaj noszenia żałobnej
biżuterii, krzyży, broszek, pierścionków z symbolami martyrologicznymi, wykonanych z czarnego metalu. Poczynając od maja 1861 roku coraz większą rolę zaczęły odgrywać uroczystości religijne, zbierający się w kościołach wierni słuchali
patriotycznych kazań wygłaszanych przez niektórych kapłanów. Dwaj z nich: ks.
Kazimierz Mleczek, wikariusz katedry lubelskiej, i bernardyn ks. Eustachy Goliński za wygłaszanie, zdaniem władz, podburzających kazań zostali pociągnięci
do odpowiedzialności. Podczas procesji, które z kościołów wychodziły na ulice,
śpiewano pieśni patriotyczno-religijne, a obok religijnych niesiono symbole narodowe, dekorowano nimi także ołtarze wzniesione w 4 punktach miasta z okazji
święta Bożego Ciała.
Do zaburzeń ulicznych doszło na początku sierpnia 1861 roku. Kiedy 3 sierpnia iluminowano miasto z okazji imienin cesarzowej młodzież, głównie terminatorzy, biegnąc przez ulice wywracała lub gasiła lampiony i palące się kagańce.
To samo uczyniła 8 sierpnia, w dzień urodzin cesarzowej. Tym razem władze
były przygotowane, do akcji wkroczyło wojsko rozpędzając i aresztując uczestników zajść. Doszło do starcia, podczas którego wojsko użyło białej broni, kilka
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osób raniono, wiele pobito, 5 osób aresztowano. Był wśród nich uczeń felczerski
i czterech młodych rzemieślników.
Bohaterką następnych wydarzeń była Henryka Pustowójtówna, ojcem jej był
rosyjski generał, ona sama jednak została wychowana w duchu patriotycznym
przez babkę Brygidę Kossakowską. Podczas wielkiej manifestacji ludności miasta
przed pomnikiem Unii Lubelskiej, 12 sierpnia 1861 roku, w 292 rocznicę jej
zawarcia, nie bacząc na obecność gen. Chruszczowa przedarła się przez kordon
żołnierzy otaczających monument i odpędzających odeń demonstrantów i złożyła
pod pomnikiem kwiaty. Za nią poszły inne zgromadzone tam niewiasty. Kiedy na
rozkaz władz została wydalona z Lublina, w dzień jej przymusowego wyjazdu,
28 sierpnia, zgromadził się kilkusetosobowy tłum i odprowadził eskortowany
przez żandarmów powóz, w którym znajdowała się wraz z babką, do rogatek
piaseckich, obrzucając go kwiatami. Doszło także do burzliwych manifestacji
zorganizowanych na jej cześć w innych punktach miasta.
Uczczono także rocznicę unii horodelskiej. W Lublinie odbyło się nabożeństwo w kościele Dominikanów. Zebrana licznie ludność, był to bowiem dzień
odpustu, demonstrowała otwarcie swą niechęć wobec Rosjan i prawosławnych,
m.in. wybiciem szyb w domach przez nich zamieszkanych. Główna manifestacja
o charakterze ogólnokrajowym odbyła się 10 października na polach horodelskich, do miasteczka bowiem zebranych nie wpuściło wojsko dowodzone przez
gen. Chruszczowa. Jednym z głównych organizatorów owej wielkiej, kilkutysięcznej demonstracji był lublinianin Kazimierz Gregorowicz, po mszy odczytał on akt reaktywujący unię i wygłosił do zebranych przemówienie, w którym
postulował konieczność utworzenia federacyjnego państwa złożonego z trzech
wolnych narodów: Polski, Litwy i Rusi, tj. Ukrainy. Powracającym z Horodła
uczestnikom demonstracji mieszkańcy Lublina urządzili owację, witając ich jak
bohaterów.
Było to ostatnie manifestacyjne wystąpienie ludności miasta; 14 października 1861 roku władze carskie, aby położyć kres wzrastającej wciąż fali wystąpień o charakterze religijno-patriotycznym, wprowadziły na terenie Królestwa
Polskiego stan wojenny. Zakazane zostały wszelkie manifestacje, demonstracje,
procesje, zbiorowe modlitwy i śpiewanie pieśni religijnych i patriotycznych przy
figurach i krzyżach, jak również stawianie nowych krzyży. Wszelkie zgromadzenia powyżej trzech osób miały być rozpędzane siłą. Karano także za noszenie
narodowych strojów i innych emblematów polskości. Te i wiele innych charakterystycznych dla stanu wojennego restrykcji, ograniczających między innymi
wolność poruszania się obywateli, za których przekroczenie sądy wojenne ferowały surowe wyroki, nie zahamowały ujawnionych z taką siłą przez społeczeństwo Lublina dążeń narodowych. Zmieniły się tylko formy. Miejsce jawnych wystąpień zajęła tajna działalność o charakterze spiskowym. Rozwijał ją
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powstały w Warszawie w październiku 1861 roku tzw. Komitet Miejski, reprezentujący stronnictwo czerwonych, które opowiadało się za szybkim wybuchem
powstania. Przeciwstawiali się temu biali, którzy powołali tajną ogólnokrajową
organizację zwaną Dyrekcją. Lublin znalazł się pod wpływem czerwonych szlacheckich rewolucjonistów i przedstawicieli inteligencji, którzy w miastach liczyli
na poparcie ich dążeń nie tylko przez młodzież szkolną i rzemieślniczą, ale także
przez szersze masy ludności miejskiej, rekrutujące się z jej uboższych kręgów.
Uczestnicząc masowo w manifestacjach byli oni podatni na agitację patriotyczną
i duchowo przygotowani do pracy i działalności podziemnej.
W Lublinie pierwsza siatka konspiracyjna powstała latem lub jesienią 1861
roku, zawiązana pod wpływem wysłannika warszawskich kół rewolucyjnych,
18-łetniego wówczas Leona Frankowskiego, niestrudzonego w latach 1861-1862
konspiratora i entuzjasty przyszłego powstania, nieuchwytnego dla tropiącej go
policji i żandarmerii. Na czele tej pierwszej komórki spiskowej stanęli: ks. Baltazar Paśnik-Paśnikowski, młody wikariusz katedry lubelskiej, i Kazimierz Walentowicz, prowizor aptekarski. Pierwszy objął swą działalnością Lublin, drugi
prowincję. Organizację lubelską wspomagał także do chwili aresztowania w maju
1862 roku starszy brat Leona Jan Frankowski. Później została ona poddana
zwierzchnictwu Leona Frankowskiego, którego w czerwcu 1862 roku Centralny
Komitet Narodowy mianował komisarzem na województwo lubelskie. Rozwijała się liczebnie i rosła w silę przede wszystkim dzięki energicznej działalności
ks. Paśnikowskiego. Do organizacji podziemnej wstępowali: młodzież gimnazjalna, rzemieślnicy, służba domowa, urzędnicy, księża i zakonnicy, byli wojskowi, obok przeważającej w swej liczbie Polaków byli także przedstawiciele
ludności żydowskiej. W większości chodziło tu o ludzi młodych o radykalnym
nastawieniu, dążących do walki zbrojnej z zaborcą.
Organizacja miała charakter demokratyczny, funkcje dziesiętników i setników pełnili w niej ludzie najbardziej oddani sprawie, bez względu na wiek
i status społeczny. W końcu 1862 roku liczyła ok. 700 osób, w większości
nie mieli oni jednak broni i wyszkolenia wojskowego. Ksiądz Paśnikowski,
któremu C K N powierzył także funkcję naczelnika cywilnego województwa lubelskiego, był świadomy tego stanu rzeczy. Kiedy 18 grudnia podczas narady
konspiratorów z województwa lubelskiego i podlaskiego w Lublinie, w Hotelu Angielskim, przybyły na nią z Warszawy zastępca C K Jan Bogdanowicz
po wysłuchaniu sprawozdań stwierdził, iż województwa te nie są jeszcze przygotowane do walki zbrojnej, ks. Paśnikowski podzielił jego stanowisko. Postanowił wraz z Bogdanowiczem udać się do Warszawy i wymusić na Komitecie Centralnym decyzję o odłożeniu terminu wybuchu powstania do kwietnia względnie maja 1863 roku. Planu tego nie zdołali jednak urzeczywistnić,
gdyż w nocy z 18 na 19 grudnia wraz z Walentowiczem i kilkoma innymi
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jeszcze konspiratorami zostali aresztowani. Uwięzienie przywódców konspiracji lubelskiej było dla niej ciężkim ciosem. Los ich okazał się tragiczny. Przetrzymywany w kazamatach twierdzy zamojskiej, udręczony i zrozpaczony Paśnikowski popełnił samobójstwo, a uwięziony tam również Walentowicz zmarł
na skutek obłąkania. Młodzi konspiratorzy lubelscy nie utracili jednak ducha
i woli walki. Ich przedstawiciel os'wiadczył Kazimierzowi Gregorowiczowi, który
w miejsce Pas'nikowskiego został mianowany naczelnikiem cywilnym województwa lubelskiego, że jeżeli Centralny Komitet Narodowy nie nakaże powstania,
to oni wywołają walkę zbrojną na własną rękę. Tymczasem stan uzbrojenia
był nader opłakany. Broni siecznej: kos i pik starczyło na uzbrojenie najwyżej dwóch setek, do tego dochodziło kilkanaście starych dubeltówek, większość
nie miała żadnej broni, mimo to gotowa była iść do boju. Leon Frankowski,
który uosabiał ich dążenia mówił, że kijami można zdobyć karabiny, karabinami
armaty i pokonać wroga. W samym Lublinie mieli przeciwko sobie poważną
siłę, miejscowy garnizon bowiem liczył 2774 dobrze uzbrojonych i wyszkolonych żołnierzy rosyjskich. Z tak ogromnej dysproporcji zdawał sobie doskonale
sprawę trzeźwo oceniający sytuację i nie ulegający emocjom Gregorowicz. Jeszcze w połowie stycznia wezwany do Warszawy przekonywał członków CKN
o konieczności przesunięcia terminu wybuchu powstania. Wobec branki ogłoszonej przez Wielopolskiego został on definitywnie ustalony na noc z 22 na
23 stycznia.
Z wiadomością tą przybył do Lublina 18 stycznia 1863 roku Leon Frankowski, pełniący funkcję komisarza, a zarazem organizatora sił wojskowych na
terenie województwa lubelskiego. Przed wyjazdem przekonywał swego kolegę
Romana Rogińskiego, komisarza województwa podlaskiego, iż wróg zostanie zarzucony czapkami, gdyż „całe Lubelskie jak jeden mąż powstanie". Entuzjazmu
jego nie podzielał Gregorowicz. Jak wspominał on po latach, z niepokojem przyjął fakt, że oto los całego województwa złożono w ręce niespełna 21-letniego
młodzieńca. Początkowo Frankowski myślał o opanowaniu Lublina, sprzeciwił
się temu Gregorowicz, wskazując na ogromną przewagę po stronie wroga. Ostatecznie postanowiono, iż lubelscy spiskowcy podzielą się na dwie setki, bo dla
reszty nie było broni, jedna pod dowództwem dymisjonowanego oficera z armii
rosyjskiej Malukiewicza uderzy na Lubartów, wspomagana przez miejscowych
spiskowców, druga natomiast zaatakuje w Lublinie odwach, aby zdobyć broń.
Mieścił się on w budynku ratusza, a wojsko rosyjskie stacjonowało w koszarach świętokrzyskich (obecnie KUL), więc w pewnej odległości, co umożliwiało
wykonanie zadania, chociaż było połączone z ogromnym ryzykiem.
W Lublinie do wałki nie doszło. Sprzysiężeni zebrałi się ciemną nocą styczniową z 22 na 23 w położonym obok ratusza kościele Bonifratrów, na próżno
jednak czekali na przybycie dowódcy i nad ranem rozeszli się do domów. Jak się

L U B L I N POWSTAŃCZY

205

później dowiedziano, został on przed rozpoczęciem akcji aresztowany. W Lubartowie natomiast rozgorzał zacięty bój. Kosy i drągi, chociaż dzierżone w krzepkich i odważnych dłoniach powstańców, nie mogły sprostać karabinom i bagnetom wyszkolonego żołnierza. Malukiewicz musiał wycofać się z pola walki,
pozostało na nim 5 zabitych powstańców, 9 zostało rannych, a 28 dostało się
do niewoli. Jeńców naczelnik wojenny guberni lubelskiej gen. Chruszczow oddał pod wojenny sąd polowy. W toku przewodu ustalono, iż trzech z pojmanych mieszkańców Lublina pełniło w organizacji funkcje kierownicze. Józefat
Barszczewski, protokolant sądu poprawczego, był setnikiem, a Tadeusz Błoński, drukarz, i Jan Kochański, kucharz — dziesiętnikami. Wraz z policjantem
z Kamionki Józefem Meksułą zostali skazani na karę śmierci przez rozstrzelanie.
Wyrok wykonano 3 lutego 1863 roku na placu za koszarami świętokrzyskimi.
Trzech lublinian i mieszkaniec Kamionki należeli do pierwszych ofiar terroru
rosyjskiego. Prasa powstańcza określiła ich mianem „bohaterów mężnego ataku
na Lubartów".
Ci, którzy uszli z Malukiewiczem, połączyli się w Kurowie z Frankowskim,
a następnie weszli w skład formowanego przez komisarza województwa lubelskiego w Kazimierzu n. Wisłą dużego oddziału zwanego lubelsko-puławskim.
Wielu z nich poległo w przegranej i krwawej dla powstańców bitwie 8 lutego
pod Słupczą, ciężko ranny Frankowski, który walczył do ostatka, dostał się do
niewoli.
Te porażki, klęski i ofiary nie odstraszyły młodych lublinian; zwłaszcza
uczniowie gimnazjalni, rzemieślnicy, urzędnicy przemykali się obok strzegących
granic miasta posterunków i wstępowali do partii powstańczych. W liceum
lubelskim pozostała zaledwie połowa uczniów, wśród jego wychowanków jako
dowódcy powstańczy zasłynęli: Kazimierz Bogdanowicz, Karol Świdziński,
Gustaw Zakrzewski, a jako komisarze Antoni Skotnicki i Gustaw Wasilewski.
Mężnie poczynali sobie też ci, którzy nie dostali się na karty historii. Gdy
przegląda się wykazy aresztowanych za udział w powstaniu oraz poległych
i wziętych do niewoli w Lubartowie, w bitwach pod Słupczą i Fajsławicami,
widzi się w nich wiele nazwisk lublinian, głównie czeladników i terminatorów
różnych rzemiosł, subiektów i służących.
Lublin stał się ostatnim etapem w życiu dwóch szczególnie mężnych powstańców, którzy swym hartem ducha i pogardą śmierci wzbudzili uznanie nawet
u wrogów. Byli nimi Leon Frankowski i Kazimierz Bogdanowicz. Stawali odważnie nie tylko w polu, ale i podczas śledztwa, które załamało wielu. Oni całą
odpowiedzialność wzięli na siebie, nikogo nie zdradzili i nie wydali, nie przekazali wrogowi żadnej informacji, nie chcieli go też prosić o łaskę. Bogdanowicz
został rozstrzelany na wspomnianym już lubelskim miejscu straceń 6 marca 1863
roku, a Frankowski powieszony 16 czerwca 1863 roku. Dzisiaj miejsce to znaj-
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duje się w samym centrum dzielnicy akademickiej przy ul. Langiewicza. Jest
upamiętnione krzyżem, płytą i tablicą z nazwiskami straconych.
Miasto podczas powstania, mimo iż pozostawało cały czas w rękach zaborcy,
stało się ośrodkiem podziemnej władzy powstańczej. Całe społeczeństwo solidarnie płaciło wszelkie daniny, podatki i pożyczki na rzecz walki zbrojnej. Kobiety,
noszące mimo zakazów żałobne suknie, szyły bieliznę i mundury oraz przygotowywały opatrunki, przewoziły pocztę i pieniądze. Szczególnie duże usługi oddały
powstaniu kurierki lubelskie: Izabela Bieczyńska, Wanda Kellerówna, Bolesława
Skłodowska oraz Wiśniewska. Pracownicy poczty: Karol Winiarski, Głębocki
i Małkowski przyjmowali i rozprowadzali powstańczą korespondencję. Sprzyjali
powstaniu dominikanie lubelscy. Ich klasztor był kryjówką dla poszukiwanych
przez policję członków organizacji lubelskiej, chronili się w nim też emisariusze rządu narodowego. Podobne funkcje spełniał klasztor Kapucynów, mieściła
się w nim tajna drukarnia. Nawet w policji niektórzy funkcjonariusze — Polacy
współpracowali z powstańcami, jeden z nich, komisarz II cyrkułu Slobodziński,
nie dopuścił do aresztowania i tym samym ocalił Bolesława Anca, czynnego
we władzach powstańczych. Jedynie inspektor policji Jackowski był prawą ręką
Chruszczowa i oddanym sługą zaborcy. Został za to mianowany prezydentem
Lublina. Podejrzani o szpiegostwo na rzecz Rosjan dwaj mieszkańcy miasta —
Sawicki i Aleksander Piotrowski, zostali przez powstańców powieszeni. Były
to wypadki sporadyczne. Ogół lublinian, nawet ci, którzy nie opowiadali się
za ideą walki zbrojnej, podporządkowywał się zarządzeniom podziemnego państwa, a zdecydowana większość powstanie w różny sposób popierała. Chociaż
rabin synagogi lubelskiej Esel Askenazy zachował pełną lojalność wobec władzy
zaborczej i utrzymanie takiej postawy zalecał wszystkim swym współwyznawcom, to jednak niektórzy Żydzi lubelscy oddali istotne usługi sprawie narodowej,
sprzedając powstańcom broń, proch, amunicję, żywność, papierosy i tytoń. Zaopatrywali ich także w sukno, a krawcy żydowscy szyli dla powstańców mundury.
W działalności tej wykazywali wiele sprytu, przedsiębiorczości i odwagi.
Kiedy powstanie upadło, represje, konfiskaty i kontrybucje nie ominęły
mieszkańców Lublina. Na miasto nałożono kontrybucję w wysokości 11 383 rubli i 92 kopiejki, którą musiało spłacić w ciągu 1864 roku. Ciężkie ciosy spadły
na kościół katolicki. Nastąpiły konfiskaty majątków kościelnych i klasztornych.
W Lublinie zamknięto też prawie wszystkie klasztory, z żeńskich — Karmelitanek i Brygidek oraz męskie: Bazylianów, Augustianów, Misjonarzy, Bonifratrów,
Karmelitów, zabrano także majątki Seminarium Diecezjalnemu i księżom emerytom świeckim. Pod presją władz zaborczych duchowieństwo lubelskie musiało
jeszcze wystosować wiernopoddańczy adres do cara. Będące pod zarządem wojenno-policyjnym sterroryzowane i obolałe miasto, podobnie jak cały kraj, wychodziło w trudny dla wszystkich Polaków okres popowstaniowy, naznaczony ze
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strony zaborcy bezwzględną polityką rusyfikacyjną, występującą we wszystkich
prawie dziedzinach życia, lecz szczególnie ciężką dla oświaty i kultury.
Pozostając pod zaborami przez prawie cały wiek X I X i początki XX, do
roku 1918, społeczeństwo polskie, a więc i mieszkańcy Lublina, aby zachować
to, co dla każdego narodu najcenniejsze — własną tożsamość, pracowało usilnie
na wielu polach, rozwijało gospodarkę i kulturę, strzegło języka i tradycji. Ale
też nie pogodziło się nigdy z utratą niepodległości i dwukrotnie porwało się do
walki zbrojnej o jej odzyskanie. Obydwa powstania i listopadowe, i styczniowe
zakończyły się klęską, a lata popowstaniowe były jeszcze trudniejsze i cięższe
niż czas poprzedni. W walce zginęło wielu z tych najdzielniejszych, o gorących
sercach, wielu uwięziono i zesłano na Syberię, inni znaleźli się na emigracji. Dla
kraju były to niepowetowane straty. Z perspektywy dziejowej różnie więc można
oceniać insurekcyjne zrywy. Ci, którzy do nich doprowadzili, nie uchronili się
od błędów. Wszyscy jednak kładąc na szali w walce o wolność Ojczyzny swe
życie, zasłużyli przecież na trwałe miejsce w panteonie narodowej pamięci. Są
w nim też lublinianie z pokolenia 1830 i 1863 roku.
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LUBLIN OŚRODKIEM DĄŻEŃ
NIEPODLEGŁOŚCIOWYCH POLAKÓW
W OSTATNICH LATACH ZABORÓW
Naród polski, dos'wiadczywszy przegranej powstania styczniowego, stal się
narodem „zastraszonym, przygnębionym — jak pisał znany lubelski lekarz
Mieczysław Biernacki — do ruchów rewolucyjnych niezdolnym i nieskłonnym".
Myśl o irredencie podtrzymywana była przez emigrację i reprezentujące ją
organizacje: Ognisko Republikanckie Polskie, Zjednoczenie Emigracji Polskiej,
Stowarzyszenie Socjalistyczne „Lud Polski", Zjednoczenie Demokracji Polskiej,
Związek Ludu Polskiego. Z dużą popularnością w emigracyjnych środowiskach
polskich spotkała się broszura Zygmunta Miłkowskiego (Teodora Tomasza Jeża)
„Rzecz o obronie czynnej i skarbie narodowym", wydana w roku 1887.
Wymienione wyżej organizacje były mało liczebne i nie miały większych
możliwości kształtowania świadomości narodowej na ziemiach polskich. Idea
niepodległości odżyła na nich w latach dziewięćdziesiątych X I X wieku w założeniach programowych Polskiej Partii Socjalistycznej, która połączyła ją z radykalizmem sformułowań socjalnych. Przez kilka lat partia ta przechodziła jednak
— używając określenia Leona Wasilewskiego — „od teoretycznego, niepodległościowego wyznania wiary" do praktycznego organizowania walki z caratem,
której symbolem stały się wydarzenia na pl. Grzybowskim w Warszawie w listopadzie 1904 roku, a następnie działalność Organizacji Bojowej PPS.
Podobną sytuację można zaobserwować w dziejach lubelskiej PPS, która
koncentrowała swą działalność wokół zdobywania członków wśród robotników,
rzemieślników i inteligencji oraz na głoszeniu haseł socjalnych, mimo że już
w maju 1896 roku kolportowano w Lublinie odezwy CKR PPS wzywające
do bojkotowania zbliżających się uroczystości koronacyjnych cara Mikołaja II.
Skromne materiały źródłowe wykazują, iż raczej rzadko odwoływano się
wówczas do idei niepodległego państwa. Działo się tak m.in. podczas zorganizowanej w październiku 1903 roku konferencji chłopskiej okręgu lubelskiego PPS,
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w trakcie której przyjęto postulaty uspołecznienia ziemi, a ich realizację uzależniano od odzyskania niepodległości Polski — nadrzędnego celu prowadzonej
przez partię walki politycznej.
Wybuch wojny rosyjsko-japońskiej i klęski armii carskiej wpłynęły aktywizująco na działalność ugrupowań politycznych i społeczeństwa Lublina. Cytowany już Biernacki mógł wkrótce napisać: „A jednak okazało się, jak sztuczną
i niedopasowaną jest do całego naszego ducha, do całej naszej tradycji, ta szata
niewolnika pokornego i bezmyślnego! Wystarczyło, aby napłynęła, jak w roku
1848 Wiosna Narodów, tym razem ze Wschodu (rewolucja 1905 r.), a odżyła
nasza myśl polityczna [ . . . ] bujna i silna".
Dodajmy, że nastroje rewolucyjne, narodowowyzwoleńcze i antywojenne zyskiwały zwolenników już w roku 1904 wśród robotników, inteligencji oraz młodzieży szkolnej. 2 listopada Lubelski Komitet Robotniczy PPS zorganizował manifestację na cmentarzu znajdującym się przy obecnej ul. Lipowej, przy mogile księdza Piotra Ściegiennego, który stanowił dla tej partii symbol bojownika
o wolność ludu i niepodległość Polski. W odezwie z 31 stycznia 1905 roku komitet wysunął hasło solidarnej walki rewolucyjnej robotników polskich i rosyjskich w celu obalenia carskiego absolutyzmu, ale też i odzyskania niepodległości
Polski.
Pod bezpośrednim wpływem zrywu robotników wybuchł w końcu stycznia
1905 roku strajk szkolny, a tym samym rozpoczęła się walka o szkołę polską. W Lublinie wystąpienia zapoczątkowali uczniowie gimnazjum męskiego,
po czym przyłączyły się do nich uczennice gimnazjum żeńskiego, które 13 lutego 1905 roku przedstawiły władzom gimnazjum następujący memoriał: „My,
młodzież żeńskiego gimnazjum lubelskiego, zważywszy, że szkoła obecna nie
odpowiada podstawowym wymaganiom pedagogiki, żądamy szkoły polskiej pod
kontrolą polskiego społeczeństwa. Do niej mają mieć wstęp, czy jako uczennice,
czy jako wykładający, wszyscy członkowie społeczeństwa polskiego bez różnic
narodowych, stanowych i innych".
Strajk młodzieży domagającej się szkoły polskiej trwał kilka miesięcy.
W tym czasie znaczna część społeczeństwa Lublina, w licznych strajkach,
demonstracjach i wiecach, wysuwała żądania socjalne (np. podwyżki wynagrodzeń, skrócenia czasu pracy, udzielania bezpłatnej pomocy lekarskiej),
które przeplatały się z żądaniami swobód politycznych (wolności obywatelskich, zniesienia kary śmierci, amnestii dla więźniów politycznych) i narodowościowych. Te ostatnie były eksponowane zwłaszcza w dniu 2 listopada
1906 roku, gdy dotarła do Lublina wiadomość o postanowieniach manifestu carskiego z 17 (30) października zapowiadającego zwołanie Dumy Państwowej, która miała mieć prawa ustawodawcze. Dla wielu lublinian manifest stal się zapowiedzią demokratycznych zmian, początkiem autonomii Kró-
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lestwa i końcem stanu wojennego. „Śpiący i cichy zwykle Lublin — w relacji „Gazety Lubelskiej" stał się — widownią rzeczy, które dla najstarszych
mieszkańców miasta były tak niezwykłymi, że na długo pozostaną w pamięci".
Nie dziwi ton relacji „Gazety", jeśli uwzględnimy fakt, że tego dnia odbyły się dwie kilkutysięczne manifestacje. Uczestnicy porannej śpiewali pieśni
patriotyczne i przemaszerowali głównymi ulicami miasta. W manifestacji zorganizowanej po południu przez PPS (według „Gazety Lubelskiej" wzięło w niej
udział ok. 20 tys. osób) nawoływano do walki z carskim samodzierżawiem oraz
przemaszerowano ulicami Lublina do grobu ks. Ściegiennego, któremu ponownie
oddano hołd za jego zasługi i ofiarę, jaką poniósł dla narodu polskiego.
L K R PPS wydał też 2 listopada odezwę pt. „Witaj, jutrzenko swobody",
w której stwierdzał m.in., że „proletariat polski, ów jedyny u nas bojownik
0 wolność polityczną i narodową, nie ustanie w walce, póki nie zyska kompletnego zniesienia rządów carskich i zwołania zebrania prawodawczego, polskiego
w Warszawie".
Przejawem rozwijającego się wówczas patriotyzmu lublinian było odnowienie
pomnika Unii Polsko-Litewskiej — symbolu świetności państwa polskiego. Na
początku X X wieku — jak opisywał Hieronim Łopaciński — „przykro się
robiło patrzącym na pomnik wzniesiony dla uświetnienia wydarzenia dziejowego,
jakich niewiele o podobnej doniosłości można spotkać w historii świata". Prace
renowacyjne pomnika zostały przeprowadzone przez H. Paprockiego, a ich koszty
pokryte w większości ze składek lublinian. Mógł więc z zachwytem opisywać
Łopaciński w roku 1906 wygląd pomnika: „Toteż dziś mieszkańcy naszego grodu
znowu z dumą i radością spoglądają na pomnik, który blaskiem swym bije w oczy
1 z dala już połyskuje czy to dniem przy świetle słonecznym, czy wieczorem,
gdy błyszczy wśród otaczających go ciemności".
Należy dodać, że pomnik stawał się dla lublinian symbolem nie tylko
świetnej przeszłości naszego państwa, ale także i nadziei na wskrzeszenie dzieła
unii lubelskiej. Nakładem Czytelni Polaka-Katolika ukazała się w 1906 roku
w Lublinie praca pt. „Unia lubelska, czyli zjednoczenie Polski z Litwą". Zawarto
w niej tezę, iż w sytuacji gdy w państwie rosyjskim, do którego należały
politycznie Polska i Litwa, zanosiło się na swobodę dla wszystkich narodów,
to będzie wzrastało braterstwo polsko-litewskie i nie zdoła go naruszyć „garść
burzycieli i warchołów".
Symbolem tego braterstwa jako swoistej kreacji boskiej byl właśnie pomnik:
„Bo też unia Polski z Litwą to były prawdziwe zaślubiny dwóch z sobą zbratanych
narodów. Wyraża to doskonale pomnik, który w dalekie wieki i najdalsze
pokolenia winien zarówno Polakom, jak i Litwinom przypominać, iż co sam
Bóg złączył, żadna siła ludzka rozłączyć nie może".

212

STANISŁAW MICHAŁOWSKI

W 337. rocznicę unii lubelskiej ukazał się także artykuł w „Ziemi Lubelskiej", sympatyzującej ze Stronnictwem Demokratyczno-Narodowym. Jego autor, S. Antoniewski, jakkolwiek nie pisał o możliwości szybkiego odbudowania
państwa polskiego, to jednak dostrzegał w unii akt wielkiej mądrości politycznej,
która po wsze czasy stawiała jej głównego twórcę Zygmunta Augusta w rzędzie
najznamienitszych królów naszych. Unia przyniosła bowiem wolność, równość
i połączenie sił. Zgodnie z założeniami Narodowej Demokracji pamiątka unii —
jej pomnik w Lublinie — miał „wśród majaczących blasków odnowionego życia
narodowego" świadczyć o „przeszłości górnej i chmurnej", ale zarazem potwierdzać słowa przestrogi wypowiedziane przez Stanisława Staszica, który wniósł
wielki wkład w odbudowę pomnika: „Upaść może i naród wielki — zginąć tylko
nikczemny".
Dużą rolę w krzewieniu świadomości narodowej społeczeństwa Lublina odgrywała od 1905 roku inteligencja skupiona w Oddziale Postępowej Demokracji.
Na łamach „Kuriera Lubelskiego", a następnie „Kuriera", w odezwach programowych i wyborczych przedstawiała ona własną koncepcję przyszłości Królestwa
Polskiego. Warunkiem jego rozwoju miało być uzyskanie autonomii, opierającej
się na sejmie w Warszawie, odrębnym rządzie krajowym z polskimi urzędnikami, oddzielnym skarbie, sądownictwie i szkolnictwie prowadzonym w języku
polskim. Biernacki uzasadniał niezbędność autonomii istnieniem faktycznej odrębności między Rosją i Królestwem tak wielkiej, że oprócz luźnego jeszcze
pojęcia słowiańskości nie było ani jednego punktu łączącego te dwa kraje. Królestwo stanowiło bowiem kraj etnograficznie odrębny, zamieszkały przeważnie
przez jednolity naród polski, z odrębnym językiem, literaturą, religią, prawodawstwem i zwyczajami.
Przyjmując takie cele programowe Postępowa Demokracja zdecydowanie
krytykowała Narodową Demokrację i Stronnictwo Polityki Realnej za politykę
ugody wobec caratu oraz zejście tych partii z drogi walki o niepodległość Polski. Wiele łączyło ją wówczas z PPS, chociaż nie akceptowała koncepcji walki
rewolucyjnej, oraz z powstającym dopiero w Królestwie ruchem ludowym. Propagowała więc w swych założeniach programowych wytężoną pracę nad uświadomieniem robotników i chłopów — najliczniejszych warstw społeczeństwa, które
miały przyczynić się do odzyskania niezależności Polski.
Liderzy lubelskiej inteligencji, zarówno ci związani z Postępową Demokracją, Stronnictwem Demokratyczno-Narodowym czy Polską Partią Socjalistyczną
z zapałem angażowali się od roku 1905 w tworzenie i działalność stowarzyszeń i instytucji oświatowych, które nie tylko zwalczały analfabetyzm, ale też
krzewiły świadomość narodową. Najszerszy zasięg spośród nich miały Polska
Macierz Szkolna i Stowarzyszenie Oświaty „Światło". Pracami „Macierzy" kierowali przede wszystkim członkowie i sympatycy Stronnictwa Demokratyczno-
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-Narodowego: Aleksander Jaworowski, Teofil Laśkiewicz, Bronisław Malewski,
Przemysław Mączewski, Jadwiga Głuchowska, Wacław Moritz.
Z kolei „Światło" grupowało najczęściej „postępowców" i socjalistów oraz
zwolenników tych kierunków politycznych: Stefana Żeromskiego, Mieczysława
Biernackiego, Witolda Chodźkę, Bolesława Gołemberskiego, Józefa i Władysława Kunickich, Alodię Popławską. W trakcie zebrania organizacyjnego we
wrześniu 1906 roku Biernacki następująco przedstawiał rolę „Światła": „Powinniśmy przecież raz zrozumieć, iż od oświaty ludowej zależy nie tylko dobrobyt
narodu i całego kraju — nie tylko wyższy stopień moralności — ale w ogóle
losy nas wszystkich, gdyż właśnie te masy ludowe rozstrzygać będą wkrótce
najważniejsze zagadnienia państwowe".
Szczupłe ramy niniejszej publikacji nie pozwalają na bardziej szczegółowe
omówienie działalności obu stowarzyszeń. Warto jednak podkreślić, że organizowały one szkoły początkowe dla dzieci, kursy czytania i pisania oraz odczyty
naukowe dla różnych grup społecznych (Uniwersytet Ludowy, Uniwersytet dla
Wszystkich), biblioteki i czytelnie (w tym „Biblioteki Wędrujące"). W ramach
prac amatorskiego koła teatralnego „Światła" i odczytów przybliżano społeczeństwu Lublina twórczość wieszczów narodowych Adama Mickiewicza i Juliusza Słowackiego, wielkiego patrioty i dramaturga Stanisława Wyspiańskiego czy
Fryderyka Szopena. Tym samym rozbudzano świadomość narodową młodzieży
i dorosłych.
Ten ostatni cel był wówczas osiągany także poprzez rozbudowę prywatnego
szkolnictwa średniego. Gubernator lubelski Eugeniusz Mienkin słusznie dowodził, że wszelka działalność na polu oświatowym i gospodarczym „zawierała
nieuchronnie zadatki myśli politycznej mającej na celu separatyzm narodowy".
W Gimnazjum im. S. Staszica, Szkole Lubelskiej (Gimnazjum im. S. Batorego), 7-klasowej Szkole Handlowej A. Serebackiej-Latosińskiej (od 1911 r. jej
właścicielem został W. Kunicki), 7-klasowej Szkole Filologicznej H. Czarneckiej
oraz innych powstałych później szkołach nie tylko nauczano wielu przedmiotów
w języku polskim, ale także kształtowano charaktery młodzieży i wpajano jej
zasadę wierności dla wyznawanych ideałów, a zwłaszcza najwyższego — niepodległości Polski.
Ideały te rozwijała sama młodzież w organizacjach samokształceniowych
i harcerstwie (skautingu). Wśród nich na czoło wysuwała się Organizacja Młodzieży Narodowej. Jej powstanie związane jest bezpośrednio z rozwojem polskich
szkół męskich i żeńskich. Od 1907 roku koła O M N istniały już w kilku szkołach
lubelskich. Wzorując się na ideałach „filareckich" organizacja ta stawiała sobie
za podstawowy cel przygotowanie młodzieży do służby sprawie polskiej drogą
podnoszenia świadomości narodowej i krzewienia poczucia konieczności walki
z najeźdźcą na wszelkich dostępnych frontach. Młodzież realizowała te zadania
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poprzez pracę konspiracyjną w postaci zebrań z referatami o celach i założeniach
organizacji czy obchody rocznic powstań narodowych połączone nierzadko z wycieczkami, podczas których śpiewano pieśni patriotyczne. Jednocześnie O M N
szeroko propagowała walkę o szkołę polską poprzez podtrzymywanie moralnego
i czynnego bojkotu szkół rosyjskich.
Podobne cele — jak O M N — realizowały w ostatnich latach zaborów
organizacje harcerskie, w tym I Żeńska Lubelska Drużyna Harcerska, na której
patronkę obrano Emilię Plater, wielką patriotkę i ideał kobiety, do którego miały
dążyć dziewczęta z drużyny. Na zakonspirowanych zbiórkach uczyły się one
musztry, sygnalizacji, ratownictwa, wygłaszały gawędy o celach i zadaniach
skautingu i przygotowaniu do walki o niepodległość Polski. Każda zbiórka
kończyła się odśpiewaniem pieśni organizacyjnej — „Roty".
Tym sposobem lubelskie szkoły średnie stawały się zarazem szkołami wychowania obywatelskiego i narodowego uświadomiania młodzieży, w czym wielką
rolę odgrywało liczne grono światłych i patriotycznych pedagogów. Przed wybuchem I wojny światowej mieli oni duży wpływ na życie kulturalne i społeczne Lublina, angażowali się w działalność partii politycznych, a nawet loży
masońskiej „Związku Oraczy". Również i ta ostatnia organizacja miała w swej
pracy nie ustawać aż do chwili odzyskania niepodległości Polski i zaprowadzenia w niej zasad sprawiedliwości społecznej. Kierował „Związkiem" z tytułem „Czcigodnego" dr Paweł Jankowski, a skupiał on m.in.: Witolda Giełżyńskiego, Edmunda Scheura, Franciszka i Wandę Papiewskich, Władysława Kunickiego, Jadwigę Marcinkowską, Jerzego Mączewskiego, Edwarda Supronowicza.
W okresie porewolucyjnej reakcji władz carskich dotknęły Lublin decyzje
ograniczające, a nawet likwidujące działalność związków zawodowych, stowarzyszeń oświatowych. Zawieszono więc działalność Polskiej Macierzy Szkolnej,
ograniczono działalność „Światła", ingerowano w działalność szkół prywatnych.
Lublinianie nie pozostali jednak bierni. Postępowa Demokracja zrezygnowała
z wyborów do III Dumy, protestując w ten sposób przeciwko dekretowi z czerwca
1907 roku, który trzykrotnie ograniczał liczbę posłów z Królestwa. Na łamach
„Kuriera" zdecydowanie protestowano przeciwko usuwaniu Polaków z sądownictwa. Bardzo aktywnie zwalczała Postępowa Demokracja i inne organizacje
zakusy caratu dotyczące przyłączenia ziemi chełmskiej bezpośrednio do Rosji.
Biernacki następująco uzasadniał na łamach „Kuriera" ograniczenie się Rosji
tylko do projektowanej guberni chełmskiej: „Ponieważ Królestwo jest za wielkim i za twardym orzechem na zęby rosyjskiego nacjonalizmu, aby w całości
postanowiono zrobić drugie poznańskie, ograniczono się tylko do jego pewnej
części i oparto się nie na narodzie polskim, do którego stracono zaufanie, a na
narodzie małoruskim (ukraińskim — S. M.) — na ludzie prawosławnym". Dążeń
Rosji nie nazywał IV rozbiorem Polski, a ostatecznym bankructwem wszelkiej
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polityki ugodowej i początkiem zdrowego i trzeźwego spoglądania oko w oko
z niebezpieczeństwem zagłady narodowej, bez iluzji i nadziei na pomoc od
obcych.
Niepodległościowych dążeń lublinian i ich patriotycznych postaw nie było
wówczas już nic w stanie zahamować. Dzieło budzicieli narodowego ducha
rozwinięte zostało po wybuchu I wojny światowej. Już jesienią 1914 roku doszło w Lublinie do porozumienia stronnictw i ugrupowań politycznych mających w swych programach walkę o niepodległość Polski. Komitet Zjednoczonych Stronnictw Niepodległościowych grupował: Polską Partię Socjalistyczną,
Narodowy Związek Robotniczy, Związek Chłopski, Narodowy Związek Chłopski, Zjednoczenie Narodowe, Lubelską Organizację Niepodległościową, Ligę
Młodzieży Narodowej, Konfederację Polską. Jednocześnie PPS i inne stronnictwa tzw. niepodległościowe popierały dążenia Piłsudskiego do organizowania w Królestwie podległych mu sił zbrojnych, a zwłaszcza Polskiej Organizacji Wojskowej. Od jesieni 1914 roku koło tej organizacji istniało także
w Lublinie.
„Głos Lubelski", nawiązując do stuletniej rocznicy kongresu wiedeńskiego,
1 stycznia 1915 roku wzywał Polaków z Rosji, Austrii i Niemiec, by wołali
do ostatniej chwili życia: „Nie będziemy wolni, jeżeli nie będziemy zjednoczeni".
Henryk Wiercieński pisał w podobnym duchu: „Miejmy nadzieję, że w 100-letnią rocznicę wskrzeszenia obciętego ze wszech miar Królestwa Polskiego
nastąpi połączenie wszystkich ziem polskich, zapowiedziane już przez odezwę
Zwierzchnego Wodza (Wielkiego Księcia Mikołaja Mikołajewicza z 14 sierpnia
1914 r. — S. M.)".
Przełamanie frontu rosyjskiego pod Gorlicami i wycofanie się wojsk rosyjskich stworzyło KZSN możliwość przygotowania się do opanowania Lublina przy
pomocy koła PO W, której przedstawiciel od czerwca 1915 roku wchodził w skład
Komitetu. Pośpieszna ewakuacja wojska i administracji rosyjskiej spowodowała,
że POW bez trudu przejęła nadzór nad gmachami urzędowymi i bezpieczeństwem
miasta. 30 lipca 1915 roku KZSN i POW wydały odezwy, w których stwierdzano,
że prawowitym gospodarzem polskiej ziemi jest naród polski, dążący do odbudowy państwa: „Chcemy Polski całej i niepodległej, chcemy państwa własnego,
niezależnego od któregokolwiek z państw ościennych. Chcemy mieć rząd własny,
w któiym udział brać będą wszystkie warstwy narodu i który zapewni wolność
i równość przed prawem wszystkim obywatelom Polski". Obie organizacje pokładały wielką nadzieję w „zawiązku" wojska polskiego — Legionach Polskich,
a zwłaszcza tej jego części, która dowodzona była przez Józefa Piłsudskiego.
Tego samego dnia przedstawiciele większości stronnictw wchodzących
w skład KZSN utworzyli Wydział Narodowy Lubelski, którego głównym
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celem było koordynowanie działań niepodległościowych na terenie Lubelszczyzny.
W sierpniu na dwóch wiecach zorganizowanych przez lubelską PPS uchwalono rezolucje, w których stwierdzano, że państwowość polska jest nieodzownym
warunkiem do wszechstronnego rozwoju klasy robotniczej, a jedynym środkiem
prowadzącym do tego celu jest stworzenie wojska polskiego i orężna walka o wolność, o niepodległą demokratyczną Polskę ludową. Rezolucje wzywały zarazem
zdolnych do noszenia broni, aby wstępowali do Legionu Piłsudskiego, a innych
do popierania polskich instytucji wojskowych.
Ważną kwestią inspirowaną wówczas przez W N L była organizacja jawnego
życia społeczeństwa polskiego, a zwłaszcza oświaty. Wobec tego szybko uaktywniło się środowisko nauczycielskie Lublina, dążące do całkowitego przywrócenia polskiego charakteru szkolnictwa elementarnego i średniego. Już w sierpniu
zorganizowano Radę Szkolną Ziemi Lubelskiej, skupiającą nauczycieli i przedstawicieli wielu lubelskich towarzystw i instytucji. Za swe główne zadania przyjęła ona: przywrócenie polskich cech narodowych szkolnictwu, przeprowadzenie
statystyki szkół i nauczycieli, uruchomienie możliwie najliczniejszych szkół początkowych, przygotowanie kadr nauczycielskich, organizowanie rad szkolnych,
gminnych i powiatowych lub innych form opieki i dozoru szkolnego.
Pierwszym praktycznym sprawdzianem jedności społeczeństwa Lublina, jego
patriotycznej postawy oraz poparcia dla koncepcji niepodległości reprezentowanej
przez W N L i cały obóz niepodległościowy był tzw. „obchód listopadowy", czyli
uroczystości związane z kolejną rocznicą wybuchu powstania listopadowego.
Aby zapewnić jak najliczniejszy udział społeczeństwa w tej uroczystości, W N L
wydał specjalną odezwę, w której składał hołd wszystkim poległym w walce
0 niepodległość ojczyzny oraz apelował do współczesnych: „Rozważając ofiarne
czyny pradziadów naszych spójrzmy w tym dniu rozpamiętywania i we własne
sumienie, zapytajmy się samych siebie szczerze i bez obłudy — cośmy uczynili,
co czynimy, co zamierzamy czynić dla sprawy naszej wolności. Niech ten
uroczysty dzień [... ] będzie dniem przysięgi, którą złożymy na wierną ofiarę
1 wytrwałą służbę dla ojczyzny — bo bez naszej własnej myśli narodowej, bez
ciężkiego trudu, bez mężnej gotowości do ofiary z życia i mienia — żadna obca
potęga nie stworzy za nas Polski".
Z relacji „Ziemi Lubelskiej" z dnia 28 listopada 1915 roku wynika, że
społeczeństwo Lublina dość spontanicznie odpowiedziało na wezwanie W N L .
W trakcie „obchodu" z udziałem weteranów z 1863 roku, młodzieży szkolnej,
włościan, robotników, księży, delegatów instytucji i stowarzyszeń śpiewano:
„Jeszcze Polska nie zginęła", „Boże coś Polskę", „Z dymem pożarów", „Rotę".
Po manifestacji przed pomnikiem Unii Lubelskiej jego uczestnicy przeszli na
cmentarz przy ul. Lipowej, gdzie złożyli wieńce na mogiłach powstańców.
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Panująca w Lublinie atmosfera, osobiste zaangażowanie rodziców i nauczycieli w działalność patriotyczną powodowały, że także młodzież czynnie włączyła
się w działalność niepodległościową. W omawianym „obchodzie" uczestniczyło
11 szkół, a szczególną aktywność przejawiały młode harcerki, które organizowały
pomoc w dożywianiu rannych żołnierzy w Szpitalu Legionów Polskich, zorganizowanym przez W N L , pełniły funkcje kurierek w POW, prowadziły gospody,
kantyny i punkty żywnościowe oraz szyły bieliznę dla żołnierzy.
Przejawem poparcia lublinian dla wojska polskiego było także gorące przyjęcie brygadiera Józefa Piłsudskiego w trakcie wizyty w mieście w kwietniu
1916 roku. Komunikat W N L podkreślał, iż liczne manifestacje uliczne i przygotowane uroczystości dowodziły silnej sympatii i zaufania „dla kochanego
wodza".
W maju 1916 roku Rada W N L , zebrana na Iłł Zjeździe, wezwała wszystkich
Polaków akceptujących jeszcze politykę bierności do wstępowania w szeregi
Wydziału. Jednocześnie przypominała naczelne wskazania Centralnego Komitetu
Narodowego, utworzonego w grudniu 1915 roku w Warszawie: „ W obecnej
chwili dziejowej dążymy do zdobycia niepodległego państwa polskiego, za
którego podwalinę uważamy uwolnione spod panowania Rosji ziemie dawnego
zaboru rosyjskiego, i czujemy się uprawnieni oświadczyć, że jest to dążenie
całego narodu! Mocne liczbą i duchem Państwo Polskie stanie się, wobec stale
grożącego ze strony Rosji niebezpieczeństwa, politycznym sojusznikiem państw
centralnych. W walce zbrojnej z Rosją, której pokonanie uważamy za warunek
konieczny wyzwolenia, będziemy dążyli do wytworzenia Wojska Polskiego, za
zawiązek którego uważamy Legiony".
Z okazji przygotowań do zbliżającej się 347 rocznicy unii lubelskiej W N L
stwierdzał, że połączenie z Litwą ma dla przyszłej państwowości polskiej istotne
znaczenie: „Pierwszym i zasadniczym warunkiem polskiej racji stanu powinno
być stworzenie polskości najpomyślniej szych warunków rozwoju, w jak najszerszych granicach. Koncepcja państwa polsko-litewskiego zabezpiecza szeroki rozwój polskości w dwu najobszerniejszych dzielnicach polskich: Królestwie i Litwie, na tej ostatniej pozostawiając polskości pole nieograniczonego rozrostu".
Trochę inaczej ujmowano ten problem w założeniach samej PPS. która od
jesieni 1916 roku znów eksponowała konieczność połączenia hasła walki o wolność i niepodległość z hasłem wyzwolenia klas uciskanych. W trakcie manifestacji zorganizowanej 1 listopada przez Lubelski Okręgowy Komitet Robotniczy
przy grobie ks. Ściegiennego jej uczestnicy żądali wolnej, demokratycznej i niezależnej Republiki Polskiej, obejmującej obszar Królestwa Polskiego i Galicji,
oraz zwołania sejmu w Warszawie.
Przejawiane przez przywódców politycznych w Lublinie złudzenia, że Austro-Węgry przyczynią się do odzyskania przez Polskę niepodległości, zostały
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zwielokrotnione w chwili ogłoszenia aktu 5 listopada. L O K R PPS witał fakt
proklamowania manifestu cesarzy jako „doniosłą, epokową zmianę w życiu naszego społeczeństwa". Równocześnie Komitet przedstawiał następujące warunki
odbudowy państwa polskiego: zjednoczenie w niepodległym państwie polskim
wszystkich dzielnic, natychmiastowe zwołanie sejmu polskiego (na podstawie
powszechnego, bezpośredniego i proporcjonalnego prawa głosowania), który
mógłby wyłonić rząd narodowy i zdecydować o przyszłym ustroju Polski, stworzenie własnej polskiej siły zbrojnej na podstawie powszechnego uzbrojenia mas
ludowych.
W N L zwołał na 6 stycznia 1917 roku wiec, którego uczestnicy uznali Tymczasową Radę Stanu za prowizoryczny rząd polski oraz deklarowali udzielanie poparcia dla jej zarządzeń. Jednocześnie żądali, aby Rada uznała zasadę,
że „nowo powstająca Polska Niepodległa ma być państwem demokratycznym
[ . . . ] powinna do prac swoich mających na celu założenie silnych fundamentów państwa polskiego powołać jak najszersze masy ludu roboczego i włościańskiego".
Kilkanaście dni później również Rada Miejska w Lublinie wyraziła poparcie dla Rady Stanu, dostrzegając w niej najwyższą instytucję państwową polską
i deklarując podporządkowanie się jej wszelkim zarządzeniom „głęboko przekonana o potrzebie skupienia w kamym posłuchu koło Rady Stanu wszystkich sil narodowych, pragnących szczerze silnego i rządnego państwa polskiego".
2 lutego 1917 roku W N L zorganizował następny wiec narodowy, w trakcie którego przyjęto stanowisko w sprawie programu „pokoju bez zwycięstwa"
prezydenta Stanów Zjednoczonych Woodrowa Wilsona: „wystąpienie prezydenta
Wilsona jest pierwszym wystąpieniem głowy wielkiego neutralnego państwa i narodu, uznającym prawa Polaków wszystkich dzielnic do niepodległego bytu państwowego. Naród polski nie zapomni nigdy wystąpienia Stanów Zjednoczonych
i w polityce swej zagranicznej uwzględni to stanowisko".
Jeszcze na wiecu zwołanym przez W N L w dniu 18 marca przedstawiciele
organizacji niepodległościowych wyrażali swe poparcie dla Tymczasowej Rady
Stanu. Od Austro-Węgier domagano się wówczas szybkiego przekazania Legionów właśnie Radzie.
Wkrótce jednak społeczeństwo Lublina, a zwłaszcza ugrupowania lewicowe,
zacznie przejawiać wrogość wobec okupantów, niewiarę w skuteczność działań
TRS oraz głosić postulaty zerwania współpracy ze stronnictwami aktywistycznymi. Niebagatelny wpływ na zmianę linii taktycznej wywarły wydarzenia rewolucyjne w Rosji. W rezolucji przyjętej przez uczestników wiecu zwołanego
22 kwietnia przez L O K R PPS stwierdzano, że ani w interesie, ani w zamiarach
proletariatu polskiego nie leżało prowadzenie z „Wolną Rosją" wojny, która mo-
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glaby nastąpić tylko w sytuacji, gdyby Rosja rewolucyjna nawiązała do polityki
caratu i sięgnęła ponownie po władzę nad Polską i ziemiami litewskimi.
W maju lubelska PPS rozwinęła kampanię protestu przeciwko lansowanemu
przez Ligę Państwowości Polskiej hasłu restauracji w Polsce monarchii i wyboru na króla arcyksięcia austriackiego Stefana z Żywca. Wspólne w tej sprawie
oświadczenie okręgowych komitetów: lubelskiego, radomskiego, ostrowieckiego,
kieleckiego, zagłębiowskiego i piotrkowskiego głosiło m.in.: „Austriacy do spółki
z niektórymi panami chcą nam narzucić króla [ . . . ] Niemcy wbrew woli społeczeństwa zabierają młodzież do wojska. Sikorski i Łempicki zgiąwszy karki przed
Beselerem, wydają rozkazy, by ludność męską oddać do armii najeźdźcy. Jedni
chcą nas uczynić niewolnikiem swego księcia narzuconego nam na króla, drudzy — bezprawnie zapędzić nas do wojska, tworzonego dla wrogich nam celów,
wbrew interesom narodu [ . . . ] . Protestujemy w imieniu tych wszystkich obywateli kraju, którzy z nami sympatyzują i którzy nigdy nie schylili głowy przed
jakimkolwiek najeźdźcą!"
Powstała latem 1917 roku Komisja Porozumiewawcza Stronnictw Lewicy
Niepodległościowej wyraziła w dniu 15 lipca wotum nieufności Tymczasowej
Radzie Stanu oraz stwierdziła, że formą odradzającej się państwowości polskiej
będzie Rzeczpospolita Demokratyczna. Kilkanaście dni później wybuchł w Lublinie strajk na wieść o aresztowaniu Piłsudskiego. Wielki wiec społeczeństwa odbył
się tradycyjnie pod pomnikiem Unii Lubelskiej. Rada Miejska podjęła natychmiast uchwałę wyrażającą protest przeciwko uwięzieniu Piłsudskiego, traktując
to jako zamach na „prawa Niepodległego Narodu".
Zaostrzony kurs wobec polityki okupacyjnych władz austro-niemieckich
reprezentowała wówczas zwłaszcza PPS. Próby podporządkowania sobie przez te
władze tworzonego wojska polskiego („kryzys przysięgowy") oraz oddanie przez
generalów-gubernatorów Beselera i Szeptyckiego (tzw. „patent" z 12 września
1917 r.) najwyższej władzy w Królestwie Radzie Regencyjnej spowodowały
ostre wystąpienia socjalistów. Żądali oni m.in. zniesienia okupacji, oddania
wszystkich urzędów i instytucji, a także kolei, kopalń i fabryk w ręce polskie,
natychmiastowego przeprowadzenia wyborów do Sejmu Konstytucyjnego, który
wyłoni rząd odpowiedzialny przed narodem, uwolnienia bratniej Litwy i dania
jej możliwości stanowienia o własnym losie w Konstytuancie zwołanej do
Wilna.
Latem 1917 roku, z inicjatywy Komitetu Zakopiańskiego, zorganizowano
kolejne obchody rocznicy unii lubelskiej, składające się z uroczystego nabożeństwa w kościele powizytkowskim, a następnie złożenia wieńca przed pomnikiem
Unii. Główny orędownik tych obchodów — sędzia Władysław Modrzewski —
był przekonany, że w sytuacji, gdy wojna skruszyła kajdany narodu polskiego
i litewskiego, to ciążą one ku sobie z nową siłą:

STANISŁAW M I C H A Ł O W S K I

220

„Unia lubelska ż y j e w sercach naszych, jak dawniej; z tej i tamtej strony Niemna podnoszą
się glosy żądające wskrzeszenia braterskiej spójni obu narodów. Zadaniem naszym jest przy
dzisiejszym przewrocie Europy dążyć do wcielenia tej idei w rzeczywistość. Silę potrzebną ku
temu możemy uświadomić w sobie, wzmóc i obudzić przez rozpatrywanie i uczczenie aktu unii
lubelskiej. Lublin, w którym ten akt wiekopomny się dokonał, jest najodpowiedniejszym po temu
miejscem".

11 lutego 1918 roku dotarła do Lublina wiadomość o zawartym traktacie
Niemiec i Austrii z delegacją Centralnej Rady Ukraińskiej, oddającym Chełmszczyznę i część Podlasia stronie ukraińskiej. Następnego dnia życie w mieście
zostało sparaliżowane strajkiem powszechnym wywołanym przez PPS. W południe przez miasto przemaszerował potężny pochód liczący ok. 15 tys. osób,
a grupujący członków i sympatyków partii i stronnictw politycznych, radnych,
milicję miejską, młodzież szkolną. Uczestnicy pochodu nieśli sztandary i transparenty z hasłami wymierzonymi przeciwko okupantom i Radzie Regencyjnej.
Na placu przed Radą Miejską zdeptali i spalili portrety przedstawiające cesarzy — austriackiego i niemieckiego oraz „ślubowali walkę do ostatniego tchu
z wiarołomnymi okupantami".
Wieczorem przeciwko traktatowi brzeskiemu zaprotestowała, na swym nadzwyczajnym posiedzeniu, Rada Miejska w Lublinie. W czasie jego trwania
przyjęto oświadczenie przygotowane przez Konwent Seniorów, które stwierdzało, że wobec gwałtu okupantów Rada Miejska zrywa z władzami austriackimi wszelkie stosunki, przestaje płacić podatki, wycofuje swych przedstawicieli z instytucji rządowych oraz poleca magistratowi zastosowanie
się do tej uchwały. Wszyscy radni poparli oświadczenie, co w połączeniu z innymi formami protestu społeczeństwa Lublina dało władzom austriackim asumpt do zastosowania silnych represji, między innymi w postaci kontrybucji i licznych aresztowań. Społeczeństwo miasta nie pozostało jednak bierne. 12 marca przedstawiciele różnych stronnictw i ugrupowań utworzyli Towarzystwo Opieki nad Więźniami Politycznymi w Lublinie. Działało ono do ostatnich dni okupacji austriackiej, zbierając fundusze
na rzecz pomocy dla więźniów politycznych; dostarczano im środki żywnościowe, bieliznę, obuwie oraz zapewniano pomoc prawną dla więźniów i ich
rodzin.
Na kolejnym burzliwym posiedzeniu Rady Miejskiej w dniu 21 marca radni
żądali rozszerzenia kompetencji samorządu, demokratyzacji ordynacji wyborczej.
Jednocześnie odrzucili możliwość wypłacenia jakichkolwiek sum kontrybucji,
a dalszą swą pracę uzależniali od zagwarantowania Radzie wszelkich atrybutów
władzy samorządowej w myśl ustawy z 18 sierpnia 1916 roku. W tej sytuacji władze austriackie rozwiązały Radę i odsunęły od pełnienia obowiązków prezydenta
miasta i innych członków magistratu z dniem 2 kwietnia 1918 roku.

L U B L I N OŚRODKIEM DĄŻEŃ NIEPODLEGŁOŚCIOWYCH P O L A K Ó W . .

221

We wrześniu lublinianie jeszcze raz wybrali Radę Miejską. Jej inauguracyjne posiedzenie odbywało się w sytuacji, gdy toczyły się już rozmowy pomiędzy wojskowymi władzami austriackimi i Radą Regencyjną w sprawie przekazania tej ostatniej władzy w Królestwie, zaś organizacje niepodległościowe
czyniły przygotowania do utworzenia rządu niezależnego od okupantów. Tym
samym dopełniała się rola Lublina jako ośrodka dążeń niepodległościowych
Polaków.
Od przełomu X I X i X X wieku, a zwłaszcza od roku 1905, Lublin stał się
ważnym centrum kształtowania świadomości narodowej Polaków. W tym mieście
powstawały liczne organizacje polityczne i społeczne, rozwinęło się szkolnictwo
polskie, mnożyły się demonstracje i akcje protestacyjne, których uczestnicy domagali się od okupantów swobód narodowych, a następnie niepodległości Polski.
Warto wreszcie zaznaczyć, że w okresie I wojny światowej wielu przywódców
ruchu niepodległościowego z Warszawy znalazło w Lublinie schronienie, a zarazem miejsce do aktywnej działalności politycznej.
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PIERWSZY RZĄD NIEPODLEGŁEJ
Na przełomie października i listopada 1918 roku, w obliczu ostatecznej klęski zajmujących ziemie polskie państw centralnych, rozpoczynało się wyzwalanie poszczególnych dzielnic spod panowania austriackiego i niemieckiego.
Przejmowanie władzy przez stronę polską następowało najczęściej na poziomie lokalnym (gmina, powiat), rzadziej na wyższych szczeblach. W tym ostatnim przypadku miało ono ograniczony terytorialnie zasięg. Polska Komisja
Likwidacyjna w Krakowie podporządkowała sobie Galicję po San, nie aspirując zresztą do roli ośrodka ponadzaborowego. Rada Regencyjna Królestwa
Polskiego i jej agendy (Rada Ministrów) nie wykraczały poza Kongresówkę,
nie mając (poza oświatą i sądownictwem) terenowych ogniw władzy. Ogólnopolski, ponadzaborowy charakter miał paryski Komitet Narodowy Polski, cieszący się uznaniem zwycięskiej Ententy, ale nie posiadał on swoich agend
w kraju.
Skład polityczny istniejących wówczas polskich ośrodków władzy państwowej nie oddawał, poza Polską Komisją Likwidacyjną, całej złożoności życia politycznego ziem polskich. Zdominowany przez endecję Komitet Narodowy Polski
miał charakter prawicowo-pasywistyczny, prawica aktywistyczna była skupiona
wokół Rady Regencyjnej, która 23 października 1918 roku powołała endecki
gabinet Józefa Świeżyńskiego.
Rosnąca w siłę w latach wojny lewica niepodległościowa Kongresówki, skupiająca partie dysponujące najsilniejszymi wpływami w środowisku robotniczym
(PPS) i chłopskim (PSL), dyskontująca antyokupacyjną, niepodległościową legendę i martyrologię Piłsudskiego i Legionów, mająca oparcie zbrojne w POW,
nie podjęła współpracy z Radą Regencyjną i gabinetem Świeżyńskiego. Nie powołała też, do końca października 1918 roku, własnego ośrodka władzy państwowej.
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Decyzja o utworzeniu własnego, ponadzaborowego, lewicowego rządu zapadła na naradzie Konwentu Organizacji A (kierownictwa obozu niepodległościowego po aresztowaniu Piłsudskiego w lipcu 1917 r.) w Warszawie I lub 2
listopada 1918 roku. Według relacji uczestnika tej narady Gabriela Dubiela przyjęto wówczas przedstawioną przez komendanta POW i kierownika wojskowego
Konwentu Edwarda Rydza-Śmigłego koncepcję „tymczasowego rządu republikańsko-demokratycznego". Motywy tego kroku to rozkład austriackich władz
okupacyjnych w Królestwie i groźba anarchii oraz zdobycie dla państwa polskiego „mas chłopskich i robotniczych". Tych ostatnich nie mogła pozyskać Rada
Regencyjna o jednoznacznie prawicowo-konserwatywnym składzie, w dodatku
pochodząca z nominacji władz okupacyjnych. Rząd tymczasowy miał istnieć
do powrotu z Magdeburga Piłsudskiego. Na jego siedzibę wyznaczono Lublin.
Jako czynnik decydujący o takiej lokalizacji wymienił Dubiel stacjonowanie tutaj „pułku legionowego". Jednostki takiej nie było wówczas w Lublinie, ale
obóz niepodległościowy miał tu silniejsze wpływy polityczne i wojskowe niż
w okupowanej jeszcze przez Niemców Warszawie czy w wolnym już Krakowie. Przywódcy Konwentu Organizacji A jeszcze w lutym 1918 roku zakładali,
że najpierw nastąpi załamanie austro-węgierskich władz okupacyjnych. Wobec
objawów tego załamania w październiku 1918 roku ściągali swoich działaczy
z okupacji niemieckiej na teren lubelskiego c. i k. Generalnego Gubernatorstwa
Wojskowego. Powołana 16 października 1918 roku tymczasowa komenda wojsk
polskich na terenach okupowanych przez Austrię była kierowana przez ppłk. Mieczysława Norwida-Neugebauera (POW) i uznawała Piłsudskiego za „wspólnego
komendanta". Lublin był też jeszcze centrum administracyjnym rozpadającej się
właśnie okupacji austriackiej, a od 29 października usiłował przejąć na tym terenie władzę mianowany przez gabinet Świeżyńskiego „komisarz generalny rządu
polskiego" — Juliusz Zdanowski.
Na naradzie warszawskiej, na której obok Rydza-Śmigłego zabierali też głos
„inni mówcy" (ich nazwisk jednak Dubiel nie wymienia), ustalono też prawdopodobnie skład rządu lubelskiego. Można przypuszczać, że naradę warszawską
poprzedziły inne uzgodnienia, w które nie wszyscy uczestnicy spotkania byli
wtajemniczeni, gdyż jak zapisał Dubiel (członek władz galicyjskiego PSL Piast,
partii nie należącej do Organizacji A): „Zarysowanej linii działania nikt nie oponował ani jej nie modyfikował. Wszystko zdawało się być ułożone i przygotowane".
Okres między naradą warszawską a 7 listopada 1918 roku to przygotowania
do utworzenia nowego rządu obejmujące opracowanie jego programu i proklamacji, ściągnięcie do Lublina z Warszawy i Krakowa członków przyszłego gabinetu,
wreszcie pozbawienie władzy komisarza Zdanowskiego. Ten ostatni dysponował
częścią pookupacyjnego aparatu administracyjnego, zaprzysiężonymi żołnierzami
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Polakami z byłej armii austro-węgierskiej i przybyłym z Warszawy batalionem
Polskiej Siły Zbrojnej.
Przygotowania do zamachu stanu (obalenie podległego Radzie Regencyjnej
Komisarza Zdanowskiego), w których główną rolę odegrali przybyli do Lublina:
Stanisław Thugutt, Edward Rydz-Smigły, Wacław Sieroszewski i Tadeusz Hołówko, zostały ukończone 6 listopada. Polityków warszawskich wspierali lubelscy
działacze niepodległościowi z kręgów PPS, PSL Wyzwolenie i POW. Wieczorem
6 listopada 1918 roku na wielkim wiecu robotniczym w teatrze „Rusałka" ogłoszono dekret Lubelskiej Rady Delegatów Robotniczych o os'miogodzinnym dniu
pracy. Na wiecu tym, zorganizowanym przez lubelską PPS, podjęto rezolucję
o obaleniu Rady Regencyjnej i powołaniu rządu Republiki Ludowej. Dla poparcia rezolucji proklamowano na dzień następny strajk powszechny i manifestację
robotniczą na trasie od pl. Bychawskiego do Śródmieścia.
W nocy z 6 na 7 listopada przystąpiono do drukowania i rozklejania proklamacji oraz manifestu nowego rządu. W tym samym czasie pozyskano dla niego
formacje wojskowe uznające dotychczas zwierzchnictwo Rady Regencyjnej.
Rankiem 7 listopada na lubelskich ulicach wisiały już nowe, kolejne w ciągu
ostatnich burzliwych dni, plakaty: proklamacja o obaleniu władzy Rady Regencyjnej i powstaniu Tymczasowego Rządu Ludowego Republiki Polskiej i manifest
programowy nowego rządu. Poranny wygląd i nastrój lubelskiej ulicy tak opisał
płk Arthur Hausner, były szef Sztabu Generalnego austro-węgierskiego c. i k.
Generalnego Gubernatorstwa Wojskowego w Lublinie, a wówczas już przewodniczący Rady Żołnierskiej Niemców Austriackich:
„ 7 listopada, czwartek. Kiedy rano opuszczam swoje mieszkanie (na ul. Niecałej — J. L.),
spotykam sierżanta Kleina. [ . . . ] Jest bardzo poruszony. Radzi mi nie wychodzić na ulicę, wybuchła
nowa rewolucja, robotnicy zagarnęli całą władzę, na ulicy stoją gotowe do strzału karabiny
maszynowe i wzniesiono barykady [ . . . ] . Istotnie, ulice są jak wymarłe, widzi się tylko tu i tam
parę dziwnych postaci albo pędzące skądś auto z czerwonym sztandarem. Przed hotelem « V i c t o r i a »
(róg Krakowskiego Przedmieścia i Kapucyńskiej —

J. L . ) stoją na posterunku dwaj osobliwi

czeladnicy z karabinami, poczta i telegraf są obsadzone przez takich samych ludzi. Piać przed
budynkiem Gubernatorstwa (pl. Litewski — J. L.), na którym właśnie w ostatnich dniach panował
tak duży ruch, jest pusty. Warta wprawdzie chodzi, ale składa się z typowych partyzantów, którzy
noszą najróżniejszą broń. [ . . . J Przybywam do hotelu «Victoria», gdzie ma mieszkać Rydz. Dwa
bardzo obdarte posterunki oddają mi energicznie honory wojskowe [ . . . ] . Idę do gubernatorstwa (pl.
Litewski 3 — J. L.). Przy wejściu do dawnego Oddziału Sztabu Generalnego stoi na posterunku
bosy człowiek, który nienagannie prezentuje broń i pozwala mi wejść [ . . . ] . Bardzo skromnie
odziani oficerowie i cywile pracują przy stolach, wydają polecenia, przyjmują meldunki".

Dalszy przebieg wydarzeń w tym dniu został przedstawiony w lubelskim
„Komunikacie", który, wydawany nielegalnie od wiosny 1916 roku przez Wydział
Narodowy Lubelski, pełnił w listopadzie 1918 roku funkcje nieoficjalnego organu
rządowego.
15 Lublin w dziejach i kulturze Polski
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„ O godzinie 9 rano było już wiadomo, że wszelkie groźne przeszkody zostały usunięte
i że władza przeszła niepodzielnie w ręce nowego rządu. Ż y w y ruch zapanował na mieście
[ . . . ] . Konni kurierzy galopowali ulicami, co chwilę przechodził oddział uzbrojony w strojach
cywilnych, przejeżdżały w o z y mające za straż nieraz młodziutkich chłopców z karabinami. Na
ulicach spotykało się c o chwilę uzbrojonych robotników z czerwoną przepaską Milicji Ludowej.
Oddziały Polskiej Organizacji Wojskowej w pełnym pogotowiu w swych punktach zbornych.
Uderzają wyglądem i dzielną postawą oddziały chłopskie [ . . . ] .
W

południe odbyło się przed katedrą zaprzysiężenie oddziałów Polskiej Siły Zbrojnej.

Niezliczony

tłum zalał obszerny płac. Nad tłumem sztandary PPS [ . . . ] . Z e swymi

sztan-

darami przybywają oddziały P O W , oddziały b. żołnierzy austriackich Polaków, dowborczycy
i oddziały Milicji Ludowej, które szczególne czyniły wrażenie swą ilością i dzielnym wyglądem [ . . . ] .
Cisza najzupelniejsza nastała, gdy przystąpiono do odczytania roty przysięgi na rzecz Republiki Ludowej, którą chórem powtarzali żołnierze [ . . . ] . Muzyka wojskowa odegrała hymn narod o w y i Marsyliankę".

Dopiero po południu 7 listopada przybyli do Lublina oczekiwani politycy galicyjscy: Ignacy Daszyński, Wincenty Witos i Jan Stapiński. Wieczorem w gmachu byłego c. i k. Generalnego Gubernatorstwa Wojskowego, przy pl. Litewskim 3, odbyło się pierwsze posiedzenie Tymczasowego Rządu Ludowego Republiki. Jak pisał Wincenty Witos: „Rozpoczęło się ono z bardzo dużym opóźnieniem. Ministrowie prawdziwie po ludowemu zasiedli w sali zarzuconej po
kolana papierami, gdyż niedawno wyprowadzili się z niej urzędnicy okupacji
austriackiej, a nikt się jakoś' nie kwapił do sprzątania. Może być, że śmiecie owe
pozostawiono dla specjalnego efektu".
Witos uzależnił swój udział w rządzie od zaproszenia do jego składu przynajmniej jednego polityka miłego endecji. Po odrzuceniu tej propozycji wyjechał
z Lublina. Dokonano nowego podziału stanowisk (poprzednio Witosowi proponowano tekę ministra aprowizacji), po którym skład rządu przedstawiał się
następująco: przywódca Polskiej Partii Socjalno-Demokratycznej Galicji i Śląska Ignacy Daszyński objął stanowisko premiera, ministra spraw zagranicznych i sprawiedliwości. Polską Partię Socjalistyczną reprezentowali ministrowie: Tomasz Arciszewski — praca i opieka społeczna, Marian Malinowski —
roboty publiczne i Bronisław Ziemięcki — bez teki, Polskie Stronnictwo Ludowe „Wyzwolenie": Stanisław Thugutt — sprawy wewnętrzne, Juliusz Poniatowski — rolnictwo i aprowizacja, Tomasz Nocznicki — bez teki, Stronnictwo Niezawisłości Narodowej: Medard Downarowicz — skarb i kooperatywy,
Wacław Sieroszewski — propaganda i prasa, Polską Organizację Wojskową:
Edward Rydz-Śmigły — wojsko. Nie obsadzono resortów przemysłu, handlu
i oświaty.
Skład rządu i istniejąca na ziemiach polskich sytuacja społeczno-polityczna
przesądziły o jego programie, zawartym w manifeście „Do Ludu Polskiego".
Utrzymany w radykalnym tonie, zaczynał się od stwierdzenia upadku rzą-
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dów kapitalistów i dochodzenia do władzy mas pracujących. Za warunek lepszego losu narodu polskiego uważano objęcie steru państwa przez lud pracujący.
Warszawskiej Radzie Regencyjnej odmawiano prawa do kierowania losami
narodu, jako narzuconej przez zaborców. Jej ugodową i reakcyjną politykę uznano
za sprzeczną z polskim interesem narodowym.
Ogłaszając utworzenie z polecenia stronnictw ludowych i socjalistycznych
byłych zaborów rosyjskiego i austriackiego Tymczasowego Rządu Ludowego
Republiki Polskiej, stwierdzono, że obejmuje on całkowitą i niepodzielną władzę aż do zwołania sejmu ustawodawczego. Nowy rząd ogłaszał w związku
z tym prawa wchodzące w życie natychmiast, z chwilą opublikowania manifestu.
Ogłoszono powstanie państwa polskiego, składającego się ze wszystkich ziem
zamieszkałych przez ludnos'ć polską, z własnym wybrzeżem morskim. Państwo
to otrzymało nazwę Polskiej Republiki Ludowej — wprowadzano zatem ustrój
republikański z wybieranym przez sejm prezydentem.
Radę Regencyjną Królestwa Polskiego uznano za nie istniejącą. Warszawskiemu gabinetowi urzędniczemu polecono natychmiastowe podporządkowanie się rządowi ludowemu pod groźbą postawienia przez trybunałem ludowym.
Wprowadzano pięcioprzymiotnikowe prawo wyborcze: powszechne (także
dla kobiet), równe, tajne, bezpośrednie i proporcjonalne. Czynne i bierne prawo
wyborcze przyznano wszystkim obywatelom po ukończeniu 21 roku życia. Zapowiadano zwołanie Sejmu Ustawodawczego jeszcze w 1918 roku. Wszyscy
obywatele państwa polskiego, niezależnie od wyznania, pochodzenia czy narodowości, stawali się równi wobec prawa. Wprowadzano wolność sumienia, druku,
słowa, zgromadzeń, pochodów, zrzeszeń, związków zawodowych i strajków.
Ogłaszano upaństwowienie donacji, majoratów i lasów. Wprowadzano ośmiogodzinny dzień pracy w przemyśle, rzemiośle i handlu.
Zapowiadano reorganizację na demokratycznych zasadach samorządu terytorialnego, gminnego, miejskiego i powiatowego oraz organizację Milicji Ludowej
na wsi i w mieście jako organu zapewniającego realizację postanowień nowej
władzy. Za swój podstawowy obowiązek uznał rząd lubelski poprawę aprowizacji ludności — zapewnienie jej artykułów spożywczych po niskich cenach
i zwalczanie spekulacji.
Zapowiadano wniesienie pod obrady przyszłego sejmu projektów zasadniczych reform społecznych, takich jak:
1. Przymusowe wywłaszczenie i likwidację wielkiej i średniej własności
ziemskiej, przekazanie ziemi chłopom pod kontrolą władzy państwowej.
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2. Upaństwowienie kopalń, przemysłu naftowego, komunikacji i innych działów gospodarki, w których byłoby to możliwe natychmiast, i udział robotników
w administracji tych przedsiębiorstw, które nie zostaną od razu upaństwowione.
3. Wprowadzenie ustawodawstwa o ochronie pracy, ubezpieczenia od chorób, bezrobocia i na staros'ć.
4. Konfiskata majątków powstałych w czasie wojny ze spekulacji artykułami
pierwszej potrzeby i z dostaw dla wojska.
5. Wprowadzenie obowiązku nauczania szkolnego powszechnego, bezpłatnego i świeckiego.
Podkreślano niezbędność wprowadzanych i proponowanych reform, bez ich
urzeczywistnienia „Polska nigdy nie dźwignie się z dzisiejszej nędzy, bezwładu
i upokorzenia".
Deklarowano poparcie dla dążeń narodowych Litwinów i Białorusinów,
których celem byłaby odbudowa państwa w historycznych granicach Wielkiego
Księstwa Litewskiego. Polaków na Ukrainie i we Wschodniej Galicji wzywano
do pokojowego załatwienia sporu z Ukraińcami, pozostawiając jego ostateczne
uregulowanie „miarodajnym czynnikom obu narodów".
Do „ludu niemieckiego" zwracano się o wycofanie z ziem polskich — zaboru pruskiego i rosyjskiego — wojsk niemieckich, o uwolnienie więźniów politycznych, a wśród nich Piłsudskiego, zwolnienie jeńców wojennych i robotników polskich, wywiezionych bądź przymusowo w czasie wojny zatrzymanych
w Niemczech. W razie niespełnienia tych żądań zapowiadano odwołanie się do
ludu polskiego, aby z bronią w ręku, w szeregach armii polskiej, wyzwolił te ziemie spod niemieckiego ucisku i umożliwił ich zjednoczenie w granicach państwa
polskiego. Tworzenie „regularnej armii ludowej" uznawano za jedno z „najważniejszych i najpilniejszych naszych zadań".
Manifest kończył się odwołaniem do ofiarności ludu polskiego w dziele
tworzenia „Wielkiej i Wolnej, Zjednoczonej Ojczyzny". Sąsiadujące z Polską
narody: litewski, białoruski, ukraiński, czeski i słowacki wzywał do „zgodnego
z nami współżycia i wzajemnego wspierania się w wielkim dziele tworzenia
związku wolnych i równych narodów".
Manifest był adresowany „Do Ludu Polskiego", do którego autorzy wielokrotnie kierowali swe wezwania. Był programem rządu określającym jego podstawowe cele: wyzwolenie i zjednoczenie wszystkich ziem polskich, wprowadzenie
ustroju republikańsko-demokratycznego, przeprowadzenie reform społecznych.
Część z tych celów wprowadzono w życie natychmiast, nadając manifestowi
charakter dekretu.
Lublin i Kraków obok daty manifestu to stolice wyzwolonych już spod obcego panowania części Polski: byłej okupacji austriackiej i Galicji. Z podpisanych
pod manifestem czternastu polityków w pracach rządu lubelskiego nie uczestni-
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czyli, oprócz Wincentego Witosa, należący także do PSL „Piast" Gabriel Dubiel
i Jędrzej Moraczewski z PPS-D, któremu choroba uniemożliwiła przyjazd do
Lublina. Funkcji ministra nie sprawował też obecny w Lublinie i podpisany pod
manifestem Błażej Stolarski z PSL „Wyzwolenie". W składzie gabinetu Daszyńskiego znaleźli się jeszcze trzej wiceministrowie: Andrzej Strug (Tadeusz Gałecki) i Tadeusz Hołówko z PPS oraz Irena Kosmowska z PSL „Wyzwolenie".
Genezę poszczególnych sformułowań manifestu można znaleźć w dokumentach programowych obu głównych partii tworzących rząd: PPS i PSL „Wyzwolenie". Autorami manifestu, którego redakcję ukończono w Lublinie 6 listopada
1918 roku, byli Tadeusz Hołówko i Stanisław Thugutt. Duży wpływ na treść
tego dokumentu wywarł też Ignacy Daszyński. 3 listopada Hołówko spotkał się
z nim w Krakowie, aby poznać stanowisko przyszłego premiera w sprawie programu rządu. Stąd zaskakujące podobieństwo między tekstem manifestu a mową
przywódcy PPS-D, wygłoszoną 3 listopada w Krakowie.
Z założeń programowych PPS, PPS-D i PSL „Wyzwolenie" wynikała zasadnicza koncepcja przeobrażeń społecznych w przyszłej Polsce, realizowanych przez
decyzje ciała ustawodawczego (sejm), wyłonionego w drodze demokratycznych
wyborów. Pozycja polityczna PPS i bliskich jej stronnictw z rządu lubelskiego
była wówczas „dwufrontowa": atakując ugrupowania prawicowe, skupione wokół Rady Regencyjnej, i umieszczając w swym programie postulat radykalnych
reform społecznych, zdecydowanie odcinała się od rewolucyjnych, bolszewickich
metod zdobycia i sprawowania władzy oraz wprowadzania w życie przemian społecznych. Metody te propagowały wówczas w kraju SDKPiL oraz PPS-Lewica.
O celach, pracy i planach rządu mówił Daszyński w Lublinie 10 listopada
do uczestników wiecu zgromadzonych „przed gmachem Rządu pod sztandarami
Polskiej Partii Socjalistycznej i Polskiego Stronnictwa Ludowego". Stwierdził,
że rząd powstał „na podstawie nakazu stronnictw polskiego Ludu pracującego,
Robotników, Włościan i tej części inteligencji mieszczańskiej, która uznaje
prawo Ludu do władzy". Premier mówił dalej o zamiarze przeniesienia rządu
do Krakowa „lub oczyścić się mającej z obcego najazdu Warszawy. [ . . . ]
Rzeczą polityki Tymczasowego Rządu Ludowego będzie dokonać rzeczywistego
zjednoczenia tych dzielnic, które wkrótce już będą wolne, i czynnie wystąpić
do walki o resztę Ojcowizny. Tak zabór pruski, jak i polskie dziedziny na
Wschodzie muszą być wyzwolone i do Wolnej Polski przyłączone. Rząd będzie
walczył o dostęp do morza dla Polski i do własnego wybrzeża". Podobnie jak
w manifeście wracał Daszyński do konieczności połączenia wszystkich polskich
formacji zbrojnych w „republikańskie wojsko". „Zabezpieczenie Ludu od głodu
i niedostatku" uważał za podstawowe zadanie rządu.
W sprawie reform społecznych podtrzymywał mówca program ich odgórnego, stopniowego wprowadzania przez Sejm: „reformy nie mogą być dokonane
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od razu: nie chodzi tu o interes obszarników, chodzi o dobro kraju całego, chodzi o niedopuszczenie do rozgrabiania i niszczenia majątku narodowego. Rząd
Tymczasowy opracuje projekty, którym moc prawa nadadzą uchwały Sejmu Ustawodawczego". Daszyński opowiadał się zdecydowanie za reformą rolną. „Lud
wiejski musi otrzymać warsztat swej pracy — ziemię. Ziemia musi być dla tych,
którzy na niej pracują [ . . . ] . Muszą tylko zniknąć kalekie kilkumorgowe gospodarstwa, pozbawione pastwisk i drzewa. Rolnik musi mieć warsztat, który
by zapewniał jak największą wydajność jego pracy. Zrzeszenia wioskowe czy
gminne, jak poucza przykład Danii, podołają zadaniu uprzemysłowienia rolnictwa".
Mówiąc o dotychczasowej pracy swego gabinetu. Daszyński oznajmił: „Rząd
ustalił w trzecim dniu swego istnienia szczegółowe przepisy ustawy wyborczej
do Sejmu polskiego, dającej prawo głosowania każdemu mężczyźnie i każdej
kobiecie, którzy skończyli 21 rok życia i pokona olbrzymie trudności przeprowadzenia wyborów w rozdartej zaborczym bezwładem Ojczyźnie, aby Nowy
Rok był pierwszym rokiem rządów Wolnego i Zjednoczonego Narodu w Wolnej
Zjednoczonej Ojczyźnie!
Wzywam Was imieniem Tymczasowego Rządu do współpracy w przeprowadzeniu wyborów czystych i uczciwych, a Sejm Konstytucyjny obejmie wszelką
władzę, oznaczy granice i porządek prawny Polski".
Przyjęcie rządu Daszyńskiego i jego programu było różne w poszczególnych kręgach politycznych i społecznych. Część społeczeństwa przyjęła manifest z aprobatą. Zawarty w nim program wyrażał dążenia do zasadniczych
przemian społecznych, do demokratyzacji życia politycznego, głosił hasło „Wolnej, Niepodległej i Ludowej Rzeczypospolitej". Wchodzący w skład rządu politycy byli znani jako zasłużeni bojownicy w walce z zaborcami, współpracownicy nieobecnego, ale cieszącego się wielkim autorytetem Piłsudskiego i reprezentanci dążeń robotniczych i chłopskich. Franciszek Żurek, chłop spod Krasnegostawu, czynny działacz P O W i „Wyzwolenia", pisał: „ W manifeście tym
widziano realizację wszystkich w tęsknocie do wolności zrodzonych marzeń.
W swej prostocie i naiwności ludność uważała słowa manifestu nie za zapowiedź, ale za święte, nienaruszalne, już istniejące prawo. Ktokolwiek chciałby
wyrazić wątpliwość co do tego, czy Polska rzeczywiście będzie sprawiedliwą
społecznie, otrzymałby od każdego krasnostawskiego chłopa odpowiedź: «Polska będzie taką, jaką ja Ją uczynię, korzystając z równych z wszystkimi obywatelami praw, jakie mnie, chłopu, dał Rząd Ludowy w Lublinie swym manifestem»".
10 listopada 1918 roku zwołane przez lubelską PPS zgromadzenie robotnicze,
liczące około 5 tys. uczestników, przyjęło rezolucję: „Robotnicy zebrani na wiecu
w Rusałce witają Rząd Tymczasowy jako siłę wyłonioną dla wcielenia w życie
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dążeń klasy robotniczej i postanawiają skupić się wokół niego dla obrony przed
kontrrewolucją".
Poparcie dla rządu Daszyńskiego manifestowali także lubelscy chłopi: „Zgromadzenie chłopskie z 3 tys. osób złożone, a urządzone w Lublinie dnia 10 listopada 1918 roku przez Polskie Stronnictwo Ludowe z najwyższą radością wita
utworzenie własnego Republikańskiego Rządu Ludowego jako ziszczenie się gorących pragnień najlepszych synów w narodzie.
Zapewniamy jak najsilniejsze poparcie i posłuch rządowi, który usuwając
niepowrotnie rządy pańskie, opiera się na siłach ludu i w swym gronie ma przedstawicieli Pol.[skiego] Str.[onnictwa] Ludowego w zgodnym zbrataniu z robotnikiem.
W pełni świadomości, że tylko ten rząd zapewnić może szerokie i szybkie
reformy społeczne, a przez oparcie się o masy ludowe i posiadane nasze zaufanie
uchronić może Polskę od nieszczęść i zniszczenia, wytężymy wszystkie siły,
by rząd zabezpieczyć przed szkodnikami pańskimi, niezadowolonymi z rządów
ludowych".
Tymczasowy Rząd Ludowy poparły również centralne władze PPS i „Wyzwolenia".
Odmienne przyjęcie spotkało rząd lubelski ze strony ugrupowań prawicy
i związanych z nimi instytucji i środowisk. Banki lubelskie, uprzednio hojnie
wspierające komisarza Zdanowskiego, odmówiły pożyczki, o którą wystąpił minister skarbu Downarowicz. Endecki „Głos Lubelski" nie krył wrogości wobec Tymczasowego Rządu Ludowego, przedrukowując m.in. skierowane przeciw niemu odezwy skrajnie lewicowej SDKPiL. Wzmianki o rządzie Daszyńskiego podawano na ostatnich stronach „Głosu", określając gabinet jako „partyjny" i uważając go za jeden z czterech istniejących wówczas rządów. Stawiano
go na równi z urzędniczym gabinetem Rady Regencyjnej w Warszawie, Polską
Komisją Likwidacyjną w Krakowie i kierowanym przez Dmowskiego Komitetem Narodowym Polskim w Paryżu. Ataki na rząd i zniekształcenie informacji
o sytuacji w kraju przybrały takie rozmiary, że minister spraw wewnętrznych
Stanisław Thugutt wezwał do siebie przedstawicieli prasy lubelskiej i nie odmawiając im prawa do opozycji, zażądał stanowczo, by opozycja „nie dążyła
wręcz do obalenia istniejącego stanu i nie wytwarzała nastrojów wrogich dla
rządu".
Wymowny był fakt, że po proklamowaniu Tymczasowego Rządu Ludowego
wielu oficerów Polaków z armii austro-węgierskiej, zaprzysiężonych poprzednio
na wierność Radzie Regencyjnej Królestwa Polskiego, zwróciło się do Rady
Żołnierskiej Niemców Austriackich o umożliwienie im wyjazdu do Austrii.
Przeciwko rządowi Daszyńskiego wystąpiły zdecydowanie partie lewicy
rewolucyjnej. Wskazywano na jego nierewolucyjny charakter i przeciwsta-
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wiano programowi republiki parlamentarnej hasło przejęcia władzy przez
rady delegatów. W odezwie Lubelskiego Komitetu Robotniczego PPS-Lewicy
pytano:
„Kogo reprezentuje ten rząd? Czy lud pracujący może mieć do niego
zaufanie?
Z kompromisu PPS-Frakcji i przedstawicieli zamożnego chłopstwa —
Pol.[skiego] Stronnictwa Ludowego — doszedł do władzy rząd nowy. Rząd taki
nie jest zdolny do zerwania z burżuazją, do wkroczenia na drogę socjalizmu i nie
może dać żadnej rękojmi urzeczywistnienia dążeń klasy robotniczej.
Towarzysze! Na wezwanie nasze wybralis'cie Radę Delegatów Robotniczych,
która winna się stać czynnikiem w dzisiejszej przełomowej chwili decydującym".
Jeszcze ostrzej zaatakował rząd Daszyńskiego, w odezwie wydanej 8 listopada, Lubelski Komitet SDKPiL.
Próby podporządkowania Tymczasowemu Rządowi Ludowemu galicyjskiej
Komisji Likwidacyjnej i gabinetu urzędniczego Rady Regencyjnej w Warszawie
nie powiodły się. Władza rządu lubelskiego nie wykraczała poza granice byłego
zaboru austriackiego. Dla jego powiatów powołano komisarzy ludowych, chociaż
i tutaj rząd musiał oprzeć się w znacznej mierze na aparacie administracyjnym
i policyjnym pozostawionym przez komisarza Zdanowskiego. Podrywało to
zaufanie ludności do rządu i umożliwiało bojkotowanie jego poleceń.
Sytuacja na ziemiach polskich w czasie działania rządu lubelskiego zmieniała się dosłownie z dnia na dzień. 9 listopada w Berlinie wybuchła rewolucja, a 10 listopada przybył do okupowanej przez Niemców Warszawy uwolniony z twierdzy magdeburskiej Piłsudski. 11 listopada rozbrojono garnizon niemiecki w Warszawie i w wielu innych miejscowościach będących pod okupacją niemiecką. W tym samym dniu podpisano zawieszenie broni na froncie zachodnim, co w praktyce oznaczało klęskę Niemiec i zakończenie „wielkiej wojny". Piłsudski, który jeszcze 10 listopada miał zamiar jechać do Lublina, gdzie działał rząd powołany przez jego zwolenników, po zorientowaniu
się w sytuacji politycznej i militarnej, po naradach ze swoimi zwolennikami
i z członkami Rady Regencyjnej, także po telefonicznej rozmowie z Lublinem (z Rydzem-Smiglym i Daszyńskim), zdecydował się pozostać w Warszawie. Wieczorem 11 listopada przyjął od Rady Regencyjnej władzę wojskową.
Około 10 wieczorem do pałacu Kronenberga w Warszawie, siedziby Piłsudskiego, dotarli z Lublina Daszyński i Rydz-Śmigly. Premier rządu, projektowanego wszak „do czasu powrotu Piłsudskiego z Magdeburga", pisał później
w „Pamiętnikach": „Piłsudski miał żółtą, niezdrową cerę wskutek szesnastu
miesięcy więzienia w Magdeburgu. Był mocno zdenerwowany i bardzo zmęczony. Po długich rozmowach zdecydował, że powierza mi utworzenie gabinetu".
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11 listopada 1918 roku Piłsudski miał formalnie tylko najwyższą władzę
wojskową i to z nadania niepopularnej Rady Regencyjnej. Jednakże, oceniając
realnie sytuację, nie sposób nie zgodzić się z opinią Daszyńskiego, iż Piłsudski
„miał wówczas faktyczną władzę i był rzeczywistym Naczelnikiem Państwa, bo
nie tylko Regencja mu ją oddala, ale cały naród ją bez protestu uznał".
Jako rzeczywisty Naczelnik Państwa powierzył Piłsudski Daszyńskiemu misję utworzenia nowego, koalicyjnego, z udziałem endecji, gabinetu. Misję Daszyńskiego, a zatem władzę Piłsudskiego, uznały zarówno stronnictwa niepodległościowe, jak endecja, aczkolwiek ta ostatnia odrzucała zarówno osobę premiera,
jak i udział w jego rządzie. Działający nadal w Lublinie pod kierownictwem Thugutta Tymczasowy Rząd Ludowy wydał 17 listopada „Dekret o ośmiogodzinnym
dniu roboczym" i ustanowił „Warunki służbowe minimalne dla niższej służby folwarcznej (parobków)".
Po niepowodzeniu warszawskiej misji Daszyńskiego 18 listopada 1918 roku
Piłsudski powołał następny Tymczasowy Rząd Ludowy Republiki Polskiej z siedzibą w Warszawie i z Jędrzejem Moraczewskim na stanowisku premiera. Po
rządzie lubelskim gabinet Moraczewskiego przejął nie tylko nazwę, ale także
zaplecze polityczne i większość ministrów. Był to jednak gabinet działający już
w innych warunkach i z innego mandatu. Jak pisał Adam Próchnik, w świetle
dokumentów rządu lubelskiego: „Władzę tę miał sprawować rząd rewolucyjny,
powołany przez stronnictwa socjalistyczne i radykalnochlopskie z Daszyńskim
jako prezesem. Piłsudskiego przewidywano jako naczelnego wodza. Prezydenta
miał dopiero wybrać sejm.
To, co się stało w Warszawie, przewracało tę koncepcję zupełnie. Władzę
zwierzchnią obejmował Piłsudski. On stawał się w okresie przejściowym źródłem
wszelkiej władzy. Jasne było, że w owym okresie musi być jakaś forma dyktatury.
Otóż zamiast dyktatury stronnictw rewolucyjnych — następowała dyktatura
Piłsudskiego. Ze miała ona zupełnie inną treść polityczną i społeczną, jest dziś
rzeczą niewątpliwą".
Wraz z objęciem władzy przez Piłsudskiego i utworzeniem gabinetu Moraczewskiego kończył się stołeczny epizod w dziejach Lublina. Stołeczność wracała
do Warszawy, ale Piłsudski musiał liczyć się z faktami dokonanymi przez jego
zwolenników w Lublinie.
Porównanie założeń twórców rządu lubelskiego z osiągniętymi przez nich
rezultatami może stanowić punkt wyjścia do oceny roli Tymczasowego Rządu
Ludowego w najnowszych dziejach Polski. Na warszawskiej naradzie zakładano utworzenie w Lublinie tymczasowego („do powrotu z Magdeburga Komendanta") rządu republikańskiego, którego celem miało być pozyskanie „mas
chłopskich i robotniczych dla powstającego państwa polskiego" i „zabezpie-
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czenie powstającego państwa przed nadciągającymi od wschodu i zachodu
burzami".
Cele te osiągnięto, ale ograniczenie oceny wydarzeń lubelskich z pierwszych
tygodni listopada 1918 roku tylko do tego stwierdzenia nie oddaje ich roli w przełomowym momencie dziejów Polski, w dobie narodzin II Rzeczypospolitej.
Na plan pierwszy wysuwają się sprawy związane z powstaniem rządu Daszyńskiego i opublikowaniem jego programu. Przełomowe znaczenie miał już
sam fakt utworzenia rządu lubelskiego jako pierwszego rządu ogólnopolskiego,
wykraczającego poza granice jednego tylko zaboru, rządu, na którym nie ciążyło
już żadne piętno zależności od władz okupacyjnych. Rzeczywista władza rządu
lubelskiego niewiele wprawdzie wykraczała poza rogatki miasta, ale cele i program, które rząd ten sformułował, działalność i rola, jaką odegrał, miały charakter
ogólnopolski — wykraczały poza samo tylko przejęcie władzy na terenie jednego
zaboru, jak w przypadku krakowskiej Komisji Likwidacyjnej.
Manifest Tymczasowego Rządu Ludowego Republiki Polskiej w Lublinie
sygnalizował główne kierunki dążeń narodowych w dobie narodzin II Rzeczypospolitej. W dziedzinie reform społecznych był to najdalej idący program
rządowy z lat 1918-1939. Manifest ten w ocenie Janusza Pajewskiego był
„w słowach gwałtowny, niemal rewolucyjny, w treści wszakże znacznie bardziej umiarkowany". Umiarkowanie dotyczyło przede wszystkim formy przeprowadzenia reform, miała to być, według ulubionego sformułowania Daszyńskiego, „rewolucja w majestacie prawa". Kartka wyborcza i ustawy sejmowe
były przeciwstawiane rewolucji w wydaniu bolszewickim. Oficjalne ogłoszenie programu reform społecznych i politycznych było posunięciem, z którego
późniejszym rządom, także z udziałem lub przewagą prawicy, trudno było całkowicie się wycofać. Program rządu lubelskiego, sformułowany pod naciskiem
zradykalizowanych w latach wojny mas ludowych, chociaż w części (ośmiogodzinny dzień pracy, ustawodawstwo socjalne, demokratyczne prawo wyborcze) musiał zostać zrealizowany. Tym co różniło proklamację lubelską od innych, również posługujących się wówczas radykalną frazeologią, manifestów,
zapowiedzi i deklaracji Rady Regencyjnej, rządu Świeżyńskiego, a także programów partii politycznych było wprowadzenie przynajmniej części zawartych
w nim postanowień w życie, w rzeczywistość polityczno-ustrojową II Rzeczypospolitej.
Przyjęcie programu rządu lubelskiego z aprobatą lub wręcz entuzjazmem
przez część społeczeństwa czyniło z manifestu dokument polityczny o dużym
ciężarze gatunkowym. Pozyskując poważną część społeczeństwa dla swego
programu rząd lubelski ograniczał możliwości przejęcia władzy zarówno przez
siły prawicowe, jak i ugrupowania radykalnej, rewolucyjnej, odwołującej się do
wzorów bolszewickich, lewicy.
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Jeżeli przyjąć pogląd Tadeusza Jędruszczaka, iż „centralną osią życia politycznego w ówczesnej Polsce (lat 1918-1939 — J.L.) była walka między
obozem politycznym, któremu patronował Józef Piłsudski, a kierunkiem politycznym (głównie narodowodemokratycznym), na czele którego stał Roman
Dmowski" — to powstanie i działalność rządu Daszyńskiego stanowiły jeden
z ważnych początkowych etapów tej walki, etap, którego rezultatem była przewaga obozu niepodległościowego, z jego programem demokratycznej republiki
parlamentarnej, realizującej drogą ustaw sejmowych podstawowe przeobrażenia
społeczne.
Manifest lubelski wyrażając nastroje i aspiracje szerokich kręgów ludności,
przyczyniał się do pozyskania ich dla powstającego państwa polskiego. Państwa demokratycznego, odrzucającego wszelkie formy dyktatury, czy to prawicowej czy też lewicowej. Jeżeli natomiast w programie i działaniach Tymczasowego Rządu Ludowego Republiki Polskiej szukać wartości ogólnych, w oparciu o które miał funkcjonować kształtujący się polski organizm państwowy, to
były nimi: suwerenność narodu, demokracja, sprawiedliwość, a zatem wartości przyjęte później w konstytucji z marca 1921 roku. Tylko partie tworzące
rząd Daszyńskiego, w tym najsilniejsza w środowisku robotniczym PPS i chłopskim PSL „Wyzwolenie", mogły uzyskać poparcie szerokich kręgów ludności
dla państwa polskiego, które w najbliższej przyszłości czekała walka o granice, czy wręcz o egzystencję polityczną. Wydarzenia lubelskie z pierwszej połowy listopada 1918 roku dały wymowne świadectwo, że poparcia takiego nie
mogła wówczas uzyskać ani prawica (Rada Regencyjna, endecja), ani rewolucyjna lewica. Silna pozycja obozu niepodległościowego w Lublinie i regionie,
silniejsza niż w Krakowie czy Warszawie, przesądziła o lokalizacji rządu Daszyńskiego.
Rząd ten przez swe powstanie i ogłoszenie programu utorował drogę przywódcy obozu niepodległościowego — Piłsudskiemu, z drugiej jednak strony
postawił wobec faktów dokonanych niedawnego więźnia Magdeburga, przejmującego z rąk regencji władzę wojskową i polityczną. W listopadzie i grudniu 1918 roku Piłsudski nie mógł odciąć się od programu rządu lubelskiego
i od polityków — autorów tego programu, zwłaszcza że należeli oni do jego
obozu politycznego. Świadczy o tym powierzenie misji tworzenia rządu właśnie Daszyńskiemu, a także „lubelska" nazwa i skład gabinetu Moraczewskiego.
Sam Piłsudski, porównując rząd lubelski z innymi ówczesnymi polskimi
ośrodkami władzy, stwierdził:
„ w wystąpieniach «rządu lubelskiego» jest nuta, której gdzie indziej nie ma. Nuta. która mówi
o rządzie, a nie o wspólrządzie i dlatego jest to próba, która poszła najdalej i najsilniej w kierunku
stania się rządem połskim. « R z ą d lubelski» poszedł nawet tak daleko, że przedstawiał się jako
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rząd jedyny i żądał od wszystkich innych prób rządu, aby mu się poddały. Tzn. zrobił on pierwszą
historyczną próbę zrobienia rządu jednolitego na całym obszarze Rzeczypospolitej, próbę, która
jednak historycznie nie dala rezultatu.
« R z ą d lubelski» powstaje wtedy, gdy proces osłabienia państw zaborczych poszedł już bardzo
daleko, z drugiej zaś strony ma zaborcę najmniej zorganizowanego. Ma więc ten rząd ułatwienia
takie, jakich kto inny nie miał, zarówno dzięki słabości zaborcy, jak i wskutek tego, że jest próbą
rządzenia, powstałą względnie późno. Wskutek tego cokolwiek mogłoby się mówić przeciw tzw.
rządowi lubelskiemu, pozostanie prawdą to, że poszedł w próbie rządzenia najdalej i wygląda on
na pierwszy rząd polski".

Walka o władzę w Polsce tocząca się w Lublinie jesienią 1918 roku była
częścią zmagań o społeczno-u strój owy kształt II Rzeczypospolitej. Wydarzenia
lubelskie, a przede wszystkim powstanie Tymczasowego Rządu Ludowego Republiki Polskiej i ogłoszenie jego programu, wywarły wpływ nie tyle na losy miasta
i regionu, co na dzieje całego państwa. O roli Lublina zadecydowała wówczas
sytuacja w mieście i okolicy, a może przede wszystkim układ sił społecznych
i politycznych w skali całości ziem zamieszkałych przez Polaków.

E W A JABLOŃSKA-DEPTUŁA

WIELKOMIEJSKI PLAN
ROZWOJU LUBLINA Z 1924 ROKU
Ludność Lublina w porównaniu z pierwszymi latami drugiej Rzeczypospolitej wzrosła ponad trzykrotnie. Dla znacznej liczby mieszkańców Koziego Grodu, w szczególności młodego i s'redniego pokolenia, a także tych,
którzy do Lublina przybyli po 1945 roku, plany rozwoju naszego miasta nieodparcie kojarzą się z okresem PRL-u. Tymczasem kompleksowa wizja rozbudowy Lublina opracowana została już w 1924 roku na podstawie
rozpisanego konkursu na szkic regulacyjny miasta. Rozstrzygnięciem przyjętych założeń zajął się Wydział Budownictwa Magistratu Miasta Lublina
22 grudnia 1924 roku. Magistrat Miasta Lublina przyjął założenia urbanistyczne 30 stycznia 1925 roku, zyskały one również zatwierdzenie Rady
Miejskiej.
Wizję rozwoju miasta sprzed ponad siedmiu dziesięcioleci warto przypomnieć
co najmniej z dwóch względów:
1. dlatego że zawiera ona pewne pomysły, które jako „nowatorskie i rewelacyjne" ogłaszali urbaniści peerelowscy;
2. dlatego również, że „Szkic regulacyjny miasta Lublina" cechowała
znaczna troska o zachowanie pięknej panoramy miasta, a także o wykorzystanie
walorów, które współczesnym językiem określilibyśmy jako ekologiczne. Może
coś z tych zamysłów uda się jeszcze ocalić, może współczesnym ojcom naszego
miasta dawny projekt przyda się w rewaloryzacji niektórych terenów.

MIASTO I SIEĆ ULIC

Charakterystyczną cechę nadaje Lublinowi malowniczość jego położenia.
Dlatego tak istotne jest, aby plany urbanistyczne nie zepsuły, lecz uwydatniły
i podkreśliły piękną panoramę miasta.
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Lublin rozbudowywał się wokół dwóch ośrodków: Starego Miasta — pierwotnie otoczonego murami, na jego obrzeżu wyrósł zespól między ulicami Królewską, Krakowskim Przedmieściem a Namiestnikowską (obecnie Narutowicza)
oraz wokół Zamku. Stąd dwa rodzaje ulic: dośrodkowe promieniste (Krakowskie Przedmieście, Szosa Warszawska, Namiestnikowska, Zamojska, Lubartowska, Grodzka) i obwodowe (Królewska, Podwal, Kowalska, Nowa, a także uliczki
w obrębie Starego Miasta).

KIERUNEK NAJWIĘKSZEGO ROZWOJU MIASTA

Przewidziany jest on na przedłużeniu pasa grupującego się wokół Krakowskiego Przedmieścia oraz na terenach poza cmentarzem (na Lipowej) i Ogrodem
Saskim. W związku z tym Rada Miejska postanowiła:
1. utworzyć z Szosy Warszawskiej aleję o szerokości 35 m, ciągnącą się
od Ogrodu Saskiego do drogi na Kraśnik. Ma to być aleja o charakterze
reprezentacyjnym — z przeznaczeniem budowania tu obiektów monumentalnych,
m.in. wojskowych, rządowych, municypalnych;
2. wykreślić nową aleję — niemal równorzędną (30 m szer.) — pod kątem
ostrym sprzed Ogrodu Saskiego w kierunku zachodnio-południowym przez
prywatne tereny nie zabudowane między cmentarzem a „obozem zachodnim",
rejon ten ma być przeznaczony na budownictwo willowe.
W obrębie wspomnianych dzielnic winny się pomieścić Dyrekcja Kolei
Państwowych (właśnie jest rozważane przeniesienie jej z Radomia do Lublina),
kompleks mieszkań dla urzędników kolejowych, Sąd Wojskowy, dowództwo
Okręgu Wojskowego, kolonia domów oficerskich, policja państwowa, gimnazjum
męskie i żeńskie, szkoła zawodowa męska i żeńska. Falistości terenu winny
być wykorzystane na zabudowę willową. Klin w rozwidleniu obu alei, który
powstanie przed uniwersytetem (KUL), powinien być zabudowany obiektem
monumentalnym o wybitnej architekturze, gdyż stanowić będzie zamknięcie
perspektywy Krakowskiego Przedmieścia od strony Starego Miasta. Niezbędne
jest wytyczenie najbliższego połączenia z dzisiejszą stacją kolejową wąwozem
wychodzącym od Szosy Warszawskiej poza cmentarz ku Drodze Jagiellońskiej —
na łąkach. Również potrzebne jest przedłużenie połączenia z koleją ku północy,
aż do wzgórza gruntów Czechowa, gdzie ma stanąć Szpital Centralny.

PLAC LITEWSKI I BLOKI ULIC WOKÓŁ NIEGO

Plac Litewski po zburzeniu cerkwi nabrał nowego charakteru i winien
stać się sercem miasta w jego wielkomiejskiej rozbudowie. Postulowane jest
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zlikwidowanie wysokiego zadrzewienia (na rzecz krzewów i innych form zieleni
miejskiej). Chodzi bowiem o wyeksponowanie pałacowego budownictwa wokół
placu. Należy też inaczej usytuować pomnik Unii Lubelskiej, jak również (co
zostało postanowione uchwalą Rady Miejskiej z 1921 r.) nadać odpowiednią
rangę pomnikowi Konstytucji 3 Maja.
Bloki zabudowań w sąsiedztwie Krakowskiego Przedmieścia znacznie przekraczają praktykowany rozmiar 100 m, są za duże i winny być przecięte ulicami
drugorzędnymi. W szczególności trzeba wskazać blok mieszczący się między
Krakowskim Przedmieściem, Szpitalną, Namiestnikowską, Okopową i Szopena.
Również zbyt duży jest blok między 3 Maja a Ewangelicką. Starannego przepracowania domaga się blok między Swiętoduską, Zieloną a Poczętkowską (obecnie
Staszica), gdzie winna znaleźć przedłużenie ul. Karmelicka. Do rozważnego zagospodarowania jest blok między Namiestnikowską a Dolną Panny Marii wraz z nie
zabudowanymi ogrodami urszulanek. Chodzi o to, aby przy ewentualnych zmianach nie zatracić charakteru wysokiej skarpy, z której widoczne będą przyszłe
aleje Zygmuntowska i Jagiellońska. Ulice: Szewska, Niecała, 3 Maja, Spokojna,
kończące się na wysokim brzegu Czechówki, winny być także wzdłuż rzeki ujęte
przecznicą. Przy rozbudowie ulic w centrum niezmiernie ważne jest odciążenie
komunikacyjne Krakowskiego Przedmieścia.

STARE MIASTO I ZAMEK

Niezbędne jest nie tylko zachowanie, ale i wyeksponowanie zabytkowego
charakteru dzielnicy, w której dotychczas przechowały się założenia miasta
średniowiecznego. Konieczne natomiast jest umiejętne wprowadzenie warunków
sanitarno-higienicznych. Postuluje się budowę bądź schodów, bądź serpentyny
ze Starego Miasta w kierunku kościoła św. Wojciecha. W związku z likwidacją
więzienia na Zamku i projektowanym przeznaczeniem tego obiektu na archiwum
i muzeum niezbędne jest gruntowne uporządkowanie terenów go okalających.
Planuje się również likwidację niechlujnych straganów za magistratem i budowę
tam stylowego ujęcia architektonicznego przeznaczonego dla drobnego handlu.
Jatki zamierzano wyburzyć i przenieść do specjalnej hali targowej.

CZWARTEK I LUBARTOWSKA

Dzielnica Czwartek i strona Lubartowskiej ze Szpitalem Powszechnym wymaga gruntownego opracowania regulacyjnego. Między innymi potrzebne jest
zaprojektowanie parku u wylotu ul. Lubartowskiej.
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CZECHÓW I WZGÓRZA PÓŁNOCNE

Obszar folwarków: Czechów, Bielszczyzna i Lemszczyzna — bardzo dobry
pod przyszłą zabudowę — dotychczas byl nie wykorzystywany z przyczyny braku
dogodnych połączeń z centrum i dworcem PKP. Oprócz wytyczenia sieci nowych
ulic konieczne jest „udrożnienie" i przebudowa mostów kolo starej rzeźni na
Wieniawie, obok młyna oraz na ul. Lubartowskiej.

KALINOWSZCZYZNA ORAZ GRUNTA INWESTYCJI MIEJSKICH

Tereny usytuowane między wzgórzami Kirkut, Białkowską Górą i kościołem Augustianów (obecnie Salezjanów) dobrze nadają się na zabudowę, lecz
konieczne jest respektowanie osobliwości terenowych (wąwozy i wzniesienia).
Poza tym niezbędne jest wytyczenie połączeń z centrum miasta, ponieważ komunikacja uliczna przez krętą i nie uregulowaną ul. Ruską jest wysoce niedogodna i już w obecnym stanie niewystarczająca. Po nabyciu przez miasto gruntów
Graffa otwierają się dalsze możliwości zabudowy. Planowane jest także otwarcie dużego cmentarza na Przedmieściu Lubartowskim. Ponadto w przedłużeniu
ul. Kalinowszczyzna miasto zakupiło obszar o powierzchni 60 mórg z przeznaczeniem na folwark gospodarczy miejski (stajnie, tabory, warsztaty, rzeźnia wraz
z przetwórnią odpadków oraz elektrownia).

DZIELNICA PRZEMYSŁOWA I DWORZEC KOLEJOWY

Rozbudowywująca się wzdłuż linii kolejowej dzielnica przemysłowa ma
zbyt szczupłe i niewystarczające połączenie z miastem ul. Foksal i Zamojską.
W budowie jest drugie połączenie od pl. Bychawskiego — al. Jagiellońską
(tzw. potocznie Nowa Droga — obecnie Piłsudskiego). Planowane są jeszcze
następujące połączenia: wsi Tatary w kierunku ul. Podwal, Kalinowszczyzny
z Bronowicami, dzielnicy Dziesiąta za cukrownią — z miastem. Do pilnych
inwestycji należy budowa tunelu pod torami kolejowymi od ul. Bychawskiej
(obecnie Kunickiego) i Fabrycznej (dawna Armii Czerwonej).
W przyszłości planowane jest przeniesienie dworca osobowego na teren
obecnego dworca technicznego — w pobliże ul. Łęczyńskiej.

BRONOWICE, KOŚMINEK, DZIESIĄTA

Bronowice i Tatary wymagają uregulowania i przebicia nowych ulic. Niezbędne jest usunięcie stamtąd rzeźni miejskiej. W ciągu najbliższego roku mają
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być oddane do użytku łazienki ludowe na Bronowicach, które w zamierzeniu
winny się stać centrum zdrowotnym tej robotniczej dzielnicy. Zaprojektowany
został park oraz dom ludowy, a także budowa kos'cioła murowanego — na miejscu drewnianego.
W dzielnicach Kośminek i Dziesiąta konieczne jest wytrasowanie połączeń
poprzecznych. Zaprojektowana została arteria wzdłuż Czemiejówki, która w jakiejś' przynajmniej mierze rozwiązałaby problem ciężkiego transportu. Niezmiernie pilne jest prowadzenie prac mających na celu uregulowanie Czemiejówki.
Ulica Bychawska jest dość gęsto zabudowana. W najbliższym czasie mają być
przyłączone do miasta grunta rządowe wraz z folwarkiem i cegielnią. Przeznaczone być mają na kolonię kolejową i urzędniczą.

OBSZARY WOJSKOWE

Obiekty wojskowe zajmują znaczący obszar gruntów miejskich i stanowią
zaporę w rozwoju urbanistycznym. Szczególnie uciążliwy jest „obóz zachodni"
rozciągający się na powierzchni niemal jednego kilometra wzdłuż Szosy Warszawskiej, tj. w kierunku największej planowanej ekspansji miasta. Jako rozwiązanie natychmiastowe konieczne jest przebicie arterii między uniwersytetem
a cmentarzem na tyłach „obozu zachodniego". Do tego celu niezbędna jest rewindykacja na potrzeby miasta części tego obozu drogą układu gminy z Ministerstwem Spraw Wojskowych. Negocjowane jest, aby wojskowość otrzymała 260
mórg na gruntach Czechowa, tak by aleja Racławicka mogła w pełni stać się
arterią budowli reprezentacyjnych.

CMENTARZE

Dla dalszego rozwoju miasta położenie cmentarza przy ul. Lipowej jest wysoce niedogodne, a nawet szkodliwe. Dlatego pilnym problemem jest jego zamknięcie i otwarcie nowego cmentarza na gruntach pobazyliańskich na Lubartowskim Przedmieściu. Dla dzielnic położonych na prawym brzegu Bystrzycy
planuje się jeszcze jeden cmentarz, który byłby usytuowany na granicy miasta
przy szosie wiodącej do Zamościa.

OGRODY I ZIELONE TERENY REKREACYJNE

Dla rozrastającego się Lublina Ogród Saski stał się niewystarczający, zwłaszcza że dotychczas nie wyprowadzono z tyłów tego ogrodu mieszczących się tam
16 Lublin w dziejach i kulturze Polski
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magazynów solnych. Dlatego niezbędny jest nie tylko park Bronowicki, ale planowany jest również park przy wylocie ul. Lubartowskiej.
Charakterystyczne dla Lublina są obszary łąkowe przecięte aż trzema nie
uregulowanymi rzekami, które z powodu powodzi wyrządzają znaczne szkody.
W pierwszym rzędzie z obszarów miejskich winny być usunięte młyny, spiętrzające wodę i przyczyniające się do wylewów. Ponadto rzeczki są zamulone
i coraz bardziej zanieczyszczane s'ciekami. Plan zakłada pilną potrzebę regulacji
rzek oraz budowę wałów ochronnych, które mogłyby pełnić funkcje bulwarów
spacerowych, tak aby rzeki stały się czynnikiem zdrowotnym i ozdobą miasta.
Należy też urządzić kilka skromnych kąpielisk. Łąki Tatary od mostu na Bystrzycy do młyna Krauzego wymagają osuszenia, ale ponieważ mają na głębokości 4 m torfy i mułek wodonośny, nie będą dobrym i tanim gruntem budowlanym.
Dlatego winny zachować swój zielony charakter — stać się obiektami sportowo-rekreacyjnymi. Łąki nad Czechówką są mniej podmokle, ale i tutaj powinien
być pozostawiony pas zieleni łączący się z łąkami Tatary.

NAJPILNIEJSZE POTRZEBY INWESTYCYJNE

Potrzeby inwestycyjne uszeregowane zostały w kilku zespołach problemowych takich jak:
— kanalizacja i wodociągi — ich sieć i instalacja ma stać się przedmiotem
pracy konkursowej i winna sprostać wymogom kompleksowości i nowoczesności;
— elektrownia ma zostać usytuowana na wspomnianych już gruntach Kalinowszczyzny, na których ma również powstać centralne targowisko oraz rzeźnia;
— obiekty targowe dzielić się mają na dwa rodzaje — hale targowe i place
targowe; poważnej przebudowie ma ulec plac targowy na Świętoduskiej, zyskując
architektoniczną całość dostosowaną do otoczenia i obrzeżoną zielenią; każda
z dzielnic powinna mieć odrębny, dobrze zaprojektowany plac targowy;
— rejonizacja istniejących 36 szkól powszechnych; oprócz zaplanowanej budowy męskiego i żeńskiego gimnazjum dostrzega się potrzebę szkół zawodowych
oraz seminarium nauczycielskiego męskiego i żeńskiego z ogrodem doświadczalnym (na ten ostatni obiekt przewidywano ok. 10 mórg ziemi, rozważany byl grunt
obok szkoły na Kośminku);
— wprowadzenie i rozbudowa w miarę rozrastania się miasta linii tramwajowych (pierwsza: od dworca do dzisiejszych Al. Racławickich);
— budowa łaźni; oprócz kończonej na Bronowicach przewidziano jeszcze 3
lub 4 podobne w innych dzielnicach;
— szpitale stanowią dużą troskę, zwłaszcza że uznano, iż położone w Śródmieściu mają nieodpowiednie otoczenie, a szpital Jana Bożego wymaga grun-
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townej modernizacji. Dla zarządu miasta kwestię istotną stanowi brak rozstrzygnięć, czy szpitale będą dofinansowywane centralnie czy też całkowicie będą
zależeć od funduszów miejskich. Sfery rządowe sugerują jak najszybsze rozpoczęcie budowy zespolonego szpitala na gruntach Czechowa, na co przeznaczono
30 morgów ziemi. Po jego ukończeniu wszystkie szpitale mają być usunięte ze
Śródmieścia, a obiekty przez nie opuszczone zostaną przeznaczone na inne cele.

WNIOSKI KOŃCOWE

Istotnym założeniem „kompleksowej regulacji" stanowi dążenie: „aby miasto
wyciągnąć z nizinnych błot i skierować na miejsca wyżynne, niziny nadrzeczne
natomiast osuszyć i zhigienizować, dać miastu dobre połączenia z koleją, cmentarzami i między poszczególnymi dzielnicami, rozwinąć aleje okólne i dać miastu
dostateczną liczbę parków, ogrodów, zieleni [ . . . ] obmyślić połączenia z lasami
i miejscami wycieczkowymi, uregulować rzeki, wreszcie zaopatrzyć miasto we
wszelkie potrzeby nowoczesne, nowe miasto doharmonizować do starego, tak by
nie zatracić jego pięknej sylwety".
I dziś wizja rozwoju Lublina z 1924 roku pobudza do refleksji.

TADEUSZ RADZIK

ŻYLI Z NAMI
Położenie Lublina na pograniczu kultur wschodniego i i zachodniego chrześcijaństwa, jego ważna rola w handlu międzynarodowym, obecność przybyszów
z niejednokrotnie dalekich krajów sprawiały, iż był Lublin przez wieki miastem
wielokulturowym, w którym w miarę zgodnie zamieszkiwali przedstawiciele różnych wyznań i narodowości tworząc barwną społeczność miejską.
Przez wieki widocznymi symbolami wielokulturowości Lublina były: kaplica
zamkowa łącząca gotycką architekturę z bizantyjskim wystrojem, prawosławna
cerkiew Przemienienia Pańskiego, synagoga Maharamszul, a później także kościół ewangelicki. Przedstawiciele mniejszości wyznaniowych i narodowych widoczni byli w gospodarce Lublina, we władzach miejskich, w kulturze i oświacie.
Geograficzne położenie Lublina, bliskość pogranicza polsko-ruskiego powodowały, że już w średniowieczu widoczna była w mieście społeczność prawosławna. Prawosławna cerkiew w Lublinie istniała na pewno z końcem X I V wieku
w okolicach wzgórza na Czwartku, służyć zatem musiała dość licznej społeczności tego wyznania. W dokumentach miejskich z X V I wieku zachowały się
informacje o sporach majątkowych pomiędzy cerkwią, proboszczem kościoła św.
Mikołaja na Czwartku, jak też z zamieszkałymi w pobliżu Żydami.
Jeszcze przed unią brzeską z 1596 roku grupa prawosławnych mieszczan
lubelskich założyła w 1588 roku bractwo cerkiewne, które nie ograniczając
się tylko do funkcji religijnych prowadziło przytułek dla ubogich i szkołę. Do
bractwa tego przystąpili w 1601 roku przedstawiciele wielu znamienitych rodów
ruskich m.in. Ostrogskich, Sanguszków, Czartoryskich. Jego znaczenie miało
zatem charakter ponadlokalny.
Z początkiem X V I I wieku, po pożarze starej cerkwi, przystąpiono do budowy
nowej, tym razem murowanej. Spory wokół tytułu własności do niej (roszczenie
wysuwali unici popierani przez władze miejskie i hierarchię Kościoła katolic-
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kiego) powodowały, iż budowę ukończono dopiero w 1633 roku, po licznych
procesach przed Trybunałem Lubelskim. Na sejmie koronacyjnym w 1633 roku
nowo wybrany król Władysław IV nie tylko wyraził zgodę na dalsze istnienie
w Rzeczypospolitej cerkwi prawosławnej i jej hierarchii, ale wydał dwa przywileje dla cerkwi lubelskiej wyłączając parafię spod jurysdykcji biskupa chełmskiego oraz obejmując nad nią bezpośrednią opiekę. Wyświęcenia nowej s'wiątyni
dokonał metropolita kijowski Piotr Mohyła.
Nie zakończyło to sporów o cerkiew. W następnych latach kilkakrotnie
przechodziła ona kolejno w ręce unitów i prawosławnych, by wrócić w posiadanie
tych ostatnich w 1658 roku, jednak nie na długo. Po prawie 40 latach w 1695
roku cerkiew wraz z monasterem oraz większością wiernych przeszła do unitów,
w których władaniu pozostała aż do kasaty unii w 1875 roku. Dużą aktywność
wykazywali w następnych latach zakonnicy z klasztoru bazylianów ulokowanego
przy lubelskiej cerkwi, którzy przyjęli unię także w 1695 roku. W 1752 roku
powstało przy parafii unickiej bractwo św. Onufrego.
Z końcem X V I I I wieku, w 1785 roku, nieliczna zamieszkała w Lublinie społeczność prawosławnych Greków uzyskała zgodę króla na budowę przy obecnej
ul. Zielonej prawosławnej cerkwi pw. Narodzenia Najświętszej Marii Panny. Do
tej greckiej parafii przyłączyli się ci spośród prawosławnych mieszkańców miasta, którzy nie przyjęli unii.
Okres zaborów, gdy po krótkim epizodzie przynależności do Austrii Lublin
znalazł się w zaborze rosyjskim, był korzystny dla zamieszkującej miasto społeczności prawosławnej, której liczebność zwiększała się wraz z napływem rosyjskich
urzędników i wojska. Liczba prawosławnych w mieście przekroczyła 1000 osób
w 1871 roku, by nadal wzrastać. Związane to było przede wszystkim z rusyfikacją administracji po klęsce powstania styczniowego i dalszym ograniczaniem
autonomii ziem polskich. W 1877 roku w mieście zamieszkiwało już 1306 osób
wyznania prawosławnego, w 1879 roku 2251, a w 1892 roku aż 3911 osób.
Znaczną część stanowili jednak czasowo stacjonujący żołnierze. Świadczą o tym
znaczące wahania liczebności tej grupy w krótkim czasie, co było związane ze
zmianą miejsca stacjonowania. Na przykład pomiędzy rokiem 1880 i 1882 liczebność osób wyznania prawosławnego zmniejszyła się z 2416 do 1290, a między
rokiem 1902 i 1903 z 3760 do 1015. Wynika stąd, jak i z analizy całego okresu
drugiej połowy X I X wieku, iż na stale zamieszkiwało w Lublinie ok. 1000 osób
wyznających prawosławie.
Z początkiem wieku X X nastąpił wyraźny wzrost liczebności mieszkańców
miasta. Pomiędzy rokiem 1905 i 1913 ludność Lublina zwiększyła się o prawie
20 tys. osób. Znaczna część tego przyrostu przypadała na ludność prawosławną,
której liczba wzrosła z 3785 osób w 1905 roku do 6793 w 1913 roku. Byl
Lublin znaczącym ośrodkiem miejskim, miastem gubernialnym, w którym za-

ŻYLI Z NAMI

247

mieszkiwało wielu urzędników z rodzinami. To właśnie młodzież prawosławna
stanowiła połowę uczniów gimnazjów rządowych męskiego i żeńskiego. W gimnazjum męskim na 264 uczniów w 1905 roku było 104 prawosławnych (54
katolików, 11 ewangelików, 93 wyznania mojżeszowego oraz 2 innych wyznań).
W 1913 roku na 556 uczniów 204 wyznawało prawosławie. Podobne proporcje
były w gimnazjum żeńskim. Przy przyjmowaniu do tych szkół młodzież prawosławna była zdecydowanie uprzywilejowana. Ale też i szkoły te stanowiły przez
dziesięciolecia narzędzie rusyfikacji społeczeństwa.
W 1833 roku odnowiono cerkiew prawosławną przy ul. Zielonej. Na cerkiew dla wojska przebudowano kościół wizytkowski (obecnie Centrum Kultury
przy ul. Peowiaków — nie mylić z kościołem przy ul. Narutowicza). Zaczęto
stopniowo wywierać nacisk na unitów próbując eliminować w tym obrządku
wpływy łacińskie i zastępować je prawosławnymi. Na miejsce spolonizowanych
duchownych unickich sprowadzano księży tego obrządku z Galicji Wschodniej,
gdzie Kościół unicki w znacznie mniejszym stopniu uległ polonizacji. Tak trafił
do Lublina w 1866 roku ks. Mikołaj Kolenkowski spod Lwowa, który został
proboszczem tutejszej parafii unickiej; przywrócił on wschodni charakter obrzędowości i przygotował wiernych do powrotu do prawosławia.
Formalnie akt ten miał miejsce 11 maja 1875 roku. Licząca ok. 80 wiernych
parafia Przemienienia Pańskiego weszła w skład nowej prawosławnej diecezji
warszawsko-chełmskiej. Także w latach siedemdziesiątych tego wieku wzniesiono w centrum miasta na placu Litewskim sobór pw. Podwyższenia Krzyża
Pańskiego. Lublin stał się tytularną stolicą biskupów prawosławnych, rezydujących w Chełmie wikariuszy diecezji warszawsko-chełmskiej. Początkowo, po
wybudowaniu soboru i utworzeniu przy nim parafii, gubernator lubelski zamierzał doprowadzić do likwidacji parafii przy cerkwi Przemienienia Pańskiego.
Zaniechano tego po proteście biskupa lubelskiego Modesta. Cerkiew w 1881
roku odnowiono, usuwając zarazem z wystroju wszelkie ślady latynizacji. W następnym roku utworzono bractwo cerkiewne oraz niewielką szkółkę. Staraniem
proboszcza ks. Włodzimierza Tatarowa powstała przy cerkwi biblioteka, która
w 1911 roku stała się biblioteką publiczną.
Wzrost liczebności społeczności prawosławnej w Lublinie, związany przede
wszystkim z przybywaniem urzędników administracji carskiej oraz stacjonowaniem wojska, był powodem wybudowania w początkach X X wieku dwóch kolejnych cerkwi. W latach 1901-1904 wzniesiono na cmentarzu przy ul. Lipowej
cerkiew pw. Świętych Niewiast Niosących Wonności, którą ufundował prezes
Izby Skarbowej w Lublinie Andriej Dejkun. Także w 1904 roku za rogatką warszawską w pobliżu koszar powstała nowa cerkiew, tzw. pułkowa, dla potrzeb
wojska. Nadto istniały dwie kaplice prawosławne — przy szpitalu oraz więzieniu zamkowym.
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Ewakuacja ludności prawosławnej w głąb Rosji w 1915 roku zmniejszyła
znacznie liczebność tej społeczności w mieście. Gdy po odzyskaniu przez Polskę
niepodległości niewielka część „bieżeńcow" poczuwających się do polskości powróciła do miasta, sytuacja społeczności prawosławnej była znacznie trudniejsza
aniżeli uprzednio. Cerkiew traktowano jako pozostałość po zaborach. W Lublinie
utraciła ona większość nieruchomości. Sobór przy placu Litewskim wykorzystywano jako kościół garnizonowy, zanim w latach 1924-1925 nie rozebrano go
jako symbolu niewoli. Z pozyskanych w ten sposób materiałów budowlanych
wzniesiono Dom Żołnierza. Cerkiew przy ul. Zielonej przekazano Instytutowi
Misyjnemu zmieniając wezwanie świątyni na św. Józefata.
Nawet po osiedleniu się w mieście grupy Rosjan i Ukraińców, uchodźców
z Rosji Radzieckiej, społeczność prawosławna była niewielka. Z początkiem lat
dwudziestych liczyła ok. 500 wiernych. Władze wyraziły zgodę na funkcjonowanie parafii prawosławnej. W 1921 roku utworzono przy niej Prawosławne
Towarzystwo Dobroczynności, odrodziło się bractwo cerkiewne. Powstał Ukraiński Komitet Centralny organizujący życie kulturalne i oświatowe społeczności
ukraińskiej, w znacznej części prawosławnej.
W latach drugiej wojny światowej, gdy utworzono prawosławną diecezję chełmsko-podlaskę, włączono do niej także parafię lubelską. O aktywności społeczności prawosławnej w Lublinie w tym okresie wiemy niewiele.
Po wojnie od 1945 roku parafia działa bez zakłóceń. Cerkiew Przemienienia Pańskiego pełniła funkcje katedry dla tytularnych biskupów prawosławnych, lubelskich wikariuszy diecezji warszawsko-bialskiej. Aktywność społeczności prawosławnej przejawiała się w zorganizowaniu chóru cerkiewnego,
którego liczne występy w latach osiemdziesiątych spotkały się z uznaniem.
W 1985 roku powstało Bractwo Młodzieży Prawosławnej, wydające w latach 1990-1991 trójjęzyczne pisemko „Orthodox", a w 1993 roku odrodziło
się ponownie bractwo cerkiewne, tym razem jako Bractwo Prawosławne im.
św. Anastazego Brzeskiego. W marcu 1989 roku restytuowano diecezję lubelsko-chełmską, zaś dwa miesiące później miał miejsce uroczysty ingres
nowo wyświęconego biskupa Abla, ordynariusza diecezji. Cerkiew Przemienienia Pańskiego stała się katedrą biskupa diecezjalnego. W Lublinie ukazują się „Wiadomości Diecezji Lubelsko-Chełmskiej". Parafia liczy ok. 1000
wiernych.
Znaczna część społeczności prawosławnej Lublina znalazła możliwość społecznej aktywności w ramach istniejącego od 1956 roku koła Ukraińskiego Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego (obecnie Związku Ukraińców w Polsce). W latach pięćdziesiątych przy kole tym funkcjonował 60-osobowy chór, kierowany
przez Panfiła Łobaczewskiego, który opierał się na działalności chóru parafialnego. Na początku lat dziewięćdziesiątych powstały w Lublinie koła Biało-

ŻYLI Z NAMI

249

ruskiego Zjednoczenia Studentów oraz Związku Niezależnej Młodzieży Ukraińskiej. Od 1992 roku ukazuje się pismo „Lubłyńskyj Ukrajinśkyj Wisnyk".
Znaczącą rolę w dziejach miasta odegrali jego mieszkańcy wyznający protestantyzm. Pojawili się w Lublinie w X V I wieku wraz z reformacją bądź przyjmując nową wiarę i odchodząc od katolicyzmu, bądź też przybywając do Lublina z innych miast polskich lub zza granicy. Pierwszy zbór kalwiński powstał
w Lublinie ok. 1560 roku, jego ministrem byl przybyły do Polski po studiach
zagranicznych Stanisław Paklepka. Już wówczas Paklepka ciążył ku arianom, zas'
od 1563 roku otwarcie wypowiadał się za doktryną ariańską. Niewykluczone, że
zbór wraz ze szkołą mieścił się w kamienicy Stanisława Tęczyńskiego, starosty
lubelskiego i wojewody bełskiego, aczkolwiek historycy poddają ostatnio fakt ten
w wątpliwość. Gdy po jego śmierci kamienicę przejęli jezuici, zbór przeniesiono
do sąsiedniego domu należącego do Jakubowej z Suchodolskich Ostrowskiej.
Przez pewien czas zbierali się arianie w domu Andrzeja Lasoty, łowczego lubelskiego. Stamtąd zbór przeniesiono z kolei do domu Stanisława Orzechowskiego.
Do jego wybitniejszych działaczy w drugiej połowie X V I i na początku X V I I
wieku należeli lubelscy mieszczanie: Maciej Krokier, Jan Balcerowic, Joel Naborowski, Jerzy Bach, Jan Kokot, Zachariasz Ekier, Schirer, Ciechańscy i inni.
Wieści o powstaniu zboru zaniepokoiły nawet króla Zygmunta Augusta, który
mandatem wydanym w Wilnie 8 lipca 1561 roku i wpisanym do ksiąg miejskich przestrzegał, iż osoby usiłujące wprowadzać nowinki religijne, jeśli nie
będą przestrzegać praw i dopuszczą do rozruchów w mieście, będą z jego granic
wydalone.
Nie zahamowało to rozwoju ruchu różnowierczego. Doszło nawet w 1564
roku do profanacji monstrancji przez Erazma Otwinowskiego. Bronił go skutecznie przed sądem Mikołaj Rej zalecając wypłacenie odszkodowania za zniszczoną
monstrancję, a pozostawienie zemsty samemu Bogu. Po występku tym doszło do
znaczących kontrowersji pomiędzy arianami a kalwinami, którzy opowiedzieli
się już wówczas za wygnaniem arian z Polski. Synod piotrkowski z marca 1565
roku przypieczętował ostateczny rozłam w Kościele kalwińskim na zwalczające
się odłamy — kalwiński i ariański. Rozwój zboru lubelskiego zahamowała dopiero śmierć Paklepki w 1567 roku. Przez trzy lata zbór praktycznie nie istniał.
Do Bełżyc przeniesiono działającą przy nim szkołę.
Odnowa gminy ariańskiej w Lublinie wiąże się z przybyciem w 1570 roku
do miasta z Kujaw wybitnych postaci: Jana Niemojewskiego, Marcina Czechowica, Wawrzyńca Brzezińskiego, Szymona Siemianowskiego i innych. Prawdopodobnie skargi spowodowane ich przyjazdem do Lublina wywołały kolejną reakcję króla Zygmunta Augusta, który w styczniu 1571 roku w piśmie do starosty
lubelskiego Jana Tęczyńskiego nakazywał, aby nikomu z heretyków na pobyt
w mieście nie zezwalał, podobnie jak na wznoszenie domów i zgromadzenia.
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Pod wpływem listu królewskiego zgromadzenie mieszczan lubelskich uchwaliło
zakaz przyjmowania przez mieszczan, przedmieszczan i inne osoby podlegle jurysdykcji miejskiej przybyszów zarażonych herezją i odbywania przez nich zgromadzeń. Do 25 marca wszyscy arianie mieli opuścić mury miasta. Zarządzenia
te pozostały martwą literą. Lubelski zbór ariański kierowany przez Czechowica
i Niemojewskiego, zwolenników anabaptyzmu i dość radykalnych w poglądach
społecznych, przeżywał okres rozkwitu.
Powstanie gminy ariańskiej osłabiło znaczenie zboru kalwińskiego w Lublinie, nie oznaczało jednak jego upadku. Nabożeństwa odprawiano po domach
prywatnie, po roku 1570 przy pomocy ministrów przybywających z okolicznych
miejscowości, jak Kurów czy Opole, następnie zaś w nowym zborze w kamienicy Adama Gorajskiego. W latach dziewięćdziesiątych nabyli kalwini dom na
Przedmieściu Krakowskim przy kościele Karmelitów, gdzie zbierali się na nabożeństwa, ale niepokojeni przez braci zakonnych sprzedali nieruchomość pragnąc
uniknąć waśni. Nie powiodły się wszelkie próby porozumienia arian z kalwinami. Wzajemna wrogość i podziały były zbyt mocne. Nadto w 1581 roku do
Lublina przybyli jezuici i przystąpili do zwalczania różnowierców, a zwłaszcza
arian. Publiczna dysputa, która odbyła się w kościele Jezuitów (archikatedrze)
w listopadzie 1586 roku, zakończyła się pobiciem Niemojewskiego przez tłum.
W 1593 roku w Lublinie pojawił się na synodzie Faust Socyn zyskując dla
swych poglądów wielu zwolenników spośród miejscowych arian. Socynianizm
stopniowo zdobywał przewagę w zborze lubelskim, w opozycji do Niemojewskiego i Czechowica. Po śmierci Niemojewskiego w 1598 roku Czechowica
usunięto z funkcji ministra zboru. Jego poglądy były zbyt radykalne, zwłaszcza w porównaniu z umiarkowanym socynianizmem, a i sama postać wzbudzała
szczególną niechęć wśród katolików.
Na czoło wśród lubelskich arian wysuwa się w ostatnich latach X V I wieku
Walenty Szmale (Smalcius) z Turyngii, przybyły do Lublina w 1598 roku. Mimo
opozycji zwolenników Czechowica stanął wkrótce na czele zboru, którym kierował prawdopodobnie do 1605 roku. W tym czasie, bo w 1600 roku, uchwalono
na synodzie w Lublinie zakaz zawierania związków małżeńskich z katolikami,
jako bałwochwalcami, pod groźbą wykluczenia ze zboru. Zabroniono też wysyłania dzieci na nauki za granicę lub na wychowanie w kraju bez zgody władz
zboru.
Próbowali arianie w owym czasie ponownie dojść do porozumienia z kalwinami. Na odbywającym się w Lublinie w czerwcu 1612 roku synodzie kalwińskim wyrazili arianie życzenie, by przyjęto ich do zboru kalwińskiego. Nie
doszło wówczas do porozumienia. Przy czym wstrzemięźliwość okazywali tu
kalwini. W tym czasie zbór kalwiński znajdował się na przedmieściu (przy dzisiejszej ul. Kowalskiej) w pobliżu murów miejskich. Nie jest znana liczebność
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tej społeczności. Z ksiąg miejskich dowiedzieć się można jedynie o liczbie różnowierców przyjmowanych do prawa miejskiego. Warunkiem przyjęcia było pojednanie się w ciągu roku nowo przyjętego z kościołem katolickim. Pomiędzy
rokiem 1605 a 1627 przyjęto do prawa miejskiego 30 różnowierców (na 765 przyjętych mieszczan). Dodajmy, iż przyrzeczenia te nie zawsze były dotrzymywane.
Z początkiem X V I I wieku coraz częściej dochodzi w Lublinie do konfliktów na tle wyznaniowym. Odnotowano incydenty zwane tumultami, w których
pospólstwo występowało przeciw różnowiercom. Doszło do nich m.in. w latach
1611, 1614, 1620. W 1627 roku tłum zniszczył „zbory heretyckie" w Lublinie, tj. ewangelicki i ariański, trybunał zaś wydał dekret znoszący raz na zawsze
wszelki kult protestancki w Lublinie. Było to oczywiste naruszenie prawa, stąd też
dekret ten uchylony został uchwałą sejmową. Niemniej jednak wpływy protestantyzmu w mieście systematycznie malały. 27 maja tegoż roku na rynku lubelskim
spalono publicznie „bluźnierczy" traktat Pierre'a de Moulina przetłumaczony na
język polski przez Samuela Bolestraszyckiego. Według zachowanego opisu tego
wydarzenia:
„Mistrz [kat] przysposobiwszy beczkę, na niej stosik łuczywa położywszy, tę książkę na
wierzch położył i przytknąwszy do tego łuczywa pochodnię, zapalił tak, iż się ta książka przy
obecności naszej i ludzi na to wokoło wiele patrzących spaliła i wniwecz obróciła. Gdzie zarazem
woźny miejski lubelski na czterech rogach w rynku z dekretu ichmościów panów deputatów
trybunału głównego lubelskiego księgi [ . . . ] dyfamowal i proskrybowal z tym dokladem, iż ktoby
takową bluźnierską książkę i niezbożną drukować dal, chował i przedawał albo też ją promować
tak jawnie, jako potajemnie, takowy każdy, jeśliby szlachcic był, ma być czci odsądzony, a jeśliby
był plebejus, tedy gardło tracić ma i majętność wszytką".

Po 1627 roku ruch różnowierczy w Lublinie działał w warunkach znacznie
trudniejszych aniżeli w poprzednich latach. Odbudowano wprawdzie zbór ariański, a następnie i kalwiński, ale trudności czynione przez władze miejskie, a także
jezuitów sprawiały, iż dawne swobody religijne odeszły w zapomnienie. Na znaczeniu zyskują inne ośrodki tego ruchu: Piaski i Bełżyce. Nieustająca obawa
przed tumultami sprawiła, iż kalwini lubelscy kupili w 1637 roku plac w Bełżycach z przeznaczeniem na cmentarz. Ale i tam podczas pogrzebu Jana Krysta
w 1645 roku pospólstwo „wydarło zwłoki i przez trzy dni znęcało się nad niemi,
włócząc je za nogi po polach, chowając je pod szubienicą".
„Potop" szwedzki z punktu widzenia wielu arian nie był postrzegany jako nieszczęście. Garnęli się do króla szwedzkiego Karola X Gustawa, widząc w nim
opiekuna i zbawcę, a przede wszystkim protektora protestantyzmu. W Lublinie do Szwedów przyłączyli się m.in. Bogusław Orzechowski, Henryk Spinek,
Dobrogost Kosecki, Tomasz Mirus, Krzysztof Lubieniecki, grupa mieszczan pochodzenia szkockiego i niemieckiego. Ta postawa była powodem uchwały sejmu
warszawskiego w 1656 roku zakazującej pod karą śmierci szerzenia arianizmu,
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a jego wyznawcom nakazującej opuszczenie terytorium Rzeczypospolitej w terminie trzyletnim.
Ograniczenia te nie dotknęły lubelskich kalwinów. Była to jednak społeczność niewielka i mało aktywna. Na przykład na synodzie w Piaskach
w październiku 1695 roku nie pojawił się żaden z mieszczan lubelskich. Liczebność gminy zmniejszała się. Obawy przed tumultami sprawiały, iż zamieszkali w Lublinie Szkoci — protestanci — obawiając się o swe bezpieczeństwo podczas pogrzebów członków gminy, zwrócili się o opiekę do
władz angielskich. Dzięki wstawiennictwu Anny, królowej angielskiej, August
II Sas, król polski, potwierdził w 1710 roku zarządzenia z 1633 roku odnoszące się do pogrzebów kalwińskich. Niemniej jednak odbyło się w Lublinie w II połowie X V I I wieku kilka procesów przeciwko kalwinom oskarżonym o bluźnierstwo, profanację, a także agitację na rzecz porzucenia katolicyzmu i przyjęcia kalwinizmu. Dodajmy zarazem, iż egzekwowanie nawet zapadłych wyroków nie było łatwe, a na skutek odwołań sprawy ciągnęły się przez
wiele lat.
Dekret królewski z lipca 1693 roku zniósł zasadę tolerancji umożliwiającej różnowiercom przynależność do konfraterni kupieckiej i pełnienie w niej
godności. Odsunięto kupców różnowierców od wszystkich urzędów i godności
publicznych, od obrad trzech stanów miasta. Wprowadzono przymus osobistego
udziału w procesjach Bożego Ciała. Dbano, aby dysydentów nie przyjmowano
do cechów. Przyjęcie ich do zgromadzenia cyrulików i złotników spowodowało
wytoczenie procesów sądowych.
Widoczne zmniejszenie się wpływów protestantyzmu w Lublinie powodowane było ofensywą kontrreformacji. Zabrakło możnych protektorów, jakimi byli
na wschodnich terenach Rzeczypospolitej Radziwiłłowie czy Ostrogscy, a choćby
i w Lublinie wojewoda bełski Rafał Leszczyński — opiekun lubelskich protestantów. Zabrakło wojewodów lubelskich i zarazem kalwinów, jak: Jan i Mikołaj
Firlejowie, Jan Tarło czy starostów lubelskich, jak: Jan i Stanisław Tęczyńscy,
Andrzej Myszkowski, Stanisław Słupecki — którzy świadomi swego znaczenia
i wpływów skutecznie chronili zbory i gminy, dając im oparcie w swych majętnościach. Po 1648 roku nie było już w Lublinie ani zboru ariańskiego, ani kalwińskiego. Najbliższe zbory kalwińskie funkcjonowały w Bełżycach, Piaskach,
Kurowie i Czerniejowie.
O ile arianie byli prawie wyłącznie pochodzenia polskiego, to już wśród kalwinów dominowali przybysze z innych narodowości. Zwłaszcza dwie społeczności mniejszości narodowych reprezentowane były w Lublinie na tyle licznie,
by można je było wyodrębnić. Byli to Szkoci i Niemcy.
Emigracja Szkotów do Polski, jak i innych krajów europejskich w X V I i X V I I
wieku, spowodowana była nie tyle względami ekonomicznymi (aczkolwiek i one
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były ważne) co prześladowaniami religijnymi. Był to okres burzliwych konfliktów pomiędzy zwolennikami anglikanizmu oraz prezbiterianizmu, dominującego
wśród Szkotów. W targanej wojnami religijnymi Europie Polska wydawała się
być w wieku X V I oazą spokoju i tolerancji, gwarantowanej nawet prawem.
W Polsce Szkoci osiedlali się głównie w Krakowie, Lublinie, Gdańsku i Warszawie. W Lublinie o ich dość licznym napływie świadczą przede wszystkim wykazy
przyjęć do prawa miejskiego. Według J. Sadownika, badającego to zagadnienie,
w X V I I wieku obywatelstwo miejskie przyjęło 39 Szkotów (a np. 98 Niemców,
30 Włochów, 25 Ormian). Wprawdzie inni badacze (R. Szewczyk, A. Kosowski)
weryfikują nieco te dane, ale skala zjawiska jest podobna. Dodajmy, iż są to
dane odnoszące się w zasadzie do liczby rodzin, ponieważ tylko mężczyźni jako
głowy rodzin oraz ludzie samodzielni gospodarczo przyjmowani byli do prawa
miejskiego.
Podane liczby odnoszą się do osób, które w Lublinie osiadły na stałe, nie
uwzględniają tych, którzy zamieszkiwali tu czasowo i z różnych względów nie
ubiegali się o obywatelstwo miasta. W księgach miejskich zachowały się wykazy
osób, które płaciły podatki, natomiast nie figurują w zapisach o przyjęciu do
prawa miejskiego. 1 tak pochodzący z 1635 roku wykaz „Panów Szkotów, co
w Lublinie mieszkają cały rok", obejmuje 32 nazwiska. A ż 55 nazwisk nie
wymienionych gdzie indziej spotykamy na kartach księgi bractwa szkockiego
oraz w wykazie kolekt „od narodu szkockiego" na rzecz lubelskiego zboru
kalwińskiego.
Bractwa szkockie były swoistą i bardzo ciekawą formą samorządu tej społeczności. Istniało ich w Polsce co najmniej 12, w tym jedno w Lublinie. Miały
szeroką autonomię, własne sądy, „księgi albo akta spisane, w któiych są statuta
albo ordinacje i zwyczaj prawa, którym się sądzą". Sprzeniewierzenie się regułom bractwa czy też działalność na szkodę społeczności szkockiej spotykały się
z potępieniem w formie wyroku, który najczęściej sprowadzał się do ogłoszenia
bojkotu wśród wszystkich bractw w Polsce. Przykładem jest sprawa niejakiego
Dunkinsona, który wyjawił celnikom królewskim, jak to Szkoci cła od towarów
omijają, a której opis zachował się w księdze rady miejskiej Lublina z 1606 roku:
„Już to około trzech lat, jakośmy byli zgromadzeni Szoci tu w Lublinie w kamienicy P. Kramarcika, było nas wszystkich starszych i młodszych do kilkadziesiąt, przynajmniej do sześćdziesiąt. Tamże radziliśmy między sobą strony przywileju, który byl otrzymał niejaki Junk, kapitan u króla Jego Mości, na sądzenie nas wszystkich. Przy tym uchwalili i zezwolili się [zgodzili — T. R.] na to wszyscy tak starsi jako młodsi, aby żaden Szot nie ważył się pod karą
dwudziestu grzywien z Tomaszem Dunkinson Szotem, który tu nas teraz pozwał do urzędu,
towarzystwa mieć i kupiectwa i aby z nim żaden nie jadł i nie pil, także nie gadał, ponieważ się pokazał naszym zdrajcą i jest nam przeciwny, a to dlatego, iż on służąc u celnika króla Jego Mości wydal tajemnicę strony cła, jako się w Polsce obchodzą Szoci, którzy
kupczą.
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Hoc addidit suprascriptus Robertus Baith Scotus. Iż ja pisałem list do inszych Szotów do
Wielkiej Polski, że jeśli by się tam trafił, żeby się z nim tak obchodzono, jako tu w Lublinie
uchwalili.
Który list jam pisał z ich rozkazania i jeszcze niektórzy ci mówią, że tego niecnotę, hultaja
gardło j e g o za to nie stoi, lecz jam na to nie przyzwolił wszystko".

Najwyższą instancją (także sądowniczą) był „sejm", na którym raz w roku na
Trzech Króli spotykali się w Toruniu przedstawiciele poszczególnych bractw. Od
jego decyzji nie było apelacji. Mieli też Szkoci w Polsce swego zwierzchnika.
Na przykład w 1604 roku był nim Abraham Jung — dowódca królewskiego
oddziału piechoty szkockiej. Była to społeczność solidarna, utrzymująca też
stałe związki z krajem pochodzenia. Królowie angielscy w miarę możliwości
otaczali ich swą opieką [wspomniana interwencja u króla polskiego w sprawie
bezpiecznych pochówków], ale też gdy król Karol II Stuart został wygnany
z kraju przez rewolucję i rządy Cromwella, Szkoci w Polsce, w tym także
lubelscy, opodatkowali się na jego rzecz.
Nie jest wiadome, kiedy powstało Bractwo Szkockie w Lublinie. Zachowane księgi bractwa pochodzą z lat 1680-1732, ale mogło ono istnieć wcześniej, gdyż już w 1607 roku zanotowano w księgach miejskich nazwiska Jakuba Ridla i Piotra Hny „starszych i przełożonych Szkotów w Lublinie".
W 1607 roku wspomina się o zebraniach Szkotów w kamienicy „Kramarczykowskiej" (przy ul. Dominikańskiej). Była to społeczność niezwykle ruchliwa, co wiązało się w znacznej mierze z charakterem uprawianej profesji. Byli przede wszystkim kupcami, handlarzami, kramarzami. Świadczy
o tym nawet to, iż zdaniem Jana Bystronia badającego występujące w Polsce nazwiska słowo „Szot" — a tak ich zwano — oznaczało w dawnej Polsce kramarza, kupca, przekupnia. Asymilowali się stosunkowo powoli. Powodem było to, iż przybywali do Polski już z rodzinami, a więc małżeństwa mieszane były początkowo dość rzadkie. Z czasem, gdy związali się
z miastem silnymi więzami gospodarczymi, wrastali w jego atmosferę i życie, a dzięki przedsiębiorczości i bogactwu wchodzili nawet do kręgów patrycjatu.
Do bardziej znanych Szkotów lubelskich należał Jan Authenlect (Autinlect)
„e civitate Deidonana in regno Scotiae", czyli wywodzący się z miasta Deidonana
w Szkocji. Przyjęty do prawa miejskiego w 1648 roku już po kilkunastu latach
należał do czołowych postaci patrycjatu X V I I wieku. Był lubelskim wójtem
(1659 r.), ławnikiem (1660); wybrany rajcą miejskim rok później pozostawał nim
aż do śmierci w 1664 roku. W latach 1661 i 1664 sprawował funkcję burmistrza
Lublina. Ponadto był królewskim pocztmistrzem.
Inny Szkot Tomasz Mirus, początkowo kalwin, po przyjęciu prawa miejskiego
w 1658 roku stał się szanowanym (a do tego zamożnym) mieszczaninem. Przez
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wiele lat pelnil różne funkcje we władzach miejskich: ławnika, rajcy (przez 12
lat), a w latach 1667-1670 oraz 1678 burmistrza Lublina. Jego bujny temperament
spowodował, iż w 1678 roku został odwołany przez radę miejską z funkcji
burmistrza, co uzasadniano: „ob scandalosam ac fere prostitutam vitam suam
progressque suos indecentissimos, virum consularem dehonestantes" [z powodu
gorszącego a nadto prawie nieprzyzwoitego życia swego postępkami swymi
nieprzyzwoitymi godność rajcy zhańbił]. Pisarzem rady miejskiej przez 22 lata,
a dwukrotnie ławnikiem był Tomasz Argiel (Argyl). Większość jednak lubelskich
Szkotów nie była bogatymi kupcami, a drobnymi handlarzami i przekupniami
zastawiającymi rynek „szockimi kramikami". W dziejach miasta upamiętnili się
także tym, iż obok mieszczan pochodzenia niemieckiego stanowili najliczniejszą
grupę członków zboru kalwińskiego.
Wyodrębnienie w społeczności dawnego Lublina mniejszości niemieckiej lub
pochodzenia niemieckiego nie jest łatwe. Migracje niemieckie na ziemie polskie były chronologicznie znacznie wcześniejsze, wiązały się z rozpowszechnianiem prawa magdeburskiego, trwały przez kilka stuleci, a nadto postępowały
równolegle do procesów polonizacyjnych obejmujących społeczności przybyłe
wcześniej. Podstawowymi źródłami do określenia liczebności tej (i nie tylko
tej) grupy są metryki chrztów i zaślubin oraz księgi przyjęć do prawa miejskiego. W przypadku osób przyjmowanych do prawa miejskiego nie budzą wątpliwości jedynie zapisy odnoszące się do tych, którzy przyjeżdżali do Lublina
bezpośrednio z Niemiec. Jeżeli przybywali z innych miast, określanie ich narodowości na podstawie brzmienia nazwiska może być w znacznym stopniu mylące, może odnosić się do innych narodowości bądź też rodzin polskich lub
spolonizowanych od pokoleń. Zdaniem Romana Szewczyka analizującego ludność Lublina w latach 1583-1650, liczba stałych mieszkańców miasta przynależnych do grupy niemieckiej nie przekraczała 184 osób. Do tego należałoby
dodać 90 osób zamieszkujących tu czasowo, które z miastem łączyły interesy
lub związki rodzinne. Statystyce wymykają się te osoby pochodzenia niemieckiego, które wyznawały protestantyzm, zatem nie ma ich w księdze chrztów
i zaślubin kolegiaty lubelskiej, i które nie zabiegały o przyjęcie do prawa miejskiego.
Większość przyjmowanych do prawa miejskiego Niemców była katolikami,
a obowiązek zmiany wyznania (warunek przyjęcia w przypadku różnowierców)
oraz często stawiany warunek ożenku i nabycia w mieście nieruchomości sprzyjały polonizacji. Dość znaczna była reprezentacja mieszczan pochodzenia niemieckiego w radzie oraz lawie miejskiej. W XVII-wiecznym Lublinie (spośród
nich) burmistrzami byli: Jan Szulc, Dawid Lauerman i Jan Ekier — wszyscy
trzej wchodzili oczywiście w skład rady miejskiej. Ławnikami byli: Piotr Korlans i Zachariasz Ejlich. Tenże Piotr Korlans i Bartłomiej Helth byli wójtami
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Lublina. Była to zatem w wiekach X V I i X V I I społeczność znacząca w mieście,
zwłaszcza w sensie ekonomicznym. Dominowali kupcy i rzemieślnicy.
Minęło prawie sto lat, zanim protestantyzm ponownie zaznaczył swe istnienie
w Lublinie. Dopiero w 1784 roku po wieloletnich staraniach uzyskali ewangelicy od króla Stanisława Augusta Poniatowskiego zezwolenie na budowę kościoła, szkoły i szpitala w Lublinie. Wybudowany po czterech latach kościół pod
wezwaniem św. Trójcy wyposażono w ołtarz i ambonę przeniesione ze zlikwidowanego zboru w Piaskach. Głównym organem parafii było zgromadzenie gminne
grupujące wszystkich wyznawców. Zbierało się co trzy lata. Do jego kompetencji należały m.in. sprawy budżetowe oraz powoływanie kolegium kościelnego.
Jego członkami byli zwykle zamożniejsi przedstawiciele gminy. Członków kolegium zatwierdzał konsystorz. Przy parafii funkcjonował także Dom Schronienia
dla ubogich ewangelików. Mieścił się w pomieszczeniach przy ul. Ewangelickiej
przekazanych przez Jana Piaskowskiego. Środki finansowe na utrzymanie domu
pochodziły z darowizn i zapisów testamentowych. Przebywało w nim niewiele,
bo zaledwie kilka osób w ciągu roku. Począwszy od 1836 roku społeczność
ewangelicka miała szkołę, do której od lat osiemdziesiątych przyjmowano także
młodzież katolicką. W 1903 roku uczęszczało do niej 55 dzieci ewangelickich
oraz 15 katolickich.
Ewangelicy odgrywali znaczącą rolę w gospodarczym życiu miasta. Rzemieślnicy tego wyznania napływali już w okresie, gdy Lublin znajdował się
na obszarze zaboru austriackiego, a później rosyjskiego. W 1803 roku przybył do miasta Franciszek Rechan, sukiennik pruski, który w zabudowaniach
po klasztorze Franciszkanów na Kalinowszczyźnie założył manufakturę sukienniczą zatrudniającą 96 osób. Znacznego majątku dorobił się na browarnictwie, ale także na produkcji mydła i świec, a nawet na lichwie Kasper Gerlicz. Jego syn Teofil rozwinął jeszcze przedsiębiorstwo rodzinne specjalizując
się w browarnictwie i handlu piwem, ale także inwestując w nieruchomości.
Jego szwagier Karol Hincz, z zawodu aptekarz, po kilku udanych transakcjach przeprowadzonych wspólnie z Gerliczem także kupił browar, był dzierżawcą podatku czopowego oraz zajmował się lichwą. Rządową fabryką tytoniu kierował w Lublinie Ferdynand Braun, jeden z inicjatorów założenia Towarzystwa Akcjonariuszy do Wspierania Fabryk. Znacznego majątku dorobił się
w Lublinie Karol Rudolf Vetter, który przybył do Lublina z Poznania. Kupił
w 1844 roku opustoszałe zabudowania po klasztorze oo. Reformatów przy ul.
Bernardyńskiej. Początkowo zorganizował w nich destylarnię i fabrykę wódek,
a rok później browar. Jego produkcję określano w 1882 roku na 81 880 wiader piwa (wiadro = ok. 12,3 litra) i 12700 wiader wódek i spirytusu. Łączna
wartość produkcji osiągnęła wówczas 160941 rubli. Po śmierci Karola Vettera zakłady przejęli jego dwaj synowie August Karol i Juliusz Rudolf. Po-
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większyli oni rodzinne przedsiębiorstwo otwierając pierwszą na Lubelszczyźnie
słodownię, wytwarzającą słód jęczmienny do wyrobu piwa. Po śmierci Augusta w 1907 roku jedynym spodkobiercą fortuny został Juliusz Vetter. Nie tylko
rozwijał zakłady, ale znany był też jako filantrop. Na cele dobroczynne przeznaczył 360 tys. rubli. Wspaniałym pomnikiem społecznej aktywności Vetterów jest ufundowana z początkiem wieku szkoła handlowa przy ul. Bernardyńskiej oraz szpital Dzieciątka Jezus. Niemałe sumy łożyli na Lubelskie Towarzystwo Dobroczynności wspierając zwłaszcza Dom Starców i Kalek oraz
Salę Sierot.
Do grupy znanych przemysłowców ewangelików X I X i początku X X wieku
należeli m.in.: Henryk Breining, Maurycy Kijok oraz bracia Edward, Adolf i Henryk Krausse. Ci ostatni po zakupieniu w 1874 roku drewnianego młyna wodnego
na Bystrzycy w dzielnicy Tatary, zmodernizowali go (a ściślej rzecz ujmując, zbudowali nowy w tym samym miejscu) doprowadzając do najwyższego poziomu
technicznego. Fabrykę maszyn i narzędzi rolniczych otworzył w Lublinie przy
Krakowskim Przedmieściu, a następnie Czechowskiej (obecnie 3 Maja) Ferdynand Mejzner. Także przy Krakowskim Przedmieściu (pierwotnie) fabrykę narzędzi i maszyn rolniczych prowadził od 1864 roku Robert Moritz (na początku
z Mac Leodem). Zakład ten rozwinął, zwłaszcza po przeniesieniu w 1900 roku
do nowych pomieszczeń na przedmieściu Piaski, jego syn Wacław Karol. Ewangelikami byli m.in.: inż. Ludwig Hafner — przez 31 lat dyrektor Fabryki Maszyn
i Narzędzi Rolniczych „M. Wolski i S-ka", Albert Plagę, właściciel fabryki wyrobów miedzianych, a następnie współwłaściciel (wraz z Teofilem Laśkiewiczem)
Zakładów Mechanicznych „E. Plagę i T. Laśkiewicz" produkującej urządzenia
dla przemysłu spożywczego i kotły. W 1913 roku zakład zatrudniał 450 pracowników, a wartość produkcji osiągnęła 1 młn rubli. W przemyśle metalowym
Lublina dorobił się majątku i zyskał uznanie za swe wyroby Wilhelm Hess, emigrant z Czech, który w 1879 roku otworzył w Lublinie Fabrykę Wag. Uchodziła
ona za największy zakład tego rodzaju nie tylko w Królestwie Polskim, ale w całym imperium rosyjskim; w 1912 roku zatrudniała 512 robotników, a wartość
produkcji osiągnęła kwotę 700 tys. rubli.
Według urzędowych danych w 1902 roku ewangelicy byli posiadaczami
24,2% zakładów przemysłowych w Lublinie, zatrudniających więcej niż 5 robotników, ale w przemyśle metalowym było to 60% zakładów, a w spożywczym 44,4%.
Wywodząc się w znacznej części z Niemiec ewangeliccy przybysze dość
szybko ulegali polonizacji. Już drugie pokolenie uważało się za Polaków i manifestowało swój patriotyzm. Ferdynand Mejzner był członkiem sprzysiężenia
w warszawskiej szkole podchorążych i uczestnikiem powstania listopadowego,
August Yetter jako 16-letni chłopak przyłączył się do powstania styczniowego.
17 Lublin w dziejach i kulturze Polski
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Wacław Moritz organizował w Lublinie koła Polskiej Macierzy Szkolnej w 1905
roku. Brali także aktywny udział w życiu społecznos'ci parafialnej. Karol Hincz
przez wiele lat był członkiem kolegium kościelnego, a Karol Vetter przez 22
lata przewodniczył temu kolegium. O procesach polonizacyjnych w ramach tej
społeczności świadczy uchwała zebrania parafialnego z 27 marca 1883 roku określająca język polski jako język nabożeństw i modlitw, ponieważ posługiwała się
nim większość wiernych. Dodajmy, iż spowodowała ona protest wniesiony do gubernatora lubelskiego przez niemieckich kolonistów z okolic Lublina: Bychawki.
Pawłowa, Zemborzyc itp. Edmund Schultz, pastor parafii ewangelickiej w Lublinie w latach 1884-1888, jako katecheta wykładał religię w gimnazjum rządowym. Wbrew przepisom zakazującym używania języka polskiego w kontaktach
z uczniami także poza szkolą używał tego języka narażając się na represje. Nikołaj
G. Siengalewicz w swym raporcie do generała-gubernatora określał Szultza jako
„sprzymierzeńca polskiej partii, gorącego krzewiciela polskich tendencji wśród
miejscowych ewangelików, w większości już spolonizowanych". Nic więc dziwnego, iż zmuszono ks. Schultza do rezygnacji z funkcji katechety, a po kilku latach
przeniesiono do innej guberni. Liczebność społeczności ewangelickiej w Lublinie
w drugiej połowie X I V wieku określana jest według urzędowych danych na 2001200 osób. Tak duża rozpiętość wynika z wliczenia tu żołnierzy stacjonujących
w mieście (oddziałów wojska). Na przykład w 1902 roku w Lublinie przebywało
1125 ewangelików, a już w roku następnym tylko 411. Z początkiem X X wieku
i w dwudziestoleciu międzywojennym liczebność społeczności ewangelickiej Lublina nie ulegała większym zmianom. W 1905 roku zamieszkiwało w mieście 107
osób tego wyznania, w 1913 roku 553 osoby, a w 1915 roku 519 osób. Tak więc
w rzeczywistości była to społeczność kilkusetosobowa. W 1934 roku powstało
Towarzystwo Młodzieży Ewangelickiej, którego inicjatorem i honorowym prezesem był ks. Aleksander Schoeneich, przez pół wieku (1888-1939) duszpasterz
parafii.
Najtragiczniejszy okres swego istnienia parafia, jak i cała społeczność ewangelicka, przeżyła w latach II wojny światowej. 3 października 1939 roku aresztowany został bezpośrednio po nabożeństwie ks. biskup Juliusz Bursche, jedna
z najwybitniejszych postaci tego Kościoła na ziemiach polskich, prezes synodu
i prezes konsystorza, przybyły do Lublina we wrześniu 1939 roku. Wywieziony
przez Niemców do obozu w Oranienburgu, zmarł w 1942 roku (w szpitalu w Berlinie). Parafia ewangelicka jako parafia polska przestała istnieć, jej dokumenty
wywiezione do Niemiec bezpowrotnie przepadły. Pozostali przy życiu ewangelicy
odzyskali swój kościół w 1944 roku, a pierwszym powojennym duszpasterzem
został w następnym roku ks. Waldemar Lucer. Nie odzyskano natomiast należących do tego kościoła licznych nieruchomości na terenie miasta. Przez lata udało
się doprowadzić do odnowienia kościoła, uporządkować zdewastowany cmen-
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tarz. Ta niewielka społeczność jest nadal czynna i wpisana swoją obecnością
w wizerunek miasta.
O ile protestanci przetrwali w Lublinie jako grupa wyznaniowa stulecia, łącząc w swych szeregach przybyszów z obcych krajów, asymilujących się w kolejnych pokoleniach, oraz Polaków przybyłych do Lublina z innych ziem polskich,
to kilka grup narodowościowych zamieszkujących dawny Lublin spolonizowało
się na tyle szybko, iż pozostały po nich tylko wzmianki w księgach miejskich.
Należą do nich Włosi, przybywający do Rzeczypospolitej głównie w X V I i X V I I
wieku. Nie tylko zapisane nazwiska lubelskich mieszczan: Gilberti, Grimaldi,
Mureni, Mineto, Negroni, Simi, ale także jednoznaczne dopiski określające narodowość oraz niejednokrotnie miasto, z którego przybyli, wskazują na przybyszów
z Italii. W X V I I wieku zamieszkiwało ich w Lublinie (łącznie z członkami rodzin) ok. 130-140 osób. Polonizowali się dość szybko, m.in. przez wchodzenie
w związki małżeńskie z Polkami. Sprzyjał asymilacji fakt, iż byli katolikami,
przez co nie podlegali żadnym ograniczeniom ani nie wchodzili w konflikty
na tle religijnym z katolicką większością mieszkańców miasta. Dochodzili niekiedy do znacznej zamożności zajmując się handlem czy uprawiając popłatne
zawody jak np. muratorów (muratores), czyli budowniczych (ale nie zwykłych
murarzy). Połowa lubelskich Włochów (głów rodzin) należała do cechu muratorów i kamieniarzy. Znanym lubelskim kamieniarzem z tego okresu był Florian
Dydzudes de Saltre. Spotykamy Włochów wśród aptekarzy (Marian z Katanii),
lekarzy (Castelli), cyrulików, czyli lekarzy bez dyplomów (Franciszek Grimaldi,
Franciszek Raymundi), złotników (Gilberti Georgius), krawców (Joanes Dziano
Olsan), malarzy (Jakub Tebaldi). Włochami byli burmistrzowie Lublina: Rudgier
oraz jego brat Daniel de Sacellis, Jerzy Cyboni oraz jego brat Krzysztof, Michał
Pelikan-Klimuntowicz, Flawiusz Marchetti i Antoni Nosadyni. Społeczność włoska, pozbawiona dopływu nowych przybyszów, spolonizowała się dość szybko.
Nawet ich nazwiska ulegały stopniowym przekształceniom zacierającym ślady
obcego pochodzenia.
Szybko wtapiali się w społeczeństwo miasta nieliczni Francuzi. Ich liczba
w XVII-wiecznym Lublinie nie przekraczała 30 osób, licząc wraz z członkami
rodzin. Byli grupą zbyt małą, aby zachować odrębność. Do większych rodzin
mieszczan lubelskich francuskiego pochodzenia należeli Maighotowie (właściwie
trzy rodziny) oraz rodzina Mikołaja Delamars — burmistrza w latach 1657-1658,
1660, 1663. Chętnie żenili się z Polkami. Po latach trudno w zniekształconych
nazwiskach: Palin, Suler czy Zakiecius doszukać się francuskiego rodowodu.
Uprawiali różne zawody. Spotykamy wśród nich kupca, złotnika, ludwisarza,
piekarza, rzeźnika, krawca.
Podobnie niewielką społecznością byli zamieszkujący w Lublinie Węgrzy.
W pierwszej połowie wieku X V I I zamieszkiwało ich w Lublinie nie więcej
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niż 50 osób. O ich aktywności wiemy niewiele. Wiadomo, iż Melchior Hegen
zamieszkały przy ul. Najświętszej Marii Panny był muratorem, a Tomasz Szybszel
z ul. Kowalskiej zajmował się czapnictwem. Poprzez mieszane małżeństwa
szybko spolonizowali się i roztopili w miejscowym żywiole.
Wydawałoby się, iż położenie Lublina na skrzyżowaniu ważnych szlaków
handlowych przyciągnie do miasta ruchliwych Ormian, których liczne kolonie
spotykamy w dawnym Lwowie czy nawet Zamościu. Tymczasem była to społeczność nieliczna, licząca w I połowie wieku X V I I zaledwie 17 osób, a wraz
z członkami rodzin 22 osoby. Brak jest informacji o wykonywanych przez nich
zawodach, ale przez analogię przyjąć można, iż w zdecydowanej większości zajmowali się handlem. Zapiski o mieszanych małżeństwach z Polkami wskazują,
iż byli elementem asymilującym się stosunkowo szybko.
Przez przeszło 400 lat Lublin był miastem, gdzie zamieszkiwała w zwartej
grupie mniejszość żydowska. Jak w wielu innych polskich ośrodkach miejskich,
np. we Lwowie, w Wilnie, Krakowie czy znacznie młodszej Łodzi, społeczność
ta wywierała znaczący wpływ na rozwój miasta, nadawała mu swoisty koloryt,
stanowiła liczący się odsetek jego mieszkańców.
Historycy przyjmują, iż Żydzi pojawili się w Lublinie stosunkowo wcześnie.
Wprawdzie zdaniem Majera Bałabana było to dopiero w drugiej połowie X V
wieku (a w latach siedemdziesiątych tego stulecia mogła już istnieć gmina
żydowska), to Stefan Wojciechowski przesuwa tę cezurę znacznie wstecz. Jego
zdaniem osadnictwo żydowskie w Lublinie sięgać może XI wieku (co wydaje
się jednak wątpliwe), a istnienie gminy żydowskiej uważa za niemal pewne już
w wieku XIV, w okresie panowania Kazimierza Wielkiego. Nie byłoby to zatem
osadnictwo późniejsze aniżeli w przypadku innych miast. Przypomnijmy, iż już
w końcu XI wieku na Dolnym Śląsku pojawiły się pierwsze grupy Żydów z Pragi
czeskiej i Niemiec. W X I V wieku zamieszkiwali oni 35 dolnośląskich miast.
W wieku XIII osiadali Żydzi w Wielkopolsce. Od XII wieku przybywali także
od strony Rusi. Gdy w X V wieku zamieszkują już na pewno w Lublinie (w
nieznanej liczbie), jest ich na terenie Korony i Litwy ok. 20 tys. W następnym
stuleciu ich liczba na terenie państwa polskiego wzrasta do ok. 100 tys. czyli ok.
3,5% ogółu mieszkańców.
W latach siedemdziesiątych X V wieku dochodzi w Lublinie do pierwszego
znanego konfliktu na tle narodowościowym. Powodem było osiedlenie się tu
rabina Jakuba z Trydentu. Jego pojawienie się spowodowało protesty katolickiego kleru. Zbyt mało mamy informacji o przyczynach konfliktu i jego konsekwencjach. Przypomnijmy tylko, iż już wówczas nie wszędzie współżycie obydwu społeczności (o ile nie-Żydów można uznać za społeczność jednorodną;
byłoby to duże uproszczenie ze względu chociażby na liczną obecność Niemców wśród mieszczaństwa polskiego) układało się dobrze. W Poznaniu i Kra-
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kowie dochodziło wówczas do tumultów i procesów o domniemaną profanację
hostii.
W wieku X V I możemy już okres'lić zakres terytorialny dzielnicy żydowskiej.
Kształtowała się ona na północ i północny wschód od wzgórza zamkowego (na
terenie prawdopodobnego, wcześniejszego osadnictwa żydowskiego). Wynikało
to z przyczyn pragmatycznych, chęci zamieszkiwania jak najbliżej miasta, stanowiącego naturalne centrum handlowe. W samym mieście Żydzi zamieszkiwać
nie mogli, ograniczani w tym względzie przywilejem „de non tolerandis Judaeis",
który uzyskali mieszczanie lubelscy. W znacznej mierze chodziło o konkurencję
w handlu. Niezwykle dynamiczny rozwój w wieku X V I (który był złotym wiekiem Lublina) miasto zawdzięczało swojemu położeniu na szlakach handlowych,
a jarmarki lubelskie znane były szeroko poza Polską. Już w 1521 roku dochodzi
do procesu przez sądem królewskim o naruszenie przez Żydów zakazu handlu detalicznego, uprawianie handlu towarami zastrzeżonymi (handel korzenny),
stwarzanie miastu konkurencji w handlu zbożem. Prawdopodobnie proces ten nie
zakończył się dla miasta sukcesem. Co więcej, w następnych latach otrzymali Żydzi lubelscy od króla Zygmunta 1 Starego szereg przywilejów celnych. Kolejny
proces mieszczan lubelskich z Żydami w 1531 roku o zniesienie płaconego miastu
podatku od „wyrobów manufakturowych" miasto jednak wygrało. Z dążności do
ograniczenia konkurencji żydowskiej i poddania tej społeczności kontroli miasta
wynikały starania, uwieńczone w 1541 roku przywilejem królewskim, o podporządkowanie Żydów sądownictwu miejskiemu. Dodajmy, iż ograniczenia te nie
były specyfiką lubelską. Dla X V I i X V I I wieku znamy dużą liczbę przykładów
ograniczeń nakładanych przez miasta (lub na ich wniosek) na Żydów. Zdaniem
historyka handlu żydowskiego Ignacego Schipera Lublin w ograniczeniach tych
był daleko poza innymi miastami.
Fundamentalnym pytaniem jest, na ile życie weryfikowało wszelkie ograniczenia prawne? W przypadku Lublina „Privilegium de non tolerandis Judaeis"
uniemożliwiało Żydom nie tylko zamieszkiwanie w obrębie miasta, ale także
wynajmowanie pomieszczeń na sklepy. W praktyce przez cały czas istniały od
tej zasady odstępstwa. Dotyczyły one wprawdzie początkowo Żydów najbogatszych, a nie biedoty i nie przybierały skali masowej, ale też świadczyły o tolerancyjnym podchodzeniu do ograniczeń. Wynajmowanie pomieszczeń Żydom
przynosiło przecież właścicielom posesji niemałe dochody. Z czasem proceder
ten przybrał znaczniejsze rozmiary. Jak pisze w swej pracy Majer Bałaban:
„ D o miasta napływali żydowscy kupcy, którzy wynajmowali w zabudowaniach klasztornych
i pałacach szlacheckich pomieszczenia na sklepy i mieszkania. Nawet bogaci patrycjusze nie
wstydzili się za duże pieniądze zapewniać w swoich domach schronienia Żydom lub wynajmować
im magazyny, piwnice itp. Według wiarygodnych relacji jednego ze współczesnych (Miczyński,
«Zwierciadlo Korony Polskiej», Kraków 1618) stary rynek zastawiony został wkrótce żydowskimi
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straganami. Wokół Trybunału Koronnego ( . . . ) Żydzi lubelscy i obcy rozkładali swoje kramy.
Z okolic Mostu i Bramy Żydowskiej przenieśli się też tutaj maklerzy, oferujący wszelkiego rodzaju
towary i prowadzący potencjalnych kupców do sklepów. Żydowscy rzemieślnicy, zwłaszcza krawcy
i kuśnierze szukali tu — pomimo protestów cechów i gildii — pracy i materiałów".

Tak cechy, jak i gildie czyniły wszystko, by konkurencję żydowską wyeliminować; dochodziło do bójek, konfiskaty towarów, procesów sądowych, ale
zawsze w radzie miejskiej znajdowali się przedstawiciele patrycjatu wspierający
starania Żydów o prawo handlu. Po ich stronie stawała często szlachta ciągnąca
korzys'ci z żydowskiego handlu. Zawierano zatem tzw. „Pacta cum Judaeis inita"
określające na kilka lat rozmiary akceptowanego handlu żydowskiego, odnawiane
co jakiś czas, w zakresie coraz korzystniejszym dla Żydów. W okresie, gdy one
nie obowiązywały, dochodziło wprawdzie do utarczek i rabunków, ale niepokoje
te stwarzały zarazem asumpt do odnowienia umowy. Nie wnikając w szczegóły
motywów, którymi kierowała się rada miejska zawierając „Pacta" wbrew woli
kupców i rzemieślników, należy zauważyć, iż stwarzało to podłoże dla antyżydowskich zamieszek. Inicjowane przez czeladników i uczniów szkoły jezuickiej,
prowadziły czasami do zdarzeń tragicznych. W 1646 roku podczas zajść 8 Żydów
straciło życie, 50 zostało rannych, splądrowano 20 domów.
Na ile ograniczenia handlu żydowskiego lub ich próby były skuteczne, określają dane z 1530/1531 roku ilustrujące obrót towarów przewiezionych w tym
czasie przez komorę lubelską na słynne jarmarki lubelskie. Z towarów importowanych ze wschodu Żydzi przywieźli w całości pieprz oraz większość innych
przypraw: szafranu, imbiru, goździków, muszkatu, a także iyżu. W sumie na
51,5 kamieni i 37 funtów towarów kolonialnych dostarczonych przez kupców
żydowskich, kupcy rodzimi (nieżydowscy) przywieźli 21 kamieni tychże towarów. Tkanin kupcy żydowscy mieli trzy razy więcej aniżeli rodzimi, wołów 503
sztuki wobec 310 sprowadzonych przez pozostałych kupców.
Ta w miarę spokojna koegzystencja trwała tak długo, jak długo miasto przeżywało okres prosperity. Starczało wówczas towarów dla licznych kupców, a pracy
dla wielu rzemieślników. Wojny X V I I wieku, zniszczenia spowodowane przez
wojska kozacko-moskiewskie i szwedzkie spowodowały, że miasto splądrowane,
spalone i w znacznej części zniszczone, ledwie wegetowało. Nigdy już, aż do
końca Rzeczypospolitej, nie odzyskało dawnej świetności.
Wraz z narastającym ubóstwem miasta odżyły dawne konflikty. Ze zdwojoną energią próbowano wprowadzać ograniczenia w odniesieniu do żydowskiego
handlu i rzemiosła, szukając w nich drogi do poprawy sytuacji materialnej mieszczan. W 1679 roku na sejmie w Grodnie król Jan III Sobieski uznał za szkodliwą działalność kupców żydowskich, zakazując im zarazem wszelkiego handlu
w niedziele i święta (a nawet pokazywania się wówczas w mieście). Unieważnił
zarazem wszelkie „Pacta" zawarte przez Żydów z miastem. Handel żydowski
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usunięty został w całości z obrębu miasta i ograniczony do dzielnicy żydowskiej.
Zakazano nawet handlu naręcznego. Wszelkie przechwycone w murach miasta
towary żydowskie miały być konfiskowane. Przy każdym zakupie kupcy chrześcijańscy uzyskiwali pierwszeństwo. Wszystko to, jak napisano w zatwierdzonym
w 1683 roku przez króla statucie Nowej Kongregacji Kupieckiej, dlatego, że:
„«Pcrfidia gcn.s judaica» zasiania się stale różnymi protekcjami i sprzedaje wskutek tego
w naszym mieście, «intra muros», różne towary zwłaszcza podczas obrad Trybunału Koronnego.
Przez to doprowadza nasze kupiectwo do ostatniej nędzy; ośmiela się także uprawiać handel
w niedziele i święta, czego wielokrotnie zakazywały dekrety sądu grodzkiego".

Trudno się było Żydom lubelskim pogodzić z takim rozwiązaniem. Stąd też
przez kilkadziesiąt lat trwał proces o swobodę handlu żydowskiego. Dodajmy, iż
jeszcze Jan III Sobieski uchylił większość ograniczeń.
Długo trwała walka mieszczan lubelskich o usunięcie Żydów zamieszkujących w obrębie miasta. Gdy w 1720 roku uzyskano dekret królewski potępiający
Żydów i nakazujący im opuścić miasto, jego egzekucja po licznych odwołaniach
trwała aż 40 lat. Zakończyła się ostatecznie w 1761 roku wyrokiem sądowym
nakazującym staroście lubelskiemu przepędzenie Żydów z miasta. Ponownie zagęściła się dzielnica żydowska na Podzamczu i Kalinowszczyźnie. Powstały nowe
skupiska Żydów na podlubelskich Piaskach i Wieniawie. Po rozbiorach Polski
władze zaborcze (austriackie, a później i rosyjskie) utrwaliły ten stan rzeczy. Dopiero reformy Wielopolskiego z 1862 roku sprawiły, iż bramy miasta ponownie
otwarły się przed społecznością żydowską. W rezultacie w ciągu kilkudziesięciu
zaledwie lat Stare Miasto stało się dzielnicą żydowską. Tam bowiem, w pobliżu
swej tradycyjnej dzielnicy, najchętniej kupowali Żydzi nieruchomości.
Przez cały wiek X I X Żydzi stanowili w Lublinie poważny odsetek mieszkańców miasta. Pomiędzy rokiem 1819 a 1865 ich liczba wzrosła z 4771 do 12992
osób, co stanowiło odpowiednio 48,3% i 59,2% ogółu ludności. W następnych
dziesięcioleciach odsetek ten utrzymywał się na podobnym poziomie. W 1885
roku Żydzi stanowili 47,6% ogółu mieszkańców, zaś w 1905 roku 50,7%. Liczne
ograniczenia prawne wydane przez władze carskie uniemożliwiały im uzyskanie
„obywatelstwa miejskiego w dziedzinie praw cywilnych". Oznaczało to m.in. zakaz nabywania nieruchomości, ograniczenie możliwości dzierżawy, podleganie
dodatkowym podatkom. Znane są z Lublina starania zamożniejszych przedstawicieli tej ludności o uzyskanie obywatelstwa. Czynił je m.in. Icek Landau —
dostawca wojskowy (podanie swoje uzasadniał m.in. tym, że w czasie powstania
listopadowego zaopatrywał w żywność armię rosyjską) czy Jakub Meir — również dostawca wojskowy. W obydwu przypadkach odpowiedź była odmowna.
Motywowano to tak stanem prawnym, jak i interesem miasta (dodatkowe podatki). W drugim przypadku także tym, że zainteresowany nosił ubiór żydowski.
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Należy wyraźnie stwierdzić, iż do lat sześćdziesiątych X I X wieku społeczność
żydowska była wyraźnie dyskryminowana. Ograniczona była nie tylko możliwość
swobodnego wyboru miejsca zamieszkania, ale obowiązywał zakaz wykonywania
niektórych zawodów, a dodatkowe podatki np.: koszerne, rekrutowe itp. były
także ciężarem finansowym.
Interesujące może być spojrzenie na strukturę społeczno-zawodową ludności
żydowskiej i odpowiedź na pytanie, jaki był stopień zamożności i koncentracji
kapitału w rękach tej ludności. Z badań Bronisława Mikulca, specjalisty od tej
tematyki, wynika, iż np. z początkiem lat sześćdziesiątych X I X wieku 15,4%
zakładów przemysłowych Lublina należało do Żydów, 53,8% do Polaków, 23,1%
do Niemców oraz 7,7% do Anglików. Nie można było zatem mówić nawet
o proporcjonalności zamożności tej grupy w stosunku do jej liczebności.
W roku 1882 proporcje własności zakładów przemysłowych w stosunku do
narodowości były już dla ludności żydowskiej bardziej korzystne. Z 17 istniejących w Lublinie zakładów zatrudniających powyżej 5 osób, 6 tzn. 35,3% należało
do Żydów (do Polaków — 41,2%). Dodajmy jednak, iż spośród 4 zakładów zatrudniających od 51 do 100 osób aż 3 należały do Żydów. Kolejne dane z 1902
roku potwierdzają stopniowy awans tej społeczności. Spośród 33 zakładów przemysłowych Lublina do Żydów należało 12, czyli 36,4%, w tym jeden z dwóch
największych zatrudniających przeszło 100 osób (największym zakładem w mieście była manufaktura tabaki Leopolda Kronenberga zatrudniająca ok. 100 osób,
a następnie inna Fabryka Tabaczna Dawida Zylbera i Samuela Jakelesa przy
ul. Ruskiej, zatrudniająca przeszło 130 osób). Wprawdzie nadal było to nieco
mniej aniżeli odsetek ludności żydowskiej Lublina, ale dysproporcje zanikały.
Uwidoczniła się przy tym koncentracja ludności żydowskiej w przemyśle spożywczym, mineralnym, poligraficznym i chemicznym. Trzy żydowskie fabryki
wódek w Lublinie wyprodukowały w 1869 roku 49 700 wiader różnego rodzaju
wódek, co stanowiło ponad 80% tego rodzaju produkcji w Lublinie. Trzy spośród pięciu lubelskich browarów należało w latach sześćdziesiątych do Żydów,
ale w początkach X X wieku już żaden.
Jaka była struktura społeczno-zawodowa ludności żydowskiej X I X wieku?
Dominowały handel i rzemiosło. Wśród osób zajmujących się handlem nie
było kupców zaliczanych do I gildii, a zaledwie 4-5 żydowskich kupców
zaliczono do II gildii. Warstwę najliczniejszą stanowili kramarze, przekupnie,
tandeciarze i faktorzy. Stanowili oni w latach sześćdziesiątych ponad 62%
Żydów zajmujących się handlem, ale az 89% wszystkich osób tej profesji
w mieście. Rzemieślnicy żydowscy stanowili w połowie stulecia przeszło 58%
ogółu rzemieślników. Niechętnie widziani w cechach, funkcjonowali jako tzw.
rzemieślnicy konsensowi (zdawali egzamin zawodowy w magistracie) stanowiąc
w latach czterdziestych 87% ogółu tej grupy rzemieślników w mieście. W sumie
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społeczność żydowska XIX-wiecznego Lublina jawi się jako uboga, zacofana,
a do lat sześćdziesiątych spychana ograniczeniami administracyjnymi do izolacji.
O ile stan oświaty w Lublinie w X I X wieku trudno uznać za zadowalający, to
sytuacja oświatowa społeczności żydowskiej była wyjątkowo trudna aż do czasu
I wojny światowej. Od czasu ukazu carskiego z 1864 roku określającego zasady
kształcenia elementarnego dzieci istniały trzy rodzaje szkół: rządowe, wyznaniowe oraz prywatne. Jedyną elementarną szkołą rządową dla dzieci żydowskich
była dwuklasowa szkoła dla chłopców. Działała nieprzerwanie przez pół wieku.
Cieszyła się dużą popularnością i tylko limit miejsc, ok. 200, wynikający z budżetu, ograniczał jej rozwój. Na drugim biegunie znajdowało się 14 szkółek
religijnych (chederów), do których uczęszczało 481 dzieci (1865 r.), co dobitnie
świadczy o ich wielkości. Ponadto w latach 1864-1915 funkcjonowało 39 prywatnych żydowskich (1-2-klasowych) szkół elementarnych. Były to najczęściej
szkółki efemeryczne i do wyjątków należały takie, które przetrwały 5-10 lat.
Jednocześnie istniało nie więcej niż 7 tego rodzaju szkółek. Wspomniane chedery wymykały się nawet kontroli władz. Ich liczba wahała się od 14 w 1865
roku do 182 w 1904 i 44 w 1912 roku. W znacznej części prowadzone były nielegalnie (i likwidowane przez policję), aczkolwiek do ich otwarcia wystarczyło
złożyć podanie do kuratora Okręgu Naukowego Warszawskiego, zaświadczenie
o kwalifikacjach kandydata na nauczyciela oraz zobowiązanie do nauczania języka rosyjskiego. Chedery liczyły najczęściej kilku do kilkunastu uczniów. Te
mające ponad 20 należały do rzadkości.
W wieku X I X w Lublinie nie funkcjonowało żadne żydowskie gimnazjum.
Młodzież żydowska, głównie chłopcy, uczęszczała do gimnazjów rządowych
bądź polskich szkół prywatnych. W tych pierwszych dbano, aby odsetek uczniów
żydowskich nie przekraczał 5-15% ogólnej liczby uczniów. W szkołach prywatnych z prawami granica przyjęć sięgała 30%. W szkołach średnich bez praw
żadnych ograniczeń nie było. Dopiero liberalizacja przepisów po 1905 roku spowodowała, iż w mieście powstały w latach 1909-1912 trzy średnie szkoły żydowskie z prawami.
Zasadnicza zmiana położenia społeczności żydowskiej Lublina nastąpiła dopiero w latach I wojny światowej. Jedno z pierwszych rozporządzeń okupacyjnych władz austro-węgierskich dotyczyło równouprawnienia Żydów. Wieniawa,
stanowiąca dotychczas osobną gminę, włączona została w granice miasta. W lubelskich synagogach pojawili się liczni żołnierze wyznania mojżeszowego. Utworzony został Żydowski Komitet Ratunkowy wykazujący dużą aktywność w działalności charytatywnej, a wspomagany przez kilka innych podobnych organizacji.
Powstało kilka towarzystw oświatowych. Rozwijało się szkolnictwo żydowskie,
tak prywatne jak i publiczne. W 1916 roku w mieście funkcjonowało 12 elementarnych prywatnych szkół żydowskich i 3 gimnazja. Od 1916 roku ukazywał
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się w języku polskim miesięcznik „Mys'l Żydowska", a od 1918 roku dziennik
„Lubliner Tugblat". Także w 1916 roku powstał żydowski teatr amatorski, a w
radzie miejskiej pojawili się żydowscy radni (17 na 60). Był to okres niezwykłej
aktywnos'ci tej społecznos'ci, wynikającej z zaistniałych możliwos'ci legalnego
działania.
W dwudziestoleciu międzywojennym liczebność społeczności żydowskiej
w stosunku do ogółu mieszkańców miasta nadal była znacząca. Według spisu
z 1921 roku spośród 94412 mieszkańców miasta wyznanie mojżeszowe zadeklarowało 37 337 osób, czyli 39,54% ogółu ludności. Dziesięć lat później
w 1931 roku spośród 112285 mieszkańców miasta 38935, a więc 34,87% ogółu
mieszkańców deklarowało wyznanie mojżeszowe. Oznaczałoby to, iż dynamika
przyrostu ludności żydowskiej była nieco mniejsza aniżeli ogółu ludności miasta. W praktyce przyrost ludności miasta dokonywał się nie tyle w rezultacie
przyrostu naturalnego co migracji, której uczestnikami byli głównie mieszkańcy
wsi. Przyrost naturalny ludności żydowskiej był wyższy aniżeli Polaków. Spośród największych miast Polski wyższy niż Lublin odsetek ludności żydowskiej wśród mieszkańców miał tylko Lwów, ale już nie Łódź, Warszawa czy
Wilno.
Charakterystyczną cechą społeczności Żydów lubelskich był wyjątkowo niski
stopień asymilacji (przynajmniej językowej). Był on najniższy dla 10 największych miast Polski. Tylko 2,5% społeczności żydowskiej Lublina zadeklarowało
w 1931 roku posługiwanie się językiem polskim jako ojczystym. W Warszawie
wskaźnik ten wynosił 5,5%, w Wilnie 4,4%, w Krakowie 18,8%, we Lwowie
24,1%, w Poznaniu 29,2%, a w Bydgoszczy 46,1%. W skali całego kraju, a więc
z uwzględnieniem także małych miasteczek, odsetek osób wyznania mojżeszowego podających język ojczysty żydowski lub hebrajski stanowił 87,7%. Był to
ewidentny dowód wolniejszych aniżeli w innych rejonach kraju procesów asymilacyjnych. Oznacza to, iż ludność żydowska w większym niż gdzie indziej
stopniu pozostawała w kulturowej izolacji, że relacje ze światem zewnętrznym
były słabsze.
Róża Fiszman w swych wspomnieniach „Mój Lublin" przypomina sklepiki
żydowskie na ul. Lubartowskiej, gdzie każde pojawienie się kontrolera z komisji
cennikowej wywoływało popłoch, gdyż na każdym sprzedawanym artykule należało wywiesić karteczkę z nazwą towaru i jego ceną. Wymagało to znajomości
języka polskiego, tymczasem — jak pisze Fiszman — większość handlujących
nie znała polskiego. Jak wspomina Fiszman, szacunek wzbudzał sąsiad utrzymujący się z pisania podań do urzędów państwowych. Był to zawód wymagający
biegłej znajomości języka polskiego: „Niewielu Żydów starszego pokolenia mogło się tym pochwalić. Skupieni w dzielnicach żydowskich rozmawiali ze sobą po
żydowsku. W domu, w którym mieszkaliśmy, jedynym Polakiem był dozorca".
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Dodajmy, iż — jak wspomina autorka — jego dwaj synowie biegle posługiwali
się językiem żydowskim (jidysz) spędzając czas ws'ród rówieśników.
Wspomniany niski stopień asymilacji językowej oznaczał zarazem, iż odsetek Żydów wykonujących pracę umysłową był w Lublinie niższy aniżeli w innych miastach, inteligencja bowiem asymilowała się szybciej. Co więcej odsetek
osób deklarujących język hebrajski jako język ojczysty w stosunku do języka
żydowskiego byl w Lublinie niższy (3,8%) niż w innych miastach (Warszawa
6,3%, Łódź 8%, Lwów 11,5%, Wilno 14,9%). Oznacza to, iż stopień wykształcenia wyznaniowego lubelskich Żydów był także niższy aniżeli w innych większych aglomeracjach miejskich. Można tu co prawda wnieść zastrzeżenie, że
stopień deklaracji języka hebrajskiego jako ojczystego mógł być związany z zakresem wpływów ruchu syjonistycznego, deklarującego powrót do hebrajskiego
nie tylko w liturgii. Należałoby zatem porównać wpływy syjonistów w Lublinie
i innych miastach. Deklaracje językowe mogły być zarazem deklaracjami politycznymi.
Kolejną cechą społeczności żydowskiej Lublina w międzywojennym dwudziestoleciu byl wysoki wskaźnik analfabetyzmu, 42,5% w 1921 roku w stosunku do 26,9% dla rzymskich katolików. Był to wskaźnik odbiegający znacznie
od współczynnika dla ogółu ludności żydowskiej Polski, wynoszącego wówczas
28,3%, a dla mieszkańców miast 25,1%. Dodajmy, że w skali całej Polski odsetek analfabetów wśród Żydów byl niższy aniżeli w pozostałych grupach ludności.
Wynikało to z zasad religijnych, które nakazywały, by każdy ojciec uczył syna
Tory i posyłał dzieci do szkoły. Najwyższy wskaźnik analfabetyzmu wśród lubelskich Żydów odnotowano wśród starszych kobiet. Dla grupy powyżej 60 lat
wynosił on 58,9%. Był to także rezultat tradycji. Nie otrzymały one bowiem
możliwości nauki w chederze ani w szkole świeckiej. W rezultacie społeczność
żydowska Lublina jawi się na tle tak kraju, jak i innych miast jako mało wykształcona, zacofana, bardziej niż inne ograniczona własnym kręgiem.
Niewiele zmieniła się od wieku X I X struktura zawodowa społeczności żydowskiej. Nadal dominowało zatrudnienie w handlu i rzemiośle z widoczną koncentracją w tzw. przemyśle odzieżowym i galanteryjnym, częściowo spożywczym
i budowlanym. Przeważały maleńkie sklepiki i warsztaty, zatrudniające najczęściej jedynie rodzinę właściciela i krewnych. Zmiana tej struktury była bardzo
trudna. Na przykład ograniczenia natury religijnej, tzn. konieczność świętowania
dwóch dni w tygodniu (soboty jako święta żydowskiego i niedzieli jako chrześcijańskiego), utrudniały znalezienie pracy w dużym zakładzie i to niekoniecznie
państwowym. Sobotnia nieobecność w pracy dezorganizująco wpływałaby na
proces produkcji. Istniała poza tym pewna niechęć do zatrudniania Żydów w instytucjach i przedsiębiorstwach państwowych i komunalnych w sytuacji, gdy
wielu Polaków pozostawało bez pracy. Można zatem mówić o pewnej dyskry-
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minacji społecznos'ci żydowskiej, aie wydawała się ona wówczas na tyle oczywista, że traktowano ją jako zjawisko normalne. W 1921 roku wprowadzono
państwowy monopol tytoniowy i rząd wykupił wszystkie prywatne przedsiębiorstwa tej branży, co automatycznie równało się zamknięciu przedsiębiorstw żydowskich w Lublinie i utracie pracy przez 150 żydowskich robotników. Podobne
skutki spowodowało powstanie monopolu spirytusowego.
Dodajmy, iż żydowski inteligent, absolwent wyższej uczelni, jeżeli nie otworzył własnej kancelarii adwokackiej, gabinetu lekarskiego czy innego zakładu
lub też nie znalazł pracy w instytucji żydowskiej, miał niewielkie szanse, aby
poza społecznos'cią żydowską dostać pracę w swoim zawodzie. Niejednokrotnie
deklasował się otwierając, zmuszony koniecznością, kolejny żydowski sklepik
lub podejmując pracę w warsztacie ojca. Na marginesie dodajmy, iż stan ten był
częstym powodem frustracji, także politycznych, popychających młodzież żydowską w kierunku komunizmu deklarującego (przynajmniej w teorii) równe dla
wszystkich prawa realizowania aspiracji życiowych.
Lata II wojny przyniosły zagładę społeczności żydowskiej Lublina. Według
spisu przeprowadzonego w październiku 1939 roku w Lublinie zamieszkiwało
przeszło 37 tys. Żydów. Od początku wojny traktowano ich jako osoby pozbawione elementarnych praw. W październiku 1939 roku na polecenie nadburmistrza Krugera przeprowadzono wśród ludności żydowskiej rekwizycję butów,
bielizny, futer oraz żywności. Od listopada wszyscy Żydzi musieli nosić specjalne opaski identyfikacyjne. Gwiazdą Dawida oznaczone być musiały wszystkie
przedsiębiorstwa i sklepy żydowskie. W tym samym miesiącu nałożono na gminę
żydowską kontrybucję w wysokości 342 tys. złotych. Wszyscy Żydzi w wieku
15-60 lat podlegali obowiązkowi pracy. Wypełniano ten obowiązek tworząc dla
ludności żydowskiej obozy pracy na terenie miasta, a następnie wysyłając robotników do kilkudziesięciu obozów pracy rozsianych po całej Lubelszczyźnie.
W 1940 roku usunięto ludność żydowską z „chrześcijańskich dzielnic" miasta, co
po części związane było także z przygotowaniem mieszkań dla niemieckiej administracji wojskowej i cywilnej. Kolejnym krokiem było utworzenie w marcu 1941
roku „dzielnicy zamkniętej" obejmującej część Starego Miasta, ul. Lubartowskiej
oraz Podzamcza i Kalinowszczyzny. Także w 1941 roku rozpoczęto akcje wysiedlania ludności żydowskiej z Lublina do innych powiatów dystryktu lubelskiego.
Od marca 1942 roku było to wysiedlanie przymusowe połączone z masową eksterminacją w obozach zagłady, przede wszystkim w Bełżcu, gdzie straciła życie
większość lubelskich Żydów. Kilka tysięcy pozostałych przy życiu przeniesiono
w kwietniu 1942 roku do nowego getta przy Majdanie Tatarskim na przedmieściach Lublina. We wrześniu, październiku i listopadzie tegoż roku skierowano
ich z nowego getta do pobliskiego obozu na Majdanku, gdzie w listopadzie
w komorach gazowych oraz przez rozstrzelanie nastąpiło „ostateczne rozwiązanie
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kwestii żydowskiej". Po wymordowaniu Żydów dzielnice przez nich zamieszkałe,
tzn. Podzamcze, Wieniawa, Majdan Tatarski, zostały zrównane z ziemią.
Stary cmentarz żydowski, budynek Jeszybotu, niewielka izba pamięci przy
ul. Lubartowskiej przypominają o wielowiekowej obecności tej społeczności
w dziejach Lublina, społeczności, która zniknęła w tak tragicznych okolicznościach. Cerkiew Przemienienia Pańskiego, kościół ewangelicki nadal są ośrodkami, które gromadzą zamieszkujących w mieście prawosławnych i ewangelików,
przypominają o ich wielowiekowym trwaniu, o obecności w dziejach miasta,
wkładzie w jego rozwój materialny i kulturalny. Pamiętajmy o wszystkich, którzy przez wieki żyli z nami, o wszystkich, dla których Lublin przez pokolenia
był miastem rodzinnym.

JERZY STARNAWSKI

LUBLIN W LITERATURZE
I LITERATURA O LUBLINIE.
OD KADŁUBKA DO CZECHOWICZA
Zasłużony polonista lubelski, August Grychowski (1888-1973), jest autorem
książki, która w trzecim wydaniu, pos'miertnym, otrzymała tytuł „Lublin i Lubelszczyzna w życiu i twórczości pisarzy polskich od średniowiecza do 1968 r."
Tu zgodnie z koncepcją całego przedsięwzięcia wypadnie się ograniczyć do stolicy regionu. Odpadną więc takie rewiry jak Zamość, który byl na przełomie X V I
i X V I I wieku ostatnią w Polsce redutą renesansu, a w środowisku literackim tamtejszym działał Simonides, zaś w wieku X X mieszkał tu Bolesław Leśmian, jak
Puławy, które na przełomie X V I I I i X I X wieku rywalizowały z Łazienkami Stanisława Augusta, a w gronie poetów tamtejszych tworzył Kniaźnin, jak Nałęczów,
chlubiący się Prusem i Żeromskim. Są miasta w dziejach naszych ważniejsze,
mające w zakresie kultury tradycje znacznie donioślejsze niż Lublin. Odegrało
jednak pewną rolę położenie miasta: w Rzeczypospolitej przedrozbiorowej na
polowie drogi pomiędzy Krakowem — stolicą Korony — i Wilnem — stolicą
Wielkiego Księstwa Litewskiego; w wieku X I X i X X na połowie drogi pomiędzy stolicą Królestwa (po odzyskaniu niepodległości całego kraju) — Warszawą
— i stolicą Galicji — Lwowem. To położenie zdecydowało o sporym znaczeniu
miasta.
Przegląd dzieł mówiących o Lublinie rozpocząć wypadnie od Wincentego
Kadłubka (zm. 1223), który w „Kronice polskiej" (Ks. I, rozdz. 17) podał
fantastyczną wzmiankę o siostrze Juliusza Cezara, Julii, wydanej za Lestka III,
która, stawszy się księżną słowiańską, założyła miasto Julia zwane później
L u b l i n e m . W tej relacji wyssanej z pałca (co nie było odosobnionym faktem
w wiekach średnich) jest jednak ziarenko prawdy: pierwsze utrwalenie nazwy
miasta. Można przy tej okazji nadmienić, że Lublin wypłacił się w jakiejś mierze
swemu pierwszemu piewcy, jeszcze w średniowieczu. Wincenty Kadłubek był
pierwszym autorem polskim omawianym z katedry uniwersyteckiej przez Jana
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z Dąbrówki w Akademii Krakowskiej, w czwartym dziesiątku lat X V wieku.
Uczniowie Jana z Dąbrówki przepisywali tekst „Kroniki" wraz z marginaliami —
komentarzami swego mistrza i czytali Wincentego z młodzieżą jako nauczyciele.
Mamy informację, że w 1481 roku objaśniał naszego pierwszego kronikarza
Tomasz z Bogusławie, rektor szkół lubelskich.
Największy pisarz polskiego średniowiecza, Jan Długosz (1415-1480), przebywał w Lublinie w latach 1473-1476, na Zamku lubelskim uczył synów królewskich. O Lublinie, znanym z autopsji, pamiętał i jako historyk, i jako geograf.
Wielkie dzieło o dziejach Polski poprzedził opisem geograficznym, „Chorografią" (w ks. I), w której nie poskąpił wiadomości o ziemi lubelskiej, a szczególnie o jeziorach. Liczne wzmianki o Lublinie rozsiane są w odpowiednich
miejscach wszystkich dwunastu ksiąg „Annalium". Był Długosz także autorem
dzieła „Liber beneficiorum Dioecesis Cracoviensis", które po wiekach jest dla
nas pierwszym zarysem geografii gospodarczej dużej części Polski, bo biskupstwo krakowskie obejmowało wówczas prawie całą Małopolskę w historycznych
granicach prowincji. O uposażeniach parafii lubelskich oczywiście pisał. Jednocześnie z Długoszem uczył królewskich synów Filip Kallimach Buonaccorsi
(1437-1496). Czy „Retoryka" jego, zagubiona w X I X wieku, szczęśliwie odnaleziona i wydana drukiem po drugiej wojnie światowej, była wykładem dla synów
Kazimierza Jagiellończyka i czy była wykładana właśnie na lubelskim zamku?
— tego nie dowiemy się nigdy.
W pierwszej połowie X V I wieku tworzył Biernat z Lublina (ok. 1465ok. 1529). Przylgnęła do niego nazwa miejscowości, która być może była
tylko miejscem urodzenia i miejscem krótkotrwałej służby u lubelskiego kupca
Łazarza. Poza tym spędził życie na dworach wielu możnych panów, nawet nie
zawsze w ziemi lubelskiej. Według świadectwa Jana Małeckiego z 1547 roku
byl to „primus libellorum polonicorum autor, vir doctissimus et lingua polonica
peritissimus"; według tego samego świadectwa był autorem „Raju dusznego"
i „Żywota Ezopa" wraz ze zbiorem bajek, pisał też „multa alia". Na tej podstawie
łączono z Biernatem szereg innych utworów, choć prawdopodobieństwo nie
zawsze jest duże. W dochowanej spuściźnie stanowczo Biernatowej „lubelskość"
nie znalazła wyrazu.
Mikołaj Rej (1505-1569) był poetą Małopolski od Żórawna pod Haliczem,
gdzie się urodził, aż po Kraków, w którym miał kamienicę potrzebną mu do
działalności publicznej. Dobra miał i w południowej części województwa lubelskiego, i w pobliskiej ziemi chełmskiej. Horyzont geograficzny w „Zwierciadle",
w biogramie podpisanym imieniem Andrzeja Trzecieskiego („z Polski [... ] jako
żyw za żadną granicę nie wyjechał, chyba w Księstwie Litewskim bywał; i to
barzo mało") i w „Przemowie krótkiej do poćciwego Polaka stanu rycerskiego"
( „ Z granice polskiej nigdziem nie wyjechał") znajduje potwierdzenie w II roz-
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dziale „Zwierzyńca", w której konterfekty senatorów i szlachty Małopolski mają
wyraźną przewagę nad niezbyt licznymi Wielkopolan i tylko kilkoma poświęconymi najwyżej postawionym osobom w Wielkim Księstwie Litewskim. Jest konterfekt wojewody lubelskiego, kasztelana, starosty lubelskiego, „paniąt i szlachty"
lubelskiej ziemi. Jednakże w biografii Reja miejscowości na obszarach położonych między Wisłą i Bugiem odgrywają rolę większą niż Lublin. W jednej sprawie „lubelskiej" uaktywnił się: wystąpił jako obrońca Erazma Otwinowskiego,
który w czasie procesji Bożego Ciała w Lublinie zbezcześcił Eucharystię i poturbował celebransa. Żądał Rej tylko, by Otwinowski zapłacił za połamaną monstrancję.
Wzmianka należy się Stanisławowi Orzechowskiemu (1513-1566), który,
choć nie lublinianin, w przemówieniu, jednym z ostatnich, wygłoszonym w Sądowej Wiszni (1566), zapowiadał parokrotnie sejm mający się odbyć w Lublinie,
na sejm ten przesiał Piotrowi Myszkowskiemu „Apologię «Quincunxa»"; korespondował z przebywającym w Lublinie Andrzejem Dudyczem.
Jan Kochanowski (1530-1584) był z Lublinem i ziemią lubelską związany.
Pomijając wzmianki w jego poezji dotyczące okolic miasta, bliższych i dalszych,
i ludzi z nimi związanych, nie można pominąć u Kochanowskiego malej „sagi
rodu Firlejów", tak bardzo lubelskiego. Jako drugi z kolei poeta łaciński, po
Andrzeju Krzyckim (1482-1537), stosunkowo mało związanym z Lublinem, poświęcił Mikołajowi Firlejowi, poległemu pod Sokalem (1519), pochowanemu
w firlejowskiej kaplicy w kościele Dominikanów w Lublinie wierszowane epitafium. Do Jana Firleja, wojewody lubelskiego, skierował Kochanowski łaciński
epigramat (w księdze „Epigramatów" poz. 103). Pamięci wojewodziny, Zofii
z Bonarów (zm. 1564), poświęcił dwie polskie fraszki (III, 66, 67). Do syna Jana
i Zofii. Mikołaja, przy końcu życia kasztelana bieckiego, skierował: odę V w
księdze „Liryków"; elegię IV 3; epigramaty 33, 76. Upamiętnił także posiadłość
Firlejów pod Lublinem, Dąbrowicę, łacińskim epigramatem (poz. 72). Zwróciła
też uwagę poety inna miejscowość podlubelska, w X X wieku już od kilkudziesięciu lat dzielnica Lublina, wieś Dziesiąta, wówczas we władaniu Jakuba Montana,
archidiakona lubelskiego. W czterowersowej fraszce (II 67) wyliczył poeta w pytaniu retorycznym, gdzie to widział wsie od pierwszej do dziewiątej, po czym
stwierdził, że był tylko „w dziesiątej, która przy Lublinie". Notabene do Montana
skierował także fraszkę II 98.
W roku 1569 odbyło się w Lublinie, gdzie przebywał król Zygmunt August ze
względu na podpisywany akt unii, odnowienie hołdu pruskiego przez Albrechta
II Fryderyka. Uroczystość tę upamiętnił Kochanowskiego „Proporzec", opisujący jak to
[ . . . ] w z a c n y m ubierze i w złotej koronie
S i a d ł p o m a z a n i e c B o ż y na s w y m p a ń s k i m t r o n i e .
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Upamiętnił także ten akt doniosły poemat okolicznościowy Jana Ponętowskiego (zm. 1586).
Kochanowski zmarł w Lublinie 22 sierpnia 1584 roku na atak apoplektyczny,
w chwili wygłaszania przemówienia do króla Stefana Batorego; wysunięto
hipotezę, że w sprzeczce z królem, któremu przedstawił sprawę zabicia przez
Turków szwagra swego, Podlodowskiego.
Autor „Trenów" był przedmiotem elegii żałobnych łacińskich i polskich. Lublinianin, burmistrz miasta, Sebastian Fabian Klonowie (zm. 1602), pożegnał poetę czarnolaskiego „Żalami nagrobnymi" (1585). W dedykacji cyklu pisał o sławie Kochanowskiego „zwłaszcza tu, w Lubelskim kraju". Lubelskie „narzekania [ . . . ] z płaczem krwawym" wspominał w żalu VII. Był Klonowie autorem
prozaicznej relacji łacińskiej o pożarze miasta (1574). Łaciński cykl dystychów
„Philtron" (1582) poprzedził dedykacją mówiącą, że Lublin jest miastem obdarzonym specjalnie przez niebo. Poemat łaciński „Roxolania" (1584) zawiera na
początku wzmiankę o Lublinie na szlakach handlowych.
Marcin Kromer (ok. 1512-1589), który historię Polski w większej mierze
niż Długosz dopełnił opisem geograficznym, w osobnym dziele „Polska..." —
(powst. 1573, druk. 1577), pisał o Lublinie: „Nie jest to wprawdzie miasto wielkie
obszarem, ale pięknie zabudowane i słynne z wymiany handlowej".
Protestantyzm rozwijał się w Lublinie i w Lubelskiem. Jakub Lubelczyk
(2. pol. X V I w.), tłumacz „Psałterza", protestant związany — jak się zdaje
— z kręgiem pińczowskim byl, podobnie jak Biernat z Lublina, lublinianinem
z przydomka; nie znamy szczegółów jego życia i nie wiemy o jego działalności
w Lublinie. Istniało domniemanie, zachwiane, że Anonim Protestant X V I wieku
to wspomniany już Erazm Otwinowski (ok. 1526-1614). W wierszach Anonima,
odnalezionych w końcu X I X wieku, ogłoszonych na początku X X wieku, są
wzmianki o Lublinie; czuje się, że to stolica regionu. W Lublinie działał m.in.
Marcin Czechowic (1532-1613).
Piotr Ciekliński, tłumacz „Potrójnego z Plauta", był drugim obok Simonidesa
poetą renesansowego Zamościa. Adaptację komedii rzymskiej, która w naszej
literaturze stała się pierwszą udatną komedią, ulokował Ciekliński we Lwowie,
ale uczynił wzmiankę o „furmanie z Lublina". Dystych o lubelskich „zamtuzach",
do których chodzić „niebezpieczna", znamy z cyklu „Wiersze zbieranej drużyny"
(początek X V I I w.). Wzmiankę o gospodzie w Lublinie „na Przedmieściu
Krakowskim" czytamy w „Komedii rybałtowskiej nowej" (1615).
Parokrotnie w swym dość bogatym pisarstwie wspominał o Lublinie Szymon
Starowolski (1588-1656). W dziele opisowym „Polska..." (1632) pisał: „Lublin [ . . . ] lubo nie bardzo przestrzenny, tak dobrze jest zbudowany, że prawie nie
ustępuje żadnemu miastu w całej Sarmacji ani przyjemnym położeniem, ani zdrowym powietrzem, ani żyznością ziemi czy obfitością wszelkich innych rzeczy,
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służących nie tylko do życia, ale i do splendoru i zbytku". W dziele „Sarmatiae
bellatores" (Wojownicy sarmaccy, 1631) utrwalił zwięźle, ale bardzo wyraziście
legendę o tym, jak to sen Leszka Czarnego stał się powodem wybudowania
kościoła farnego Św. Michała Archanioła w Lublinie. Jako dominikanin działał
w Lublinie Paweł Ruszel (ok. 1593-1658), historyk zakonu, a więc i biograf
pisarzy dominikańskich, postać upamiętniona kaplicą Matki Boskiej Ruszelskiej
w kościele dominikańskim żyjąca w legendzie.
Samuel Twardowski (ok. 1600-1661) w „Satyrze na Twarz Rzeczypospolitej"
(1640) wspomniał o przedajności sędziów lubelskiego trybunału. Krzysztof Opaliński (1609-1655), wojewoda poznański, pisał do brata Łukasza (1612-1662):
„Jam jednego roku dwa razy był w Lublinie [ . . . ] " (22 grudnia 1641 r.); list
z 11 maja 1646 roku także pisał z Lublina. Do grodu trybunalskiego ciągnęły
go sprawy sądowe; o tym, co się dzieje „w trybunałach", wspominał w „Satyrach" (1650). „Wieżę w Lublinie" wspomniał Łukasz Opaliński w satyrycznym
poemacie „Coś nowego" (1652), a później Jakub Teodor Trembecki (1643-ok.
1720) w jednej z fraszek. Wacław Potocki (1621-1696) nazywał „okrutnym"
i „szalonym" jednego z marszałków lubelskiego Trybunału. Wespazjan Kochowski (1633-1700) i Jan Gawiński (zm. 1684) poświęcili utwory wierszowane ściętej z wyroku Trybunału lubelskiego Agnieszce Zatorskiej (1681). Do deputatów
Trybunału zwrócił się Kochowski w wierszu „Areopagus polski".
Są jednak w wielkim zbiorze Kochowskiego „Nieprożnujące prożnowanie"
(1674) także pogodniejsze wzmianki o Lublinie, np. fraszka „Tydzień", mówiąca
o dzielnicy Lublina Czwartek (niewątpliwie nawiązanie do fraszki Kochanowskiego o Dziesiątej). „Apologija za Janem Kochanowskim" kończy się przypomnieniem, że poeta zmarł w Lublinie. Żartobliwie wspominał kilkakrotnie o Lublinie Daniel Bratkowski (zm. 1702) w zbiorze wierszy satyrycznych „Świat po
części przejrzany" (1697).
Nie mogło zabraknąć wzmianki o Lublinie w encyklopedycznym, choć nienowożytnie pojętym dziele Benedykta Chmielowskiego „Nowe Ateny" (17531756). I nie mogło zabraknąć hasła w wielotomowym dziele Johanna Heinricha
Zedlera „Grosses Vollstandiges Universal — Lexicon" (por. t. 18, szp. 622),
w którym polonica są niezwykle obfite ze względu na to, że Saksonia i Polska
były wtedy pod wspólnym berłem. W Lublinie wyszły w dobie saskiej dwa
dzieła ważne w dziejach retoryki polskiej: Jana Ostrowskiego-Daneykowicza
(zm. 1751) „Swada polska" (1745); „Mowy wyborne z rożnych polskich krasomówców wyjęte, a ku sławie i pożytkowi Polakow z przydatkiem listów wydane" (1759).
Książę poetów doby stanisławowskiej, Ignacy Krasicki (1735-1801), był
w 1765 roku prezydentem Trybunału lubelskiego. Korespondencja poety zawiera
listy królewskie pisane doń do Lublina. Echa tego epizodu z życia poety odnaj-
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dziemy przede wszystkim w części I „Mikołaja Doświadczyńskiego przypadków"
(1776), ale i w komedii „Pieniacz" (1779-1780), i w bajce „Pieniacze"; dopatrywano się ich w innych jeszcze utworach. Oczywiście, nie mogło zabraknąć
wzmianki o Lublinie w „Opisaniu podróży z Warszawy do Biłgoraja" (1782),
choć nie jest ona zbyt wyrazista. Natomiast odrzucić należy domniemanie jakoby Lublin był terenem akcji „Monachomachii" (1778). Były propozycje, mające większe uzasadnienie, łączenia poematu z Przemyślem, ostatnio z Górą Kalwarią. Wydaje się, że nie trzeba wskazywać konkretnego miasta. W percepcji
świetnego utworu poety, którego jednym z nąj szczęśliwiej używanych środków
artystycznych była dyskrecja, przeszkadza czytelnikowi wskazanie „nazwiska"
miasta, zatajonego przez poetę argumentem: „nic to albowiem do rzeczy nie
przyda".
Adam Naruszewicz (1733-1796) towarzyszył królowi Stanisławowi Augustowi w podróży do Kaniowa (1787) i podróż tę opisał w „Diariuszu" (17871788). Celem podróży było spotkanie z Katarzyną II na Dnieprze, rzece granicznej. Mówiło się, że Stanisław August wydał trzy tysiące dukatów, stracił trzy
miesiące po to, by carycę widzieć przez trzy godziny. Trasa wiodła przez Lublin,
czego pomnikiem są inicjały S.A.R. na bramie Grodzkiej. Przejazd przez Lublin
opisał oczywiście Naruszewicz.
Franciszek Zabłocki (1757-1821) dał przeróbce z francuskiej komedii Hauteroche'a „Crispin medecin" tytuł „Doktor lubelski" (1781); wprowadził oczywiście elementy lokalizujące adaptację. Jako proboszcz Końskowoli pisał Zabłocki
21 kwietnia 1819 roku do nieznanego adresata o niemożności przybycia do Lublina, gdzie miał coś do załatwienia. Obraz Trybunału lubelskiego przekazał Jan
Duklan Ochocki (1766-1837) w .Pamiętnikach..." — (wyd. pośmiertne, 1857);
przebywał w Lublinie w latach 1788-1792.
Trwale ślady pobytu w Lublinie pozostawił nauczyciel tutejszej szkoły wydziałowej z lat 1780-1781, Jacek Przybylski (1756-1819), i Franciszek Salezy
Jezierski (1740-1791), kierujący szkołą w latach 1781-1784. Ale pisarstwo ich
jest „ogólnopolskie". Wspomnieniami ze szkół lubelskich rozpoczynają się „Pamiętniki" Kajetana Koźmiana (1771-1856), pisarza, którego rezydencja była
w pobliskich Piotrowicach, ale który w publicznej działalności związał się z Lublinem. W „Pamiętnikach" przekazał niepowtarzalny obraz Lublina aż do takich
szczegółów, że w Dziesiątej można było za jego czasów jeszcze lysia upolować. Z Lublinem wiążą się liryki Koźmiana, niekiedy tylko w tytule, jak np.
„Oda na zawieszenie orłów francuskich w Lublinie" (1809), ale z kolei poemat
„Stefan Czarniecki" (1858), bardzo spóźniony co do założeń artystycznych, zawiera hołdownicze apostrofy do Lublina, nawet niespodziewane. Zaprzyjaźniony
z Koźmianem Franciszek Morawski (1783-1861), generał, był w latach 18191826 i później 1828-1830 dowódcą brygady w Lublinie. W poezji nie utrwalił
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miasta, ale gdy w 1826 roku opuścił je, pisał do Koźmiana: „niemiłych wspomnień nie zostawuję po sobie".
Nie można zapomnieć utworu bardzo słabego Wincentego Kamieńskiego
(ok. 1768- po 1811) „Przypadków lubelskich", gdyż obraz Lublina jest tu dość
dokładny. Stanisław Staszic (1755-1826), czynny w bardzo wielu dziedzinach,
był także autorem raportu dla namiestnika Królestwa „Stan uporządkowania m.
Lublina, dn. 1 października 1824 r.", w którym stwierdzał, że Lublin „przybiera
postać porządnego miasta".
Julian Ursyn Niemcewicz (1757-1841), który w „Powrocie posła" (1790)
w usta starosty Gadulskiego włożył relację o dworku w Lublinie otrzymanym
w posagu za żoną, przeżywał szczególnie wydarzenia w Lublinie z 1569 roku.
W „śpiewie historycznym" o Zygmuncie Auguście (1816) upamiętnił unię lubelską i hołd pruski z 1569 roku, a w „Janie z Tęczyna" (1825) bohatera swego,
starostę lubelskiego, widział w akcji przygotowań do uroczystości z 1569 roku
(anachronizm: nie żył on już od 1563 r.). W latach 1811-1828 odbywał „podróże
historyczne po ziemiach polskich" i upamiętnił je w książce pod takim tytułem.
Wzmianki o Lublinie pod rokiem 1811, 1816, 1820 dotyczą przede wszystkim
niszczenia pamiątek po doniosłym akcie unii; wywołało to głęboki żal poety.
Nazwał Niemcewicz Lublin .jednym z celniejszych miast polskich". Gościem
wspomnianego F. Morawskiego był w 1822 roku Kajetan Jaksa Marcinkowski
(zm. 1832), który w wierszowanym opisie „Pobytu u przyjaciela w Lublinie"
(1822), podobnie jak Niemcewicz, bolał nad zwaloną kolumną Unii Lubelskiej
i zburzeniem zamku królewskiego.
Ważnym wydarzeniem było wydanie „Almanachu lubelskiego na rok 1815
dla amatorów literatuiy ojczystej". Ów pierwszy w Polsce noworocznik literacki
wydał Klemens Urmowski, wydrukował starannie Jan Karol Pruski. Zebrano tu
sporo z twórczości przedwcześnie zmarłego Józefa Sygierta (1780-1804), pomieszczono Kazimierza Puchały: „Opis historyczno-malarski departamentu lubelskiego". Na zwaliskach zamku w dawnym kształcie stał już w Lublinie zamek
taki, jaki trwa do naszych czasów i ten widzimy na ilustracji w „Almanachu".
Koneksje z Lublinem największych naszych romantyków były niezwykle nikłe. Od 1821 roku nauczycielem .jeografii" i historii naturalnej w Lubelskiej
Szkole Wojewódzkiej był sekretarz Towarzystwa Filomatów, Onufry Pietraszkiewicz (1793-1863). Szybko postarał się o przeniesienie z tego „miastka". W liście
do Jana Czeczota (1796-1847) z 2 grudnia 1821 roku pisał: „Nie ma Lublin tyle
czarujących pozycji, jakie Niemen i Wilia tworzą, lecz na pięknych kobietach nie
zbywa". W tece podróżnej pragnął mieć „wiersze Adamowe" i na ziemi lubelskiej otrzymał I tom „Poezyj" Mickiewicza (1822), dla którego pozyskał sześciu
prenumeratorów. Wspomniany Morawski, choć klasyk, był czytelnikiem dostrzegającym talent Mickiewicza, o czym pisał z Lublina do Koźmiana, ale jego apro-
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baty nie uzyskał. W życiu i poezji Słowackiego nie odegrał Lublin żadnej roli;
w „kajecie geograficznym z roku szkolnego 1824/1825 jako uczeń Gimnazjum
w Wilnie nazywał województwo lubelskie „lublińskim", w czym nie byl odosobniony, Bystrzycę — „Bistrą", a pobliską Łęcznę — „Łęczycą". Norwid, który
w 1842 roku odbywał w towarzystwie Władysława Wężyka (1816-1848) podróż
po Królestwie i odwiedził Piotrowice, musiał zawadzić o Lublin, ale o tym nie
mamy danych.
Wincenty Pol (1807-1872) urodził się w Lublinie i w pewnych okresach
życia przebywał w mieście swego urodzenia. Istnieje nawet w Lublinie kult
poety-geografa, który ogarniał wyobraźnią całą Polskę i piewcą Lublina w swych
utworach właściwie nie był. Natomiast w prozie powieściowej i nowelistycznej
okresu międzypowstaniowego wiele było kart związanych z Lublinem. Henryk
Rzewuski (1791-1866) w „Pamiątkach Soplicy" (1831) w gawędzie „Trybunał
lubelski" utrwalił słynną legendę o diabelskim wyroku. Józef Korzeniowski
(1797-1863) akcję powieści „Krewni" ulokował częściowo w różnych okolicach
ziemi lubelskiej i potrącenia o stolicę regionu są oczywiście. Bardziej jeszcze da
się to powiedzieć o opowiadaniu „Wtorek i piątek" (1845). Pojedynek rozegrał
się na szosie „lublińskiej"; po pojedynku „pan Michał" siedział w lubelskim
więzieniu. Kraszewski (1812-1887) byl pisarzem Lublina i ziemi lubelskiej
w wielu utworach. Tylko przykładowo wspomnieć należy, że akcja powieści
współczesnej „Pan Walery" (1831) i historycznej „Maleparta" (1844) dzieje się
przede wszystkim w Lublinie, a spośród dzieł najważniejszych „Morituri" (1875)
zawiera bardzo plastyczny obraz miasta i przedmieścia Winiary (oczywiście
Wieniawa). Władysław Łoziński (1843-1913) w Lublinie ulokował w znacznej
części powieść „Legionista" (1870).
W Lublinie przebywała Narcyza Żmichowska (1810-1876) w latach 18491852 w więzieniu, w latach 1852-1855 na internowaniu. W liście z 1854 roku
pisała, że Lublin jest „śliczny z każdej strony widnokręgu, gdzie tylko na pół
wiorsty od niego staniesz". Felicjan Medard Fuleński (1825-1910) przebywał
w Lublinie w parę lat później (1856-1858), opisywał miasto w listach do
Marii Trębickiej. Krakowskie Przedmieście zdało mu się „niby małą Warszawą",
odmalował Lublin średniowieczny, i — już dziewiętnastowieczny — zamek
„pomiędzy parowami na wzgórzu, pełen wieżyczek i narożników, ponajeżany
blankami z groźną basztą w środku".
Historykiem Lublina, ale i beletrystycznie ujmującym lubelskie opowieści,
był Seweryn Zenon Sierpiński (1818-1843), przedwcześnie zmarły. Jednym z najwybitniejszych działaczy społecznych w dziejach Lublina byl Henryk Wiercieński
(1843-1923). .Pamiętniki" jego wyszły w 50 lat po śmierci. Cenzura nie puściła
w „Pamiętnikach" rozdziału o Chełmszczyźnie, ale prace publicystyczne Wiercieńskiego dotyczące problemu wydzielenia tej ziemi z obszaru Królestwa (1910,
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1913) są znane. Julian Wieniawski (1834-1912), pochodzący z rodziny zasłużonej zwłaszcza dla muzyki, brat sławnego Henryka (1825-1880), pisał o Lublinie
sporo w „Wędrówkach delegata" (1874), a przede wszystkim w „Kartkach z mego
pamiętnika" (1911).
Bolesław Prus (1847-1912) przeszedł do historii kultury narodowej jako
największy poeta Warszawy. Nie zmienia to faktu, że był „toutes proportions
gardees" także poetą Lublina. Nas'ladując Cezara zapisał w „Słówku o krytyce
pozytywnej" (1890): „Głowacki uczęszczał do szkół od r. 1856 do r. 1866".
W następnym akapicie pisał o „lubelskich szkołach". W 21 lat później, w „Notatkach z Lublina", wspomniał „gimnazjum obok Wizytek", a miasto zapamiętał
na całe życie jako „gród okazały, żywy, rozwijający się i nawet . . . jeszcze
trochę polski". Był we wspomnianych „Notatkach" wspaniałym kronikarzem lubelskiego życia kulturalnego i społecznego. W „Kartkach z podróży", pisanych
przez wiele lat od 1874 roku począwszy, znaczna część poświęcona została Lublinowi i okolicom. Reminiscencje z Lublina jawią się w wielu utworach, ale
uszanujmy fikcję powieściową. Wystarczy nadmienić tylko, że nazwisko Mincel było autentycznym nazwiskiem kupców lubelskich. Ochocki w „Lalce" to
Julian Ochorowicz (1850-1917), filozof, z którym Aleksander Głowacki kolegował w Lublinie i który sporo pisywał w lubelskiej prasie. Inny kolega, także
Aleksander, Świętochowski (1849-1938), pisał w 1925 roku w liście na zjazd
koleżeński: „ W Lublinie przesunęły się może najpiękniejsze dni mojego życia".
Henryk Sienkiewicz (1846-1916) przebywał niejednokrotnie w Lublinie;
przyjeżdżał jako prelegent, ale w twórczości powieściowej i nowelistycznej
wzmianki o tym mieście są nikłe. Z pomniejszych pisarzy bardziej był z Lublinem
związany Klemens Junosza Szaniawski (1849-1898), który szereg obrazków tu
ulokował i on pewną lubelską legendę w noweli „Cud na kirkucie" (1888) utrwalił. Pochowany jest Junosza na lubelskim cmentarzu. Pisarką lubelską była Zofia
z Przewłockich Kowerska (1848-1929), zapomniana zupełnie. Akcja wielu jej
nowel i powieści rozgrywa się w Lublinie. Już w niepodległej Polsce wystawiła
w Lublinie jedyny dramat, „O ziemię" (1922), drukowany tylko częściowo. Maria
Konopnicka (1842-1910) odwiedziła Lublin w 1893 roku, napisała wiersz „Lubelskiej młodzieży z podzięką i pozdrowieniem" (druk. 1905), interesowała się
sprawami unitów i o nich pisała poemat, zaniechany. Trupą teatralną, w gmachu
jeszcze wówczas na Starym Mieście, kierował od 1872 roku przez pewien czas
Zygmunt Sarnecki (1837-1922). W nowym teatrze, przy ul. Namiestnikowskiej
(dziś Narutowicza), występowała raz Helena Modrzejewska (1891), parokrotnie
Gabriela Zapolska (1860-1921) — (1887, 1895, 1897), także jako Kaśka Kariatyda. Zasłużonym dyrektorem teatru był Tomasz Andrzej Chełchowski.
W życiu naukowym Lublina człowiekiem-instytucją był Hieronim Łopaciński (1860-1906). W pracach badawczych typu historycznego służył przede
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wszystkim miastu. Położył zasługi dla poszukiwań naukowych w zakresie folklorystyki, w czym współpracował z Antoniną z Kowerskich Rządziną (18711946), córką wspomnianej literatki, folklorystką, tłumaczką z języków obcych,
z którą m.in. współredagował w 1898 roku księgę ku czci Mickiewicza, pozostałą
w rękopisie. Księgozbiór po Lopacińskim stał się zalążkiem biblioteki, która nieprzerwanie służy miastu i nauce polskiej od 1907 roku. Przed gmachem biblioteki
im. Łopacińskiego stoi pomnik uczonego; prochy jego spoczywają na lubelskim
cmentarzu. Ksiądz Jan Ambroży Wadowski (1839-1907) był historykiem miasta
jako autor monografii „Kos'cioły lubelskie" (1907).
Stefan Żeromski (1864-1925) zawadzał często o Lublin w czasie swych bardzo częstych odwiedzin Nałęczowa. Brak w jego pisarstwie obszerniejszych opisów Lublina, ale potrącenia są obfite. Współpracował z lubelskim „Kurierem"
wydawanym od 1906 roku. Pismo propagowało twórczość pisarza. Duchowy
uczeń Żeromskiego, Andrzej Strug (Tadeusz Gałecki, 1871-1937), był lublinianinem, wychowankiem szkoły, w której kształcił się jeszcze przed jego urodzeniem
Aleksander Głowacki. Pierwszy z wymienionych kształcił się jeszcze w szkole
z polskim językiem wykładowym, drugi — już w szkole rosyjskiej. W „Dziejach jednego pocisku" (1910) wprowadził Strug dużo reminiscencji z Lublina
(m.in. wzmiankę o „profesorze Łopacie"). Są one i w innych utworach, bodaj
w „Pokoleniu Marka Świdy" (1925), w „Odznace za wierną służbę" (1926) —
(wkroczenie Legionów do Lublina). Częściowo w Lublinie rozgrywa się akcja arcydzieła powieściowego Józefa Weyssenhoffa (1860-1932) „Żywot i myśli
Zygmunta Podfilipskiego" (1898). Nie brak lublinianów w dalszej twórczości,
nierównej pod względem artystycznym. W dorobku Władysława Stanisława Reymonta (1867-1925) najczęstsze potrącenia o Lublin są w trylogii historycznej
„Rok 1794" (1913 i n.).
Poetką Lublina w pełnym znaczeniu tego słowa była Franciszka Amsztajnowa (1865-1942); należy ona i do Młodej Polski, i do dwudziestolecia międzywojennego; tom jeden, „Stare kamienie" (1924), wydała wespół z Józefem Czechowiczem (1903-1939), poetą o więcej niż pokolenie młodszym. Rówieśnicy
Czechowicza — literaci ... i grafomani lubelscy, by się posłużyć sformułowaniem utrwalonym w tytule książki o pisarzach Królestwa Kongresowego pióra
Jana Stanisława Bystronia, którzy po latach m.in. w twórczości pamiętnikarskiej akcentowali z mniejszą lub większą dozą prawdy koleżeństwo z jedynym
wielkim w tym środowisku, to: Konrad Bielski (1902-1970), Wacław Gralewski
(1900-1972) i inni. Nieco bardziej utalentowani byli: Tadeusz Bocheński (18951962), Kazimierz Andrzej Jaworski (1897-1973), obaj zasłużeni jako tłumacze:
Bocheński z poezji antycznej, Jaworski z literatur słowiańskich. Jaworski mieszkał w Chełmie Lubelskim i tam wydawał w latach 1933-1939 „Kamenę", ale
ze względu na kontakty ze środowiskiem literatów lubelskich trzeba go uważać
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za poetę chełmsko-lubelskiego. Wśród utalentowanych nie można pominąć także
Józefa Lobodowskiego (1909-1988), autora „Szopki lubelskiej" (1937), w latach
młodości lewicującego, uważanego powszechnie za komunistę, który jednak po
kilku latach działalności zaczął przechodzić ewolucję (w środowisku warszawskim, gdyż Lublin opuścił na krótko przed drugą wojną światową), a po wojnie
stał się jednym z poetów emigracji, nie wspominanym w oficjalnych enuncjacjach o literaturze. W Lublinie spędził szereg lat Antoni Madej (ur. 1899), tu
upłynęła młodość Heleny Platty-Szorcowej (1908-1979).
Wszystkich przewyższył talentem Czechowicz. I on opuścił Lublin, podobnie
jak Lobodowski i Madej, przenosząc się na kilka lat przed wojną do Warszawy.
Ale poetą Lublina był w pełnym znaczeniu tego słowa. Był piewcą lubelskiego
Starego Miasta we wspomnianych „Starych kamieniach", był autorem „Poematu
o mieście Lublinie" (1934), w którym utrwalił obraz miasta widzianego od strony
Bystrzycy słowami:
L u b l i n nad łąką p r z y s i a d ) .
Sam był

—

i cisza.

Można w twórczości wielkich poetów obserwować użycie słów najlepszych z możliwych, genialne odnalezienie określenia najtrafniejszego i niezastąpionego. Zachwyt Juliana Przybosia nad Mickiewiczowskim sformułowaniem
„I w Ostrej ś w i e c i s z bramie" (podkreśl. J. S.) wydaje się w pełni uzasadniony.
Wszystkim pamiętającym Lublin przedwojenny stwierdzenie, że Lublin „nad łąką
p r z y s i a d ł " (podkreśl. J. S.), może się wydać osiągnięciem bliskim osiągnięciu
twórcy „Pana Tadeusza".
Środowisku poetyckiemu, niewątpliwie prężnemu, brakło czasopisma literackiego. Efemerydami okazały się „Lucyfer" (1921-1922, 2 nry); „Reflektor"
(1923-1925, 3 nry) — bardziej pamiętany ze względu na udział Czechowicza;
„Nowe Życie" (1925, 3 nry); Dodatek literacki „Ziemi Lubelskiej" (1927 i 1930);
dwa przedsięwzięcia Lobodowskiego „Barykady" (1932 nr 1; nr 2 skonfiskowany); „Dźwignia" (1934, 2 nry). Jedynie „Kamena" K. A. Jaworskiego, wydawana w pobliskim Chełmie, nie była efemerydą.
Proza w dwudziestoleciu międzywojennym nie dotrzymywała kroku poezji.
W twórczości Zofii Kossak-Szczuckiej (1890-1969), córki ziemi lubelskiej, stosunkowo rzadkie są przypomnienia Lublina. To samo dałoby się powiedzieć
o młodszej o pokolenie całe Hannie Malewskiej (1911-1983), której debiut książkowy, „Wiosna grecka" (1933), tematycznie z Lublinem nie związany, był osiągnięciem studentki historii KUL. Po latach w „Apokryfie rodzinnym" (1965)
autorka poświęciła wiele kart miastu swej młodości i świetnie skreśliła sylwetki
paru osób. „Poetką" Nałęczowa i Lublina była tylko Ewa Szelburg (1899-1986),
później Szelburg-Zarembina, przede wszystkim w cyklu rozpoczętym „Wędrówką
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Joanny" (1935). Niekiedy akcja utworów pisarzy nie związanych z Lublinem
była w Lublinie lokowana, by tylko przykładowo wspomnieć Piotra Choynowskiego (1885-1935) nowelę „O pięciu panach Sulerzyckich" (1928). Należy się
wzmianka książce, którą okres'lić wypadnie mianem „powieścidło" Stanisława
Łukasiewicza (ur. 1907) „Nauczyciele" (1936). Autor był przez rok polonistą
gimnazjalnym w szkole im. Vetterów (1933/1934) i w sposób dla wielu krzywdzący, a łatwy do rozszyfrowania „obsmarował" lubelskie nauczycielstwo. Kossak-Szczucka nie była pisarką Lublina, ale do Lublina przyjeżdżała w ostatnich
latach przed drugą wojną światową z odczytami, których łącznie wygłosiła pięć.
Dwukrotnie przyjechał z odczytami Gustaw Morcinek (1891-1969), który tuż
po wojnie Żegotę z „Zagubionych kluczy" (1947) uczynił wychowankiem KUL.
Odwiedził też Lublin Jan Wiktor (1890-1967), który w „Kurierze Literacko-Naukowym" (dod. do IKC) ogłosił cykl felietonów „Czar Lublina" (1936).
W odrodzonej Polsce liczba gimnazjów w Lublinie zwiększyła się kilkakrotnie w stosunku do stanu poprzedniego, a więc zwiększyła się liczba polonistów.
Przeważali wychowankowie UJ, uczniowie Ignacego Chrzanowskiego. Piętnastolecie objęcia katedry przez niezapomnianego mistrza studiów uczcili poloniści
zbiorowym tomem „Ignacemu Chrzanowskiemu uczniowie lubliniacy" (1926,
z małym opóźnieniem). Doniosłym wydarzeniem było powstanie uniwersytetu,
drugiej z kolei wyższej uczelni na obszarze między Wisłą i Bugiem po Akademii
Zamojskiej, działającej od 1594 do 1784 roku. Gdy w 1929 roku uczczono w Zamościu zjazdem naukowym trzechsetletnią rocznicę śmierci Simonidesa, padły
słowa, że w stallach kolegiaty zasiedli oprócz kilku gości z innych uniwersytetów profesorowie lubelscy „godni dziedzice Bursiusów, Stamigellich, Szolców,
Ursinusów, Birkowskich i wielu innych luminarzy dawnej chwały Akademii Zamojskiej". Jacy to byli „dziedzice", niech o tym przekona przypomnienie tylko
humanistów, i tylko tych, którzy dla historii Lublina zasłużyli się szczególnie.
Leon Białkowski (1885-1952), profesor historii średniowiecznej, był fenomenalnym znawcą Lublina. Jako świetny paleograf wydał „Lubelską księgę podkomorską X V w." (1934); ogłaszał „materiały do monografii Lublina", której nie
napisał; przy swej ogromnej wiedzy nie miał niestety daru wypisania. Aleksander Kossowski (1886-1965), profesor historii nowożytnej, „księgę życia" swego
poświęcił miastu, w którym wykładał — „Protestantyzm w Lublinie i w Lubelskiem" (1933). Z badaniami Białkowskiego i Kossowskiego sprzymierzały się
badania Jana Riabinina (1878-1942), kustosza archiwum, w młodości naukowej współpracującego z Łopacińskim, a spoza Lublina badania Stanisława Kota
(1885-1975). Wiktor Hahn (1871-1959), profesor historii literatury polskiej, dojeżdżający do Lublina ze Lwowa w latach 1921-1939, brał udział we wszystkich
zbiorowych przedsięwzięciach środowiska lubelskiego, pisał o tym, jaką rolę
odegrał Lublin w życiu i twórczości: Kraszewskiego (1925), Kochanowskiego
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(1931). Henryk Życzyński (1890-1940), profesor historii literatury polskiej, był
autorem szkicu syntetycznego „Poezja w Lubelszczyźnie (1918-1937)" — („Pamiętnik Lubelski" 1935/1937)". Człowiekiem-instytucją był Zygmunt Kukulski
(1898-1944), profesor pedagogiki i historii wychowania KUL, jednocześnie dyrektor gimnazjum im. Stefana Batorego, dawnej Szkoły Lubelskiej. W osobistym
dorobku Kukulskiego głównym nurtem były poszukiwania naukowe nad dziejami
szkolnictwa polskiego w dobie Komisji Edukacji Narodowej, Księstwa Warszawskiego i Królestwa Polskiego. Kilka prac dotyczących tego okresu wyraźnie łączy się z Lublinem, ze szkołami, z dziejami Towarzystwa Przyjaciół Nauk z lat
1818-1830.
Był Kukulski s'wietnym organizatorem, inicjatorem ważnych przedsięwzięć.
Żadne środowisko w Polsce nie uczciło tak znakomicie setnej rocznicy śmierci
Staszica (1926) jak Lublin za sprawą Kukulskiego: imponująca księga „Stanisław Staszic" wyszła z małym opóźnieniem w 1928 roku. Był redaktorem księgi, założycielem Towarzystwa Przyjaciół Nauk, powstałego w 1927
roku, które aż do 1939 roku świetnie rozwijało się edycyjnie. Pierwszym wiceprezesem przy Kukulskim — prezesie — był Julian Krzyżanowski (1892—
1976), który jako profesor łotewskiego uniwersytetu w Rydze wydał w pracach lubelskiego T P N znakomitą monografię „Romans polski X V I w." (1934),
nagrodzoną przez Lubelski Związek Pracy Kulturalnej. Sekretarzem generalnym był Ludwik Kamykowski (1891-1944), który ofiarnie wspierał Kukulskiego jako jego prawa ręka, własną pracą, w trudnych warunkach życiowych doszedł do docentury uniwersyteckiej. Był nauczycielem szkól lubelskich, przez rok tylko prowadził wykłady zlecone z literatury epoki baroku
w KUL. W 1936 roku przeniósł się do Krakowa, do uniwersytetu, w którym się habilitował. Tematyka lubelska wypływała raz po raz w jego drobnych rozprawach: o śmierci Kochanowskiego, o lubelskim wydaniu „Dafnidy"
Samuela Twardowskiego. Aktywny członek Zarządu TPN, później prezes Lubelskiego Związku Pracy Kulturalnej, Feliks Araszkiewicz (1895-1966), nauczyciel i wizytator szkół, po wojnie profesor KUL, oddany był całkowicie kulturze i literaturze regionu. Był autorem pierwszego studium monograficznego o Łopacińskim (1928), po wielu latach stanął na czele komitetu redakcyjnego księgi zbiorowej o nim (wyd. 1957). Był autorem pierwszego
studium o Arnsztajnowej. O teatrze jezuickim w Lublinie pisał ks. Ludwik
Zalewski (1878-1952), dyrektor gimnazjum ss. kanoniczek w Lublinie, podobnie aktywny w pracach TPN, jak Araszkiewicz, prezes Towarzystwa Bibliofilów, niejednokrotnie nazywany „proboszczem lubelskich literatów". Ze
względu na pracę „Lublin w literaturze współczesnej" („Pamiętnik Lubelski"
1938) wymienić trzeba dra Pawła Gdułę (1891-1957), nauczyciela w gimnazjum im. Jana Zamoyskiego, po wojnie wykładowcę UMCS. Środowisko
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naukowe tak pożyteczne upamiętnił Czechowicz w wierszu „ Z kroniki bibliofilów lubelskich", ze zwrotem bezpośrednio do „księdza Ludwika" skierowanym, zakończonym słowami: „Wspomnienie zapiszemy w serc swych pamiętniku".
Wymienić warto pewne poczynania poetów będących dopiero nadzieją.
Księga pamiątkowa „Prywatne Męskie Gimnazjum im. Stefana Batorego (Szkoła
Lubelska) w XXX-lecie" (Lublin 1936) podaje wiadomość o „prawdziwie filomackiej majówce", odbytej 26 maja 1932 roku. Wychodziło sumptem dyrekcji
pismo literackie „Skry", które zamarło na kilka lat przed wojną. W wypadku
samochodowym zginęła (1937) uczennica gimnazjum Heleny Czarnieckiej, Irena
Jasionowska. Jej tomik wierszy „Przerwany lot" wydano pośmiertnie (Lublin
1939) z przedmową nauczycielki, Heleny Radziukinasówny (1903-1947), pisującej co nieco. W Lublinie upłynęła młodość Jerzego Pleśniarowicza (1920-1978),
który jeszcze jako uczeń gimnazjum im. Stanisława Staszica debiutował w czasopismach, a fama głosiła o jego nieprzeciętnych zdolnościach. Po maturze wydał
zbiór „Śpiew pierwszy" (1939), niewątpliwie wtórny wobec Czechowicza, nie
pozbawiony pewnych udatnych pomysłów, np. w liryku „Lublin kiedy we mgle"
(pierwodruk: „Kamena" 1938, nr 6):
lipowa
ulica taka
bystrzyca jak szpilka wpięta
w ląk szarozielony plakat...

Po śmierci Puszkina napisał Mickiewicz: „Kula, która ugodziła Puszkina,
zadała cios straszliwy Rosji intelektualnej". Parafrazując te znane słowa, należy
orzec: „Bomba, która pozbawiła życia Czechowicza, zadała straszliwy cios
Polsce intelektualnej". W granicznym dla narodu naszego wrześniu 1939 roku
zginął młody jeszcze poeta dużego talentu, w dziejach literackiego Lublina
jeden z największych. Literackie życie Lublina odrodziło się po kilku latach
już w nowej rzeczywistości.

IRENEUSZ J. K A M I Ń S K I

O SZTUCE w LUBLINIE
O życiu, dziełach i organizacjach cechowych dawnych ( X V - X V I I I w.)
malarzy, rzeźbiarzy i rytowników l u b e l s k i c h

wiemy w zasadzie niewiele.

Znamy na przykład tylko dwa wybitniejsze malowidła wykonane w tym okresie
rękoma miejscowych artystów.
Dawny Lublin był miastem królewskim, prawda, ale przecież bez dworu,
tylko w sensie administracyjno-prawnym. Przynajmniej od polowy X V I do połowy następnego wieku chwalił się znaczną zamożnością patrycjatu i szlachty,
możliwościami intratnych robót przyciągnął licznych muratorów cudzoziemskich
(„panowie cechmistrze cechu murarskiego na schadzkach swych mówili po włosku"), ale mimo wszystko nie mógł stworzyć takiej sytuacji ekonomicznej, politycznej i psychologicznej, która terytorialnie prowincjonalne siedziby magnatów (nie mówiąc o stolicy kraju) wyniosłaby do rangi wielobarwnych ośrodków
ówczesnej sztuki. Dwory magnackie konkurowały ze sobą wzajem i z królewskim, przymierzały się do różnorakich wzorów zachodnioeuropejskich, troszczyły się o swój publiczny wizerunek, a w tych bojach i staraniach najlepszym
wojskiem najemnym okazywali się artyści — fachowcy zatrudniani po to, żeby
budować, propagować, podnosić prestiż, upamiętniać, ewentualnie sycić wrażliwość estetyczną patronów. Strategię ich działania określała panująca ideologia
(religia), taktykę — interesy chlebodawców, wartości artystyczne realizowanych
dziel — skala talentu najemników, władających zresztą różnymi językami: polskim, włoskim, niemieckim, francuskim, czasami — głównie w X V wieku —
ruskim.
Interesy renesansowych Firlejów sięgały podnóża tronu, więc m.in. w Janowcu zatrudniali oni biegłych w sztuce artystów, w tym wybitnego architekta
i rzeźbiarza królewskiego, Santi Gucciego. Latami przebywał on nad Wisłą, gdzie
się ożenił, rozbudował zamek i wystawił nagrobek Andrzeja i Barbary Firlejów,
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na którym zresztą widnieje późniejsza, celowo sfałszowana inskrypcja, iż jest to
nagrobek Stanisława Tarły.
Liczni artyści pracowali na dworach Lubomirskich, Potockich, Opalińskich,
Ossolińskich, Radziwiłłów (np. w Białej Podlaskiej), Zamoyskich, wreszcie w Puławach Czartoryskich, którzy zresztą nie tylko przyciągali tam cenionych architektów, malarzy, rzeźbiarzy i rytowników polskich i obcych w Polsce działających, ale jednocześnie — kontynuując kolekcjonerską pasję kilku królów —
kupowali za granicą dzieła sztuki, by ostatecznie zgromadzić majątek obejmujący, już po rozbiorach, 1500 obrazów. Były wśród nich takie arcydzieła, jak
„Dama z łasiczką" Leonarda da Vinci i „Krajobraz z miłosiernym samarytaninem" Rembrandta (dziś w krakowskim Muzeum Czartoryskich) oraz „Portret młodzieńca" Rafaela (zaginiony). Inna sprawa, że do puławskiego muzeum
Czartoryskich przyczłapała się i taka egzotyczna rewelacja, jak pantofel Montezumy (?!).
Jeśli nawet pytanie: miał czy nie miał Lublin wybitniejszych artystów?
zamaskujemy jakimś wyjątkowo poręcznym sofizmatem, to i tak nie uda się ukryć
faktu, że niemal wszystkie cenne a zachowane dzieła malarstwa, rzeźby i grafiki,
powstałe od X V do X V I I I wieku, wykonali twórcy z zewnątrz, sprowadzeni do
miasta dla realizacji jednego zadania.
Wyjątkowo wartościowe pod względem malarskim i ogólnokulturowym,
efektowne, znane w Europie freski w zamkowym kościele św. Trójcy są dziełem
niewielkiego, może trzyosobowego zespołu artystów ze Wschodu, którzy tematy
ewangeliczne i hagiograficzne przenieśli w początkach X V wieku na ściany
i sklepienie świątyni w stylistyce malowideł bizantyńsko-ruskich, modernizując
ją nieco (mistrz Andrzej w prezbiterium) na sposób zachodniogotycki albo też
wprowadzając w ów generalny porządek estetyczny refleksy serbskiego rękopisu,
widoczne w inskrypcjach.
Cenne i wielce oryginalne, może jedyne w swoim rodzaju w Polsce, jest też
inne malowidło ścienne Lublina, zrodzone z namiętności skrajnie odmiennych,
acz przyjemnie nękających człowieka od czasów rajskich. Datowane na II połowę X V I wieku, powstałe pewnie z zamysłu i ku satysfakcji reformacyjnych
innowierców, bardzo licznych na Lubelszczyźnie, pokrywa sklepienie i ściany
niewielkiej piwnicy, dawnej winiarni w staromiejskiej kamienicy, należącej wówczas do zamożnej, szlachecko-mieszczańskiej rodziny Lubomelskich, a dziś, po
latach zaniedbania, wreszcie remontowanej. Renesansowa polichromia w technice fresco secco składa się z napisu nad wejściem, dwóch kartuszy (jeden z nich
trzyma małpa) i ośmiu wyodrębnionych namalowanymi ramami scen figuralnych
o charakterze alegorycznym, z których większość negliżuje pułapki i eksponuje
radości zmysłowego miłowania, korzystając z semantyczno-erotycznych potencji
takich na przykład postaci mitologicznych, wtedy jeszcze nie cenzurowanych, jak
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Wenus i Amor, a także z mądrości Horacego, Wergiliusza, Katona i Marcjalisa,
cytowanych pod niektóiymi obrazami. A wszystko to oplatają bujne, roślinne
motywy dekoracyjne. Z naszego punktu widzenia bardziej pociągający jest fakt,
że to hedonistyczno-ironiczne dzieło stworzył malarz spoza Lublina, ujawniający
dobrą znajomość sztuki niemieckiej i języka Lutra, co sugerują niemieckie napisy
w obrębie malowidła.
Z kolei piętrowe nagrobki Mikołaja i Piotra Firlejów, przykład świetnej
rzeźby późnorenesansowej z manierystyczną inklinacją, wystawione w 1572 roku
w kościele Dominikanów — wiązane są również z warsztatem pozalubelskim,
Jana Marii Padovano, który swoją twórczością obejmował „rozległy obszar
kraju od Krakowa po Poznań na północnym zachodzie i Wilno na wschodzie",
mieszkając w ówczesnej stolicy.
Manierystyczna dekoracja rzeźbiarska na fasadzie kamienicy rajcy lubelskiego Sebastiana Konopnicy, stanowiąca dziś jedną z większych atrakcji turystycznych Starego Miasta, pochodzi z nieokreślonego warsztatu pińczowskiego,
może jednego z tych, które wyrosły w promieniach słynnego zakładu Santi Gucciego, swoistej manufaktuiy działającej jeszcze po śmierci mistrza w 1600 roku.
Spoza Lublina przywiózł swój warsztat Józef Majer, Morawianin osiadły
we Lwowie, obdarzony przez Augusta III tytułem nadwornego malarza. Przez
dwa lata (1756-1757) ozdabiał on rozległe wnętrza tutejszego kościoła Jezuitów,
dzisiejszej archikatedry, dematerializując ściany iluzjonistycznymi freskami (by
wkrótce potem w podobny sposób wymalować kościół Pijarów w Chełmie).
Dla innej świątyni lubelskiej, misjonarzy, pracował najbardziej chyba wzięty
malarz religijny X V I I I stulecia, oszałamiająco wydajny Szymon Czechowicz,
w młodości protegowany Franciszka Maksymiliana Ossolińskiego, na którego
koszt studiował w Rzymie.
Próbuje się wiązać z Lublinem imponującą postać malarza i grafika z czasów
manieryzmu i baroku, nadwornego artystę wszystkich trzech monarchów polskich
z dynastii Wazów, Tomasza Dolabellę, z którego warsztatu miało podobno wyjść
sześć wielkich płócien z historią św. Krzyża, ciemnych w tonacji, zawieszonych
wysoko w mroku naw bocznych tego swoistego i bogatego muzeum sztuki
dawnej, jakim się stał kościół Dominikanów, ufundowany przez Kazimierza
Wielkiego w 1342 roku, przekształcony architektonicznie po pożarze w 1575
roku i dobitnie zaakcentowany późnorenesansowym szczytem fasady.
Lubelską listę cennych i w taki lub inny sposób „importowanych" obiektów
dawnej kultury artystycznej (plastycznej) można by jeszcze uzupełnić o przynajmniej kilka dzieł malarstwa, a zwłaszcza rzeźby, jako to: nagrobek Marcina
Leśniowskiego w archikatedrze; rokokowe, nerwowo poruszone i wiotkie figury
Sebastiana Zeiseła u dominikanów; epitafium balneologa i znającego się na rzeczy syfilitologa Wojciecha Oczki w kościele Bernardynów itp. Można by, ale po
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co, skoro tak sporządzony wykaz zdaje się uwierzytelniać domniemanie, iż Lublin
nie dorobił się wybitniejszych artystów własnych, którzy — pociągnijmy ten wątek — wyręczyliby np. niemieckiego rytownika w pracy nad słynnym widokiem
panoramicznym naszego miasta, pierwszym ze znanych, autoryzowanym przez
Abrahama Hogenberga i opublikowanym w Kolonii w 1618 roku, w ostatnim,
szóstym, tomie dzieła pod ogólnym tytułem „Civitates orbis terrarum", zawierającym m.in. wizerunki dwunastu miast polskich.
Faktycznie, tak ułożony wykaz pozwala na warunkowe sformułowanie określonych konkluzji, które — kiedy głębiej zejdziemy po rozum do głowy — tracą
na znaczeniu wobec innego wniosku, wyłaniającego się z przedstawionej materii
historycznej: że wysokie kwalifikacje kulturowe musieli mieć szlachcice, patrycjusze i duchowni, skoro sprowadzali do Lublina artystów przednich, nierzadko
cenionych w całym kraju, w renomowanych też warsztatach obcych zamawiając
konkretne dzieła czy dekoracyjne wyroby.
Kompetencje kulturowe, ambicje i pieniądze wcale licznych lublinian, wspomagane okazyjnymi, acz sutymi fundacjami monarchów, międzynarodowy charakter zwabianych nad Bystrzycę sił twórczych — wszystko to przydało miastu
cech efektownej ekspozycji, jednającej wartości z wszystkich europejskich stron
świata.
Nie zapominajmy jednak, że miasto ma coś jeszcze: „Sąd ostateczny" i „Pożar
Lublina w 1719 r.", warte naszej szczególnej uwagi.
„Sąd ostateczny" to malowidła w technice al fresco, wykonane w kościele
Dominikanów zapewne w latach 1654-1655, a wypełniające czaszę kopuły kaplicy zwanej Tyszkiewiczowską. Kompozycja składa się z dwóch hierarchicznie
ułożonych sfer: niebiańskiej i ziemsko-piekielnej, obejmując takie grupy ideowo-tematyczne, jak: Chrystus i Trybunał Niebieski, Gloria Krzyża, zmartwychwstający i zbawieni, piekło i potępieni. Oczywiście, „po prawicy" umieszczono we
fresku osoby zacne, „po lewicy" zaś — niezależnych myślą heretyków i innowierców, delegowanych do piekła wespół i na równi z ludźmi skłonnymi do
kielicha, kobiet i hazardu. No cóż, przodkowie tego lewicowego towarzystwa
biesiadowali niegdyś, jakieś osiemdziesiąt lat wcześniej, w winiarni kamienicy
Lubomelskich, oddalonej od kościoła Dominikanów zaledwie o sto metrów!
Fresk nie jest sygnowany, ale po początkowych kontrowersjach przyjęto,
głównie za sprawą ustaleń i argumentacji Stanisława Michalczuka, że „Sąd ostateczny" namalował Tomasz Muszyński, serwitor króla Jana Kazimierza, artysta
mieszkający w Lublinie i tutaj zmarły przed rokiem 1680. Próby podważenia
tej atrybucji nie są przekonujące, zresztą w swej pomnikowej „Sztuce polskiej"
(1974) Tadeusz Dobrowolski bezwarunkowo łączy nazwisko lublinianina z „Sądem", wskazując ponadto, iż w polskim barokowym malarstwie ściennym „Zaczątkowy i umiarkowany iluzjonizm pojawił się bodaj najwcześniej" właśnie
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w przestrzeniach naszej kompozycji, by potem rozkwitnąć w budowlach całego
kraju, dekorowanych m.in. przez Józefa Majera.
Jak odnotował Michalczuk, fresk „stanowi [ . . . ] najokazalszy przykład plastycznej, wizualnej interpretacji Sądu ostatecznego na gruncie polskim".
Co jeszcze wiemy o Muszyńskim? Niewiele, m.in. to, że miał, kolejno, dwie
żony, czworo dzieci, przy czym ojcem chrzestnym jednego z nich był inny malarz
lubelski, Christophoros Joannes German de Nalborg (German, Herman), zięć Jana
Cangerle, budowniczego kaplicy Tyszkiewiczowskiej (Krzyża Św.). Wiemy też,
że na pewno namalował obraz olejny „Ukrzyżowanie", a może również trzy inne
— wszystkie w kościele Dominikanów.
Natomiast „Pożar Lublina w 1719 r.", panorama anonimowego malarza cechowego, należy do innego świata. Również znajduje się w kościele Dominikanów i niemal w tym samym czasie co „Sąd" poddany został gruntownej konserwacji (1954) dzięki funduszom Ministerstwa Kultury i Sztuki. Przemalowany
całkowicie w X I X wieku, mocno zniszczony, obraz oczyszczono i zdublowano na
nowe płótno w Państwowej Pracowni Konserwacji Zabytków Malarstwa w Warszawie. „Pożar" to widok na różne sposoby t u t e j s z y , nieustannie reprodukowany, wprowadzony do zbiorowej pamięci jako jedna ze swoistych ikon miasta,
acz przecież tylko bodaj raz obszerniej i fachowo opisany, po wiadomej konserwacji, we wspólnym artykule Marii Orthweinowej i Henryka Gawareckiego
z roku 1954.
„Pożar Lublina w 1719 r." jest nietypowy i wielki również pod względem
fizycznym: szerokość jego podstawy sięga 385 cm, wysokość w miejscu najwyższym — 325 cm, przy czym prostokąt części dolnej przechodzi górą w półkole.
Malowidło wykonano zapewne w II ćwierci X V I I I wieku.
Specjalne, bo sentymentem wymoszczone miejsce wyznaczamy „Sądowi
ostatecznemu" i płonącej panoramie w owej lubelskiej, efektownej ekspozycji
kulturowej, która jedna wartości ze wszystkich stron europejskiego świata.
Przypuszczać można, że widoczne miejsce w tej w y s t a w i e zajmie też
malowidło ścienne (fryz?), odkryte całkiem niedawno, w listopadzie 1996 roku,
w kamienicy nr 8 przy staromiejskim Rynku. Wykonane może w I połowie X V I
wieku, farbami klejowymi, znakomicie zachowane, przedstawia scenę bitewną
z wojownikami w strojach orientalnych — na tle pięknego, gotyckiego miasta,
które po wstępnych oględzinach jawi się obserwatorom jako Lublin właśnie.
Funkcję lokalnej i informacyjnie bogatej „ikony" pełni też inny widok
panoramiczny miasta, powstały kilkadziesiąt lat po „Pożarze". Nosi on tytuł
„Wjazd gen. Zajączka do Lublina w 1826 r." — ale kłopot znaczny miałby ten,
kto chciałby odszukać owego generała w obrazie. Tematem głównym malowidła
okazuje się być architektura, po części urbanistyka z komunikacją, której bieg
wytyczają np. wiotkie topole przy trakcie zamojskim, biegnącym oczywiście
19 Lublin w dziejach i kulturze Polski
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od strony południowej. Uwiecznianie miasta od tej właśnie strony zawsze
gwarantowało najbardziej efektowną ekspozycję starego grodu, już od czasów
Hogenberga, który swoją rycinę wykonał zapewne według szkiców otrzymanych
od jezuitów lubelskich.
Zamówienie, jakie przyjął autor obrazu, roiło się chyba od szczegółowych
dyspozycji, skoro tak dokładnie, powiedzmy — detalicznie „odrobił" on budowle staromiejskiego wzgórza z jego nową dominantą (Wieżą Trynitarską), niemal pachnący jeszcze świeżą zaprawą neogotycki zamek w roli więzienia, kościół
Bernardynów czy pałac Tarłów przebudowany na szpital. Zasadnicze intencje całego przedsięwzięcia wyjaśnia do końca legenda panoramy, która w 34 punktach
wyszczególnia inwestycje miejskie, zrealizowane w tamtym okresie.
Cóż, Józef Zajączek nie pojawił się w Lublinie, gdzie czekało nań malowidło.
Na obrazie widnieje sygnatura: „Philip Dombeck aus Miinchen gemalt 1826",
zatem sądzić można, że „Wjazd" wykonał Niemiec rodem z Monachium, przebywający w Lublinie okazyjnie albo od czasów austriackiej okupacji miasta po
trzecim rozbiorze Polski, który zresztą oznaczał początek fatalnej depresji gospodarczej, pogłębionej przez wielki pożar śródmieścia w 1803 roku. W różnych
publikacjach próbuje się polonizować mistrza, przezywając go „Filipem Dąbkiem", ale jak się ma ta operacja do wspomnianej sygnatury i brutalnego faktu,
iż malarz aus Miinchen zabrał w zaświaty całą swoją biografię?!
Zapewne nigdy już nie poznamy życiorysu Dombecka. Wiemy przecież, że
jego obraz to ostatnie znane i w miarę wartościowe malowidło lubelskie, wykonane przez cudzoziemca. Fakt ten pozostaje zresztą w zgodzie z ogólniejszą prawidłowością. „Wjazd gen. Zajączka" wisi dziś w gabinecie prezydenta
Lublina.
Po powstaniu listopadowym sztukę naszą, wyraźnie ulegającą sekularyzacji,
budowali prawie wyłącznie twórcy narodowości polskiej: romantycy, pozytywiści i moderniści. To oni autoryzowali dzieła o tematyce historycznej i batalistycznej, rodzajowej i wieśniaczej, portretowej i pejzażowej, podporządkowane
w większości, co w warunkach niewoli zrozumiałe, idei narodowej, ale także
dyrektywom pracy organicznej. W służbie patriotycznej pozostawali przecież nie
tylko ci artyści, którzy przedstawiali np. historyczną wielkość państwa. Tę misję wypełniali również autorzy wcześniejszych „krajowidoków", malarze i graficy
z upodobaniem „zdejmujący" jedynie obiekty dawnej architektury — niekoniecznie związane z jakimś dziejowym wydarzeniem, ale koniecznie dawne. Zasobny
w tym względzie, stary i malowniczy Lublin chętnie w X I X stuleciu rysowali,
malowali i rytowali: Leon Urmowski, Napoleon Orda, Franciszek Kostrzewski,
Wojciech Gerson, Adam Lerue („Album lubelskie" z kolejną panoramą miasta),
Aleksander Gierymski, Michał Elwiro Andriolli i inni.
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Stratyfikacja stylistyczna oraz polityczne, gospodarcze, społeczne i kulturowe
uwarunkowania sztuki polskiej X I X wieku to przecież kwestie dobrze zbadane
i opisane. Zwróćmy więc tylko uwagę, że mimo braku mecenatu państwowego,
słabnących mocy protekcji ziemiańskiej i trzydziestu lat międzypowstaniowej mizerii ekonomicznej — w zaborach austriackim i rosyjskim, inaczej niż w pruskim,
powstawały i działały, co prawda ze zmiennym szczęs'ciem, szkoły plastyczne,
muzea, towarzystwa zachęty sztuk pięknych, wreszcie związki malarzy (1873)
i stowarzyszenia twórcze (1897), obydwa, jako pierwsze, w Krakowie.
Inaczej mówiąc: poszerzało się demokratyczne pole kultury artystycznej,
stopniowo rosła liczba malarzy, grafików i rzeźbiarzy, którzy już dawno wyzwolili się ze znienawidzonych cechów, zyskiwali nową tożsamość i poczucie
odrębności nawet w obrębie własnej klasy umysłowej, czyli rodzącej się wtedy
inteligencji, powołali do życia tę niebywale ważną, spektakularną i nieznaną
u nas wcześniej instytucję wolnej sztuki, jaką okazały się wystawy otwarte dla
szerokiej publiczności.
Jakie miejsce na tym polu sztuki zajmował Lublin?
Otóż, było to miejsce peryferyjne.
Po klęsce powstania listopadowego miasto ciągle traciło na znaczeniu w sferze gospodarczej i z ośrodka stawianego niegdyś w Królestwie Polskim na drugim miejscu po Warszawie spadło do całkiem podrzędnego poziomu. Z kolei „po
upadku powstania styczniowego, przy nasileniu rusyfikacji, trudno było mówić
0 normalnej pracy kulturalnej" w Lublinie i na obszarze całej guberni, z której zresztą w 1912 roku wyłączono Chełmszczyznę. Wtedy właśnie (1873-1876)
wystawiono na pl. Litewskim wielki kubaturowo symbol imperialnej przewagi,
sobór prawosławny, w którego ikonostasie umieszczono m.in. obrazy Kołczyna,
profesora gimnazjum lubelskiego.
Prawda, w latach poprzedzających wybuch pierwszej wojny światowej Lublin
wyraźnie wychodził z depresji, dorobił się nawet nieźle rozwiniętego przemysłu
1 notował „pewne ożywienie życia kulturalnego", ale były to sukcesy względne,
w porównaniu z innymi miastami — skromne. Badając sytuację gospodarczą
w latach 1870-1910, Albin Koprukowniak stwierdził: „Tempo rozwoju przemysłu
lubelskiego, chociaż wysokie, nie zapewniało jednak Lubelszczyźnie tak wysokiej
lokaty w kraju".
Nie budowano już kościołów i pałaców, nowe budynki administracji publicznej i kamienice mieszczańskie zadowalały się zwłaszcza dekoracją klatek schodowych, więc kto i po co miał zamawiać wielkie freski, przynoszące artystom
sławę i pieniądze?!
Niewidzialna ręka rynku powodowała, że niemal wszyscy ówcześni, a znani
nam choćby z nazwiska artyści uprawiali malarstwo: religijne, portretowe, historyczne, rzadko — pejzażowe i rodzajowe, w pojedynczych przypadkach (np.
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niejaki M. Sawicki) przyjmując „roboty rzeźbiarskie". Niektórzy z nich zajmowali się też „ods'wieżaniem" starych obrazów, lub — co już było poważnym
przedsięwzięciem — restauracją zabytkowych fresków. Ilu ich było w Lublinie,
tych „artystów sztuki wyzwolonej", znanych choćby z nazwiska wymienionego
w gazecie czy w znacznie późniejszych opracowaniach historycznych i zbiorach
publicystyki?
W świetle takich źródeł dochodzimy do ostrożnego wniosku, że w latach
1840-1903 mogło tu działać co najmniej kilkunastu wybrańców muz i przypadku. Nie od rzeczy będzie przypomnieć, że w X V I I wieku pracowało w Lublinie minimum 19 malarzy i 5 rzeźbiarzy (z których nie wszyscy musieli być
artystami).
Mając na uwadze d o m n i e m a n e daty „debiutowania" tych osób na gruncie lubelskim, wymieńmy ich nazwiska w porządku chronologicznym: Ignacy
Urbański, Witold Urbański, Albin Bieliński, Helena Eydziatowicz, Feliks Bagieński, M. Sawicki, Feliks Gałęzowski, Dominik Gałęzowski, Henryk Filipowicz,
Kołczyn, Edward Chmielewski, Klemens Iwaszkiewicz, M. Kotowski, Jan Ryszard Okniński, Władysław Barwicki, Antoni Kurzawa, Kazimierz Broniewski
i Józef Teofil Smoliński. Może należałoby jeszcze dopisać do tej grupy malarkę
Jadwigę Sienicką, córkę znanego architekta, który zaprojektował w Lublinie m.in.
teatr letni „Rusałka" (1897), wyróżniający się osobliwym kształtem. Trudno też
wykluczyć częste i robocze wizyty w Lublinie Stanisława Bagieńskiego, syna
Feliksa.
Niektórzy z nich aktywni byli jeszcze długo w następnym stuleciu. Na przykład Smoliński — raczej rzetelny dokumentalista niż twórca, zasłużony krajoznawca i ludoznawca, badacz sztuki i rzemiosła, przypadkowy odkiywca pokrytych tynkiem fresków w kaplicy św. Trójcy przy zamkowym więzieniu (1897
czy 1899?) — zmarł w 1927 roku w Warszawie, którą przedłożył nad Lublin.
Dobroduszny miłośnik starożytności lubelskich, pisujący okolicznościowe wierszyki i silnie religijny W. Barwicki dopiero w 1933 roku zakończył życie, zresztą
w nienaruszonym stanie kawalerskim.
Z kolei F. Bagieński, ciągle podróżujący Filipowicz, Kurzawa czy należący do
warszawskiego Towarzystwa Zachęty Sztuk Pięknych Okniński pracowali w Lublinie okresowo, raczej dla chleba niż z sentymentu, aczkolwiek związki tego
ostatniego z miastem sięgały lat chłopięcych późniejszego, wcale interesującego
naturalisty-akademika, autora rysunku z Andriollim na śmiertelnym łożu nałęczowskim.
Urodzeni w Lublinie: Józef Pankiewicz (1866) i Eugeniusz Eibisch (1896)
jako pacholęta opuścili Lublin, raz na zawsze.
T u t e j s i byli natomiast Urbańscy.
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Ignacy Urbański urodził się (1807) co prawda we wsi Chechło pod Olkuszem,
okresowo studiował sztukę w Uniwersytecie Warszawskim i w galeriach Drezna,
przez dłuższy czas związany był z Kielcami, ale jak pojawił się w Lublinie
w roku 1840, to spędził tutaj niemal pół wieku, aż do zgonu (1884). Nauczał
rysunku m.in. w szkole wojewódzkiej i w gimnazjum, gdzie ogółem pracował
29 lat. Był człowiekiem przedsiębiorczym i biegłym w rzemiośle malarza —
równocześnie z belferką wiele malował dla dworów podlubelskich i dla kościołów
(np. dwa obrazy dla fary w Kazimierzu Dolnym), Wystawiał w warszawskim
TZSP. Niektórych badaczy mocno ekscytowało inne mistrzostwo Urbańskiego:
w malowaniu miniatur, których wykonał ponoć takie mnóstwo „że nadwerężył
sobie poważnie wzrok". Muzeum Lubelskie posiada portret jego pędzla.
Jego syn, Witold Urbański, tutejszy z urodzenia i zamieszkania, był chyba
najbardziej cenionym i znanym malarzem lubelskim drugiej połowy stulecia. On
również uczył rysunku — w męskim gimnazjum klasycznym — a nawet otworzył
własną szkołę rysowania „z odpowiednim programem, ale z braku dostatecznej
liczby uczniów zwinął ją i zmienił na zbiorowe lekcje rysunków".
Urbański to artysta bardzo wszechstronny, z inicjatywą. Znany był głównie jako utalentowany portrecista, ale okazyjnie zajmował się też rzeźbą; w roku
1888 wystawił biust z terakoty, który przed wysłaniem do Paryża (w jakim celu?)
zyskał pochlebne opinie prasy. Rysował do „Kłosów", „Biesiady Literackiej",
„Tygodnika Ilustrowanego" i innych opiniotwórczych czasopism warszawskich.
W latach 1890-1891 restaurował iluzjonistyczne freski Majera w kościele Pijarów w Chełmie; współpracował też przy odnawianiu polichromii w katedrze
lubelskiej. Jego obrazy zakupiło Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych.
Sądzić należy, że niektóre osoby z przedstawionej już listy zajmowały się
raczej rzemiosłem artystycznym i ewentualnie sztuką dekoracyjną niż twórczością
z wolnej ręki. Owszem, granica między sztuką stosowaną a czystą była zawsze
umowna, mało czytelna, w secesyjnej Młodej Polsce niemalże zanikła; obie
dziedziny przenikały się mocno w praktyce artystycznej i refleksji estetycznej.
Wszystkie te rodzaje i gatunki sztuk wizualnych tworzyły w miarę harmonijny,
symbiotyczny organizm, uświęcony długowieczną tradycją. Tymczasem na jego
obrzeżach pojawiła się nowa, wyzywająco demokratycznie skrojona postać:
fotografia.
W Lublinie fotografia zaczęła rozpowszechniać się od początku lat siedemdziesiątych, kiedy miasto liczyło ok. 22 000 mieszkańców. Odnotowano, że
w roku 1874 działały tu trzy zakłady fotograficzne, a w 1901 — sześć takich
firm wykonywało portrety i widoki ku zadowoleniu wszystkich stanów.
Od połowy X I X do początków następnego stulecia działało zatem w Lublinie kilkunastu znanych z nazwiska plastyków — tak rozproszonych w różnych
sekwencjach tego długiego okresu, że z natury rzeczy niezdolnych do uformo-
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wania s'rodowiska twórczego, czyli wspólnoty aksjologiczno-zawodowej, która
zgodnie z nowym duchem czasu manifestowałaby swoją obecność i dokonania
na wystawach publicznych jako instytucja wcześniej u nas nie praktykowanych,
a będących przecież świadectwem postępującej autonomii sztuki i ważnym polem kształtowania się indywidualistycznie skrojonej świadomości artystycznej.
Nad czym tu zresztą deliberować, skoro na przykład w roku 1867 doliczono się w mieście raptem dwóch artystów: malarza portretów i rzeźbiarza
zarazem oraz malarza (Urbańscy?). W tej dowodowej statystyce elokwentna wydaje się być również lista autorów co cenniejszych rzeźb nagrobnych, wystawionych w nekropolii przy ul. Smętamej do początków pierwszej wojny światowej.
Otóż, niemal całkowicie pokiywają ją nazwiska artystów warszawskich, takich
jak: Bolesław Jeziorański (trzykrotnie! sygnowany nagrobek Kurtzów), Antoni
Kurzawa, Konstanty Laszczka, Roman Lubowiecki, Hipolit Kasjan Marczewski,
Adam Prószyński, Ludwik Pyrowicz (popiersie Klemensa Junoszy Szaniawskiego
w aediculi z warsztatu Timmego), Bolesław Syrowicz i Henryk Zydok. Niektóre
interesujące nagrobki secesyjne mógł wykonać, jak się sugeruje, nieznany rzeźbiarz z Zamojskiego, zatrudniony w zakładzie kamieniarskim Stanisława Waśniewskiego, który zrealizował wiele zamówień, choć własnoręcznie nie kuł.
Jak przed setkami lat, tak i teraz lublinianie wiedzieli, u kogo i gdzie
zamawiać należy wysokiej czy średniej klasy dzieła sztuki.
Z artystów bez reszty lubelskich można by na tę listę wprowadzić, nie bez
oporów, Władysława Barwickiego, który urodził się co prawda w Puławach
(1865), ale kilkadziesiąt lat życia spędził w naszym grodzie, gdzie — jak spod
serca zauważono — „pędzlem i piórem wyrażał i wysławiał piękno swego miasta". Wykonywał właściwie wszystko: liczne obrazy religijne, portrety, pejzaże,
rysunki prasowe, polichromie (w kościele przy ul. Królewskiej 9), dekoracje
malarskie wnętrza teatru letniego i dwóch cukierni, scenografie operetkowe —
okazyjnie imając się rzeźby nagrobkowej. Na lubelskim cmentarzu znajduje się
sygnowana przezeń grupa figuralna siedzącego lirnika z pacholęciem u stóp,
uformowana w zaprawie wapiennej na mogile aktora Henryka Korczaka Swaryczewskiego (zm. 1904). Leszek Rymczuk, rzeźbiarz z UMCS, jest zdania, że
Barwickiemu przypisać należy jeszcze jedną grupę: materiałowo identyczną, tematycznie i stylistycznie podobną do pierwszej, a wyróżniającą grób Józefa Sokola Gałczyńskiego (zm. 1909). Tutaj lirnik stoi, błogosławiąc klęczącą kobietę...
Obie grupy wpisują się w prowincjonalną wersję rzeźby romantycznej, ale w sepulkralnym kontekście całej nekropolii wydają się całkiem oryginalne...
Powtórzmy: rozproszeni w różnych sekwencjach minionego stulecia artyści
lubelscy nie byli w stanie uformować środowiska twórczego.
Znamienne: pierwszą dużą wystawę obrazów oglądano tutaj w 1877 roku
z inicjatywy zewnętrznej — warszawskiego Towarzystwa Zachęty Sztuk Pięk-
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nych, wspomaganego moralnie, owszem, przez dwa miejscowe dzienniki i Lubelskie Towarzystwo Dobroczynności, na którego korzyść całą rzecz wyszykowano.
Na kolejną poważną ekspozycję czekano nad Bystrzycą lat siedem, do maja
1884 roku, kiedy to udostępniono widzom ponad 20 prac Gersona, największego
autorytetu artystycznego i moralnego epoki, szczerego patrioty, który — w przeciwieństwie do Wyspiańskiego — jak pojechał za granicę, to zaraz, nękany nostalgią, chciał wracać do ojczyzny, by z czułością malować liryczne, nastrojowe i do
dziś wysoko cenione pejzaże z umiłowanych przezeń Tatr oraz pretensjonalne,
historyczne „machiny". I takie właśnie malowane dzieje z „Królem Łokietkiem",
„Krzyżakami" i innymi pokazał mistrz w Lublinie, przyciągając na wystawę prawie 6200 osób, które jednakowoż w kasie przedsięwzięcia pozostawiły ledwo
80 rubli.
Sześć tysięcy widzów to była wtedy wielkość piorunująca! Absolutny w tym
względzie rekord warszawski wynosił 12 000 osób — na skandalizującej przecież
(co naga dama na koniu, to nie Łokietek w zbroi) ekspozycji „Szału uniesień"
Podkowińskiego, opluwanego, ale i smakowanego przez prawie dwa miesiące
1894 roku w osobnej sali TZSP.
Zbiegiem okoliczności na frekwencyjnym poziomie „Szału" uplasowała się
nieco późniejsza (1901) „wystawa sztuki i starożytności", urządzona w Lublinie
z inicjatywy znakomitego, przedwcześnie zmarłego wskutek wypadku drogowego (1906) Hieronima Łopacińskiego — nauczyciela, historyka, językoznawcy,
bibliofila, kolekcjonera, etnografa, w ogóle człowieka bez powstańczych kompleksów (ur. 1860).
Pragnąc rozbudzić w społeczeństwie rozumne zainteresowanie pamiątkami
przeszłości i kulturą ludową, uczony regionalista wespół z grupą osobistości lubelskich zorganizował w gmachu podominikańskim swoisty festiwal sztuk pięknych i stosowanych, dokumentów pisanych i fotograficznych, wytworów kulimy
ludowej i wielu innych znaków dawnych i nowych czasów. Wystawę obejrzało
12 190 osób, po kupieniu biletów za ogólną kwotę 4658 rubli, skierowaną oczywiście na filantropijne cele.
Otwierano inne wystawy...
Tamten Lublin szkicował terytorium własnej kultury artystycznej, opierając
się na wzorach sprawdzonych, tak czy owak akademickich: jakoś przyjaznych, bo
łatwo rozpoznawalnych, ulegających niewielkim zmianom w czasie — w przeciwieństwie do innej sztuki, która właśnie z kwestionowania zastanych wzorów
i norm, nie tylko estetycznych, uczyniła fundamentalną zasadę kreacji. W końcu
nawet głośna wystawa sztuki i starożytności miała precedensy historyczne, opatrzone datami: 1856 (w Warszawie) i 1858 (w Krakowie).
Niezwykle to delikatna i umykająca wędzidłom periodyzacji sprawa, ale
zaryzykujmy twierdzenie, iż nowy, oznaczony profesjonalną dumą etos sztuki
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lubelskiej zarysował się gdzieś' w polowie pierwszej dekady X X wieku. Wtedy
włas'nie zamieszkał nad Bystrzycą Konstanty Kietlicz-Rayski, wcześniej zresztą
uczestnik wystawy sztuki i starożytności.
Wiadomo, jak doniosłą rolę w kulturze artystycznej odgrywają nieprzeciętne
indywidualności, ludzie obdarzeni bujną osobowością, wiedzą i inteligencją,
bywali w świecie, a przy tym niekoniecznie obecni na wysokich piętrach
twórczości. Taki właśnie był Rayski, przekorny Kietlicz.
Warsztat artysty plastyka studiował w kraju i za granicą co najmniej pięć lat.
Swoje portrety, sceny rodzajowe, niebywale liczne motywy ludowe i wizerunki
architektury pokazywał na mnogich wystawach krajowych, w Lublinie, Krakowie i Warszawie na przykład, czasami za granicą, ale trwałe miejsce w kulturze
polskiej zyskał jako etnograf, malujący dokumentalista, badacz lubelskiego i góralskiego folkloru, miłośnik i przebiegły obrońca sztuki ludowej, nawet przed jej
twórcami, góralami ze Szczawnicy i okolic, gdzie przez kilka lat, dwukrotnie
(ostatnio 1922-1923) przebywał dla poratowania chorych płuc i po to, by zbierać i opisywać artystyczne przedmioty i przyśpiewki owych w gunie odzianych
junaków z ciupażkami, którzy zwali go „Cichym Panem".
Znając Lublin z wcześniejszych odwiedzin, Kietlicz zamieszkał tu w 1904
roku, w wieku trzydziestu sześciu lat, stając się szybko autoiytetem dla miejscowych artystów, bo nie tylko malował olejem i akwarelą, rysował, wykonywał
monotypie i litografie, ale na dodatek myślał klarownie oraz pięknie, niebanalnie
mówił i pisał o sztuce, co nigdy wcześniej i nigdy później nie przydarzyło się
żadnemu z plastyków lubelskich.
Kto mógł oglądać, słuchać i czytać Kietlicza? Nowe, młode pokolenie
malarzy i rysowników, zastępujące właśnie starszą generację, po której w istocie
pozostały już tylko/aż prace artystyczne. Przy końcu X I X i w początkach
naszego stulecia moce losu i biologii wyprowadziły z miasta niemal wszystkich
wspomnianych dotąd artystów. Ich miejsce kolejno zajmowali: Adam Dremont
(ur. 1877), Krystyn Henryk Wiercieński (ur. 1876), Witold Boguski (ur. 1878),
Stefan Dylewski (ur. 1881), którzy z uczelni plastycznych powracali do Lublina
w latach 1903-1906. W roku 1910 dołączył do nich Karol Westfal (ur. 1874).
Ci nowi malarze byli młodzi, należeli do jednego pokolenia, wszyscy bez
wyjątku ukończyli renomowane akademie europejskie o zbliżonym programie:
krakowską, petersburską lub monachijską, niektórzy kontynuowali potem naukę
w pracowniach Paryża (Kietlicz, Westfal) albo we Florencji (Wiercieński),
trzech z nich urodziło się w Lublinie (Boguski, Dremont, Dylewski), dwaj
pozostali szybko wrośli w miasto. Można więc sądzić, że nieobce im było
poczucie wspólnoty, może nawet misyjnej wspólnoty, którego nie doszukaliśmy
się w rozproszonej działalności ich poprzedników z minionego wieku, nierzadko
traktujących Lublin jako stację przesiadkową do dalszej podróży.
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Na kształtowanie się nowej sytuacji artystycznej miały zarazem wpływ okoliczności natury politycznej. Oto bowiem po rewolucji 1905 roku majestat carski uśmiechnął się taktycznie do mieszkańców przywiślańskiego kraju, złagodził swój reżim, co m.in. spowodowało „pewne ożywienie życia kulturalnego,
głównie w Lublinie". Jeśli nawet geneza tego poruszenia myśli i uczuć polskich była odleglejsza w czasie i bardziej skomplikowana, to prawdą pozostaje,
że właśnie po tej rewolucji pojawiło się w mieście przynajmniej kilka cennych
inicjatyw o trwałych, do dziś funkcjonujących skutkach! Mając na uwadze specyfikę naszego wykładu, odnotujmy tylko, że otwarto wtedy pierwsze w Lublinie
muzeum (1906), wykoncypowane jeszcze przez Łopacińskiego na bazie eksponatów z wiadomej wystawy starożytności. W 1914 roku pieczę nad zbiorami przejęło Towarzystwo pn. Muzeum Lubelskie, przenosząc je do budynków popijarskich przy ul. Namiestnikowskiej (na cześć gen. Zajączka, jeszcze przed dziwną
„glorią" Dombecka), przemianowanej na Narutowicza kilka lat po zabójstwie
prezydenta.
Na początku lubelskiej drogi do samodzielności w sztuce stał zatem zdumiewająco dynamiczny Kietlicz z grupą młodych artystów, którym na dodatek
przyszło działać w warunkach względnej liberalizacji życia społeczno-kulturalnego. Droga ta okazała się jednak wyboista i długa.
Wśród wystaw organizowanych wtedy w mieście zaczęły przeważać pokazy
lublinian, urządzane również, może po raz pierwszy, w formie ekspozycji indywidualnych. W ten sposób przedstawiono obrazy Kietlicza-Rayskiego, któiy
w 1907 roku pokazał więcej, niż dotąd praktykował, monotypii i impresyjnych
akwarel pejzażowych, takich na przykład, jak „Ścieżka w puszczy", „Łąka przy
zachodzie słońca" czy „Las". Ponadto, korzystając z porewolucyjnej odwilży,
rozpoczął Rayski cykl odczytów o wybitnych malarzach polskich i obcych, tematem swojej premiery czyniąc twórczość Artura Grottgera (1907). Warto też
wiedzieć, że w następnym roku miał wystawę w Warszawie.
Interesującą, choć raczej amatorską imprezę otwarto w maju 1905 roku. Była
to ekspozycja sztuki stosowanej, malarstwa i fotografii, obejmująca nadto „oddział chińsko-japoński i okazy tej sztuki, stanowiące własność p. Goździejewskiej". Kronikarz zapamiętał fotografie „p. Morozowiczowej i p. Ludwika Pleszczyńskiego oraz heliominiatury p. Baniewicz, jak również roboty slojdowe".
Dwa lata później okazało się, jakim bogactwem dysponują tutejsi kolekcjonerzy sztuki. Dzieła Domenica, Reniego, Poussina, Rubensa, van Dycka, dalej
— Ajdukiewicza, Chełmońskiego, Fałata, Grottgera, Masłowskiego i Matejki —
oto co zawierała wystawa z prywatnych zbiorów działaczy towarzystwa oświatowego „Światło", Jana Iwańskiego i Eugeniusza Sokołowskiego. Jeśli nawet
atrybucja obrazów zachodnioeuropejskich nie w każdym przypadku była trafna,
to nawet jako kopie z epoki, prace z kręgu czy warsztatu danego mistrza miałyby
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one wysoką wartość. Zresztą, w ówczesnej Polsce znajdowało się jeszcze sporo
arcydzieł malarstwa europejskiego.
Pokazom sztuki lubelskiej czy choćby tutaj zgromadzonej nadal towarzyszyły
oczywiście wystawy importowane. Jedna z nich, dostępna w pierwszych dwóch
miesiącach 1905 roku, oferowała publiczności płótna Franciszka Zmurki.
Najważniejszy dla naszych rozważań okazał się jednak rok 1911. Nie ze
względu na urządzoną wtedy wystawę „Praca kobiet" (obok domowych wypieków pokazano rysunki i drzeworyty), ale z powodu dużej ekspozycji malarstwa
olejnego, akwarel, rysunków i grafiki, otwartej w grudniu — znów na czyjąś korzyść, mianowicie „na korzyść Towarzystwa Przyjaciół Uczącej się Młodzieży",
a czynnej jeszcze w styczniu następnego roku.
W etalażu widniały m.in. prace Józefa Chełmońskiego, Jacka Malczewskiego,
Jana Matejki (rysunek), Józefa Pankiewicza, Władysława Podkowińskiego, Leona
Wyczółkowskiego i Stanisława Wyspiańskiego — wszystkie z kolekcji Jana
Iwańskiego! — ale szczególnej uwagi lubelskiego spectatora domagały się płótna
i kartony artystów miejscowych, którzy wystąpiwszy w kilkuosobowej grupie,
zrealizowali oto pierwszą w mieście zbiorową wystawę plastyki regionalnej. Byli
to: Władysław Barwicki, Adam Dremont, Jan Iwański, Marian Trzebiński, Karol
Westfal, Henryk Wiercieński, Teresa Rayska i Kietlicz-Rayski, który zresztą
liczbą swoich 200 prac (głównie akwarel i rysunków) zdominował ekspozycję.
„Jest on z sokratesowskich ludzi, jakim wysoce był Witkiewicz", powiedział
o Konstantym Władysław Orkan, poznawszy mistrza (krewnego Tetmajerów)
podczas pobytu w Lublinie w 1916 roku.
Warto zapamiętać, że wśród obrazów Dremonta, Westfala i Wiercieńskiego
przeważały portrety, Iwański — zapewne honorowy uczestnik wystąpienia —
tylko jeden pastel bez tytułu zechciał pokazać, Trzebiński przedstawił się jako
pejzażysta, zaś Rayska — kim była ta autorka ośmiu kilimów na motywach
anioła, kaczki, koguta, sosny, pasów słuckich itp.? Była ona córką Szymona
Tadeusza Piotrowskiego, dyrektora lubelskiego oddziału Banku Warszawskiego,
wreszcie żoną Konstantego. Lekko chromała; później chyba nie brała udziału
w życiu artystycznym miasta.
W katalogu wystawy — okładkę opracował graficznie oczywiście Rayski —
nie znajdujemy nazwiska Władysława Barwickiego, które odnotowano wszak
w recenzji na łamach warszawskiego „Tygodnika Ilustrowanego" (9/1912). Ten
wydajny i popularny malarz znajdował upodobanie w występach publicznych
innego rodzaju: na konkretne zamówienie. Jak w 1901 roku wykonał „prześliczne obrazy" dla nowo otwartej cukierni Władysława Rutkowskiego (obecnie
„Lublinianka"), tak w roku 1913, na obstalunek Emiliana Domańskiego, namalował olejem na płótnie okazałą (138x223 cm) panoramę Lublina widzianego, jak
u Dombecka, od strony traktu zamojskiego. Wyróżniała się ona wśród obrazów
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innych autorów, dekorujących cukiernię przy ul. Narutowicza 13, którą Domański, niewątpliwie mecenas sztuki, otworzył w roku naszej wystawy (1911). Panorama do dziś pozostaje w prywatnym posiadaniu rodziny tamtego cukiernika
z fantazją artystyczną.
Dziełem Barwickiego byl także fresk z Ukrzyżowanym, we wnęce na fasadzie
kościoła Kapucynów. W roku 1990 ukryto to malowidło pod repliką na desce,
zrealizowaną z użyciem palety neonowej tęczy, co mogło poruszyć w zaświatach
i ojca Wiktora, którego mowę nad mogiłą Barwickiego długo ze wzruszeniem
wspominano w Lublinie.
Głównym źródłem dochodów autora panoramy były wówczas roboty plastyczne, ale większość jego kolegów utrzymywała się z pracy nauczycielskiej,
czerpiąc niejakie profity z malowania portretów, ergo — zgodnie z tradycjami
minionego stulecia. W przypadku Wiercieńskiego dochody te mogły być nawet
znaczne.
Rzeźba tamtego czasu nadal pozostawała w rękach kamieniarzy produkujących nagrobki, galanterię lub większe elementy z piaskowca, marmuru. Obok
zakładu Waśniewskiego wyróżniała się firma Jarosława Nowaka, który pojawił
się w Lublinie około 1910 roku i rozwinął interes po Timmem.
Przed pierwszą wojną światową działała zatem w Lublinie grupa młodych,
wykształconych malarzy, częściej odbywały się wystawy, Rayski mówił i pisał
0 sprawach sztuki, proponował założenie przy muzeum szkoły przemyslowo-artystycznej. Wszystko to sprzyjało powstaniu środowiska twórczego, co oczywiście nie znaczy, że wszystko temu było przychylne w mieście zdominowanym
przez wojsko i biurokrację zaborcy, mocno zróżnicowanym pod względem narodowościowym (Polacy, Żydzi, Rosjanie) i religijnym (katolicy, starozakonni,
prawosławni, protestanci), nie mającym jakiegoś towarzystwa miłośników sztuki
1 odpowiedniej sali wystawowej.
Tymczasem wybuchła pierwsza wojna światowa.
W drugiej połowie 1915 roku Lublin znalazł się pod okupacją austriacką,
która w przeciwieństwie do tej z przełomu XVIII/XIX wieku nie wyniszczyła
miasta. Początkowo twardy kurs polityczny nowych władz (represje gospodarcze, zawieszenie samorządu i sądownictwa polskiego) uległ z czasem pewnej
liberalizacji, spowodowanej zmianą sytuacji militarnej i koncepcją pozyskania
Polaków do walki przeciw Rosji.
Jak twierdzi historyk, wręcz bujnie rozwijała się oświata i szkolnictwo,
ożywiły się różne dziedziny kultury, zwłaszcza muzyczna. Teatr, który wznowił
działalność w tydzień po wkroczeniu wojsk austriackich, wystawiał początkowo
sporo sztuk pobudzających emocje narodowe, by w roku 1918 całkowicie oddać

300

IRENEUSZ J. KAMIŃSKI

się zabawom operetkowym i w ogóle krotochwilnym, bo tylko taki repertuar
gwarantował mu sukces finansowy.
Z patriotycznym duchem czasu korespondowała natomiast wystawa Legionów Polskich, otwarta w lipcu 1917 roku i gromadząca rysunki i obrazy. Różnie
oceniano ten pokaz. Zdaniem dziennikarza, „wystawa przedstawiała się imponująco, obejmując prace pierwszorzędnej wartości", natomiast Kietlicz stwierdził,
że prawie wszystkie eksponaty tchnęły nudą, sprawiały wrażenie, jakby wykonali je „sprawozdawcy wojenni", a nie artyści służący właśnie w wojsku. Zresztą,
zastrzegał się krytyk, to nawet zrozumiałe i usprawiedliwione.
Otwierano inne wystawy, w tym drugą zbiorową artystów lubelskich, w styczniu 1918 roku. Pokazano na niej prace Władysława Barwickiego, Witolda Boguskiego, Alojzego Kuczyńskiego, Józefa Rakowskiego, Stefana Terpiłowskiego,
Janiny i Henryka Wiercieńskich. Jak widać, w grupie tej zabrakło kilku wcześniej wspomnianych malarzy, pojawili się natomiast nowi, wśród nich Alojzy
Kuczyński, który — mężczyzna słusznej postawy — uprawiał malarstwo okazyjnie, w chwilach wolnych od sprawowania prezesury Kasy Przemysłowców, ale
konsekwentnie i z nie najgorszym skutkiem. Natomiast Terpiłowski, urodzony
bodaj w 1870 roku, pojawił się na wystawie raczej przypadkowo. Ukończył kolejową szkołę techniczną w 1888 roku, w której programie „oprócz rysunków
technicznych był również dział malarstwa art.", jak informował w kwestionariuszu osobowym z połowy lat czterdziestych.
Tak zatem: pobudzone wojną nadzieje na odzyskanie niepodległości państwowej ożywiły nieco lokalny ruch artystyczny, który w sferze stricte estetycznej
i postaw w ogóle zasadzał się na pojemnym wzorze, określonym twórczością
Matejki, Grottgera, Malczewskiego czy Wyspiańskiego i akademików czystej
wody. Docierające nad Bystrzycę wieści o zachodnich „nowinkach" artystycznych, o krakowskich rewelacjach spod znaku „Ekspresjonistów Polskich" (1917)
tonęły tu w obojętności albo stawały się przedmiotem gwałtownej krytyki, autoryzowanej właśnie przez Kietlicza, jedynego w mieście Europejczyka, malarza
intelektualisty!
Tymczasem jednak w Lublinie pojawili się młodzi praktykanci sztuk pięknych, którzy zawiązali coś w rodzaju grupy samokształceniowej. Należeli do
niej m.in. Henryk Lewenstadt, Adam Nowiński, Kazimierz Tomorowicz, Symche
Trachter, Marian Trzebiński, Stanisław Zalewski i Wiktor Ziółkowski. W bliskich
kontaktach z grupą pozostawał Kietlicz-Rayski, nieustannie darzony szacunkiem
przez młodzież, choć jej liderem był już Nowiński (ur. 1887), protagonista „nowej
sztuki". Spotykano się i ćwiczono w malarstwie w pracowni, która znajdowała
się w kamienicy stojącej na rogu ulic Narutowicza i Granicznej.
W roku 1916 Nowiński i Zalewski (ur. 1896) podjęli studia w krakowskiej
Akademii Sztuk Pięknych, do której już wcześniej uczęszczać zaczął Wiktor
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Ziółkowski (ur. 1893), interesujący się również krytyką i historią sztuki. Pierwszą
swoją pracę tego rodzaju, „ O witrażach Wyspiańskiego", Wiktor Hermogenes
opublikował w 1913 roku. W Lublinie znano go przede wszystkim jako autora
trzech tek karykatur w autolitografii i kredce. Żaden z nich nie ukończył
krakowskiej uczelni, jedynie Zalewski, z pomyślnym skutkiem, kontynuował
naukę w warszawskiej Szkole Sztuk Pięknych.
Próg niepodległości Lublin przekraczał w dramatycznej powadze zdarzeń,
które ku zdumieniu samego obywatelstwa, zwłaszcza prawicowego, przydzieliły
miastu (kilkudniową) rolę stolicy państwa in statu nascendi. Jak wiadomo, w nocy
z 6 na 7 listopada 1918 roku powstał tutaj Tymczasowy Rząd Republiki Ludowej
z socjalistą Ignacym Daszyńskim na czele.
Niepodległość i odbudowa państwa to było zadanie wielkie, jednoczące
w istocie ogół Polaków, którzy jednak, za sprawą tradycji i stanu wyjątkowego
europejskiej historii, różnili się mocno w sferze taktyki politycznej, ideologii,
a nawet w dziedzinie tak wtedy, zdawałoby się, marginalnej jak sztuka.
Cóż, sztuka ówczesna musiała wyzwalać skrajne namiętności, bo również
znajdowała się w stanie wojny, tyle światowej, co domowej, w której zagony
kubistów, futurystów, a zwłaszcza dadaistów (od 1915) frontalnie atakowały
dotychczasowy, zakorzeniony w starożytności etos sztuk pięknych, odbierały
im aurę rzeczy wyjątkowych, natchnionych duchem świętym, królewskim czy
narodowym.
Ściszone echa tej wojny docierały do Polski, znajdując posłuch u nielicznych
co prawda, ale buńczucznych artystów, skupiających się w takich np. ugrupowaniach, jak krakowscy „Ekspresjoniści Polscy" (od 1917), później przemianowani
na formistów. W gruncie rzeczy była to formacja ideologicznie, a zwłaszcza praktycznie umiarkowana, wystarczyło jednak, że inna. Rewolucyjne ognie wzniecali wtedy u nas poeci futurystyczni, autorzy rozgłośnych manifestów w rodzaju
„Nuż w Bżuhu", obrzucani kamieniami przez publikę i ścigani przez policję.
Jak powiedziano, w Lublinie z miejsca oprotestowano te nowe idee i pomysły,
wyrosłe na szeroko rozumianym terytorium lewicy, wykorzystując do tego
gazetę... socjalistów!
Niewiele czasu upłynęło, a krytyka ta otrzymała wsparcie ze strony... narodowego tygodnika satyrycznego pod tytułem, nomen omen, „Śmiech", który
wychodził od grudnia 1918 roku, bodaj kilkanaście miesięcy. „Śmiech" interesuje
nas i z tego powodu, że regularnie ilustrowany był przez Witolda Boguskiego,
którego linoryty wypełniały całe powierzchnie okładek i strony wewnątrz numerów. Nauczyciel Szkoły Lubelskiej, zwany przez młodzież „Pędzelkiem", w satyrycznej deformacji przedstawiał rozmaite aktualności: społeczne, gospodarcze,
obyczajowe i polityczne, te ostatnie zanikające zresztą z biegiem czasu na łamach
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tygodnika, od kiedy jego wydawanie i redagowanie stało się wyłącznie sprawą
Franciszka Głowińskiego.
Boguski precyzyjnie żłobił swoje linoryty, podobnie jak skrupulatnie wymierzał jakos'ci mimetyczno-malarskie martwych natur, które — zdaniem jego
ucznia — wyciągał cienkim pędzelkiem, posiłkując się być może fotograficznym
wzorem (notatką), co w malarstwie europejskim praktykowane było co najmniej
od połowy X I X wieku. Sam zresztą, z powodzeniem, wykonywał zdjęcia, np.
Lublina w ujęciu panoramicznym!
W jednym z numerów „Śmiechu" (21/1919) znajdujemy rysunek Adama Dremonta, również nauczyciela szkół miejscowych. Grafika ta towarzyszy wierszykowi — kto to wypisywał?! — „Lubelskie mieszkaniowe homo homini lupus
est", który rozpoczynał się tak:
Oto masz tutaj, czytelniku,
Żałobny obraz z lubelskiej abdery.
Jakich oglądać możesz bez liku,
W rodzinnym grodzie już coś lat cztery.
W „Śmiechu" go skreśli! ołówek Dremonta,
Zaś takaż częsta w życiu rycina
Mieszkaniowego zwie się brakiem kąta.
(...)

Z tygodnika można się też było dowiedzieć, że w kinoteatrze „Corso"
występuje słynny siłacz Zbyszko, pewnie Cyganiewicz, a „Lilipuci, co być mieli
/ w «Corsie» od pierwszego maja / nie zdążyli. / Bo widzicie / małe nóżki ma
ta zgraja".
Lublin był już przecież miastem zbyt ludnym (86 000 w 1918 r.), by nie
znalazł się tu choćby jeden obrońca nowej wiary artystycznej. N o i owszem, znalazł się — Wiktor Ziółkowski, wspomniany już admirator Adama Nowińskiego,
nauczyciel rysunku w szkołach miejscowych, autor kilku tek litograficznych karykatur aktorów, pedagogów, adwokatów i Daszyńskiego.
Ówczesne grafiki Wiktora Hermogenesa przyznają się do secesyjnej, linearnej
szkoły, może jest w nich coś z maniery Kazimierza Sichulskiego. Wiedzieć
należy, że podczas nauki w krakowskiej ASP trafił on do pracowni Józefa
Mehoffera, uznając to zresztą po latach za największy błąd swego życia. Dodajmy
jeszcze, że ojcem jego był geometra, właściciel kamienicy przy ul. Kołłątaja 6
(gdzie przed połową lat sześćdziesiątych otwarto bardzo popularną, inteligencką
kawiarnię „Ewa").
Obrony „futurzystów" i formistów Ziółkowski podjął się — może z zachęty
Nowińskiego?— na lamach... prawicowego „Głosu Lubelskiego", na owe czasy
potężnego dziennika o kilkunastu tysiącach nakładu, redagowanego właśnie przez
Wilhelma Kulikowskiego. Rzeczony artykuł miał tytuł główny „Nowatorzy"
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(238/1919) i s'ródtytul „Bolszewicy?". Nie chcąc wystawiać czytelników na
próbę cierpliwości, autor od razu odpowiadał: „ — Bynajmniej — nazwano ich
niesłusznie bolszewikami na terenie sztuki". A dalej: „Większa część publiczności
twórczość futurzystów w literaturze i formistów (ekspresjonistów) w plastyce
uważa za humbug lub dopatruje się w ich pracach naiwnej symboliki. Nie docenia
się natomiast powszechnie istotnej wartości śmiałych występów nowatorów".
Próg niepodległości przekraczał Lublin w stanie wojennym ciągłym, panującym tu faktycznie do jesieni 1920 roku. Jeśli w takich warunkach zamigotało
w mieście niejakie zaciekawienie ideami nowej sztuki, to cóż mogło być później?
Tymczasem notujemy, że w okresie wojny polsko-radzieckiej odbyła się tutaj jedna spektakularna wystawa plastyczna, którą tylko w dniu otwarcia miało
obejrzeć ponad 3000 osób!, co prawdopodobne, albowiem miała ona charakter
antybolszewicki i w sali kinoteatru „Colosseum" gromadziła plakaty: drukowane
lub malowane odręcznie m.in. przez Edmunda Bartłomiejczyka, Władysława Jarockiego, Zygmunta Kamińskiego, Władysława Skoczylasa, Felicjana Szczęsnego
Kowarskiego, również przez artystów lubelskich. Co prawda recenzja prasowa
nie wymienia nazwisk tych ostatnich, ale są podstawy do przypuszczeń, iż w ekspozycji widniały prace Kietlicza.
Spośród około 50 plakatów na baczniejszą uwagę sprawozdawcy „Ziemi
Lubelskiej" (450, 452/1920), czyli Ziółkowskiego, niczym skaut ukrytego pod
kryptonimem
r... i", zasługiwały zwłaszcza grafiki i malowidła wspomnianych wyżej autorów pozalubelskich. W lirycznym rozmarzeniu tak opisywał on
barwną litografię Skoczylasa: „Józef Piłsudski, pojęty jak rycerzyk z bajki, siedzi
mocno na osiodłanym siwym rumaku, a ująwszy białą szabelkę w dłoń swoją,
z impetem wojackim zwraca się ku bolszewikowi w czerwonym kaftanie i z nożem zbójeckim za pasem. W tle widać płonącą wieś polską [... ] z prawej drzewo
rozłożyste z Męką Pańską na nim umieszczoną — pod drzewem rodzina wyobrażająca lud polski, błogosławiący czynom Naczelnika...".
Inna sprawa, że wobec takiego nagromadzenia stereotypów i bogoojczyźnianych symboli Ziółkowski okazał się i tak umiarkowanym nader lirykiem. Cóż,
sam tę wystawę, na polecenie władz wojskowych, zorganizował.
Wcześniej, w początkach zbrojnej konfrontacji polsko-radzieckiej i w okresie
ofensywy Piłsudskiego na Lidę i Wilno (1919), urządzono w Lublinie przynajmniej cztery wystawy miejscowych artystów. Na jednej z nich wystąpił, może
w ogóle po raz pierwszy publicznie, Tadeusz Śliwiński (ur. 1898), do niedawna
student krakowskiej ASP, obecnie nauczyciel, który da się wkrótce poznać jako
malarz i rysownik z pietyzmem utrwalający pejzaże, zwłaszcza z architekturą
Lublina i okolic. Dwie ekspozycje indywidualne przygotował „w miejscowym
salonie artystycznym" niezmordowany Kietlicz-Rayski, ciągle też czynny publicysta, zatroskany przyszłością Muzeum Lubelskiego, o którym pisał w „Głosie
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Lubelskim" (143/1919), potrącając o kwestie ogólniejszej natury: „Dążenia ludzi dobrej woli, pragnących rozbudzenia kultury artystycznej w Lublinie, są tak
bujnie zarośnięte chwastem interesu, że trzeba uderzyć na alarm. Wszakże tu
w dziedzinie sztuki nic się od lat dwudziestu nie polepszyło". W tymże salonie
pokazał również swoje studia, może w suchej kredce i węglu, miody Symche
Trachter, mało jeszcze znany artysta żydowski, studiujący kolejno u Stanisława
Lentza w Warszawie, potem w akademiach: krakowskiej i wiedeńskiej.
Jeśli dodamy do tego wspomnianą wystawę plakatów antybolszewickich
i fakt, że wszystkie te wystąpienia były notowane i recenzowane przez miejscowe
gazety, to w rezultacie zobaczymy coś na kształt obietnicy rozwoju sztuki
w mieście bezpiecznym wreszcie w niepodległym kraju, po traktacie pokojowym
w Rydze (1921).
Tymczasem w świetle publikacji prasowych powojenna kondycja kultury lubelskiej przedstawiała się mizernie. Janusz Miketta, dyrektor szkoły muzycznej,
oznajmiał (1921), że w ogóle w Polsce panuje „apatia dla spraw sztuki i kultury". Jeszcze w roku 1924 Rayski na lamach „Gazety Lubelskiej" (138) surowo
rozprawił się z muzeum, nie bacząc, że niedawno zreorganizowano tam ekspozycję według koncepcji Mariana Trzebińskiego, malarza pejzażysty, a więc
kolegi po pędzlu naszego krytyka. Rayski wytykał instytucji, że nie urządza wystaw czasowych i w ogóle nie kwapi się do spełniania statutowej roli centrum
współczesnego ruchu artystycznego. „Nowo założone Tow. Artystów Plastyków
przycupnęło wstydliwie przy Klubie społecznym, a członkowie tegoż urządzili
«salon sztuki» (wstrzymajcie śmiech, przyjaciele!) w sklepie p.f. «przemysł ludowy®, gdzie jaskrawe kilimy staczają ciche, ale straszne zielono-żółto-krwawe
batalie w soczewce wzrokowej widza".
Utyskiwania i frustracje uczestników i świadków ówczesnych wydarzeń były
z pewnością realnie uzasadnione. Polska wyszła z wojny zrujnowana, przechodziła trudny i długi proces integracji ziem rozdartych przez zaborców, wstrząsały
nią konflikty klasowe, narodowościowe i zawzięte walki polityczne, brutalnie
spuentowane zamachem majowym. Budowanie kultury, zwłaszcza terytorialnie
prowincjonalnej, było w takich warunkach zadaniem trudnym, złożonym na barki
jednostek.
Z perspektywy czasu widać wszakże, że mimo wszystko już w latach dwudziestych rodziły się w Lublinie nowe przedsięwzięcia, które czasami może i zalatywały wonią zaścianka, ale w sumie stanowiły przecież zaczyn, ba — fundament
całkiem żwawego ruchu artystycznego następnej dekady, rozwijającego się jakby
na przekór ustrojowym dewiacjom i mimo malejących z roku na rok subwencji
państwa na rzecz kultury.
Pierwszą demonstracją tej kreacyjnej woli była otwarta w Muzeum Lubelskim
— 29 kwietnia 1921 roku, sześć tygodni po traktacie ryskim — „wystawa sztuki
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i starożytnos'ci", nawiązująca po części do tamtej z 1901 roku, a gromadząca
eksponaty tylko ze zbiorów miejscowych: muzeum, katedry, magistratu („Portret
Jana III", olej z X V I I w.), licznych osób prywatnych, s'wieckich i duchownych.
Ogółem pokazano 430 obiektów z dziedziny malarstwa, grafiki, rzemiosła artystycznego i sztuki stosowanej, numizmatyki, broni. We wstępie do katalogu
wyrażano nadzieję, że wystawa oznacza być może początek „ruchu kulturalnego", który przemieni miasto w ośrodek kultury „całej dzielnicy kraju, zamiast
być jednym z prowincjonalnych zaścianków".
Niewykluczone, że ową nadzieję wiązano po trosze z faktem subwencjonowania wystawy przez: dwa ministerstwa, magistrat, sejmik lubelski, Bank Ziemski Kredytowy i Bank Handlowy Łódzki. Pamiętajmy, że wtedy istniało jeszcze
Ministerstwo Sztuki i Kultury (dało 50000 marek) — które wkrótce zlikwidowano, litościwie mówiąc, zredukowano do poziomu departamentu w ramach
Ministerstwa Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego, a potem jeszcze
niżej. Ten ostatni resort wyasygnował na wystawę połowę tego, co przekazało MSiK.
W roku wystawy sztuki i starożytności zaczęło się też kształtować lubelskie
szkolnictwo plastyczne. Zainicjował je Krystyn Henryk Wiercieński, który zresztą
już przed laty, dwukrotnie, uruchomił prywatne „kursy artystyczne", wabiące
głównie panny z lepszych domów. Otwarta 28 listopada 1921 roku Szkoła
Malarstwa i Rysunku mieściła się w znanym już wcześniej Wiercieńskiemu,
ponurym budynku przy ul. Bernardyńskiej 9.
Właściciel (koncesja MSiK nr 16964/1 z 1921 r.) prowadził szkołę we współpracy z brodatym Barwickim i młodym, przystojnym, też dozgonnie kawalerskim Zygmuntem Bartkiewiczem (ur. 1897), uczniem Konrada Krzyżanowskiego
w pracowni na stołecznej Tamce, uczestnikiem wojny polsko-radzieckiej, podczas której służył, jak sam podawał, w głównej stacji zbomej Wojska Polskiego
w Lublinie, następnie pod Warszawą. Szkoła była niewielka, skromna, edukowała
kilku-kilkunastu uczniów jednocześnie, m.in. Janinę Miłosiową (ur. 1896), nierzadko deficytowa, ale przecież pionierska i jedyna — do 10 października 1927
roku, kiedy to otwarto w mieście drugi i większy zakład tego rodzaju: Wolną
Szkołę Malarstwa i Rysunku Ludwiki Mehofferowej, żony Wilhelma, brata znakomitego Józefa Mehoffera.
Ta lubelska placówka była filią szkoły krakowskiej, prowadzonej przez ową
„wiecznie zaaferowaną kobietę o nieodgadnionym wieku" w dawnej pracowni
Olgi Boznańskiej przy ul. Wolskiej. W różnych latach wykładali w szkole
tacy artyści i inni specjaliści krakowscy i lubelscy, jak np. Józef Dutkiewicz,
Jerzy Fedkowicz, Władysław Filipiak, Lech Kłopotowski, Zenon Kononowicz,
Wilhelm Mehoffer (chemia malarska), Mieczysław Poznański (podniósł jakość
nauczania), Antoni Procajłowicz, Feliks Petruczynik, Karol Westfal, Jan Wydra,
20 Lublin w dziejach i kulturze Polski
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Henryk Zwolakiewicz i Adam Zajączkowski, zarazem szef administracyjny
zakładu i dziennikarz.
Szkoła miała charakter zawodowej plastycznej na poziomie średnim, acz bywało, że na znacznie niższym. Nauka trwała w zasadzie cztery lata, nadobowiązkowy rok piąty zaliczało się w Krakowie. Do klasy pierwszej przyjmowano
kilku, czasami kilkunastu uczniów, z których część z reguły porzucała wkrótce
artystyczną, płatną edukację. Zwolakiewicz twierdził, że okresami była to po
prostu „szkółka", jedna z niemal czterdziestu, jakie działały w kraju połowy lat
trzydziestych. Pensje nauczycieli również nie imponowały wysokością, w porównaniu z tymi, które wypłacano w renomowanej szkole handlowej Vetterów czy
w gimnazjum Stefana Batorego (d. Szkoła Lubelska), były zwyczajnie marne. Cóż
to jednak znaczyło wobec faktu trwałej obecności tego zakładu w pamięci lublinian, zakładu, który nieustannie potwierdzał swoje istnienie wystawami uczniów
i pedagogów, ogłoszeniami prasowymi, nie uległ anihilacji nawet w latach okupacji hitlerowskiej, by po wojnie rozbudować się imponująco jako Państwowe
Liceum Sztuk Plastycznych.
Nie zawadzi jednak odnotować na marginesie, że założyciele Wolnej Szkoły
przyczynili się — w sposób niewart rozgłosu — do upadku placówki Wiercieńskiego. Rozgoryczony artysta ograniczył się do prowadzenia kameralnych kursów
plastycznych we własnej pracowni przy ul. Kołłątaja 5, wspomagany przez córkę
Krystynę, która po studiach warszawskich powróciła do Lublina w 1932 roku.
W tamtej dekadzie pojawiają się też pierwsze próby samoorganizacji plastyków lubelskich, skonkretyzowane powstaniem Towarzystwa Artystycznego
(1920), otwartego zresztą dla innych twórców. W roku 1924 publiczność wita
miejscowy oddział stołecznej „Zachęty" (TZSP), odnawiającej oto dawne związki
z Lublinem, zainicjowane 47 lat wcześniej.
W rezultacie znacznie wzrosła liczba wystaw, głównie importowanych. Regionalny punkt widzenia wyróżnia wystawę grupy malarzy lubelskich, którą
w miejscowym muzeum oglądano w styczniu 1925 roku. Rzecz w tym, iż jej
premiera odbyła się w warszawskim gmachu „Zachęty", wzniesionym zresztą
w latach 1898-1900 według projektu Stefana Szyllera. wziętego wówczas architekta, który w Lublinie też ślad swój zostawił w postaci przybudówki, z obowiązkową attyką, do kościoła Karmelitanek Bosych przy ul. Świętoduskiej.
Niewątpliwie mocnym przeżyciem musiała być dla naszych malarzy ta pierwsza w dziejach zbiorowa ekspedycja do stolicy, na domiar wszystkiego wycelowana w sale szacownej „Zachęty", a zorganizowana z pewnością przy pomocy
TZSP. Wystawę lublinian otwarto 31 października 1924 roku, razem z dwoma
innymi pokazami, udostępniając stołecznej publiczności prace Zygmunta Bartkiewicza, Witolda Boguskiego. Franciszka Czekaya, Franciszka Deca, Stefana
Dylewskiego, prezesa Alojzego Kuczyńskiego, architekta i malarza Bohdana Kel-
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les-Krauzego, architekta i okręgowego konserwatora zabytków Jerzego Siennickiego, Tadeusza Śliwińskiego, Karola Westfala, Henryka Wiercieńskiego. W wystawie nie mógł już uczestniczyć Konstanty Kietlicz-Rayski, który zmarł 29 maja
1924 roku. Spoczął na cmentarzu przy ul. Lipowej, w skromnej, cementowej
mogile.
Wiele wskazuje na to, że wystąpienie lublinian nie wzbudziło większego
zainteresowania, choć dla nich samych, co przecież istotne, było zapewne
dos'wiadczeniem wspierającym poczucie tożsamości twórczej.
Recenzji doczekała się natomiast lubelska edycja wystawy, napisana z zachęty
Towarzystwa Artystycznego przez Wacława Husarskiego, stołecznego historyka
i krytyka sztuki, autora — że wtrącimy — wydanej po drugiej wojnie, pierwszej
poważnej monografii Kazimierza Dolnego. Jego tekst ukazał się na łamach
kulturalnego „Przeglądu Lubelsko-Kresowego" (3/1925). Oto opinie recenzenta:
W pracach Bartkiewicza, a przynajmniej w najpoważniejszej z nich pt. „ Z
przedmieść Lublina", dostrzec można „dyskretny impresjonizm". Ale szybka
notatka wymaga „wielkiego wyrobienia rysowniczego", którego autor jeszcze
nie ma, „skutkiem czego jego architektura podmiejska jest silnie rozchwiana,
pozbawiona solidności bloków murowanych".
Niektóre martwe natury Boguskiego dowodzą jego szczerego stosunku do
malowanych przedmiotów, ale w ogóle to brak w jego obrazach „szerszej
interpretacji" natury. Owszem, przed artystą widnieje „otwarta droga rozwoju",
lecz winien on zrozumieć, „że właściwa sztuka zaczyna się tam, gdzie zaczyna
się indywidualna interpretacja natury, gdzie kończy się natury tej naśladowanie".
Z kolei Czekaya szkice olejne i duża seria piórkowych rysunków z motywami
staromiejskiej architektury naśladują „zbyt ściśle techniki graficzne, miedzioryt
i drzeworyt". Prace sprawiają wrażenie „imitacji', gdy tymczasem widać, iż
ich autor piórkiem „włada zresztą doskonale", czuje architekturę — ale po co
archaizuje takie widoki?
„Płaskorzeźby Deca są wartości dosyć nierównej: swoboda rysunku w portretach męskich, sztywność i dosłowność w kobiecych". Kompozycyjnie są to
rzeczy słabe, portrety, zamknięte w formach już zetlałych, cechuje „ujęcie impresjonistyczne", podczas gdy dzisiaj ceni się rozwiązania bardziej plastyczne.
Dylewski to artysta wszechstronny, interesuje się martwą naturą, wnętrzem
i pejzażem, ale do jego obrazów też odnoszą się uwagi, którymi opatrzono prace
Boguskiego. Niejakie wartości kolorystyczne mają: „Martwa natura" i efektowny
„Wieczór", „w których autor bardzo sumiennie przeprowadził studium sztucznego
światła". Niestety, krajobraz Dylewskiego jest martwy, zaniedbuje powietrze
i światło.
Natomiast Kuczyński jest nierówny w swoim malarstwie. Obok prac martwych i zdawkowych dał całkiem żywą, kolorystycznie śmiałą, mającą „zupeł-
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nie poważne zalety malarskie" kompozycję: z butelką i owocami na tle błękitnej ściany. „Dobre wyczucie kolorystyczne" widać też w „Wyspie umarłych".
Kelles-Krauze ujawnia „duże wyczucie współczesności", a matowy ton
świadczy „o poważnych studiach nad sztuką francuską". Jeśli nawet „Pomarańcze" potraktowane zostały zbyt dekoracyjnie, to krajobrazy „zachowując też
same cechy freskowego tonu, stylizują formę w sposób samodzielny i śmiały".
Kiłka projektów architektonicznych Siennickiego potwierdza jego „wybitną
znajomość polskich tradycji budowlanych". Odbudowa zrujnowanego zabytku
w Krasnymstawie na dom sejmiku, to rzecz udana.
„Pewna nierówność znamionuje bardzo również kulturalnego Śliwińskiego".
W pracach najsłabszych, spokrewnionych nieco z twórczością Trzebińskiego,
występuje on jakby w roli inwentaryzatora staromiejskich budowli, jest zbyt
dokładny w rysunku. Kiedy indziej demonstruje przecież żywy, barwny rysunek
a la Wyczółkowski, to znów, „porwany śmiałością nowoczesnego ujęcia, daje
Śliwiński żywe i barwne akwarele, doskonale odtwarzające wibrację powietrza,
rozgrzanego promieniami słonecznymi".
Westfal pokazał liczną serię pejzaży, wśród nich sporo staromiejskich. „Rzeczy te malowane są z solidnym poczuciem rysunku i z wyraźną skłonnością do
śmiałej, dosadnej techniki, która prawie nigdy nie zawodzi". Nieco monotonna
jest jednak gama kolorystyczna, „nadużywająca gorących świateł zachodzącego
słońca". Gorzej prezentują się pastelowe „Peonie" — może artyście bardziej odpowiada olej.
Tak czy inaczej, Husarski okazał się przecież recenzentem sprawiedliwym.
Jego tekst ma przy tym walor podwójnego dokumentu: określa estetyczny punkt
widzenia krytyka pośredniczącego między dawnymi a nowymi ambicjami sztuki
polskiej, a zarazem trafnie charakteryzuje twórczość artystów, którzy w następnych latach i dekadach nie ulegali pokusie jakiejś zdecydowanej modernizacji
swoich postaw i warsztatowych diapazonów. Może tylko jeden Śliwiński, niedługo przed zgonem (1976), wykonał zdumiewającą woltę, uciekając z tych
swoich cierpliwie wyciąganych pejzaży architektonicznych w kolorowe stepy
malarskiej deformacji, nic to, że ubezpieczonej formistyczną tradycją.
Milczenie, z jakim przyjęto „nowatorski" apel Juliana Kota z roku 1919,
miało sens profetyczny. W międzywojniu nikt z miejscowych plastyków nie
zechciał pójść śladem np. purystycznych martwych natur Adama Nowińskiego
czy kubistycznie stylizowanych obrazów Stanisława Zalewskiego, ich samych
zaś niełatwo przypisać do sztuki lubelskiej. Nowiński, ten permanentny, niemalże nomenklaturowy dyrektor szkół różnych w pięciu różnych miastach kraju,
bliski kolega i szef Strzemińskiego w Szczekocinach, narodowiec wrogi oczywiście piłsudczykom, onże tylko okazyjnie przebywał w Lublinie, podejmowany m.in. przez swojego młodszego krewniaka, mecenasa Wojciecha Jaro-
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sławskiego (zm. 1984). Jego prace zaginęły podczas wojny, uległy rozproszeniu; muzeum w Zamku posiada zaledwie jeden kiepski obrazek Nowińskiego. Z kolei Zalewski: ukończył Szkolę Lubelską, w 1937 roku uczestniczył w pierwszej wystawie ZAP, w drugiej połowie lat czterdziestych uczył
u Miłosiowej, zmuszony do tego osobistym dramatem, wydał nawet tekę autolitografii „Architektura Lublina" (1948), ale w istocie był on artystą warszawskim.
Lublinianie kontynuowali dawne paradygmaty estetyczne, a jeśli byli „nowowcześni" — a byli, w następnej dekadzie — to na sposób kolorystyczny.
Tego rodzaju malarstwo zdominowało, jak wiadomo, sztukę naszą lat trzydziestych, uwodząc co najmniej kilku wybitnych czy choćby wyróżniających się bojowników awangardy spod znaku formizmu czy grupy „Blok", w tym Zbigniewa
Pronaszkę, znielubionego przez Rayskiego, i właśnie Zalewskiego! Zresztą i Nowiński zniechęcił się do tamtej krzykliwej formacji, wyniesionej do rangi jakiegoś
absolutu dopiero przez „progresywnych" radykałów, po drugiej wojnie, długo
zresztą przemilczających wymowny fakt, iż szeregi awangardy liczyły ogółem
niecałe 50 osób.
Prawdopodobnie w epoce wystawy w „Zachęcie" otwarto w Uniwersytecie
Lubelskim pokaz czterech miejscowych plastyków: Barwickiego, Deca, Dylewskiego i Michała Hołyńskiego, zrecenzowany na łamach przychylnego tradycji
„Przeglądu Lubelsko-Kresowego" (2/1925). Autor okazał się krytykiem surowym, wobec Barwickiego — wręcz okrutnym.
Tenże, pisał, jest ilustratorem ceniącym anegdotę, a nie malarstwo w obrazie.
Uwiecznił już kawał historii Polski: Trybunał lubelski, traktat brzeski, śmierć
ks. Budkiewicza, „ A nawet, jeśli wierzyć plutonowemu, który oprowadza po
wystawie — symbolicznie ujęte zabójstwo Narutowicza (obraz pn. «Być albo
nie być»)". Owszem, patriotyzm autora jest duży, natomiast umiejętności malarskie — bardzo nikłe. Ta ultradramatyczna optyka, ta gama uboga, rozgrywana w zimnej, zielono-fiołkowej tonacji... Rysunek wydaje się lepszy, lecz
pobieżny, „kompozycja obrazu nie istnieje". Na koniec recenzent zauważa: „Litografie wystawione w pokaźnej liczbie, mimo niezbyt wysokiej techniki mają
pewien wdzięk rzeczy sprzed lat czterdziestu".
Otóż to: ze swoimi historycznymi obrazami i mentalnością artystyczną Barwicki należał do świata, który już dawno przeminął. Po odzyskaniu niepodległości
przez Polskę artyści młodszych pokoleń nie podjęli starego obowiązku krzepienia
ducha narodowego rodaków i miast malować Batorego pod Pskowem czy traktat
brzeski skupili się na sztuce wyzwolonej wreszcie ze służby pozaartystycznej.
Teraz nastąpił czas pejzażu, martwej natury, aktu, portretu, abstrakcji.
Z takim bagażem obiecujących doświadczeń wchodzili plastycy w łata trzydzieste, które na samym wstępie pokazały im, gdzie jest miejsce kultury w cza-
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sach powszechnego kryzysu gospodarczego. Symboliczne w tym względzie okazały się perypetie związane z pomnikiem Jana Kochanowskiego. Jak wiadomo,
poeta zmarł w Lublinie nagle, zapewne przed budynkiem staromiejskiego Trybunału, który zresztą w tamtej epoce pozostawał w zgodzie ze skalą otoczenia,
był znacznie mniejszy od późniejszej warowni według klasycystycznego projektu
Dominika Merliniego, architekta królewskiego.
Zamknięty konkurs na pomnik ogłoszono jeszcze w listopadzie 1929 roku,
więc zrozumiałe, że opinia publiczna z zadowoleniem przyjęła inicjatywę. Później
jednak zaczęto głos'no powątpiewać w sens takiego kosztownego przedsięwzięcia
w czasach kryzysu, choć w znacznym stopniu było ono finansowane ze składek
społecznych, głównie nauczycieli i uczniów. Niewykluczone, iż ta rezerwa wobec
sprawy spowodowała nikłe zainteresowanie obywatelstwa wystawą projektów
pomnika, którą zechciały obejrzeć ledwie 94 osoby — ze 112000 mieszkańców ówczesnego Lublina! Kiedy w końcu, 27 września 1931 roku, monument
autorstwa warszawskiego rzeźbiarza Franciszka Strynkiewicza odsłonięto przed
gmachem Trybunału, wiwatom nie było kresu. W entuzjastycznych komentarzach
do wydarzenia przebijał się ton politycznie wtedy właściwy, bo narodowo-mocarstwowy.
Wykonany w firmie „Jarosław Nowak", czysty w formie, dwukondygnacyjny
prostopadłościan z czarnego granitu śląskiego ukryto przed okupantem niemieckim, by po drugiej wojnie wystawić pomnik na skwerze przed Muzeum Literackim im. Józefa Czechowicza.
Może warto tu wspomnieć, że z międzywojennych artystów lubelskich rzeźbą
konsekwentnie zajmował się tylko Franciszek Dec (ur. 1891), z wykształcenia
chemik po Politechnice Lwowskiej, nauczyciel tego przedmiotu w miejscowych
szkołach średnich. Z warsztatem rzeźbiarskim zetknął się co prawda w lwowskiej
pracowni J. Nałborczyka (miał zajęcia we wspomnianej uczelni), potem, nader
krótko, w zakładzie Wiercieńskiego, ale w istocie był on samoukiem. Współorganizator Towarzystwa Artystycznego, Dec wykonywał portrety (Chopina, Piłsudskiego), alegoryczne maski, akty i sceny figuralne w gipsie i terakocie, nie
osiągając większych sukcesów, aczkolwiek lokalna prasa zwykle z uznaniem
wyrażała się o jego pracach. Do dziś bardzo żywe zaciekawienie budzą natomiast dwie rzeźby Deca, określające kształt i wyraz nagrobków inż. Zygmunta
Laskowskiego (zm. tragicznie 1913) i Eligiusza Jabłonowskiego (zm. 1933) na
cmentarzu przy ul. Lipowej. Pierwszy nagrobek tworzą dwie duże głowy łabędzie ! z czerwonego piaskowca, flankujące płytę z wykutem krzyżem i epigrafem,
natomiast motywem dominującym drugiego, z białego piaskowca, jest geometrycznie ukształtowana w manierze art deco (niektórym nasuwają się analogie
z kubizmem) głowa mężczyzny wpatrzonego w niebo, ułożona ukośnie w przylegających do niej — stallach?
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Oba nagrobki mają sygnaturę autora, na jednym z nich dodatkowo wykuto
„L. Migalski Lublin". Rzecz w tym, że wykonawcą projektów Deca był ceniony
wtedy rzeźbiarz Leon Migalski (ur. 1881), uczeń Laszczki w krakowskiej ASP,
który przybywszy do Lublina w roku 1920, otworzył zakład kamieniarsko-rzeźbiarski przy ul. Zamojskiej. Pracował rzetelnie i wydajnie — do lokalnej
legendy przeszedł jako twórca rzeźby wykonanej z myślą o własnej mogile.
Klasycznie potraktowana statua kobieca z piaskowca stoi do dziś na grobie
Migalskiego...
Prasowy wizerunek plastyki lubelskiej do roku 1936 przedstawia muzę anemiczną, godną współczucia i pomocy. Wskazuje się, że Towarzystwo Artystyczne
nie ma ani lokalu, ani pieniędzy, i w ogóle niedomaga. Brakuje w mieście odpowiedniej sali ekspozycyjnej, zatem tacy artyści, jak Bartkiewicz, Edward Duklan, Juliusz Kurzątkowski, Kazimierz Pieniążek, Trachter i Wiercieński wysyłają
prace na salony warszawskie lub na kresach urządzają wystawy indywidualne.
Dodajmy, że do roku 1939 bodaj tylko sześciu twórców lubelskich posiadało
własne pracownie: Ziółkowski, Wiercieński, J. Świeży, Trachter, Kurzątkowski
i Kelles-Krauze (przy ul. Grottgera 8, róg Skłodowskiej), ten ostatni czynny
równocześnie jako architekt, autor np. łazienek miejskich na Bronowicach,
własnego domu przy ul. Grottgera, budynku straży pożarnej przy ul. Strażackiej
i przebudowy poczty głównej (wraz z J. Siennickim). Powiedzmy, że Miłosiowa
też miała pracownię — pod sufitem Wolnej Szkoły Malarstwa i Rysunku, którą
przejęła po śmierci Mehofferowej (1930), nadając zakładowi imię założycielki.
Obrazki i diagnozy prasowe dotyczące plastyki stanowiły tylko wycinek
większej całości, obiektywnie opisanej przez statystykę nakładów z budżetu
administracji na „Kulturę i Sztukę". Jeśli w 1925 roku przeznaczono na ten cel
56041 zł, w następnym, rekordowym, aż 131641 zł, to w okresie 1930/31 —
już tylko 54 124 zł, a w 1936/37 — zaledwie 14610 zł!
Anonimowy autor „Głosu Lubelskiego" (94/1936) konstatował: „Miasto Lublin, posiadające piękną tradycję w dziedzinie życia społecznego i kulturalnego,
od dłuższego czasu z przyczyn bliżej nie wyjaśnionych spadło do poziomu prowincjonalnej dziury".
Trapione permanentnym brakiem środków finansowych muzeum rzadko organizowało wystawy czasowe współczesnych plastyków. Rozpłynął się w przeszłości tutejszy oddział warszawskiej „Zachęty" (TZSP), której tradycyjnie ułożona oferta budziła co prawda sprzeczne opinie, ale stanowiła przecież jakieś
stymulujące urozmaicenie w kulturze miasta.
Jedyną instytucją, która regularnie i z niejakim namysłem organizowała wtedy
wystawy, był zakład Miłosiowej, chwalący się dorobkiem swoich uczniów oraz
— osobno — absolwentów i nauczycieli. Ci ostatni należeli do grupy „Krąg",
która powstała w Krakowie w roku 1931, tamże zwiędła, by ponownie rozpocząć
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działalnos'ć jako towarzystwo lubelskie zarejestrowane pod nr 922 w Urzędzie
Wojewódzkim. Czasami formacja występowała pod nazwą Związku Artystów
Malarzy „Krąg", kiedy indziej słowo „Malarzy" zastępowano pojemniejszym
„Plastyków".
W roku lubelskiej reaktywacji (1935) „Krąg" liczył kilkunastu członków, pod
koniec dekady — ponad dwudziestu, wśród których byli również plastycy nie
związani ze szkolą Miłosiowej, nawet dysydenci z innej organizacji. W różnych
latach do „Kręgu" należeli m.in.: Mieczysław Durakiewicz, Maria i Władysław
Filipiakowie, Władysław Jagiełło, Zenon Kononowicz, Teofil Kosiorkiewicz,
Janina Miłosiowa, Witalis Mochniuk, Maria Nowakowska, Feliks Petruczynik,
Mieczysław Poznański, Stefan Rassalski, Alfred Szeliga, Wiktor Turczyński,
Paulina Turowska, Anna Wojdalińska i Adam Zajączkowski. Późno wstąpili do
„Kręgu" Bartkiewicz i Holyński, ten pierwszy z powodu obrazy, o czym będzie
jeszcze mowa.
Jednym z filarów grupy był Feliks Petruczynik (ur. 1899), kierownik Oddziału
Oświaty i Kultury Zarządu Miejskiego w latach 1935-1939, socjalista, społecznik
0 rozległym obszarze skutecznego zwykle działania. Od 1936 roku do wojny
sprawował prezesurę „Kręgu".
Pod datą 1935 roku odnotowano jeszcze dwa inne ważne fakty. Otóż 11
listopada na parceli między obiektami muzeum przy ul. Narutowicza 4 położono
kamień węgielny pod wielofunkcyjny Dom Pracy Kulturalnej, który zgodnie ze
zgrabnym, splatającym modernę z tradycją projektem architektonicznym Stanisława Łukasiewicza miał mieścić nie tylko muzeum i bibliotekę im. Łopacińskiego, ale również trzy sale wystawowe, otwarte dla sztuk pięknych. Wznoszony
ponad trzy lata dom kosztował 400000 zł, które m.in. z subwencji rządowych
1 lokalnych zgromadził inwestor, Lubelski Związek Pracy Kulturalnej, istniejący
od 1933 roku i skupiający stowarzyszenia „tytułowe" i naukowe. Wcześniej, 11
kwietnia, odbyło się posiedzenie organizacyjne Rady Artystycznej m. Lublina,
będącej „ciałem opiniodawczym i doradczym władz miejskich w sprawach dotyczących zabytków i artystycznego wyglądu miasta", jak głosił regulamin owego
ciała. Obok architektów, naukowców, urzędników i nauczycieli w radzie zasiadali
również plastycy (Edward Duklan) i osoby o podwójnym obliczu, jak dr Józef
Dutkiewicz, okręgowy konserwator zabytków i malarz, wszechobecny Petruczynik, architekt i malarz Bohdan Kelles-Krauze, członek „Kręgu" i dziennikarz
Adam Zajączkowski. Rada okazała się organem pożytecznym: prowadziła m.in.
działalność wydawniczą i rejestrację „szyldów szczególnie szpecących", przyczyniła się do odnowienia elewacji frontowych wielu kamienic staromiejskich i do
otwarcia przed publicznością „winiarni" z erotycznym freskiem itp.
Dla plastyków szczególnie owocny okazał się rok 1936, oznaczający zarazem
— warto zauważyć — wygaszenie kryzysu gospodarczego. Wtedy właśnie stało
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się to, co wreszcie musiało się stać w mieście mającym już niemal 50 plastyków,
z których tylko część była zrzeszona w specyficznie ograniczonym „Kręgu".
Tak zatem, po pierwsze, wiosną owego roku komisja plastyczna Lubelskiego
ZPK przekształciła się w Towarzystwo Propagandy Sztuki. Na zebraniu 30 marca
prezesem TPS wybrano Kelles-Krauza, zresztą męża Janiny, oklaskiwanej sopranistki, a ojca słynnej później divy operetkowej, Beaty Artemskiej, kobiety
o urodzie Rity Hayworth. Wiceprezesem został Dutkiewicz, skarbnikiem —
prof. Mieczysław Popławski z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, „referentem propagandy" — oczywiście Petruczynik, sekretarzem i komisarzem wystaw
— malarz Aleksander Lech Kłopotowski. W skład komisji rewizyjnej weszli:
prof. Witold Krzyżanowski z KUL, architekt Ignacy Kędzierski i malarz Duklan.
W większości zarząd stanowiły więc osoby o wysokim statusie społecznym —
albo miłujące sztukę, albo uprawiające ją w chwilach wolnych od zajęć profesjonalnych.
Towarzystwo zamierzało, już w roku budżetowym 1936/37, urządzić kilka
wystaw, z czego pięć w ramach współpracy z warszawskim Instytutem Propagandy Sztuki, powołanym w 1930 roku w opozycji do „Zachęty", choć w praktyce
nie takim znów radykalnym. Planowano inne ekspozycje, wydawanie katalogów,
reprodukcji i publikacji o sztuce, fundowanie nagród i ewentualnie subwencji „dla
wybitnie zdolnych niezamożnych artystów". Interesujące, że tym deklaracjom towarzyszyły czyny, już bowiem w pierwszym roku istnienia TPS zorganizowało
kilka ekspozycji.
Tymczasem, ledwo Towarzystwo zaczęło spełniać swoje obietnice, w polu
kultury lubelskiej wyrosła nowa organizacja: Związek Artystów Plastyków, który
do rejestru Urzędu Wojewódzkiego wpisano 6 sierpnia 1936 roku, pod numerem 1176.
„Celem Związku — zapisano w statucie ZAP, wzorowanym na odpowiednim
dokumencie krakowskiego stowarzyszenia artystów — jest popieranie interesów
materialnych i moralnych członków, szerzenie sztuk plastycznych oraz popieranie
działalności kulturalno-oświatowej w zakresie plastyki".
Z A P założyli: Zygmunt Bartkiewicz, Witold Boguski, Franciszek Czekay,
Franciszek Dec, Adam Dremont, Władysław Filipiak, Michał Hołyński, Rudolf Hornberger, Jan Karmański, Lucjan Prus-Kobierski, Juliusz Kurzątkowski,
Zofia Kwapiszewska, Julian Lisowski, Witold Olpiński, Janina Rybińska, Janusz Świeży, Tadeusz Śliwiński, Paulina Turowska, Wiktor Turczyński, Krystyna
Wiercieńska, Krystyn Henryk Wiercieński, Karol Westfal, Kazimierz Wiszniewski, Wiktor Ziółkowski.
Prezesem związku wybrano młodego Władysława Filipiaka (ur. 1908), który
wystąpił z „Kręgu" z dwoma czy trzema innymi osobami. Rozgoryczyło to wielce
starszego o jedenaście lat Bartkiewicza, który żywił uzasadnioną nadzieję na pre-
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zesurę. Zaproponowano mu co prawda stanowisko wiceprezesa, ale była to satysfakcja za mała dla człowieka głęboko przekonanego — jak przypomniał po
latach — iż to on włas'nie najwięcej wysiłku włożył w powołanie organizacji,
wydeptując w tym celu korytarze Urzędu Wojewódzkiego. Urażony, manifestacyjnie opuścił Z A P i wstąpił, wraz z Hołyńskim, do konkurencyjnego „Kręgu",
w którym przywitano go z honorami należnymi, jak świat światem, dysydentom.
Ale cóż, Filipiak miał atuty poważniejsze, bo artystyczne. Po ukończeniu
Wolnej Szkoły w Lublinie studiował w krakowskiej pracowni Zbigniewa Pronaszki, w 1932 roku wziął już udział w wystawie w prestiżowym Pałacu Sztuki,
a jego obrazom nie można było zarzucić, że „walory ich są prawie słabe, zwłaszcza rysunek bardzo szwankuje", jak swego czasu recenzowano prace Bartkiewicza. Z portretami, pejzażami i aktami Filipiaka, chwalącymi się indywidualnym
tonem kolorystycznej kreacji i niedościgłym dla innych lublinian warsztatem malarskim, mógł nad Bystrzycą rywalizować tylko Zenon Kononowicz (ur. 1904),
niegdyś student krakowskiej, a absolwent warszawskiej ASP, członek kolorystycznych ugrupowań „Zwornik" i „Pryzmat", którego bieda przepędziła z mieszkania na warszawskim Lesznie, zmuszając do podjęcia nie lubianej przezeń
pracy nauczycielskiej w szkole Miłosiowej, gdzie pojawił się w drugiej połowie
1936 roku.
Filipiak i Kononowicz — oni właśnie sygnowali wysokie wartości malarstwa
lubelskiego międzywojnia, rzecz jasna — nie znosząc się wzajemnie i dozgonnie.
Trzeci wybitniejszy kolorysta, Jan Karmański herbu Wczele podobno, mieszkał
w Kazimierzu Dolnym, gdzie z oddaniem godnym sprawy malował okoliczne
pejzaże, czasami zanurzając pędzel w portrecie. Karmański (ur. 1887) należał
do starszego pokolenia lubelskich artystów, studiował w Warszawskiej Szkole
Sztuk Pięknych, zresztą w doborowym towarzystwie, m.in. pod kierunkiem, jak
Bartkiewicz w innym miejscu, Krzyżanowskiego, potem w Paryżu odbył lekcję
Cćzanne'a — by regularnie wystawiać w „Zachęcie" i w stołecznym Instytucie
Propagandy Sztuki.
Inna sprawa, że Bartkiewicz przeżył wszystkich konkurentów, nigdy nie tracąc cierpkiego poczucia humoru i wiary w monistyczną strukturę wszechświata,
choć zły los niejednokrotnie dal mu się we znaki.
Powstanie TPS i Z A P efektownie pobudziło miejscowy ruch artystyczny,
można nawet powiedzieć, iż ten ruch stworzyło.
Jednym z najważniejszych jego przejawów okazał się Salon Lubelski Towarzystwa Propagandy Sztuki, otwarty w październiku 1936 roku. We wstępie
do katalogu zauważono, że wystawa ,jest imprezą miejscową i całkowicie samodzielną, kuszącą się o odkrycie i zobrazowanie lubelskiej twórczości artystycznej". Dalej słusznie dowodzono, iż liczba aż 42 uczestników pokazu Jest
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dostatecznym zadokumentowaniem praw do samodzielnego istnienia, posiadania
własnego s'rodowiska artystycznego i popierania ich twórczości pomocą i ambicją
całego lubelskiego społeczeństwa".
Ta pomoc stanowiła potrzebę chwili, bo mimo dopalania się kryzysu gospodarczego sytuacja materialna artystów nadal była i pozostała trudna. Dowcipnie
unaocznił to wlas'nie Bartkiewicz, pokazując na Salonie m.in. obraz olejny „Pałac bezrobotnych artystów w Kazimierzu". Należy przy tym wiedzieć, że nasz
malarz był w s'rodowisku swojego rodzaju fenomenem: bodaj nigdy w życiu nie
pobrudził rąk pracą etatową. Za nauczanie w szkole Wiercieńskiego, zresztą epizodyczne, nie otrzymywał stałej pensji (jeśli w ogóle cos' otrzymywał), krótko
udzielał korepetycji... Środki utrzymania czerpał z własnej praktyki malarskiej,
z zasobów najbliższej rodziny, wreszcie z państwowej kasy Polski Ludowej, która
przyznała mu rentę specjalną.
Na Salonie wystąpił oczywis'cie Kelles-Krauze, prezes TPS. Według katalogu pokazał on pięć akwarel i dwa obrazy olejne, stanowiące charakterystyczny
fragment jego interesującego, w warunkach lubelskich osobnego malarstwa, spokrewnionego z lineamopłaszczyznową notacją płócien Władysława Ślewińskiego.
Nasuwa się wszak przypuszczenie, iż z namysłem komponowane pejzaże i portrety prezesa nie budziły żywszych emocji w środowisku plastyków, postrzegających autora jako malującego architekta, jako architekta działającego też na niwie
kulturalnej, na dodatek urzędnika, a w sumie człowieka dobrze sytuowanego,
prowadzącego śpiewający dom otwarty.
W roku 1936 Kelles-Krauze byl współorganizatorem jeszcze jednej dużej imprezy, której charakter wyjaśnia sam tytuł: „Wystawa ku Czci Pierwszego Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego. Pamiątki, książki i grafika, prace plastyków
legionistów".
W licznym komitecie wystawy działali ponadto dwaj inni plastycy: Duklan
i Ziółkowski, przy czym ten ostatni — we współpracy z polonistą, poetą, sędzią
i księdzem — zredagował katalog. Z kolei Juliusz Kurzątkowski zaprojektował plakat ekspozycji — w której z oczywistych powodów nie było w zasadzie obrazów autorów miejscowych. W tym dziale zgromadzono prace legionistów, częściowo już znane lublinianom z wystawy 1917 roku. Naturalnie, nie
obeszło się bez akcentów lokalnych. I tak na przykład Boguski pokazał stosowne litografie, a już po zamknięciu katalogu „nadesłał własne zdjęcia fotograficzne Beliniaków, wykonane w sierpniu 1915 roku". W tej części wystawy widniał również fotograficzny „Józef Piłsudski w r. 1916 na balkonie
hot. Victoria", zreprodukowany przez Ludwika Hartwiga. Rodzina tego wziętego fotografa moskiewskiego, razem z małoletnim synem Edwardem, wyjechała z Rosji dopiero podczas rewolucji październikowej, osiedlając się w końcu
w Lublinie.
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Chyba warto też wspomnieć, że najbardziej lubelski z legionistów Jan
Gumowski, autor rysowanej dokumentacji zabytkowej architektury miasta, dal
na wystawę „Michała Żymierskiego" w rysunku. Twórca miękko kształtowanych
litografii barwnych i jednobarwnych w albumie „Lublin" (1918) zmarł wkrótce
po drugiej wojnie, ale doczekał jeszcze awansowania Żymierskiego na marszałka.
W Salonie '36 można było dostrzec obietnicę artystycznej unii lubelskiej,
jako że pospołu wzięli w nim udział członkowie „Kręgu", Związku Artystów
Plastyków i kilka osób spoza tych stowarzyszeń, nawet takie, które mieszkały
gdzieś' indziej, lecz legitymowały się jakimś' powinowactwem z tutejszym środowiskiem, jak np. Leokadia Bielska (-Tworkowska) z Warszawy, Aleksander
Jędrzejewski z Lucka, Jerzy Wolff z Puław (tymczasowo) czy Jan Wydra ze stolicy, malarz pejzaży, portretów, scen alegorycznych (zmarły pięć miesięcy później
w Otwocku, na gruźlicę, w wieku zaledwie 35 lat).
Złudne nadzieje.
Kiedy 26 września 1937 roku w sali gimnazjum, nomen omen, Unii Lubelskiej przy ul. Narutowicza 12 otwarto pierwszą wystawę Związku Artystów
Plastyków, wśród jej uczestników próżno było szukać przedstawicieli „Kręgu".
Nie pojawili się tam również prezesi TPS, Kelles-Krauze i Dutkiewicz.
Pełny bojkot, pierwszy artystyczny bojkot nad Bystrzycą.
Inna sprawa, że na wystawie zabrakło też 10 członków ZAP, skupiającego
wówczas 34 plastyków z Lublina, Białej Leśnej, Chełma (2), Kazimierza Dolnego
(4), Krasnegostawu, Ostrowca Świętokrzyskiego, Węgrowa Podlaskiego i Zamościa. Wśród tych nieobecnych był m.in. Wiercieński — bo nękany jaskrą rzadko
już malował — oraz Wiktor Ziółkowski — bo on realizował się w publicystyce
i działalności organizatorskiej, zbierał wycinanki ludowe wzorem Rayskiego, kupował obrazy i drogi sprzęt fotograficzny do takiego zadłużenia, że kamienicę
po ojcu musiał sprzedać, ze stratą, ale nie taką, by zabrakło mu na kupno dużego mieszkania w domu przy ul. Narutowicza 35 m. 4, gdzie też znacznie później, w końcu lat sześćdziesiątych, w ponurej oficynie o zakratowanych oknach
mieściła się redakcja dwutygodnika społeczno-kulturalnego „Kamena". W tymże
mieszkaniu znajdowało się „biuro" ZAP, którego sekretarzem był naturalnie
Ziółkowski.
W wystawie wzięli natomiast udział „zaproszeni goście": Witold Chomicz
z Krakowa oraz Kazimierz Tomorowicz i Stanisław Zalewski z Warszawy.
Recenzując ekspozycję na łamach stołecznego „Zwierciadła" (9/1937), Stefan Rassalski zauważył w obrazach dominację tematyki lubelskiej i w ogóle
tendencje regionalistyczne, nie stwierdzając natomiast jakiejś stylistycznej jednorodności prac, co wydało mu się właściwe, zgodne z zasadą, iż „związek nie
reprezentuje żadnej doktryny, lecz szereg indywidualności twórczych". Do tej
grupy autor zaliczył Czesława Stefańskiego (ur. 1907), Wiktora Turczyńskiego
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(ur. 1909 w Odessie), Jadwigę Wyszyńską, Adama Nowińskiego (obecnie mieszkał w Kazimierzu Dolnym), Karmańskiego i Filipiaka, na jednej płaszczyźnie
stawiając tym samym sentymentalne akwarele i tusze z motywami staromiejskich
zaułków, wykonane przez pierwszego z nich, i olejne, po malarsku rozwinięte,
kolorystycznie wysmakowane akty i portrety pojętnego ucznia Pronaszki. Analizę
formalną recenzent zastąpił ogólnikową kwalifikacją prac, czym jako żywo przypominał Ziółkowskiego, w którego tekstach autonomiczna problematyka sztuki
wyraźnie ustępuje miejsca sprawom ruchu artystycznego (związkowego), organizacji wystaw, lokalnej polityki kulturalnej.
Wystawę wypełniały pejzaże naturalne i architektoniczne, martwe natury
i wyraźnie ustępujące im liczebnie portrety, akty, kwiaty oraz pojedyncze (4)
obrazy religijne, a więc tematy powszechnie wtedy eksploatowane w kraju, realizowane wedle znanych i dobrze już oswojonych konwencji: od akademickiego
quasi-realizmu (np. „Kąpiel w lesie" Witolda Olpińskiego) po koloryzm (Filipiak,
Karmański, Tomorowicz, Turczyński, Zenon Waśniewski z Chełma (ur. 1891),
Zalewski). W gimnazjalnej auli trudno byłoby znaleźć motywy historyczne, nie
mówiąc już o obrazach z konotacją społeczną i polityczną, które rzadko, bo
rzadko, ale malowano wówczas w Polsce. Tam nie było ani jednego portretu
Piłsudskiego, choć rok wczes'niej nasi artyści tak owocnie krzątali się przy organizacji wiadomej ekspozycji ku jego czci.
Jak dziesiątki innych w kraju, pierwsza wystawa Z A P wabiła spokojem, ideologiczną neutralnością, mogła się podobać fundatorom siedmiu nagród: biskupowi lubelskiemu, rektorowi KUL, kuratorowi okręgu szkolnego, przedstawicielom Lubelskiego ZPK, Związku Nauczycielstwa Polskiego i dwóch księgami:
„Gebethner i W o l f f ' i s'w. Wojciecha.
Ile z tych prac znalazło nabywców, nie sposób dzis' ustalić. Według relacji Filipiaka, on sam sprzedał kilka. Nie zapomnijmy jednak, że przytłaczająca
większość ówczesnych plastyków utrzymywała się z nauczycielskich pensji. Niektórzy wykonywali plakaty reklamowe, dorabiali rysowaniem dla prasy i innych
wydawnictw, pojedyncze osoby malowały wnętrza kościołów. Takie polichromie wykonywał np. Turczyński, który po szkole Milosiowej kontynuował naukę
w krakowskim zakładzie na ul. Wolskiej, zresztą wraz z żoną Lucją oraz Marią
i Władysławem Filipiakami, by później uczęszczać jeszcze na kurs architektury wnętrz w Politechnice Warszawskiej, gdzie m.in. opanował rysunek w skali.
Dzięki tej umiejętności, jak stwierdził po latach, mógł wespół z Procajłowiczem
i malarzem-złotnikiem sprawnie wykonać polichromię, może w 1933 roku, w rotundowym kościele w Żyrzynie. Czterej aniołowie i adoracja Przenajświętszego
Sakramentu nad ołtarzem głównym, to właśnie dzieło tego zespołu. Turczyński
z Procajłowiczem zrealizowali ponadto polichromie kościelne w Środzie koło
Poznania i w Kątach.
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Katalog pierwszej wystawy Z A P zredagował jej komisarz Julian Kot, także
autor jednego sygnowanego, a chyba i dwóch pozostałych, anonimowych tekstów
w tej bardzo skromnej broszurce. Efektowny, duży i zdumiewająco nowoczesny
był natomiast plakat ekspozycji, złożony z czerwonego i czarnego tekstu, nad
którym, na rozległej powierzchni papierowej bieli i poza osią symetrii, widniał symbol związku plastyków: „wojewódzki" czarny jeleń z koroną na szyi
przeskakujący trzy tarcze. Według katalogowej noty: „Godło Związku Artystów
Plastyków w Lublinie, umieszczone na tylnej stronie okładki, i plakat wystawy
komponował Juliusz Kurzątkowski".
Otóż Kurzątkowski: w Lublinie zamieszkał stosunkowo późno, w wieku 38
lat (ur. 1888), ale skomponował tutaj udatnie niejeden ważny fragment kultury i os'wiaty. Grafik i malarz wykształcony w Szkole Sztuk Pięknych i ASP
w Warszawie, nauczyciel oczywiście, nieprzeciętny działacz różnorakich związków i stowarzyszeń kulturalnych i naukowych (np. L Z P K ) — był Kurzątkowski
indy widualnością ukształtowaną w duchu dwóch tradycji: romantycznej i pozytywistycznej. Pierwsza ujawniała się w historyczno-architektonicznej tematyce jego
rysunków, linorytów i akwarel, interpretowanej czasami na sposób fantastyczny,
druga określała to szczególne, owocne upodobanie artysty do projektowania okładek czasopism i ilustracji książkowych, drobnych znaków graficznych i plakatów,
które zresztą — na pewno w latach dwudziestych — nie tylko koncypowal, ale
i wykonywał własnoręcznie, jak w przypadku afisza „Wystawy lubelskich plastyków" w Toruniu 1927 roku. Nie było kwestią przypadku przyjęcie lubelskiego
twórcy do Związku Polskich Artystów Grafików w Warszawie.
Kurzątkowski był drugim z kolei prezesem ZAP, od jesieni 1937 roku,
i to podczas jego kadencji stowarzyszenie zmieniło nazwę na Związek Zawodowy Polskich Artystów Plastyków (od 1938) i stało się członkiem ogólnokrajowej federacji ZZPAP, skupiającej wtedy, oprócz Lublina, odpowiednie związki
z Gdyni, Krakowa, Lwowa, Lodzi, Poznania i Warszawy. Ich prezesi tworzyli
tzw. Radę Naczelną (wcześniej: Wykonawczą), która reprezentowała formację,
mianowała delegatów do Confederation Internationale des Artistes. Najwyższą
władzą ZZPAP był Zjazd Delegatów poszczególnych związków.
Międzywojenny okres plastyki lubelskiej zamyka fakt ważny, budzący tutaj wielkie nadzieje: uruchomienie Domu Pracy Kulturalnej LZPK, który zresztą
wówczas, w lutym 1939 roku, rozwiązał się celowo, by ustąpić miejsca organizacji pod nazwą Instytutu Lubelskiego. Artystyczna inauguracja budowli przy
ul. Narutowicza 4 odbyła się 19 lutego, kiedy to otwarto tam ekspozycje sprowadzone z Warszawy: malarstwa Lucjana Adwentowicza i zestawu obrazów
z X Salonu IPS. Następnie, w marcu, otwarto wystawy indywidualne lublinian:
Kononowicza, Kurzątkowskiego i Stefańskiego, a w końcu kwietnia — Leona
Kowalskiego z Krakowa (zmarłego, jak Adwentowicz, w 1937 r.).
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Dopiero po tych ekspozycjach nastąpiło oficjalne otwarcie obiektu — 4
czerwca, przez marszałka Rydza-Śmigłego, który niemal dwadzieścia lat wcześniej odbierał w Lublinie przysięgę żołnierzy na wierność Republice Ludowej.
Równocześnie udostępniono publiczności Salon Lubelski 1939, ułożony z prac 29
autorów, wśród których byli wszyscy czołowi plastycy miasta i projektant gmachu, inż. Stanisław Łukasiewicz, przedstawiający trzy szkice architektoniczne.
Jury Salonu pod przewodnictwem Kelles-Krauzego przyznało następujące nagrody pieniężne: wojewody (100 zł) — Westfalowi, biskupa lubelskiego (100 zł)
— Stefańskiemu, rektora K U L (150 zł) — Kelles-Krauzemu, prezydenta miasta
(200 zł) — Kurzątkowskiemu, dyrektora Banku Rolnego (100 zł) — Alfredowi
Szelidze, Instytutu Lubelskiego (200 zł) — Kononowiczowi.
Przed wybuchem drugiej wojny światowej artyści ponad stutysięcznego
miasta tworzyli już świadome swych celów środowisko, które zajmowało dość
wysokie miejsce w lokalnej hierarchii wartości kulturowych. Sugeruje to m.in.
rosnąca liczba fundatorów nagród przyznawanych uczestnikom wystaw i fakt
utworzenia Nagrody Artystycznej miasta Lublina, którą jako pierwszy, „za
całokształt działalności w dziedzinie sztuki", otrzymał w wysokości 2000 zł
Krystyn Henryk Wiercieński.
Podczas wojny i okupacji hitlerowskiej kultura polska poddana została
niszczącym represjom, które miały np. uniemożliwić jej manifestacje na poziomie
wyższym od „prymitywnej rozrywki". Jak zauważyła Janina Jaworska, była to
polityka metodycznie przygotowana i konsekwentnie realizowana na podstawie
odpowiednich zarządzeń, obejmujących m.in. „wytyczne rządu GG w sprawie
życia kulturalnego Polaków i traktowania dóbr kultury", które w sferze plastyki
zabraniały np. urządzania wystaw, a do sprzedaży obrazów wyznaczały tylko takie
miejsca, jak ulice, księgarnie i kawiarnie. Obowiązywał przy tym totalny zakaz
„wystawiania obrazów o motywach polskiej myśli narodowej". Już jesienią 1939
roku zlikwidowano w Generalnej Guberni szkolnictwo średnie ogólnokształcące
i wyższe, oszczędzając okresowo tylko krakowską ASP, którą po połączeniu
z inną szkołą kierował hitlerowski rzeźbiarz z Wrocławia.
W Lublinie — j e d n y m z największych miast GG, uznawanym za genetycznie
niemieckie! — restrykcje okupanta zniosły Wolną Szkołę Malarstwa i Rysunku
im. L. Mehofferowej. Jednakże, dzięki uporczywym staraniom i zręczności Janiny Miłosiowej, w roku 1942 udało się reaktywować placówkę pod szyldem
„szkoły zawodowej wyższego stopnia, tzw. fachowej (Fachschulen)", w której
realizowano program kształcenia plastycznego, tyle że okrojony w stosunku do
przedwojennego. Poza Miłosiową wykładali w niej Filipiak, Marian Tomaszewski
i M. Zdziechowski, później — także Wanda Mlodożeńcowa i Paulina Turowska.
Szkoła odgrywała jednocześnie inną rolę: swoistego azylu dla młodzieży zagro-
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żonej wywózką na roboty przymusowe do Reichu, a w jednym przypadku, młodej
Żydówki, nawet śmiercią.
Kilku plastyków lubelskich podzieliło jednak los tych ponad 370 artystów
polskich, którzy zmarli lub zginęli w latach wojny i okupacji. W listopadzie 1941
roku, w obozie koncentracyjnym w Oświęcimiu, zmarł na tyfus Adam Nowiński,
później (1942) zginęli tam Bolesław Zadurski i aresztowany w Paryżu Efraim
Mandelbaum, który urodził się w Lublinie (1884), może w Lubartowie?, a od
połowy lat dwudziestych mieszkał we Francji, pozostając w bliskich kontaktach
z Mojżeszem Kislingiem i Tadeuszem Makowskim. Z warszawskiego getta
wywieziono do Treblinki (1942) Symche Trachtera, który pewnie tam właśnie
stracił życie. Z wycieńczenia, krótko przed wyzwoleniem obozu, zmarł w Bergen-Belsen (1945) Zenon Waśniewski, malarz i grafik, współzałożyciel „Kameny",
poeta zaprzyjaźniony z Brunonem Schulzem, zastrzelonym na ulicy Drohobycza.
Od hitlerowskiej kuli karabinowej poniósł też śmierć popularny w Lublinie
Kerstenberg, inżynier po studiach w Belgii, długoletni właściciel sklepu koło
poczty głównej, w którym oferował szeroki asortyment materiałów malarskich,
a jako jedyny w mieście — japońskie papiery graficzne (kupowane m.in.
przez Kazimierza Wiszniewskiego, autora licznych drzeworytów z motywami
architektury, okresowo mieszkającego w Lublinie).
Natomiast Feliks Petruczynik, żołnierz kampanii wrześniowej, potem jeniec
Ił C Woldenberg, zachował życie i wrócił po wyzwoleniu do Lublina.
Inne były koleje losu podporucznika Czesława Stefańskiego. On także przeżył
obóz jeniecki w Niemczech, Offizierlager II E, gdzie zresztą dużo malował
i rysował, po wojnie wrócił do kraju, podjął pracę na wysokim stanowisku
w warszawskim Muzeum Narodowym, by ostatecznie, z dnia na dzień, zniknąć
z Polski i ujawnić się znów w Niemczech (NRF) w roli antykwariusza.
Doczekawszy wyzwolenia w obozie w Oranienburgu, na obczyźnie pozostał również Zygmunt Gąsiorowski. W tymże obozie przebywali ponadto Kazimierz Andrzej Jaworski, poeta i współzałożyciel „Kameny", oraz Henryk Zwolakiewicz, który szybko przecież wyszedł na wolność dzięki łapówce wręczonej
Niemcom przez jego żonę.
Jak po wojnie ustalił Ziółkowski, znaczne straty, sięgające 60% zbiorów, poniosło w tamtych latach muzeum. Przepadły kolekcje sztuki ludowej i rzeźby
współczesnej, zaginęła ponad połowa obrazów i grafik, poza tym — eksponaty
Muzeum Śląskiego i krakowskiego związku grafików, zdeponowane tu w początkach września 1939 roku. Wtedy też w Domu Pracy Kulturalnej ukryto „Bitwę
pod Grunwaldem" i „Kazanie Skargi" Jana Matejki, przeniesione później w konspiracji i zakopane do czasu wyzwolenia na terenie taborów miejskich.
Poważne straty okazały się też nieszczęśliwym udziałem pojedynczych malarzy (np. Bartkiewicza), wysiedlanych ze swoich mieszkań w trybie nagłym.
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bez możliwos'ci zabrania wszystkich obrazów. Natomiast Ziółkowski, usunięty
z mieszkania przy ul. Narutowicza 35 (już Theaterstr.) w marcu 1944 roku, skutki
tej eksmisji odczuł w części dopiero po latach. Jemu bowiem udało się wynieść
z tego miejsca książki, plakaty, grafiki i rysunki (w tym portret własny w rysunku
Eugeniusza Eibischa), które oddał na przechowanie księżom kościoła Bernardynów. Umieszczone na strychu świątyni, pozbawione z czasem opieki, dobra te
uległy cudownemu rozproszeniu. Niektóre książki, przypadkowo, odnalazł Ziółkowski w antykwariacie, dokąd około połowy lat pięćdziesiątych przynieśli j e
stolarz z blacharzem. Sprawa trafiła do sądu; rzemieślnicy wyjaśnili zgrabnie, że
książki otrzymali od dzieci z ul. Kowalskiej, za cukierki...
Z czego utrzymywali się wówczas plastycy?
Niektórzy sprzedawali swoje obrazy klienteli polskiej i niemieckiej, zgodnie
z hasłem Ziółkowskiego: „Niech żyje handel zagraniczny!", którym skutecznie
skwitował patriotyczne rozterki Bartkiewicza. Transakcje przeprowadzano w pracowniach lub poprzez antykwariaty, co stało się praktyką dość częstą po stalingradzkiej klęsce wojsk hitlerowskich. Chcąc pozyskać Polaków do walki z potężniejącą „bolszewicką zarazą", okupant ograniczył nieco represje, kokietował
różne grupy społeczne i Kościół.
Wtedy właśnie, w grudniu 1943 roku, w Salonie Sztuki Aleksandra Rossego
przy ul. Narutowicza 13 (niegdyś w budynku znajdowała się cukiernia z panoramą
Barwickiego) odbyła się komercyjna wystawa 42 obrazów olejnych, 6 tłustych
temper i 3 monotypii Zenona Kononowicza. Wkrótce potem, w początkach
1944 roku, Stanisław Zieliński pokazał 21 prac w kawiarni „Dorotka" przy
ul. Narutowicza 57. Niemal w tym samym czasie Ryszard Kulm miał wystawę
w Salonie Sztuki Steinbricka i Sankowskiego przy ul. Świętoduskiej.
Wcześniejsze wystawy miały jednakże charakter konspiracyjny, na pewno
były adresowane tylko do Polaków, o czym świadczyć mogły np. wojenno-okupacyjne tematy akwarel Mariana Tomaszewskiego i zaledwie jednodniowa ich ekspozycja (17 października 1943 r.) w Zakładzie Wychowawczym św. Stanisława
przy staromiejskiej ul. Dominikańskiej 1. Zastanawia przy tym fakt anonsowania
tego pokazu odręcznie wykonanym, niewielkim afiszem-zaproszeniem, skierowanym do dyrekcji i personelu szkoły Miłosiowej. Następna wystawa w tym
miejscu, 50 akwarel, olei i grafik wspomnianego już Zielińskiego, malarza i muzyka, również trwała jeden dzień — 14 listopada 1943 roku.
Dla chleba malowali m.in. Bartkiewicz, Dremont, Filipiak, Kononowicz, Śliwiński, Zieliński oraz Stefan Sarnecki (ur. 1906), przed wojną członek wspierający Z A P i wraz z bratem właściciel sklepu tekstylnego, podczas okupacji
pośredniczący też w handlu obrazami.
Natomiast Ziółkowski w spółce ze Stanisławem Miernowskim otworzył
(1940) zakład fotograficzny przy ul. Narutowicza 4, gdzie pod firmą „Fos
21 Lublin w dziejach i kulturze Polski

322

IRENEUSZ J. KAMIŃSKI

w Lublinie" (obiektywy tej marki reklamował kiedyś' Okniński) wykonywał
głównie zdjęcia do ausweisów, mając na roztropnej uwadze, że po sąsiedzku
znajdowało się biuro dowodów osobistych. Zakład działał niezbyt długo, różne
były jego koleje, krótko mówiąc: w premierowym roku pan Wiktor zarobił
zaledwie 14 zł, a Miernowski stracił 84 zł.
Okazyjnie, wyjątkowego zadania podjął się Filipiak, wykonując kopię obrazu
„Wjazd gen. Zajączka do Lublina". Tym samym, jak wyjaśnił publicznie po
latach, udało mu się uchronić oryginał przed wywiezieniem do Niemiec, co
zamierzał zrobić gubernator dystryktu lubelskiego, Ernst Zoemer.
Pamiętajmy, że lublinianie czepiali się życia na ponurym tle hitlerowskiego
obozu zagłady na Majdanku, który od jesieni 1941 roku uśmiercał tysiące,
dziesiątki tysięcy, wreszcie setki tysięcy ludzi z 50 narodów.
Odosobniony, na swój sposób oryginalny okazał się przypadek Wiktora Turczyńskiego, ostatniego przed wojną prezesa lubelskiego ZZPAP. Ten chemik z zawodu, ale i dość wszechstronny malarz, ilustrator, wraz z Kurzątkowskim projektant i wykonawca kukieł — biskupa Fulmana, wojewody Tramecourta, prezydenta Liszkowskiego — do lubelskiej szopki politycznej, wystawionej przed
wojną w teatrze miejskim, otóż Turczyński otworzył sklep perfumeryjno-kosmetyczny „Lawenda", a po konfiskacie interesu (razem z pięknym księgozbiorem
artysty) zatrudnił się w handlu owocami i warzywami, w którym — definitywnie
porzuciwszy sztukę — przetrwał do emerytury. W latach 1944-1974 pracował
w Wojewódzkiej Spółdzielni Ogrodniczo-Pszczelarskiej, gdzie kierował jednym
z działów, czerpiąc z tego niejaką satysfakcję („prawie trzydzieści zakładów mi
podlegało!").
Znaczna grupa plastyków nadal, zgodnie z tradycją zawodu, nauczała w szkołach — już tylko podstawowych i zawodowych. Zwolakiewicz był nawet kierownikiem szkoły podstawowej, zarówno przed osadzeniem go w Oranienburgu, jak
i po wyjściu z obozu, kiedy placówkę tę przeniesiono z okolic dworca kolejowego
na piętro budynku z antykwariatem na parterze, przy ul. Królewskiej.
W nienormalnych warunkach lublinianie próbowali żyć normalnie. Były
urzędnik sądowy, Edward Kaczanowski i jego muzycznie wykształcona małżonka
Wacława podejmowali w swoim mieszkaniu przy uł. Narutowicza 22 (dwa wąsate
atlanty w bramie!) artystów, kupców i adwokatów lubelskich — Ziółkowskiego,
Zielińskiego, młodego Hartwiga, Antoniego Michalaka z Kazimierza, nie mówiąc
o Kononowiczu, który u nich mieszkał. To był taki dom otwarty kultury
lubelskiej, w którym muzykowano, oglądano obrazy i fotografie, no i wymieniano
informacje o sytuacji na froncie.
Do sztuki jako symbolu ludzkiej nadziei odwołano się również w warunkach już ekstremalnie nienormalnych. Oto na polu III obozu na Majdanku
wyrosła prawie sześciometrowa kolumna z kapitelem w formie urny, z któ-
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rej wzbijają się do lotu trzy cementowe ptaki. W zamyśle esesmanów monument z betonowej rury kanalizacyjnej miał upamiętniać nazistowskie s'więto
pracy — nie zorientowali się, że wykonujący obiekt polscy więźniowie wrzucili w kolumnę metalowe pudełko z prochami człowieka spalonego w krematorium, unieważniając tym samym hitlerowskie intencje. Ten pierwszy na ziemiach polskich pomnik martyrologii kilkudziesięciu narodów, stojący do dziś
na Majdanku, jest dziełem inżyniera Stanisława Zelenta (idea) i artysty Marii
Albina Bonieckiego, twórcy elementów rzeźbiarskich na kolumnie. Jego „gołębie" tak zresztą przypadły do gustu esesmanom, że polecili mu wykonać
coś jeszcze — zatem Boniecki uformował potężnego „żółwia", który w rozumieniu jeńców zatrudnionych w fabrykach niemieckich oznaczał zachętę do
pracy spowolnionej, w miarę możliwości opóźnianej. Postument pod to symboliczne zwierzę wzniósł inny więzień, doktor praw Jerzy Kwiatkowski, wykorzystując porozbijane płyty nagrobków ze zniszczonego przez hitlerowców
cmentarza żydowskiego. „Napisy hebrajskie, w większości zwietrzałe, nie do
odczytania, ale niektóre są świeże, lśniące złotą farbą. [ . . . ] Z kawałków
tych płyt układam postument, aby przynajmniej część z nich uchronić od całkowitego zniszczenia" — przypomniał Kwiatkowski w książce „485 dni na
Majdanku".
Po wyzwoleniu Lublina przez oddziały Armii Czerwonej, 23 lipca 1944 roku,
na progu Polski Ludowej plastycy robili to, co do nich należało: rysowali, trochę malowali (brak materiałów), a przede wszystkim budowali instytucje życia
artystycznego, wspomagani w tym przez nowe władze, które choć politycznie
namaszczone w komunistycznej Moskwie, składały się przecież z Polaków zatroskanych odbudową kultury narodowej — ani socjalistycznej, ani broń Boże
kapitalistycznej, lecz właśnie polskiej. „Rząd lubelski" pod nazwą Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego ustanowiony został, rzecz jasna, przy pomocy
„sowieckich bagnetów", ale nie przeszkadzało to jakoś licznym malarzom, pisarzom, muzykom, aktorom i architektom, ściągającym do Lublina, w korzystaniu
z jego pomocy moralnej i materialnej, a nawet w życzliwym nadstawianiu ucha
na apele i obwieszczenia Resortu Kultury i Sztuki PKWN, którym kierował zacny przedwojenny demokrata, pisarz i publicysta Wincenty Rzymowski. Cóż, to
właśnie bagnety Sowietów i I Armii W P wyzwoliły Polaków ze śmiertelnego,
trwającego kilka lat terroru hitlerowców i stworzyły sytuację, w której można
było wreszcie wystawiać obrazy „o motywach polskiej myśli narodowej", deklamować w teatrze miejskim wersety „Wesela" Wyspiańskiego w reżyserii Jacka
Woszczerowicza, wydawać polską poezję Przybosia czy Jastruna, drukować elementarz Falskiego, oklaskiwać śpiewającą po polsku Janinę Kelles-Krauze, występującą okazyjnie w kawiarni plastyków „Pod Paletą" (dziś księgarnia „Ezop").
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Można też było wykopać z zapola szopy na podwórzu taborów miejskich przy
ul. Elektrycznej dwa wielkie obrazy Matejki.
Już 2 sierpnia wybrano zarząd reaktywowanego Związku Artystów Plastyków. Prezesem został Marian Tomaszewski, wiceprezesem Zenon Kononowicz,
sekretarzem Wanda Arlitewicz-Młodożeńcowa, skarbnikiem Teofil Kosiorkiewicz
z byłej grupy „Krąg", członkiem Władysław Filipiak, pierwszy prezes przedwojennego ZAP. Kilka dni później związkowcy postanowili urządzić wystawę malarstwa i wybrali jej jury w osobach: Arlitewicz-Młodożeńcowej, Kononowicza,
Wiktora Ziółkowskiego, Bohdana Kelles-Krauzego i Aleksandra Rafałowskiego,
przed wojną członka awangardowej grupy „Blok", a teraz kierownika Wydziału
Sztuk Plastycznych w Resorcie Kultury i Sztuki PKWN. Do tej komisji powołano
jeszcze malarza lwowskiego, Stanisława Teisseyre'a ,jako delegata plastyków
zamiejscowych", którzy przybywali do wolnego Lublina ze wschodu i z okolic
powstańczej Warszawy, po cywilnemu i w mundurach, jak np. inny lwowianin,
Ignacy Witz, z Wojska Polskiego. To krótkotrwałe co prawda, ale malownicze
i aktywne środowisko liczyło przy końcu 1944 roku prawie 100 osób!
Zapowiedzianą w prasie, pierwszą po wojnie wystawę sztuki otworzył 8 października minister Rzymowski, zachęcając skutecznie przedstawicieli różnych
resortów do kupowania obrazów i grafik 24 artystów, którzy w salach Muzeum
Lubelskiego pokazali oto 76 prac: olejnych, akwarelowych, temperowych, rysunkowych i graficznych. W ekspozycji umieszczono, w intencji symbolicznej, również „Szare kwiaty" Adama Nowińskiego i obrazy Zygmunta Gąsiorowskiego.
Nie zapomnijmy przy tym, iż bezpośrednim organizatorem-komisarzem wystawy był Ziółkowski, pracownik P K W N (nr leg. 303), który pismem z 28 sierpnia został mianowany przez Rzymowskiego dyrektorem Muzeum Lubelskiego.
I tak oto „bolszewicki" rząd zaspokoił życiowe aspiracje człowieka, który w 1920
roku, „z ramienia Referatu Propagandy Wydziału II Sztabu D.O.S. Lublin", zorganizował „wystawę plakatów antybolszewickich, zebranych przez siebie z rozkazu
władz wojskowych w całej niemal Polsce"... Funkcję dyrektora, ze zmiennym
powodzeniem, pełnił Ziółkowski do 1 kwietnia 1948 roku, by już nigdy potem nie podjąć pracy etatowej. Własnymi drogami chadzający Kot utrzymywał
się z rzadkich stypendiów, częstych zasiłków MKiS, wreszcie z renty dla zasłużonych obywateli PRL. W roku 1961 przyznano mu Nagrodę Wojewódzką
w wysokości 10000 zł, co na owe czasy było sumą znaczną.
Polska P K W N to okres, w którym masowo przeżywana radość pierwszych dni
wolności mieszała się z dramatami jednostek i całych formacji „inaczej myślących"; energicznej odbudowie kultury towarzyszyły aresztowania i zsyłki żołnierzy Armii Krajowej; inaugurację roku akademickiego w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim dekorowała obecność radzieckiego generała, Nikołaja Bułganina,
podczas gdy zbrojne podziemie strzelało do milicjantów i biło fornali, którzy
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ośmielili się wziąć ziemię z majątków parcelowanych w ramach reformy rolnej;
malarz Jerzy Wolff, po latach ksiądz, z polecenia P K W N inwentaryzował zbiory
pałacu Zamoyskich w Kozłówce, a żołnierze jednego z pułków W P zdezerterowali z miejsca postoju...
Kolejną wystawę plastyczną pod nazwą „Polonia" otwarto 22 grudnia w sali
Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, w obecności duchowieństwa, przedstawicieli P K W N , artystów i oficerów. Urządzano inne pokazy, w tym fotografii,
do dyspozycji malarzy oddano dom pracy twórczej, a właściwie hotel w Łańcuchowie za Łęczną, dwór wystawiony według projektu Stanisława Witkiewicza,
gdzie m.in. przebywali Józefa Wnukowa, Teisseyre i Wolff, którzy w pobliskim
kościele pozostawili polichromię z postaciami świętych polskich na ukwieconej
łące. W listopadzie powołano coś w rodzaju tymczasowego zarządu głównego
krajowej organizacji plastyków, zwanej przez czas dłuższy Związkiem Zawodowym Polskich Artystów Plastyków, na koniec — ZPAP. Prezesem wybrano Teisseyre^, wiceprezesem Juliusza Krajewskiego, sekretarzem Filipiaka, skarbnikiem
M. Tomaszewskiego, członkami zarządu — Rafałowskiego, Henryka Tomaszewskiego i Ziółkowskiego. Lublinianie współtworzyli więc organizację twórczą,
która w następnych dziesięcioleciach stała się suwerenną potęgą. Dodajmy, że
nad Bystrzycą inicjowano struktury i formułowano założenia programowe wielu
innych, po dziś dzień działających związków i stowarzyszeń: architektów, muzyków, ludzi teatru.
Stołeczność Lublina trwała 164 dni. Kiedy w ślad za przesuwającym się na
zachód frontem miasto opuściły władze państwowe, liczne grupy artystów, redakcje „Rzeczypospolitej" i „Odrodzenia" oraz zespoły teatralne, plastycy lubelscy
wcale nie utracili animuszu i zgrabnie wpisali się w nowy system, który likwidując wielką i średnią własność prywatną, obiecywał szeroką opiekę państwa
nad kulturą. Te obietnice, realizowane już przez P K W N , przyjmowano na ogół
z nadzieją i radością — bo przecież o taki mecenat nad sztuką bezskutecznie
zabiegano w II Rzeczypospolitej, czego przykładem słynne wystąpienie w senacie Wojciecha Jastrzębowskiego, wszechstronnego artysty, piłsudczyka, senatora,
który swój protest wobec istniejącego stanu rzeczy spuentował złożeniem mandatu. W pierwszych powojennych latach, kiedy wszak działały partie opozycyjne
(PSL i SP) i ukazywał się w Polsce „Głos Anglii", chyba nie podejrzewano w środowisku, że za sloganami o demokracji ludowej kryje się stalinowska dyktatura.
Tymczasem plastycy nie mieli podstaw do obaw. Skupieni w jednej ogólnopolskiej organizacji (ZZPAP), działali opierając się na subwencjach Ministerstwa
Kultury i Sztuki. Te pieniądze zasilały fundusz pomocy doraźnej i osobny „fundusz dla wilnian"!, pokrywały koszty wystaw, konkursów, wydawnictw, wynajmu
lokali biurowych, materiałów malarskich i graficznych dla aktywniejszych artystów. Z tych środków dość regularnie kupowano prace od plastyków, w znacz-
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nym stopniu kierując się sytuacją bytową wybrańców, a także wypłacano pensje
członkom zarządu okręgu — na początku 1948 roku prezes otrzymywał 6000 zł
miesięcznie, wiceprezes 4000 zł (a sprzątaczka 400 zł), co zsumowane z wynagrodzeniem za pracę nauczycielską (zgodnie z tradycją, większość członków
związku uczyła w szkołach) dawało całkiem przyzwoitą kwotę. Preliminarz lubelskiego ZPAP na rok 1949 opiewał na 1 065 024 zł, z czego zaledwie 38400 zł
(3,6%) stanowić miały dochody własne związku.
Liczono pieniądze i urządzano wystawy: pierwszą okręgową w czerwcu 1945
roku, salon, wiosenne i jesienne, objazdową po województwie (1947), „Sztuki
dziecka" (1949). Jednocześnie lublinianie brali udział w imprezach ogólnopolskich, takich na przykład, jak „Lata wojny w obrazie i rysunku" w warszawskim
Muzeum Narodowym (1945) czy II Salon Zimowy w krakowskim Pałacu Sztuki
(1947), na którym przedstawiali swoje prace: Józef Abramowicz (ur. 1895), zapamiętały twórca krajobrazów z architekturą Bartkiewicz, Filipiak (niegdyś tu
debiutował), Karmański, Miłosiowa, Śliwiński, Westfal i Piotr Wollenberg, wychowanek warszawskiej ASP, podczas okupacji w A K , obecnie w Puławach,
gdzie spory dom posiadał przy ul. Zielonej.
Pod nieobecność Kononowicza, który za Marianem Tomaszewskim wyjechał
do Szczecina, by polskie życie artystyczne tam inicjować, postacią numer jeden
wśród miejscowych twórców stał się Filipiak — malarz z natury i świadomego
wyboru, tyle instynktowny, co rozumny w swojej wielowątkowej kreacji. Od połowy 1945 do lipca 1949 roku autor „Rannej toalety" z Muzeum Lubelskiego
uczestniczył w ośmiu wystawach ogólnopolskich: w Warszawie, Radomiu, Poznaniu, Krakowie i Sopocie. Kupowano jego obrazy, nagradzano, proponowano
mu nawet stanowisko wykładowcy w krakowskiej ASP, z którego musiał zrezygnować, albowiem do przydzielonego mu pod Wawelem mieszkania wprowadził
się wcześniej, prawem silniejszego, przedstawiciel władzy. Zresztą w Lublinie też
miał pecha do takiego „przedstawiciela", tym razem z Urzędu Bezpieczeństwa,
z którym przyszło mu żyć w sublokatorskiej kooperatywie, nijak nie mogąc go
(oraz jego równie wesołych następców) wyeksmitować, choć był przecież Filipiak człowiekiem wpływowym.
Inna sprawa, że sztuka cieszyła się wtedy sympatią publiczności, szacunkiem
prominentów i uwagą prasy: „Sztandaru Ludu", dwutygodnika „Zdrój", „Życia
Lubelskiego" i „Kameny". Komitety honorowe wystaw ozdabiali wojewodowie,
prezydenci miasta, kuratorzy szkolni, rektorzy KUL i powołanego dekretem
P K W N Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, redaktorzy gazet oraz generał,
demonstrując swoisty „pokój estetyczny", pieczętowany z jednej strony przez
komunistę, tow. Ludwika Czugałę, zabitego później przez podziemie, a z drugiej
— przez biskupa lubelskiego, ks. Stefana Wyszyńskiego, internowanego przez
władze.
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Obok artystów już wymienionych i innych, znanych z międzywojnia, w wystawach lubelskich zaczęli uczestniczyć nowi tutaj plastycy, których do miasta
skierowały różne koleje losu: Lucja Bałzukiewicz z Wilna (ur. 1887), Teodor Gałysz, Julian Jurkiewicz (ur. 1891), Stanisław Brodziak (ur. 1917), samotnie zajmująca się biżuterią i metaloplastyką Joanna Szydłowska (ur. 1907), była więźniarka
obozu Ravensbriick. Jako malarz ujawnił się Eugeniusz Waleszyński (ur. 1907),
a kazimierzanin Antoni Michalak (ur. 1902), wybitny portrecista, niegdyś'członek
„Bractwa Św. Łukasza" złożonego z uczniów T. Pruszkowskiego, dopiero teraz
związał się ze stowarzyszeniem lubelskich artystów.
Okresowo przebywali i działali po wojnie w Lublinie: Wanda Arlitewicz-Młodożeńcowa, Maria Wolska-Berezowska i Stanisław Zalewski, dla którego szkoła
Miłosiowej przy ul. Złotej była zarazem miejscem pracy i sypialnią. Przelotnie
i bez wyraźniejszego śladu pojawił się w mieście (1945-1946) Jerzy Janisch,
niegdyś współzałożyciel i członek awangardowej grupy lwowskiej „Artes", autor
tego słynnego dzieła nowej sztuki polskiej X X wieku, jaką jest obraz „Mona
Liza w pociągu", eksponowany w warszawskim Muzeum Narodowym. W Lublinie, jak sam informował, Janisch pracował jako rysownik przy katedrze geologii
UMCS, w ogóle nie angażując się w tutejsze życie artystyczne.
Jedni artyści wyjeżdżali, drudzy osiedlali się w mieście, niektórzy odchodzili
na zawsze. 25 września 1945 roku zmarł Bohdan Kelles-Krauze i z tego powodu
ZPAP przekazał wdowie zasiłek pogrzebowy w wysokości 1500 zł, ale nim
urządził anonsowaną publicznie wystawę pośmiertną artysty, upłynęły prawie
trzy lata. Ostatnio tę godną szacunku postać przypomniano w 1984 roku, kiedy
to Towarzystwo Przyjaciół Sztuk Pięknych w Lublinie przygotowało atrakcyjną
wystawę autora olejnego „Kazimierza" z rozległą panoramą Wisły.
Nigdy natomiast nie urządzono wystawy pośmiertnej Witolda Boguskiego,
który zmarł w 1949 roku. Chorował długo, niedołężniał, w końcu nie wstawał z łóżka — samotny po wcześniejszym zgonie żony, tyle że wspomagany zasiłkami pieniężnymi ze związkowej kasy i jednorazową, spontaniczną
składką uczestników walnego zebrania okręgu ZZPAP. Być może, taka wystawa
nie doszła do skutku ze względu na rozproszenie obrazów Boguskiego, chyba
zresztą nielicznych w ogóle, bo malowanych niespiesznie, cierpliwie, acz nierzadko bardzo efektownych, jak np. ów nokturn z rozświetloną werandą kawiarni Semadeniego i latarnią stojącą na środku jezdni Krakowskiego Przedmieścia.
Ilu członków liczył ZZPAP w latach czterdziestych?
Z dokumentów wynika, że w grudniu 1945 roku było ich 32 plus „9
wątpliwych", czyli wymagających weryfikacji. Prawie dokładnie cztery lata
później do związku należały 44 osoby, z czego połowę zapisano do sekcji
malarskiej.
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Jeśli chodzi o prezesów zarządu okręgu, to w okresie od połowy grudnia
1944 do 1950 roku funkcję tę kolejno sprawowali: Kurzątkowski (dwukrotnie),
Arlitewicz-Młodożeńcowa, Filipiak, Abramowicz i Brodziak.
Powtórzmy: w pierwszych latach powojennych lubelskie życie artystyczne
miało puls wyczuwalny, choć znów, jak przed 1939 rokiem, wystawy montowano w miejscach różnych, poza salami muzeum służącymi do innych celów.
Rzecz w tym, że pomieszczenia ekspozycyjne w budynku Instytutu Lubelskiego,
wkrótce zresztą zlikwidowanego, zamieniono na magazyn archiwum, a kiedy
wreszcie, po długich staraniach, udało się opróżnić te sale, m.in. dzięki pomocy
niejakiego inż. Zygmunta Migdała (związek podarował mu za to obraz), to i tak
nie przypadły one plastykom. Sprawa organizacji wystaw doczekała się normalizacji dopiero z chwilą powstania w Lublinie (1956) Oddziału Centralnego Biura
Wystaw Artystycznych w Warszawie, definitywnie— u schyłku 1957 roku. Uprawianiu twórczości przeszkadzał z kolei brak pracowni plastycznych.
Fatalna była też sytuacja mieszkaniowa plastyków. Wspomnieliśmy o Filipiaku — w znacznie gorszych warunkach egzystował Waleszyński, który
z dwiema kuzynkami gnieździł się w klitce przy ul. Okopowej 8 m. 6, skąd
bezskutecznie słał proszalne listy do władz lubelskich, w tych swoich staraniach
0 bardziej ludzką przestrzeń do życia popierany przez samego ministra Włodzimierza Sokorskiego — też bez rezultatu! Waleszyński cierpiał na epilepsję, był
mocno znerwicowany i skłonny do zwady w sprawach sztuki, pewnie nie tylko
w takich, a tymczasem jego akwarelowe martwe natury — pudełka zapałek,
szklanki, owoce, ołówki, pędzle, okulary na stole — tchnęły matowym spokojem szarych błękitów, rozbielonych żółcieni, zwiewnych różów i zieleni, które
jeśli nie były posłuszne dyspozycjom ciemnego konturu, okalającego zwykle te
przedmioty, to łagodnie rozpraszały się na powierzchni papieru. Te akwarele, ale
1 gwasze, rysunki, nieliczne oleje na tekturze stanowiły sublimacyjną rekompensatę dramatycznych powikłań osobowości artysty, który w taki sposób malował
już w latach wojny, niezmiennie, od lat szkolnych, urzeczony sztuką francuską
schyłku minionego stulecia, a z niesmakiem wyrażający się o malarstwie Bócklina
i Matejki. „Obraz musi być nade wszystko harmonijny" — notował malując na
brudnym kuchennym stole.
Warunki mieszkaniowe plastyków lubelskich były przecież tak samo trudne,
jak milionów innych obywateli kraju zburzonego przez wojnę.
Te niedostatki i dotkliwe braki wyrównywały w pewnym zakresie owe
dotacje ministerialne, czasami miejskie i wojewódzkie, ale o żwawym rytmie
lubelskiego życia artystycznego decydowała też chyba wolność kreacji i może
jeszcze ten szeroki oddech, zaczerpnięty przez ludzi w momencie odzyskania
niepodległości. Malarze mogli sobie pozwolić na urządzenie „Wystawy Jesiennej"
o tematyce wyłącznie pejzażowej — w październiku i listopadzie 1948 roku,
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kiedy np. w Szczecinie Kononowicz już musiał wysłuchiwać oracji o przewadze
społecznie zorientowanego realizmu nad resztą świata. Interesujące przy tym, że
Filipiak, Gałysz, Jarosław Kawa (wkrótce Łukawski), Miłosiowa i Zwolakiewicz
pokazali wówczas m.in. krajobrazy z Ziem Odzyskanych, a Kurzątkowski —
rysunek „Fara w Poznaniu", tylko taki, choć ten właśnie artysta szczególnie
wytrwale przemierzał i szkicował nowy zachód, prawdziwie Dziki Zachód
polski.
Inna sprawa, że ów szkic poznański miał szczególne znaczenie: dokumentował etap podróży artysty do wielkopolskich Wronek, gdzie karę długoletniego więzienia odsiadywał Krzysztof Kurzątkowski, syn Juliusza, za dezercję z WP i działalność w zbrojnym podziemiu skazany na śmierć, a następnie ułaskawiony przez Bolesława Bieruta dzięki staraniom rodziny i Wandy
Papiewskiej, która odpowiedni list do głowy państwa rozpoczęła słowami:
„Szanowny Panie Prezydencie! Drogi Bolku!". Zresztą, jej pierwszy mąż pracował w kancelarii Bieruta. Krzysztof, później bardzo czynny grafik (plakaty, książki) i malarz lubelski, więziony był przez siedem lat, do początków
1953 roku.
Na różne sposoby przecierano już przecież ścieżki do realizmu socjalistycznego. Równocześnie jednak, może za sprawą charakteru narodowego, postępowano „wprost przeciwnie". Z inkryminowanej „Wystawy Wiosennej" 1948 roku
komisja Ministerstwa Kultury i Sztuki kupiła prace czołowych „formalistów": Filipiaka, Karmańskiego, a nawet Waleszyriskiego i kilku innych malarzy za łączną
kwotę 149000 zł. Jeden z obrazów Filipiaka nabyła też Miejska Rada Narodowa.
„Przegląd Artystyczny" (8-9/1948) odnotował ponadto zakupy osób prywatnych,
wytykając z żalem, iż „miejscowe czynniki państwowe i samorządowe nie zdecydowały się na żaden zakup, szukając wyłącznie źle pojętej tematyki, bez względu
na wartości plastyczne obrazów".
Ex cathedra, jako doktrynę obowiązującą ogół artystów, realizm socjalistyczny ogłoszono w czerwcu 1949 roku, na katowickim zjeździe delegatów
ZPAP.
Lublinianie udali się gremialnie na wyprawę po złote runo realizmu socjalistycznego — zmierzając jednak do celu nie tyle po linii marksistowskiej, co po
linii najmniejszego oporu: tematycznej. Właściwie wszyscy czynni wtedy malarze
wykonali coś na zamówienie materialistycznego ducha epoki.
Abramowicz namalował „Miasto dla wsi", Bałzukiewiczówna — „Portret
gen. Świerczewskiego", Bartkiewicz — „Lublin-Podzamcze" z czerwonym transparentem na budowie: „Niech żyją budowniczowie nowego Lublina", Brodziak
— „Portret Józefa Stalina", Filipiak — „Portret Nowotki" (dobry!), Kosiorkiewicz — „Budowę tunelu na ul. Armii Czerwonej", Miłosiowa — „Zbiór stonki"
(nie przyjęty na wystawę), Nowakowska — „Pstrowskiego Wincentego", Olpiń-
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ski — „Pod Lenino", Sarnecki — „ZMP", Śliwiński — „Traktor przy pracy",
Waleszyński — „Moment z meczu" (raczej neutralny ideologicznie), Westfal —
„Generała Jóźwiaka", Wollenberg — „Portret Aleksandra Zawadzkiego", Ziemski — „Hutników", Zwolakiewicz — „Bielsko Fabryczne". Rzeźbiarz Stanisław
Gosławski wymodelował w gipsie „Lenina", „Dzierżyńskiego" i „Stalina". Kononowicz w Szczecinie malował przodowników pracy, a później, po zatrudnieniu
się w nałęczowskim liceum plastycznym, szkicował pod Puławami doświadczalne
poletko ryżu, przez co przeziębił się mocno.
Tematy były słuszne, ale forma prac — dyskusyjna. Zresztą, artyści lubelscy najlepiej czuli się w pejzażu, nawet z rozbudowanym sztafażem (Filipiak),
i takie w większości prace pokazywali na czterech kolejnych Ogólnopolskich Wystawach Plastyki w Warszawie (1950-1954), w których brali udział: Brodziak,
Filipiak, Karmański, Kononowicz („Zbiór ryżu"!), Michalak (portrety profesorów) i Wollenberg, autor nieznanego dziś płótna „Uratowane życie". Lublinianom daleko było do ideowej poprawności „ Z M P " czy „Spójniaków u Lenina"
Eibischa, albo do patynowanego gipsu „Górnik z kopalni Zabrze" Strynkiewicza.
Dodajmy, że Zalewski, znów warszawianin, wystawiał na OWP „Halę maszyn",
„Służbę zdrowia", „Bibliotekę wiejską".
Z upływem czasu na Ogólnopolskich Wystawach Plastyki, pomyślanych m.in.
jako sprawdziany rozwoju realizmu socjalistycznego, częściej zresztą zaczęły pojawiać się ideowo neutralne pejzaże, portrety, a nawet autoportrety. W Lublinie
już jesienią 1952 roku dominowały krajobrazy, co irytowało recenzentów. Jeden z nich tak pisał na łamach „Kultury i Życia" (26/1952), dodatku „Sztandaru
Ludu", omawiając ekspozycję lokalnej potencji twórczej przed otwarciem kolejnej OWP:
„Przeważa jednak pejzaż i to w takiej ilości, że śmiało można by nazwać tę
ekspozycję pokazem krajobrazu. Ale założenia dzisiejszej twórczości idą w innym
kierunku. Chodzi przede wszystkim o uchwycenie człowieka w akcji, w działaniu,
w walce o nową treść życia, o nową strukturę społeczną i gospodarczą kraju.
Pejzaż jest więc tylko wycinkiem tej wizji".
Jednocześnie autor chwalił prace, których wysoką wartość określała jedynie
wirtuozeria formalna! Były to m.in. pejzaże Brodziaka i Filipiaka oraz „spokojne
i mocne w formie martwe natury" Waleszyńskiego. Ale Kononowicz „przeżywa
kryzys. Błąkając się po bezdrożach formalizmu nie może odnaleźć własnej drogi".
Na doświadczalnych poletkach recenzenckiej aksjologii oset z peluszką
czepiał się ryżu — bo inaczej być nie mogło w czasach pomieszania
pojęć.
Wśród innych prac autor zauważył linoryty Juliusza Kurzątkowskiego:
„Gdańsk", „Łomnica" i „Dwie chaty", wystawione już po zgonie (5 stycznia
1952 r.) tego wybitnego animatora lubelskiej kultury, ostatnio I wiceprezesa
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okręgu ZPAP. Wystawa pośmiertna artysty odbyła się w lipcu 1961 roku, w galerii
miejscowego oddziału CBWA.
Niepewność, zakłopotanie, dezorientacja to chyba cechy konstytutywne postawy artystów na półmetku realizmu socjalistycznego. Ujawniały się one w samej twórczości i w środowiskowych dyskusjach, jak choćby w tej, która rozwinęła się na walnym zebraniu okręgu w maju 1952 roku, po długim wystąpieniu
nie byle kogo, lecz przedstawiciela Zarządu Głównego ZPAP, swego czasu dobrze
znanego w Lublinie Stanisława Teisseyre'a.
Podczas tego zebrania wybrano władze okręgu ZPAP: prezesem ponownie
został Brodziak, obecnie kierownik Wydziału Kultury UW, wiceprezesami —
Łukawski i Wollenberg, jednym z członków — Wiktor Ziółkowski, którego
publikacje już rzadziej ukazywały się w prasie.
Pierwsza połowa lat pięćdziesiątych wydala też przecież wartości bezwzględne, tyle że pozbawione symbolicznych stygmatów. Otóż, wtedy właśnie
poprawiła się sytuacja bytowa plastyków, a to za sprawą spółdzielni artystycznej
„Forma". Pozyskiwała ona chyba sporo intratnych zleceń, skoro malarze zaczęli
zaniedbywać swoje ideowe powinności. „Kol. Pakulski maluje dla siebie, a zarabia w «Formie», nie tak źle, aby nie móc się z tego utrzymać, jego podanie jest
na skutek żalu, że nie zakupiono jego obrazu" — komentowano podanie malarza o skreślenie z listy członków, złożone i wycofane wiosną 1952 roku. Kilka
miesięcy wcześniej zauważono, że założenie spółdzielni „okazało się w praktyce
zgubne". Co prawda daje ona „możność artystom utrzymać się, ale odrywa ich
zupełnie od sztalug".
Jak widać, w planowym zmierzaniu do realizmu socjalistycznego najbardziej
przeszkadzały pejzaże i pieniądze. Tych pierwszych zawsze było pod dostatkiem,
tych drugich przybywało — zwłaszcza od roku 1953, kiedy to faktycznie
rozpoczął działalność wcześniej powołany (1952) oddział lubelski potężnego
Przedsiębiorstwa Państwowego „Pracownie Sztuk Plastycznych", od początku
i długo potem kierowany przez Abramowicza.
Z biegiem czasu okazało się również, że upaństwowienie szkoły Milosiowej (1949) było decyzją racjonalną, otwierającą szersze perspektywy rozwojowe
przed zakładem. Inna sprawa, że okresowo placówka musiała korzystać równocześnie i z takiego malowniczego miejsca, jak piętro nad kawiarnią „Semadeni",
przemianowaną zresztą na „Regionalną" (dziś sklepy z odzieżą i sprzętem elektronicznym). Warunki lokalowe PLSP poprawiły się znacznie w marcu 1954 roku,
kiedy to szkoła zajęła budynek przy ul. Dąbrowskiego 9.
Plastycy mieli też udział w powołaniu lubelskiego oddziału Centralnego
Biura Wystaw Artystycznych w Warszawie. Rozpoczął on działalność w 1956
roku. Pierwszym kierownikiem instytucji został, z wyboru i rekomendacji Zarządu Okręgu ZPAP, Jeremi Królikowski (ur. 1911), rysownik i malarz, przybyły
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niedawno z Francji, gdzie znalazł się po wojnie, którą przetrwał na robotach
przymusowych w III Rzeszy. Do tego stanowiska kandydowali ponadto Wiktor
Ziółkowski i młodszy odeń o 37 lat Jerzy Ludwiński (ur. 1930 w Zakrzówku),
historyk sztuki po KUL, który od 1954 roku publikował na łamach „Sztandaru
Ludu" i „Kameny". Królikowski kierownikiem był jednak krótko, już w 1957
roku został odwołany, ustępując miejsca Abramowiczowi. Byłemu kawalerzyście
przypadło więc to, o co wiele lat zabiegali plastycy: ostateczne wyprowadzenie obcych instytucji z sal wystawowych gmachu przy ul. Narutowicza 4. Inna
sprawa, że o takim szczęs'liwym zakończeniu sprawy zadecydował bezpośrednio upór Filipiaka, który właśnie w końcu 1957 roku miał świętować 25-lecie
działalności twórczej. Otóż autor portretu Juliusza Grabowskiego w roli Grzegorza Dyndały oznajmił w prasie, że jeśli nie będzie mógł urządzić ekspozycji
także w dwóch bocznych salach CBWA, zajmowanych ciągle przez archiwum,
to jubileuszową wystawę przeniesie do Warszawy! „Kurier Lubelski", który uruchomił szeroką akcję propagandową na rzecz Filipiaka, ogłaszał ze zgrozą, że
takie wyniesienie prac artysty do stolicy będzie „wstydem dla naszych miejscowych władz". Malarz postawił na swoim, a wystawę otwarto z dawnym ceremoniałem: w sobotę 16 listopada odbył się wernisaż z lampką wina, w niedzielę
udostępniono pokaz szerokiej publiczności. W imieniu władz przemawiał wiceprzewodniczący Prezydium W R N Marian Wójcik, a Filipiak całował się w usta
z Łukawskim, który od 2 lipca ubiegłego roku, po rezygnacji Brodziaka, pełnił
funkcję prezesa związku plastyków.
Filipiak miał wówczas wyjątkowo szczęśliwą rękę. Jeszcze przed jubileuszem
podjął się oczyszczenia i uzupełnienia ubytków znanego obrazu Dombecka — a w
trakcie tej konserwacji, wykonywanej w sali posiedzeń ratusza, odkrył zamalowaną, zapewne po powstaniu listopadowym, dedykację: „Obywatele i Urzędnicy
Województwa Lubelskiego w dowód Uwielbienia Czci i Uszanowania w dniu 19
maja 1826 roku ofiarowują Jaśnie Oświeconemu Xięciu Panu Józefowi Zajączkowi Namiestnikowi Królestwa Polskiego".
Niedostatek mieszkań i lokali o funkcjach publicznych, np. oświatowych
i kulturalnych, długo nękał miasto. Warto wiedzieć, że niektóre duże budynki
śródmieścia ciągle zajmowało wojsko, a Zamek nadal byl więzieniem, w którym
oprócz pospolitych przestępców przetrzymywano i nierzadko torturowano rzeczywistych i domniemanych „przeciwników władzy ludowej". Więzienie zlikwidowano tam w lutym 1954 roku, by specjalną uchwałą rządu PRL przeznaczyć
obiekt na cele kulturalne. 22 lipca 1957 roku w południowym skrzydle Zamku
otwarto ekspozycje Muzeum Okręgowego, a w północnym Wojewódzki Dom
Kultury.
Realne szanse na poprawienie sytuacji lokalowej miasta pojawiły się już przecież w początkach lat pięćdziesiątych, kiedy to zaczęto wznosić osiedla miesz-
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kaniowe: ZOR Zachód (potocznie zwane „zorami" od zapomnianej dziś nazwy
Zakładu Osiedli Robotniczych), ZOR Bronowice I, ZOR Tatary. Nieco później
(1954-1955) zabudowano obrzeże pl. Zebrań Ludowych (obecnie pl. Zamkowy),
który zresztą wtedy wytyczono i ukształtowano w miejscu zniszczonego podczas
wojny getta żydowskiego.
Osiedla te reprezentują różne tendencje realizmu socjalistycznego w architekturze — np. „francuską" w przypadku domów pod Zamkiem — ale mają
własny charakter. Interesujące są okoliczności, w jakich pasmami zielonej i żółtawej ceramiki zaakcentowano otwory okienne i drzwiowe nad monumentalnymi
bramami frontowego budynku osiedla ZOR Zachód. Otóż, płytki te, dyskretnie
i oryginalnie zdobiące fragmenty elewacji, zostały wypalone w słynnym ośrodku
ceramicznym (garncarskim) w Łążku Ordynackim i na życzenie prezesa-kierownika Brodziaka, wykonującego z kolegami niektóre prace plastyczne na „zorach",
sprowadzone do Lublina w wiadomym celu. Z kolei sztukaterie, tak chętnie stosowane wówczas w architekturze, w pewien sposób również wiążą się z inicjatywą miejscowych artystów, albowiem to Zwolakiewicz, jako nauczyciel Szkoły
Budownictwa, uruchomił w niej pierwszy w Polsce dział technologii i techniki
sztukatorskiej, czyniąc to — jak oznajmił po latach — pod wpływem realizmu
socjalistycznego.
Dodajmy, że poczynając od roku 1949 wznoszono obiekty dydaktyczne
i domy akademickie dzielnicy uniwersyteckiej (projekt urbanistyczny arch. Czesława Gawdzika) oraz liczne pojedyncze budynki autorstwa dwóch innych wielce
aktywnych architektów tamtych czasów: Jana Ogórkiewicza (dom Centrali Przemysłu Ludowego i Artystycznego, zwieńczony efektowną attyką!) oraz Tadeusza
Witkowskiego, który m.in. zaprojektował gmach Oddziału I PKO, wytwórnię
surowic i szczepionek i sklep meblowy przy ul. Chopina.
Najbardziej spektakularnym, politycznie motywowanym przedsięwzięciem
sanacyjno-budowlanym, a zarazem plastycznym pierwszej połowy lat pięćdziesiątych okazało się jednak to, co pamięć zbiorowa starszego pokolenia przechowuje pod nazwą „odnowy Starego Miasta", przeprowadzonej błyskawicznie, w kilka miesięcy 1954 roku — pod patronatem Bolesława Bieruta, dla
uczczenia X rocznicy powstania Polski Ludowej. Faktycznie, mocno rzucającym się w oczy skutkiem tych robót były odnowione elewacje 49 kamienic
staromiejskich, z któiych 30 otrzymało dekoracje malarskie i sgraffita, wykonane m.in. przez Jana Cybisa, Helenę i Lecha Grześkiewiczów, Halinę i Leona Michalskich, Stanisława Szczepańskiego, Jana i Magdalenę Świdzińskich
z Warszawy oraz przez Stanisława Brodziaka i Piotra Wollenberga; Władysława Filipiaka; Teodora Gałysza i Jarosława Łukawskiego; Henryka Zwolakiewicza; Stefana Sarneckiego i Eugeniusza Pola (sgraffito późniejsze, z 1955 r.)
z Lublina.
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Efektowne elewacje przesłoniły jednak fakt, że rocznicowe roboty miały niepomiernie szerszy zasięg. Otóż, śródmieście Lublina, łącznie ze Starym Miastem, otrzymało wtedy 169 nowo urządzonych lokali sklepowych i usługowych,
co w wielkim stopniu wzmocniło i zmodernizowało określone role tej części
miasta. Jak trafnie zauważył Mieczysław Kurzątkowski, prace wykonane według
takiego programu doprowadziły ponadto do funkcjonalnego powiązania Starego
Miasta ze śródmieściem. Dodajmy, że elewacje odnowiono także na 101 innych
kamienicach, znajdujących się m.in. przy Krakowskim Przedmieściu.
Latami nie konserwowane, a jeśli w pojedynczych przypadkach poddawane
restauracji, to bez znajomości rzeczy i bez odpowiednich materiałów, wreszcie
degradowane moralnie ze względu na datę swoich narodzin — malarskie dekoracje na staromiejskich kamienicach znajdują się dziś w opłakanym stanie, niektóre
już dawno zniknęły z murów, podobnie jak przepadł gdzieś imaginowany portret
rzeźbiarski Jana Michałowicza z Urzędowa, znajdujący się niegdyś na kamienicy nr 18, a wykonany przez legendarnego artystę krakowskiego, Jacka Pugeta.
Na granicy poprawności konserwatorskiej odnowiono jedynie malowidło Jana
Cybisa.
W X-lecie Manifestu P K W N zamierzano też wystawić w Lublinie, w początkach Alei Racławickich, „Luk Wyzwolenia". Zgodnie z uchwałą rządu, w 1953
roku ogłoszono ogólnopolski konkurs otwarty, na który wpłynęło 70 prac, autoryzowanych m.in. przez takich wybitnych architektów i rzeźbiarzy, jak Romuald
Gutt, Jerzy Hryniewiecki, Jerzy Jarnuszkiewicz, Bohdan Lachert, Marek Leykam,
Bohdan Pniewski, Wiktor Tołkin i Marian Wnuk. Projekty łuku (triumfalnego)
wystawiono (1954) w sklepie ZPAP przy Krakowskim Przedmieściu, przyznano
drugą i trzecią nagrodę, ale do realizacji monumentu nie doszło. Kilkadziesiąt lat
potem Jarnuszkiewicz zrealizował w Lublinie trzy rzeźby, w tym na dziedzińcu
K U L pomnik Jana Pawła II z kardynałem Wyszyńskim, a Tołkin — pomnik na
Majdanku. Hryniewiecki też jakoś zaznaczył się później nad Bystrzycą — byl
superarbitrem wielkiej imprezy pn. Lubelskie Spotkania Plastyczne, rozpoczętej
w 1976 roku.
Jak w całym kraju, tak i w Lublinie nieśmiały odwrót od realizmu socjalistycznego rozpoczął się w 1955 roku, w atmosferze politycznej „odwilży". Sygnalizowała to m.in. Ogólnopolska Wystawa Młodej Plastyki „Przeciw wojnie
— przeciw faszyzmowi", otwarta latem w budynku dawnego Arsenału w Warszawie. W obrazach ekspozycji zauważono ekspresyjne poruszenie... Słusznie
twierdzono, że nasi artyści wyciągnęli niejakie wnioski z dużej Wystawy Sztuki
Meksykańskiej, prezentującej malarstwo współczesne i grafikę od X V I do X X
wieku, a czynnej w lutym i marcu tegoż roku w stolicy.
Przekonano się oto w Warszawie, że tematy społeczne i polityczne — a takie
wyraźnie organizowały meksykańską wystawę — można interpretować oryginał-
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nie i indywidualnie, jak np. Jose Clemente Orozco czy David Alfero Siqueiros.
Zorientowano się również w niezwykłych, wręcz szalonych możliwościach kreacyjnych nadrealizmu w ujęciu pięknej Fridy Kahlo.
Sztukę meksykańską oglądały tysiące Polaków, a równocześnie Meksykanie
oglądali Polskę pozawarszawską, docierając m.in. do Lublina, dokładnie w niedzielę 6 marca. Oprowadzani przez Brodziaka, Filipiaka i innych miejscowych
plastyków, Ignacio Marąuez Rodiles — dyrektor wystawy i krytyk sztuki, Naya
Marąuez Rodiles — jego żona, i malarz Rosendo Soto Alvarez smakowali nową
urodę Starego Miasta. Na koniec profesor Rodiles, autor szkicu historycznego do
katalogu stołecznej wystawy, zadedykował lublinianom takie wyznanie wiary:
„Osobiście wierzę, że artyści Wasi potrafią wyrazić swą sztuką fascynujące przemiany, jakie się u Was dokonują". Trudno jednak dociec, które przemiany miał
Meksykanin na uwadze.
Na marginesie poinformujmy tylko, że we wspomnianej wystawie w Arsenale
nie uczestniczył żaden z artystów lubelskich. Lokalny spektakl artystyczny też
przecież rozwijał się interesująco.
Oto na wiosennej wystawie warsztatowej ZPAP w tym ważnym roku 1955
Łukawski pokazał prace w manierze postkubistycznej, charakterystycznej zwłaszcza dla jego kalkomanii, Ziemski — metafoiyczną temperę „Bożek morski", natomiast Pakulski, który zaledwie rok temu malował „Karola Marksa z córką",
wystąpił z metaforycznym obrazem „Pokój", inicjującym żywo dyskutowaną serię malowideł bliskich symbolizmowi („Drogi") czy naiwnemu nadrealizmowi
(„Sumienie"). Ponadto na wystawie znów pojawiły się akty — w ujęciu Łukawskiego, Wollenberga i Eugeniusza Pola (ur. 1911), który do ZPAP trafił jako
teatralny butafor i grafik. Ten klasyczny motyw malarski nie mieścił się w tematycznych rejestrach realizmu socjalistycznego, nie miał dotąd prawa wstępu na
wystawy, jak zresztą erotyzm w każdej innej postaci.
Wizerunek plastyki lubelskiej zmieniały też pojedyncze próby malarskie
Brodziaka i Wollenberga, ale przede wszystkim Filipiaka, który podobnie jak
Łukawski okresowo przebywał w Holandii (1956).
„Przełamaniem dotychczasowej stagnacji życia plastycznego był wyjazd
grupy plastyków do Amsterdamu. Niesłychanie silne tendencje abstrakcjonistyczne współczesnego malarstwa holenderskiego, oparte o tradycje neoplastycyzmu Mondriana i Doesbuiga — stały się przyczyną przełomu w twórczości
Filipiaka. Bezkompromisowa postawa tego artysty znalazła wyraz w znamiennym fakcie wystawienia tylko jednego oleju i cyklu nowych akwarel. [ . . . ]
Mimo intencji przedstawieniowych, dzięki skończonej tendencji kolorystycznej
i kompozycyjnej zbliżają się one do abstrakcji" — stwierdzały z zadowoleniem
w „Kulturze i Życiu" (45/1956) Maria May i Hanna Ptaszkowska, studentki
historii sztuki KUL, które wraz z Urszulą Czartoryską i Ludwińskim stano-
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wiły ruchliwy i głośny team krytyków młodej generacji, wspierający i lansujący
nowe (na naszym gruncie) tendencje artystyczne. Należąca do tego pokolenia
Janina Stasiakówna, też wykształcona w katolickiej uczelni, reprezentowała stanowisko bardziej umiarkowane. Inne pozycje zajmowali recenzujący wystawy
dziennikarze „Sztandaru Ludu": Tadeusz Chabros i Leszek Siemion, traktujący
miejscowe rewelacje plastyczne jako spazmy modne. Takim diagnozom bliskie
były wypowiedzi Jeremiego Królikowskiego, któiy również zajmował się krytyką. „Kurier Lubelski" cenił klasyków i bronił kontestującej młodzieży malującej.
Faktycznie spektakularnym wydarzeniem w przełomowym okresie tutejszej
kultury plastycznej okazała się jednak wystawa ni to amatorów, ni to outsiderów podkształconych w średnich szkołach artystycznych lub studiujących historię sztuki KUL, którzy nie należeli, lecz bardzo chcieli należeć do ZPAP, jako
że takie członkostwo dawało niejaki prestiż i możliwości zarobkowania przez
PSP. Korzystając z realnej pomocy Wojewódzkiej Rady Związków Zawodowych
i dwuznacznego patronatu ZPAP, zgromadzili oni mnóstwo obrazów, rysunków,
grafik i kilka skromnych rzeźb na Wystawie Plastyków Amatorów i Nikifora,
otwartej 19 lutego 1956 roku w sali należącej jeszcze do Muzeum Lubelskiego
przy ul. Narutowicza 4. Jej komisarzem był, co interesujące, Julian Kot, jednocześnie przewodniczący jury, który niechybnie zadbał o dołączenie do amatorów
artysty z bożej łaski, Nikifora.
Wystawa miała znaczny rezonans w lokalnej prasie, na zaproszenie lubelskich kolegów obejrzał ją i przychylnie ocenił Andrzej Osęka w warszawskim
tygodniku zbuntowanej inteligencji „Po prostu", choć w gruncie rzeczy oferowała ona produkcję mamą, m.in. naśladującą kilka paragrafów kodeksu sztuki
X X wieku. Skąd więc owa wrzawa wokół ekspozycji, skąd niepokój plastyków
profesjonalnych, we własnym gronie dystansujących się od imprezy? A stąd. że
amatorzy naruszyli dotychczasowy, hierarchiczny porządek lubelskiego oficjum
sztuki: 40-osobową grupą (ZPAP miał wtedy 37 członków) weszli na salony
zarezerwowane w zasadzie dla twórczości uznanej, a część z nich silna młodością bez kompromitujących doświadczeń, prowokowała oto starszą generację
na widowiskowym polu tzw. nowoczesności, testującym nie tyle umiejętności
artystyczne, co postawy ideowe. Metafora, deformacja czy abstrakcja to były
wtedy znaki rozpoznawcze bojowników lub choćby poczciwych zwolenników
demokratyzacji i liberalizacji polskiego życia.
Prawda, kilku członków ZPAP wcześniej wstąpiło na drogę wolnej kreacji,
ale cóż — w większości niemłodzi, uwięzieni we własnych biografiach poruszali
się tam ostrożnie, zmykali na pobocza kompromisów. Nie od rzeczy będzie
przypomnieć, że jeszcze w marcu, miesiąc po demontażu wystawy amatorów,
w „Kulturze i Życiu" (10/1956) strofowano środowisko takim stwierdzeniem:

O SZTUCE w LUBLINIE

337

„ W gruncie rzeczy nasi plastycy nie wyszli poza kanony sztuki burżuazyjnej —
nawet ci, którzy głoszą postępowe poglądy".
Żadne połajanki nie mogły już przecież powstrzymać narastającej fali przemian. Trzynastu uczestników wystawy amatorów, zamkniętej po dziesięciu
dniach, powołało natychmiast — wzorem młodych pisarzy — Koło Młodych
Plastyków, które miało urządzać wystawy i dyskusje, prowadzić samokształcenie
warsztatowe — we współpracy z ZPAP oczywiście.
Na liście założycieli K M P odnotowano nazwiska 21 osób, m.in.: Włodzimierza Borowskiego, Tytusa Dzieduszyckiego, Leszka Dziekońskiego, Włodzimierza Gąszczyka, Ryszarda Kiwerskiego, Mirosława Komendeckiego, Krzysztofa
Kurzątkowskiego, Stanisława Michalczuka, Lucjana Ociasa, Teresy Targońskiej,
Józefa Tarłowskiego, Marii Urbanówny i Przemysława Zwolińskiego, którego
wybrano przewodniczącym koła.
Zwoliński (ur. 1928): jako „Michał Sadlej" służył niegdyś w Armii Krajowej, po ujawnieniu się otrzymał wyrok czterech lat więzienia w zawieszeniu,
od 1948 roku bezskutecznie ubiegał się o przyjęcie do ZPAP, choć projektował
i wykonywał profesjonalne roboty plastyczne (reklamy, metaloplastykę, architekturę wnętrz). Obecnie Sadlej z wielką energią poprowadził młodzież nie tylko
ku „nowej sztuce", ale także w sferę oddziaływania Krajowego Ośrodka Klubów
Młodej Inteligencji w Warszawie, zgłaszając jednocześnie K M P do Wojewódzkiego Komitetu Frontu Narodowego, wkrótce przemianowanego na Front Jedności Narodu, którego cclem głównym było „współdziałanie w budowie socjalizmu
w Polsce".
Oczyszczony z liszajów stalinizmu socjalizm nieustannie określał postawy
ideowe młodych niepokornych, z przejęciem czytających opowiadania Marka
Hłaski, wiersze Andrzeja Burdy i „rewizjonistyczne" artykuły w warszawskim
tygodniku „Po prostu", redagowanym m.in. przez Eligiusza Lasotę, Jana Olszewskiego i Jerzego Urbana, a wśród współpracowników mającym Andrzeja Osękę.
W Lublinie ta formacja czytała „Pod wiatr", ale bardzo krótko, ponieważ „dwutygodnik studentów i młodej inteligencji", notabene wydawany przez Z M P i ZSP,
ukazał się tylko raz, z datą 1 grudnia 1956 roku.
Wkrótce po tym pokazie K M P uległo anihilacji, ale mechanizm ewolucji
przez pączkowanie działał nadal: kilkunastu jego członków skupiło się, na przełomie lutego i marca 1957 roku, pod nowym szyldem: już wyraźnie artystycznej
i artystowskiej grupy „Zamek". W swym pierwszym, najliczniejszym składzie
grupa nie utrzymała się długo; najdłużej związani z nią byli: Włodzimierz Borowski, Jerzy Durakiewicz („Marek"), Tytus Dzieduszycki, Ryszard Kiwerski,
Mirosław Komendecki, Jan Ziemski i Przemysław Zwoliński.
Nikt z członków „Zamku" nie ukończył wyższej szkoły plastycznej; jedynie Durakiewicz zmierzał do dyplomu architekta wnętrz ASP w Krako22 Lublin w dziejach i kulturze Polski
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wie. Pojedyncze osoby miały za sobą naukę w zawodowych lub licealnych
szkołach plastycznych, ale tylko jeden Ziemski należał do ZPAP w momencie zawiązania się grupy. Dzieduszycki kończył zoologię UMCS (badał życie bobrów), natomiast Borowski (jako wolny słuchacz bez matury), Ziemski i Zwoliński tylko okresowo byli studentami historii sztuki w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, gdzie przez pewien czas, niejako prywatnie,
na zajęcia uczęszczał też Krzysztof Kurzątkowski. Jerzy Waldemar Ludwiński, egzegeta i propagator „Zamku", historię sztuki K U L ukończył — w początkach 1955 roku, dyplom otrzymując m.in. za pracę magisterską pt. „Piętrowy nagrobek Firlejów w Lublinie i grupa pokrewnych nagrobków renesansowych".
Wystawiając w renomowanych galeriach Warszawy (1957, 1958) i Krakowa
(1958), także w Białymstoku (1957), grupa szybko zyskała uznanie s'rodowisk
opiniotwórczych ówczesnego ruchu artystycznego, co oczywiście nie znaczy, że
powszechnie aprobowano twórczość jej członków. Z ironiczną krytyką Krzysztofa
Teodora Toeplitza spotkały się na lamach „Nowej Kultury" (nr 38) np. łyskające
światełkami „Artony" Borowskiego, pokazane na III Wystawie Sztuki Nowoczesnej w Warszawie (1959), w której uczestniczyli też Durakiewicz, Dzieduszycki,
Kiwerski i Ziemski.
Pochlebne sądy o grupie powodowała zwłaszcza twórczość Borowskiego,
Dzieduszyckiego i Ziemskiego.
Pierwszy z nich, urodzony w 1930 roku w Kurowie, rodzinnej miejscowości
gen. Wojciecha Jaruzelskiego, po swoistym „zaliczeniu" informelu (taszyzmu)
i malarstwa materii zaczął kreować „strukturalizm", czyli autonomiczne przedmioty np. z obręczy kół rowerowych wypełnionych masą z nieregularnie pulsującymi światłem otworkami („Artony" A i B), następnie, od roku 1960, „złośliwe
gnomy" — nowe „Artony" zlepiane z tworzyw sztucznych, pospolitych drobiazgów (np. broszek) i rurek wypełnionych szamponem i oranżadą, jeszcze później
— „Manilusy" z kawałków luster, zwane tak od tytułu „MANIfest LUStrzany".
Intencją Borowskiego było zdegradowanie i wykpienie tradycyjnego dzieła i pojęcia sztuki, wreszcie samego aktu twórczego.
Kilkanaście lat później (1975), zapewne ku zdumieniu swoich admiratorów,
artysta oznajmił publicznie: „Myśmy próbowali: myśleliśmy, że to jest wyzwolenie sztuki; zababraliśmy się w mięso, w ziemię, nie patrząc wyżej, na rzeczy,
które są poza tzw. mamą rzeczywistością. Myśmy się zababrali w tym błocie
— cały strukturalizm, taszyzm i tak dalej, to była straszliwa nędza artystyczna
sztuki. Bardzo dobrze, że rejestr się skończył".
Z kolei Dzieduszycki, bardziej umiarkowany w przekraczaniu ówczesnych
paradygmatów artystycznych, próbował metaforycznej figuracji, taszyzmu, malarstwa materii i strukturalizmu z wykorzystaniem szkła piankowego, desek,
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drutu. Po wyjeździe do Francji (1959) uczestniczył czasami w wystawach międzynarodowej grupy „Phases", zainteresowanej zwłaszcza surrealizmem, której
prace pokazano zresztą w Lublinie w 1959 roku.
Ziemski: w połowie lat pięćdziesiątych malował „obrazy surrealistyczne,
czasem abstrakcyjne, inspirowane w swoisty sposób nowoczesną nauką", jak
to określił Ludwiński we wstępie do katalogu indywidualnej wystawy artysty
w lubelskim salonie CBWA (1959). Później wystąpił z liczną serią obrazów
wedle informelu — o powierzchniach pokrytych mgławicowo rozsiewaną farbą,
przywołujących na myśl pejzaże spod mikroskopu lub spłaszczone galaktyki
— ku naszemu zdumieniu dekorowane tu i ówdzie wlepionymi kamykami,
które wielkością wyróżniają się mocno z trzęsawiska olejem symulowanych
„galaktyk". W tym okresie (1958) niektóre kompozycje Ziemskiego upodobniły
się do tynkiem obrzuconego muru, w roku następnym artysta zaczął kształtować
w gipsie reliefowe obrazy o wyraźnej tektonice, które w oczach egzegetów
istniały ponoć „tylko same dla siebie", choć przecież wyraźnie puszczały aluzyjne
„oko" do widza, posługując się m.in. kamykami kolorowymi jak oczy zanurzone
w gipsie.
Zdaniem Ludwińskiego, ideowego lidera i ruchliwego propagatora „Zamku", czołowe postacie ugrupowania uprawiały stnikturalizm, a więc to, co było
nowością na europejskim rynku idei artystycznych. W cenie były obiekty egzystujące „same dla siebie", autonomiczne, a zwłaszcza takie poskładane z rurek,
kół rowerowych, huby, broszek, z poprodukcyjnych odpadów metalowych, worków. Prawda, niektórzy członkowie „Zamku" zrealizowali jakąś liczbę obiektów
„strukturalnie" kwalifikowanych. Ale prawdą też pozostaje, że Ziemski jako autor
reliefowych „Formur" oraz nieco później wyróżniający się członek ugrupowania,
Kurzątkowski, właściwie nigdy nie sprzeniewierzyli się klasycznej wręcz zasadzie konstytuowania obiektów sztuki wedle tzw. niezmienników plastycznych —
czy nie dlatego, że mieli za sobą edukację w rzemiośle artystycznym?
Kuizątkowski (ur. 1925): pobierał nauki w „wolnych szkołach" Lublina i Łodzi, a jak później montował swoje obrazy z rzeczy znalezionych: matryc drukarskich, falistej tektury, szmat, wiklinowych plecionek, kamieni, liści czy korzeni,
robił to z wrażliwością i czułością malarza kolorysty i to malarza niezłej klasy.
Inna sprawa, że taki ładny korzeń w brunacie van Dycka, a interpretacji Kurzątkowskiego stał się powodem polemiki gorącej i wysubtelnionej jak dysputy
średniowiecznych teologów w rekonstrukcji Umberto Eco. Włodzimierz Chełmicki, niegdyś salonowy bywalec i szlagon, po drugiej wojnie niefrasobliwie, jak
to wtedy w Lublinie, zwany literatem, otóż ten sympatyczny gawędziarz i mąż
uczestniczącej w wiadomej wystawie amatorów Wandy („Kwiaty I", „Kwiaty
II"), ogłosił w prasie, że korzeń w obrazie Kurzątkowskiego to jakoweś nieporozumienie, które należałoby może wyrwać z korzeniami. Na to Ludwiński:

340

IRENEUSZ J. KAMIŃSKI

wykorzystanie korzenia przez artystę ma sens bezdyskusyjny, bo spowodowało
oto dyskusję, a o to przecież chodzi dzisiaj w sztuce.
W kwietniu 1960 roku trzech członków „Zaniku": Borowski, Dzieduszycki
i Ziemski, korzystając z autokaru Zespołu Pieśni i Tańca Ziemi Lubelskiej Wandy
Kaniorowej, przesyła swoje prace, w tajemnicy przed kolegami, do paryskich
galerii „Ranelagh de cinema" i „Georges Fali". Ich wystawy robią wrażenie na
Francuzach przekonanych dotąd, iż w Polsce białe niedźwiedzie malują obrazy
w chwilach wolnych od służby na rzecz KGB.
Wystawa paryska 1960 roku wzbudziła niejakie zastrzeżenia nie uczestniczących w niej członków „Zamku". Artyści poszli własnymi drogami; nie stało się
to przecież z dnia na dzień.
Nieco wcześniej (1959) w dwutygodniku „Kamena" zaczęła ukazywać się
wkładka pod tytułem „Struktury", redagowana przez Ludwińskiego i wyrażająca
poglądy „Zamku" i podobnych formacji w Polsce.
„Struktury" spełniały funkcję informatora i promotora nowej sztuki, czyli
w jakimś stopniu, ograniczonym skromnym nakładem (do 2000 egzemplarzy
w okresach wzlotu) macierzystego tytułu, uczestniczyły w ogólniejszym procesie kształtowania otwartej postawy kulturowej. Na łamach „Struktur" oprócz
Ludwińskiego drukowali m.in.: Janusz Bogucki, Wiesław Borowski (od 1965
roku do dziś szef warszawskiej galerii „Foksal"), Urszula Czartoryska, Hanna
Ptaszkowska, Janina Stasiakówna, Mariusz Tchorek i Aleksander Wojciechowski — reprezentujący dość zróżnicowane, co ważne, pojmowanie nowoczesności
w sztuce.
Wkładka miała tylko dziesięć numerów, które z biegiem czasu ukazywały
się nieregularnie i coraz rzadziej, ostatni — w listopadzie 1961 roku, kiedy nie
istniała już, od dawna, grupa „Zamek", a publiczne zaciekawienie nowymi rewelacjami sztuki mocno zmalało. Po drodze do likwidacji zdarzył się „Strukturom"
interesujący przypadek z udziałem ZPAP, Wydziału Propagandy K W PZPR i Wydziału Kultury Prezydium WRN. Otóż interwencja związku plastyków w tych instancjach władzy doprowadziła do wznowienia wkładki (1960) po jej okresowym
zawieszeniu z braku dotacji.
Z tym przypadkiem korespondują inne fakty, które świadczą o szybkim
wkomponowaniu się awangardowej grupy w establishment.
W grudniu 1959 roku Ludwiński zasiadał w Komisji Zakupów Dzieł Sztuki
przy Wydziale Kultury PWRN, która wytypowała do zakupu m.in. „Tryptyk"
w technice mieszanej Borowskiego za niebywale wysoką kwotę 8000 zl! Za
obrazy płacono wtedy z urzędu od 2000 do 5000 zł, a kiedy prezes Filipiak zażądał za swoją „Kompozycję" 15000 zl i nie przystał na proponowane wyjątkowo
przez komisję 6000 zł, to w rezultacie poniósł obraz do domu. Dopiero cztery lata
później na kwotę równą honorarium Borowskiego wyceniono inne płótno: „Pra-
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cownię Olgi Boznańskiej" Balzukiewiczówny, obraz w sensie malarskim i poznawczym niewątpliwie bardziej wartościowy od „Tryptyku" (który spoczywa
w magazynie Muzeum Lubelskiego). W 1963 roku ceny obrazów także na ogół
nie przekraczały 5000 zł. a za grafikę można było otrzymać do 1200 zł i tyle
właśnie zainkasował Zbigniew Podciechowski za „Rurociąg przyjaźni" z cyklu
„Budowle socjalizmu".
Władze administracyjne kupowały inne prace Borowskiego, także Ziemskiego, Dzieduszyckiego, później Durakiewicza, Kurzątkowskiego i oczywiście
wielu pozostałych plastyków. (Osobny to problem, czy polityka zakupów zawsze
miała cele kulturowo uzasadnione).
„Dowody życzliwości, jakimi Wydział Kultury W R N obdarza twórców, sprawując mecenat nad sztuką, w tym przypadku sztuką plastyczną, mam nadzieję, że
postawią mnie wśród tych, którzy na taką pomoc zasłużyli" — zauważał Ziemski
w pisemnej prośbie o dotację, skierowanej w listopadzie 1959 roku pod adresem
owego Wydziału.
Liderzy ugrupowania szybko też osiągnęli jeden z celów głównych swoich życiowych starań. Już w 1958 roku do lubelskiego ZPAP przyjęto Dzieduszyckiego i Kurzątkowskiego, w 1959 — Borowskiego i Zwolińskiego. Należy
wiedzieć, że osoby, które nie ukończyły wyższych studiów artystycznych kwalifikowano do związku na podstawie prac przedstawianych odpowiedniej komisji
ZPAP. Natomiast Durakiewicz jako absolwent ASP (1959) uzyskał członkostwo
automatycznie, na podstawie dyplomu.
Grupa „Zamek" znacznie podniosła temperaturę lubelskiego życia artystycznego, przydała mu dynamiki i barwy, ale nie wywarła większego, trwałego
wpływu na twórczość pozostałych plastyków, którzy zresztą — w niejednym
przypadku — równolegle i samodzielnie nawiązali kontakt z nowoczesnością.
Oprócz wcześniej omawianych malarzy uczynił to Eugeniusz Baranowski (ur.
1916), rzeźbiarz, nauczyciel i dyrektor (od 1958 r.) Państwowego Liceum Sztuk
Plastycznych w Lublinie. Pochłonięty pracą pedagogiczną Baranowski w zasadzie nie brał udziału w wystawach, niewiele rzeźbił, ale nieustannie, „dla siebie", rysował ołówkiem, sangwiną, długopisem lub brązową kredką na różnych
papierach, także milimetrowych, w tych swoich samotnych praktykach wchodząc
„czasami na drogę, która wywodząc się z jednego z nurtów konstruktywizmu,
doprowadzić miała właśnie do sztuki minimalnej, mentalnej, wreszcie konceptualnej" — zauważono kilkadziesiąt! lat później. Dla ówczesnej awangardy były
to problemy po prostu niewyobrażalne.
Zwróćmy jeszcze uwagę, że nikt w Lublinie nie poszedł dadaistycznym
tropem Borowskiego, a kilku jego kolegów z grupy zajęło się wkrótce plastyką
użytkową, godząc to z malowaniem obrazów w duchu koloryzmu! (Durakiewicz)
lub w ogóle zaniechało twórczości po nieudanych próbach wstąpienia do ZPAP
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(Michalczuk, Kiwerski, Komendecki). Zresztą „Zamek" rozpadał się rychło
po inicjacji, od wewnątrz. Latem 1957 roku porzucili go Michalczuk i Józef
Tarłowski, popularny dziś rysownik i akwarelista, jesienią — Kurzątkowski
i Lucjan Ocias, znany potem jako architekt wnętrz. W początkach 1959 roku
opuścił grupę Zwoliński, który w późniejszych latach niemal wyłącznie uprawiał
metaloplastykę.
W atmosferze swobody twórczej drugiej połowy lat pięćdziesiątych kształtowały się też nowe, nieznane wcześniej przedsięwzięcia i rytuały. Należały do nich
pierwsze w Lublinie wystawy jubileuszowe: wspomniana już Filipiaka (1957)
i Kononowicza (1958), który świętował 30-lecie działalności artystycznej m.in.
obrazami malowanymi „z luźnej ręki", o czytelności zatopionej w grubo położonej fakturze. Janina Stasiakówna wskazywała w „Sztandarze Ludu" (40/1958),
że jest on ,jedną z silniejszych indywidualności twórczych w skali co najmniej
krajowej. Jest jednym z wybitniejszych postimpresjonistów w kraju, lecz przede
wszystkim jest sobą..."
Z okazji tych wystaw opublikowano, oprócz katalogów, albumy malarstwa,
pierwsze w Lublinie i jedne z nielicznych wtedy w Polsce wydawnictwa tego rodzaju. Monograficzny szkic do albumu Filipiaka, zdominowanego niestety przez
reprodukcje czarno-białe, napisała Alicja Kurzątkowska, natomiast gatunkowo
podobny tekst w bardziej kolorowym albumie Kononowicza opracowała Krystyna Miemowska-Dajbor, wywodząca się ze znanej w Lublinie rodziny adwokackiej, z którą zaprzyjaźniony był „Kanon". Inna sprawa, że efektowny portret
mecenas Zofii Micmowskiej namalował Filipiak.
Z dotacji Wydziału Kultury Prezydium WRN, obydwa tomy przygotowała
do druku niedawno powstała Lubelska Spółdzielnia Wydawnicza (późniejsze
Wydawnictwo Lubelskie).
Znaczny rozgłos zyskała też indywidualna wystawa Bartkiewicza, który
z właściwą sobie dezynwolturą rozwiesił obrazy w scenerii niekonwencjonalnej,
bo na murze granicznym posesji Sądu Wojewódzkiego, gdzie tematyką płócien
manifestował umiłowanie Lublina i dalszych okolic, jesienią 1959 roku. Chroniona przez specjalnie założone daszki ekspozycja cieszyła się wielkim zaciekawieniem publiczności przemierzającej w interesach Krakowskie Przedmieście,
została podobno nieco uszczuplona przez złodziei, słowem — ugruntowała pozycję malarza w masowej wyobraźni. W końcu wyszło na jaw, że mimo październikowej słoty zwlekający z demontażem wystawy Bartkiewicz nie tyle pokazuje
obrazy, co kontestuje — pod groźbą niezabrania płócien do domu domaga się
usunięcia sublokatora ze swojej dawnej pracowni, stanowiącej część jego mieszkania przy ul. Chopina.
W okresie oryginalnych zmagań malarza z administracją otwarto w lubelskim CBWA pośmiertną wystawę Stanisława Zalewskiego (zm. 1958), sprowa-
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dzoną z Warszawy. Było to 15 października, niedługo przed wernisażem III Wystawy Sztuki Nowoczesnej, której częs'ć pokazano później, w styczniu 1960 roku,
w Lublinie: w muzeum, Wojewódzkim Domu Kultury i Klubie Międzynarodowej Prasy i Książki przy Krakowskim Przedmies'ciu, okupowanym — dla dobrej
kawy, czasopism zachodnich i z lekka snobistycznej atmosfery — przez młodszą
zwłaszcza inteligencję i unoszącego się ponad czasem Wiktora Ziółkowskiego.
Z tego miejsca było zresztą blisko do drugiego słynnego klubu: Związku Zawodowego Pracowników Książki, Prasy i Radia, który oferował doznania artystyczne
(np. wystawę „Zamku" w 1957 r.) i westernowe, pozostające w zgodzie z jego
późniejszą nazwą „Nora". Jak odnotowano w protokóle pewnego zebrania Zarządu Okręgu ZPAP: „Koledzy wypowiedzieli się o klubie bardzo krytycznie. Jest
to w tej chwili tancbuda z wódką i kartami". W „Norze" brylowali dziennikarze,
aktorzy i plastycy.
Od schyłku piątej dekady, w nieznanej dotąd skali, zaczęła zwiększać się
liczba zleceń na prace z zakresu plastyki użytkowej. Jeśli chodzi o większe
realizacje, z dziedziny architektury wnętrz, to w różnych sekwencjach okresu
zamkniętego rokiem 1970 wyróżniali się: Juliusz Kłeczek, Jerzy Durakiewicz,
Leszek Dziekoński, Marian Makarski, Zofia Kietlińska, Eugeniusz Kwerko,
Stefan Sarnecki, Eugeniusz Pol, Lucjan Ocias, Andrzej Kolodziejek, Grażyna
Czapska, Mieczysław Herman oraz małżeństwo, które nosiło prawie to samo,
ale nie takie samo nazwisko: Barbara Węgorek i Lucjan Wengorek, autorzy
najbardziej spektakularnego projektu tamtych lat, realizowanego od sierpnia 1960
roku.
Oni właśnie, jako pierwsi w Lublinie, szeroko zastosowali w swoich pracach
ceramikę, którą wypalali w piecach własnej posiadłości-hacjendy na nie zabudowanym jeszcze Czechowie (gdzie zresztą zgromadzili cenny zbiór świątków ludowych i ikon, już wtedy modnych i poszukiwanych). Ten materiał wykorzystali
oni m.in. we wnętrzach dworca PKP w Lublinie, które gruntownie zmodernizowali pod względem funkcjonalnym i estetycznym, w rozległych przestrzeniach
godząc płytki ceramiczne z typowym malarstwem ściennym i witrażami, a formy
abstrakcyjne z motywami z dziejów kolejnictwa. Ich autorstwa były także meble
dworcowe. Miejsce, zakres i nowoczesny charakter tych prac wzbudziły niebywałe, wręcz sportowe zainteresowanie lublinian i prasy, która obojętnie przeszła mimo operacji skucia starych sztukaterii dworcowych. Takie dekoracje były
wtedy demode, podobnie jak historyzująca, neorenesansowa architektura całej budowli, w której nie postrzegano jeszcze wartości zabytkowych, godnych ochrony
z mocy prawa.
Żadna z tych realizacji nie uchowała się do naszych czasów.
Prace użytkowe stały się obecnie głównym źródłem utrzymania dla licznej
grupy plastyków. Oprócz architektury wnętrz, która z profesjonalnym znawstwem
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projektowana była w istocie przez jednostki, wykonywano wszystko, co należało
ukształtować i pomalować: szyldy, plansze reklamowe, etykiety, dyplomy, datowniki pocztowe, dekoracje 1-majowe, wcierkowe portrety Gomułki i Lenina,
foldery turystyczne, pojedyncze meble, herby miast, „napisy na szybach", tkaniny,
oprawy plastyczne świąt państwowych i wydarzeń partyjnych. Projektowano ekspozycje muzealne (E. Pol) i neony (domena Włodzimierza Gąszczyka), grafikę
wydawniczą (J. Durakiewicz, K. Kurzątkowski, Z. i H. Szulcowie) oraz plakaty.
W tej ostatniej dziedzinie czynny był zwłaszcza, od początków lat pięćdziesiątych, Eugeniusz Pol, autor plakatów teatralnych, zapowiadających wystawy
sztuki, politycznych, muzealnych, a nawet hazardowych. „Grają wszyscy — wygrywają szczęśliwi" (1957), reklamował lubelską grę liczbową „Koziołek". Już
w tamtej dekadzie zaczął z Polem konkurować Krzysztof Kurzątkowski, podejmujący różne sprawy i tematy — głównie jednak z obszaru kultury: teatralnej,
plastycznej, ludowej, oznaczonej zabytkami architektury i budownictwa. W 1961
roku zaprojektował plakat ekspozycji swojego ojca, wszak inicjatora nowoczesnego plakatu lubelskiego. Tekst podstawowy owego druku nosił tytuł: „Wystawa
pośmiertna Juliusza Kurzątkowskiego z okazji obchodów Tysiąclecia Państwa
Polskiego". Naturalną koleją rzeczy, wkrótce i Kurzątkowski zyskał konkurentów w osobach Zofii Kopel-Szulc (ur. 1937) i Henryka Szulca (ur. 1935), którzy
bardzo często wspólnie projektowali plakaty — w przeważającej części poświęcone wydarzeniom i instytucjom kulturalnym, a sporadycznie takim, jak „1000-lecie Państwa Polskiego" (1965) czy „Dni Majdanka" (1966), albo „25 lat PRL".
Szulcowie reprezentowali nową, młodą generację grafików, dzięki swoim umiejętnościom warsztatowym, inwencji formalnej i niespożytej energii szybko stali
się liderami plakatu lubelskiego. „Matkę Courage" (1967) i „Hamleta" (1968)
obojga autorów, „Dni Wieniawskiego" (1970) Szulca, „Festiwal Kapel i Śpiewaków Ludowych" (1970) Szulcowej charakteryzuje ta sama dbałość o elegancję
i przejrzystość struktury formalno-semantycznej.
Interesujące, sugestywne plakaty projektował również Jerzy Durakiewicz,
który zresztą z powodzeniem uprawiał różne dziedziny sztuki stosowanej oraz
malarstwo sztalugowe.
Przy końcu 1960 roku zarysowała się szansa wypełnienia ostatniej luki w infrastrukturze sztuki lubelskiej: władze miejskie podjęły decyzję o adaptowaniu
trzech strychów w budynkach osiedla ZOR Zachód na sześć pracowni plastycznych. Później zaczęto sukcesywnie przekazywać artystom pracownie celowo
projektowane w obiektach Lubelskiej Spółdzielni Mieszkaniowej (ogółem 48).
Pewną liczbę atelier urządzono w domach spółdzielni „Kolejarz" i tych, które
należały do miasta. Jakie były dalekosiężne skutki tej akcji, najlepiej ilustruje
fakt, że w 1976 roku środowisko lubelskie należało pod tym względem do najlepiej wyposażonych w Polsce — obok poznańskiego, bydgoskiego i olsztyńskiego.
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Inaczej mówiąc: niemal polowa ze 122 członków naszego ZPAP dysponowała
pracowniami, podczas gdy w niektórych innych okręgach na taki lokal przypadało, statystycznie rzecz ujmując, nawet 6-7 plastyków. Dla niejednego z młodych artystów, na dorobku, pomieszczenia te były jednocześnie mieszkaniami
(z niskim czynszem). W staraniach o nie posługiwano się czasami intrygą i podstępem. Konflikt wokół pracowni na ZOR Zachód wydal sprawę, która przez
rekordową liczbę prawie siedmiu lat angażowała uwagę trzech kolejnych sądów
koleżeńskich ZPAP: okręgowych w Lublinie i Kielcach oraz głównego w Warszawie.
Wprowadzenie pracowni do programu rozwoju kulturalnego Lubelszczyzny
było zasługą przewodniczącego Prezydium WRN, Pawła Dąbka, nieprzypadkowo
członka honorowego ZPAP, i Edwarda Nadulskiego (ur. 1914), malarza po
warszawskiej ASP, który w latach 1960-1964 kierował Wydziałem Kultury
PWRN, a w okresie 1964-1972 pełnił funkcję prezesa Okręgu ZPAP.
W początkach szóstej dekady doszło też do pożytecznej dla środowiska plastycznego i publiczności reorganizacji CBWA, przeprowadzonej zresztą w całym
kraju. Otóż, w styczniu 1962 roku lubelski oddział instytucji otrzymał nazwę
Biura Wystaw Artystycznych i stał się samodzielną jednostką budżetową, podlegającą bezpośrednio Prezydium WRN. W rezultacie zwiększyła się liczba i podniosła jakość wystaw organizowanych w siedzibie BWA przy ul. Narutowicza 4,
a także w lubelskich szkołach, domach i klubach kultury oraz w podobnych
placówkach terenowych. Przykładowo: jeśli w 1961 roku urządzono w Lublinie
ogółem, razem z powtórkami w różnych miejscach, 29 wystaw obejrzanych przez
27754 osoby, to w 1965 — j u ż 56 wystaw dla 46652 widzów. Warto przy tym
wskazać na fakt cokolwiek dziś chyba egzotyczny: w tym ostatnim roku BWA
regularnie docierało z wystawami i odczytami o sztuce do takich 18 miejscowości województwa, jak Kazimierz Dolny, Kraśnik, Nałęczów, Poniatowa, Puławy,
Zamość — gdzie okazyjnie już wcześniej gościły ekspozycje — oraz Chełm, Bełżyce, Biłgoraj, Bychawa, Gardzienice, Janów Lubelski, Lubartów, Opole, Ostrów,
Świdnik, Świdno i Tomaszów Lubelski.
Trudno orzec, jakie były kulturowe skutki tego „upowszechniania sztuki",
podporządkowanego nader często kryteriom ilościowym. Mamy jednak podstawy
sądzić, iż ktoś tam zawsze ogrzał się nieco przy tym „kaganku", przeniesionym
troskliwie z pozytywistycznej tradycji oświaty dla ludu. Pamiętajmy, że pojęcie kultury miało wówczas sens określony, telewizory na prowincji migotały
tylko w klubach „Ruchu" i „Rolnika", a nadejścia postmodernizmu nie prorokowali nawet najstarsi górale, skupieni w Stowarzyszeniu Twórców Ludowych,
którego zarząd główny mieścił się w Lublinie, zbudowanym wszak na pagórkach.
Interesujące, co i kogo pokazywano wtedy na 388 m 2 trzech sal BWA.
Otóż, w 1965 roku przedstawiono tam: fotografikę marynistyczną (ogólnopol-
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ska), twórczość artystów czterech wschodnich województw, .Plastykę Sopocką",
„Grafikę Poznańską", „Szkolę Wrocławską", malarstwo Andrzeja Kołodziejka,
grafikę Mieczysława Wejmana, plakat francuski, grafikę bułgarską i grafikę Margaret Taylor Burroughs z USA (znajomej A. Michalaka). W 1966 roku w BWA
odbyły się m.in. takie wystawy: Jana Ziemskiego, Włodzimierza Borowskiego
(ogłosił „MANIfest LUStrzany"), XXX-lecia ZPAP w Lublinie, młodej plastyki
NRD, Władysława Hasiora, „Przeciw Wojnie" (ogólnopolska), plakatu japońskiego, uczestników I Sympozjum Artystów Plastyków i Naukowców w Puławach.
Oferta BWA była wówczas szeroka i interesująco zróżnicowana, uwzględniała
oczekiwania i aspiracje miejscowego środowiska plastycznego i publiczności.
W latach sześćdziesiątych instytucja rozwinęła ponadto szeroką działalność
edukacyjną w ramach stałych lub okresowych imprez w rodzaju „Turnieju
Wiedzy o Sztuce", „Piątków młodzieżowych" czy „Recitali przy świecach". Od
października 1965 roku BWA we współpracy z Uniwersytetem Robotniczym
ZMS prowadziło „Studium Wiedzy o Sztuce", skupiające około 250 słuchaczy.
Od połowy lat pięćdziesiątych zmieniał się także wizerunek pokoleniowy
środowiska. Na wystawach okręgowych pojawiły się np. obrazy Jarosława Olejnickiego (ur. 1923), obiecującego pejzażysty, który dal się wkrótce poznać jako
bardzo sprawny organizator imprez plastycznych i animator nałęczowskich regionalistów. Debiutowała Maria Urban (ur. 1929), która początkowo, będąc wszak
członkiem Koła Młodych Plastyków, malowała kompozycje abstrakcyjne i oblicza dzieci spokrewnione stylistycznie z odpowiednimi obrazami Tadeusza Makowskiego, by wreszcie odnaleźć bardziej własną, nieco sentymentalną formułę.
Dzięki takim „dzieciom", pokazanym m.in. na indywidualnej wystawie w Warszawie i chwalonym przez Magdalenę Samozwaniec, Maria Urban zyskała oszałamiającą popularność, nagrody miejskie i wojewódzkie oraz budzącą zazdrość
pozycję materialną. W latach osiemdziesiątych kupiła sobie nawet, dla kaprysu,
wóz cygański, który można dziś oglądać w Kazimierzu Dolnym. W następnej
dekadzie znaczny rozgłos przyniosła artystce oryginalna, komfortowa mogiła
własna na cmentarzu (przy ul. Lipowej), której wnętrze ładnie wymalowała, na
uroczyste „otwarcie" przybytku zapraszając licznych biesiadników...
Wtedy też na wystawach pojawili się: malujący Eugeniusz Kwerko i graficy
— Piotr Bednarski oraz Zbigniew Podciechowski (ur. 1925), który jeszcze przed
ukończeniem studiów (1960) dał się poznać jako interesująca indywidualność.
Warsztatowe doświadczenia Podciechowskiego dały mu miejsce w poważnych
wystawach ogólnopolskich w Warszawie (1956) i Sopocie (1959). Tę ostatnią
datę miała też pierwsza indywidualna ekspozycja artysty w Lublinie.
Poczynając od około 1960 roku, do Lublina zaczęli docierać liczni już absolwenci wyższych szkół artystycznych, wywodzący się z tego regionu lub z in-
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nych miejscowości kraju. Adela Adamczyk, Zygmunt Bobołowicz, Krzysztof
Górniak, Mieczysław Herman, Andrzej Jedliczka, Andrzej Kołodziejek, Zofia
Kopel-Szulc, Sławomir Mieleszko, Anna Socha-Jelonek i Henryk Szulc, następnie Ryszard Lis, Zdzisław Niedźwiedź, Tadeusz Skwarczyński i Adam Styka,
wreszcie Marian Makarski i Zbigniew Strzałkowski (od lat związani z Lublinem, lecz w tym właśnie okresie przyjęci do ZPAP) — ci właśnie młodzi artyści przyczynili się do pokoleniowej rekonstrukcji środowiska. Symbolicznego
w tym względzie znaczenia nabrały wystawy trzech nestorów lubelskiego malarstwa: Stefana Dylewskiego, Karola Westfała i Krystyna Henryka Wiercieńskiego, wywodzących się wszak z minionego stulecia Odbyły się one właśnie
w 1962 roku, jednocześnie w sali B W A , okazując się ostatnimi wystawami indywidualnymi w życiu tych artystów, którzy umierali kolejno w latach 1966,
1968, 1964.
W roku 1955 Okręg Lubelski ZPAP liczył 43 członków, w końcu 1960 —
już 70, w 1965 — 87, w 1970 — 111.
Największą grupę środowiska stanowili malarze, następnie architekci wnętrz
i pokrewni im plastycy. Wykaz specjalizacji zamykali graficy i rzeźbiarze. By! to
przecież podział czysto formalny; niejeden ze związkowców wykonywał prace
różne, jeśli tylko uzyskał odpowiednie zlecenie. Osobne miejsce w tym układzie
zajmował Włodzimierz Borowski, który mając skromne kwalifikacje profesjonalne, w połowie lat sześćdziesiątych zarabiał na życie urządzaniem niewielkich ekspozycji malarstwa i grafiki oraz wygłaszaniem pogadanek w świetlicach
i klubach zakładów pracy (fabryk), wszystko w ramach współpracy ZPAP ze
związkami zawodowymi, przechodzącej zresztą różne koleje losu.
Z malarzy młodej generacji szybko wyróżniać się zaczęli Mieczysław Herman, Andrzej Kołodziejek, Ryszard Lis i Adam Styka. W początkach dekady
najbardziej obiecująco przedstawiała się figuracja Hermana (ur. 1938), absolwenta gdańskiej PWSSP, oraz wysmakowane relacje koloru, światła i przestrzeni,
widoczne w obrazach Kołodziejka (ur. 1935), który rozpoczynał studia w Krakowie, a kończył w warszawskiej ASP, w pracowni A. Nachta-Samborskiego.
Potem Lis (ur. 1935 w Kurowie) zwraca uwagę płótnami z grubo nałożoną farbą,
w którą wtopiono czytelne symbole, np. żołnierskie krzyże, z innego tworzywa.
Z biegiem czasu malowane metafory wychowanka stołecznej akademii staną się
bardziej uniwersalne, nie zatracając przecież genetycznego związku z traumatycznym doświadczeniem współczesnego człowieka. Natomiast Styka (ur. 1940),
absolwent łódzkiej PSSP, który pierwszą wystawę indywidualną miał już w roku
ukończenia studiów (1965), w lubelskim Klubie MPiK, od akademickich ćwiczeń
malarskich na kanwie postimpresjonizmu szybko przeszedł do budowania abstrakcyjnych obrazów-konstrukcji z różnych materiałów, np. ze stalowej blachy,
chwalących się oryginalną formułą plastyczną, ale i poetycką nutą.
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W wystawach malarstwa regularnie brali też udział Jerzy Durakiewicz,
Krzysztof Górniak, Andrzej Jedliczka i starszy od nich Juliusz Kłeczek, który
swoje najlepsze, wcale interesujące, formowane cienkimi nitkami farby obrazy
miał przecież stworzyć w następnej dekadzie.
Nieustanną aktywność demonstrowali ponadto artyści debiutujący jeszcze
w międzywojniu: Kononowicz i Filipiak, który okresowo zarzucił malarstwo
godzące z sobą kolorystyczne harmonie i faktury z dyskretnie zaznaczoną
geometrią kształtów, by doświadczyć stłumionej w kolorze, chropawej w fakturze,
to znów rozżarzonej złocistymi czerwieniami figuracji. A kiedy powrócił do
pejzaży, to na przełomie szóstej i siódmej dekady dał serie akwareli i gwaszy
o urodzie malarskiej tak sugestywnej, że tłumiła ona uroki wizualne Kazimierza,
który rzekomo portretował.
Godne uwagi efekty można też było obserwować w twórczości grafików:
Bednarskiego, Niedźwiedzia, Podciechowskiego, Strzałkowskiego, ale przede
wszystkim w litografiach Zofii Kopel-Szulc i linorytach Henryka Szulca, uczestniczących już w poważnych wystawach ogólnopolskich i międzynarodowych.
W metaforycznych litografiach Szulcowej przewijają się różne motywy,
nierzadko wyprowadzone z repertuarium polskiego doświadczenia historycznego,
a semantycznie dookreślone tytułami prac: „Nike" lub „Wiersz o wojnie" —
nagrodzony zresztą na ogólnopolskiej wystawie „Przeciw Wojnie" w 1966 roku.
Uczennica Konrada Srednickiego w krakowskiej ASP dba oczywiście o jakości
formalno-warsztatowe. Z namysłem buduje kompozycje na zasadzie opozycji:
motyw centralny — reszta planszy, w „Rybie" (1964) — jednej z najlepszych
grafik tamtego czasu — efektownie mnoży i komplikuje fakturę, ale właściwie
nigdy nie poprzestaje na wirtuozerii formalnej, choć przecież ma ona, sama
w sobie, niebagatelną wartość. Grafika w dłoniach Szulcowej to specjalne
medium, środek przekazu jakiejś refleksji pozaartystycznej, wyrażonej jednak
w sposób wizualnie atrakcyjny i właściwy tylko dla tej techniki.
Litografie Szulcowej, wieloznaczne i dyskretnie aluzyjne linoryty Szulca,
inspirowane światem form biologicznych lub faktami społecznymi nitroksylografie Zbigniewa Podciechowskiego, absolwenta warszawskiej ASP — prace
tych zwłaszcza artystów zadecydowały, że środowisko lubelskich grafików zyskało wreszcie profesjonalną tożsamość i odrębność w polu naszej sztuki. Rzecz
w tym, że w minionych latach grafiką zajmowali się, poza jednym Żurawskim
z Zamościa (zm. 1962), malarze — owszem czyniąc to nierzadko doskonale,
jak Kononowicz w drzeworytach, ale przecież na marginesie swoich głównych
zainteresowań. Poza tym, uprawiając w zasadzie techniki stricte graficzne, ci
młodzi artyści podrasowali nieco etos tej sztuki w Lublinie, gdzie chętnie —
Dzieduszycki, Pol, Filipiak — bawiono się monotypią, która dając efekty malarskie, nie jest ani malarstwem, ani grafiką, lecz tylko/aż surrealistyczną przygodą.
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Inna sprawa, że monotypie i prace w tzw. technikach mieszanych wykonywano
wówczas w Lublinie z konieczności: prasy graficzne i odpowiednie materiały
(np. kamienie litograficzne) posiadały tylko drukarnie. Co prawda w 1965 roku
lubelski ZPAP kupił prasę litograficzną, ale jeszcze długo potem nie można było
właściwie z niej korzystać.
Rzeźba: jak przed drugą wojną światową, tak i lata całe po jej zakończeniu
pojawiała się w Lublinie rzadko, w uniformie, mówiąc oględnie, tradycyjnym
— okresowo i umiarkowanie dekorującym czasy stalinowskie, znacznie częściej
nagrobki cmentarne.
Dopiero Eugeniusz Pol przekroczył granice kamieniarskiej tak czy owak stylizowanej figuracji i zaczął odlewać w gipsie obiekty zapatrzone może w twórczość Henry'ego Moore'a, a może w jakiś abstrakcyjny ideał nowoczesności. Po
raz pierwszy tego rodzaju prace Pol pokazał zapewne na okręgowej „Wystawie
Wiosennej" w 1957 roku.
Więcej chyba miejsca w tym nowym polu zajmowały rzeźby Stanisława
Strzyżyńskiego (ur. 1923), wykonane z profesjonalną sprawnością, syntetycznie
potraktowane „głowy" z kamienia, cementu lub gipsu. Miały strukturalną logikę,
miały swoistą moc — „wyrobiły" nazwisko absolwentowi warszawskiej ASP,
który ponadto zajmował się bardziej konwencjonalną rzeźbą portretową.
Lapidarnym zarysem, klarowną budową i wewnętrzną silą chwaliły się
również „głowy" Eugeniusza Baranowskiego, który wszak rzadko — jak już
powiedziano — bral udział w wystawach. On także realizował rzeźby portretowe,
w gipsie patynowanym: Prusa (w muzeum pisarza w Nałęczowie), Kraszewskiego
(w Romanowie), Czechowicza (w muzeum imienia poety) i Łopacińskiego
(w lubelskiej bibliotece jego imienia).
Częściej niż kiedykolwiek dotąd, w Lublinie lat sześćdziesiątych zaczęto
wznosić pomniki, fundowane przez instytucje państwowe, organizacje społeczne
i kombatanckie. Tego rodzaju prace, intratne i prestiżowe, przyciągnęły rzeźbiarzy lubelskich wszystkich pokoleń. Strzyżyński, który w 1962 roku rekonstruował pomnikową kolumnę wystawioną przez więźniów Majdanka, pracował
jednak najczęściej poza Lublinem. Tutaj wstępowała młoda generacja: Sławomir
Mieleszko i Tadeusz Skwarczyński.
Mieleszko (ur. 1938), wychowanek poznańskiej PWSSP, zaledwie rok po
studiach wykuł w piaskowcu szydłowieckim wysoki, sięgający siedmiu metrów
pomnik „Konfederatom Tyszowieckim i Bohaterom Walk z Faszyzmem", odsłonięty w Tyszowcach w 1964 roku. Później (1969) artysta wykonał w betonie
pomnik „Dzieciom Zamojszczyzny", stojący na cmentarzu przy ul. Lipowej, następnie (1970) — pomnik „Pierwszego Samodzielnego Batalionu Morskiego",
uformowany ze sztucznego kamienia, a wystawiony przed Zespołem Szkół Elektronicznych w Lublinie. Kolejne pomniki artysta zrealizował w następnych latach.
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Mieleszko uczestniczył w wystawach, czasami eksponował też rysunki
i akwarele, natomiast Skwarczyński (ur. 1936), absolwent warszawskiej ASP,
zajmował się w istocie tylko rzeźbą pomnikową i bezpośrednio użytkową. Jak
wspomniano, w 1969 roku wykonał w Lublinie pomnik Czechowicza. Inne jego
prace — pięć pomników i wielkie płaskorzeźby dla nowego gmachu teatru i filharmonii — noszą późniejsze daty.
Warto odnotować, że Juliusz Kłeczek, wszak architekt wnętrz i malarz,
również podejmował się projektowania pomników, autoryzując m.in. aluzyjną
konstrukcję przestrzenną w ogrodowej scenerii (1964), poświęconą pamięci
Henryka Raabego i Ludwika Czugaly, ludzi wybitnie zasłużonych w kreowaniu
fundamentów UMCS.
W omawianym okresie wystawiono ponadto w Lublinie pomniki projektowane przez wybitnych czy choćby znanych rzeźbiarzy z innych ośrodków
kraju. Były to prace autorstwa: Bogumiła Zagajewskiego z Krakowa (eksterminacji Żydów Lubelszczyzny, 1963), Aliny Ślesińskiej z Warszawy (Marii Skłodowskiej-Curie i Piotra Curie, 1964), Mariana Koniecznego z Krakowa (Marii
Skłodowskiej-Curie, 1966), Jerzego Jarnuszkiewicza z Warszawy (Grób Nieznanego Żołnierza na pl. Litewskim, 1969), Wiktora Tołkina z Gdańska, we współpracy z konstruktorem Januszem Dembkiem (Walki i Męczeństwa na Majdanku,
1969).
Należy przy tym wiedzieć, że w ogólnopolskim konkursie na pomnik na Majdanku nagrodę I i wyróżnienie otrzymał zespół lubelski: Kłeczek i Strzyżyński,
lecz nie ich projekt — jak wiadomo — wybrano do realizacji.
Do roku 1989 Lublin posiadał 67 pomników, w tym 8 w formie głazu; z czego
aż 56 wzniesiono poczynając od 1945 roku. Obecnie (1996) jest ich 61, albowiem
6 zdemontowano w porywie najnowszej transformacji ustrojowej, z powodów
psychoideologicznych, przy czym 2 z tych rozebranych zniszczono całkowicie.
Jak ustalił Wojciech Mendzelewski, popiersie gen. Karola Świerczewskiego wyrzucono na śmietnik, natomiast figurę żołnierza z pomnika Wdzięczności Armii
Czerwonej (N.N., 1945) na pl. Litewskim, rzeźbę wysokiej klasy, od roku 1990
skrywano długo przy ul. Wojennej, poczem pocięto wraz z metalowymi tablicami i sprzedano na złom. Inne losy pisane były odlanej w brązie, wielkiej postaci Bolesława Bieruta z pomnika autorstwa znanego rzeźbiarza warszawskiego,
Bronisława Kubicy. Po demontażu monumentu (1989) przewieziono ją do parku
muzeum w Kozłówce, gdzie stała się zwornikiem kompozycyjnym obowiązkowo
fotografujących się przy niej wycieczek, którym nie wadzi, że prezydent pozbawiony jest jednej ręki, odłamanej w czasie transportu.
Nawet zgadzając się, że wartość pomników to kwestia bardzo dyskusyjna, deformowana narodowymi i podobnymi emocjami, uznajemy za celowe wskazanie
na ledwo rzemieślniczą poprawność wcale niemałej grupy lubelskich monumen-
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tów. Specjalne miejsce w tej strefie zajmuje pomnik „Solidarności" przy Drodze
Męczenników Majdanka 12, wystylizowany na rzeźbę odpustową.
Sztuka lat sześćdziesiątych była wielowątkowa i pluralistyczna. Równolegle
uprawiano rozmaite konwencje, poetyki i indywidualne mitologie: nieśmiertelny
koloryzm, abstrakcję, wizualizm, neokonstruktrywizm, nową figurację, neodadaizm, happening, podejmując też pierwsze próby sztuki pojęciowej. W zasadzie
wszystko było już możliwe i dopuszczalne; sztuka dosłownie redukowała się do
człowieka, do jego postawy manifestowanej choćby milczeniem przed publicznością lub — na Zachodzie — autokastracją na oczach rozbawionych koneserów.
Jak taką sztukę postrzegała w Polsce cenzura, pełniąca wszak ważną rolę
prewencyjną i represyjną w państwie scentralizowanym, opartym w zasadzie na
jednej ideologii?
Otóż, w oczach cenzorów sztuka ta, zwłaszcza awangardowa, była „w porządku", jawiła się jako political correctnees, albowiem programowo wręcz stroniła od polityki czy ideologii, przechodziła mimo dylematów polskiego życia
zbiorowego. Mając dodatkowo na uwadze szeroki mecenat państwa nad twórczością, dochodzi się do wniosku, że w Polsce Ludowej panowała swoboda kreacji,
o jakiej w najbardziej nawet zakonspirowanych snach marzyć nie mogli plastycy
z krajów ościennych i dalszych. Kiedy w lipcu 1971 roku kilku naszych artystów
delegowano do węgierskiego Debreczyna, z okazji przygotowanej tam „Wystawy
dziewięciu malarzy lubelskich", jeden z miejscowych plastyków pokazywał im
z przejęciem malutką, wykonaną przez siebie formę przestrzenną z aluminium
— z zachowaniem największej ostrożności, w tajemnicy przed bawiącym przez
ścianę instruktorem tamtejszego komitetu partii. Polacy byli zakłopotani, bo co
można było powiedzieć Węgrowi, jeśli takie formy, ale o wymiarach kilku metrów, stały od lat na ulicach Elbląga, a kilka miesięcy temu na głośnym sympozjum we Wrocławiu Tadeusz Kantor domagał się od organizatorów aprobaty
dla pomysłu wystawienia przezeń w śródmieściu olbrzymiego krzesła z betonu,
natomiast Włodzimierz Borowski nic, tylko sposobił się do opakowania gotyckiej
katedry na Ostrowie Tumskim.
Próby ideowego „dyscyplinowania" artystów polskich pojawiły się raz ostatni
na przełomie lat pięćdziesiątych i sześćdziesiątych. Były przelotne i nic nie dały.
Lubelskie życie artystyczne lat sześćdziesiątych miało okresy lepsze i gorsze,
ale jego wektor był niewątpliwie dodatni. Jeśli tylko regionalne korzyści przyniosły cztery edycje „Wystawy 4 Województw": białostockiego, kieleckiego, lubelskiego i rzeszowskiego, imprezy zainicjowanej w 1963 roku, lansowanej przez
Nadulskiego, a organizowanej w nieregularnym rytmie, po raz ostatni dziesięć
lat później, to skromna początkowo, choć z założenia ogólnopolska ekspozycja
„Martyrologia i Walka Narodu Polskiego 1939-1945" rychło przekształciła się
w unikatową w świecie instytucję, która pod nazwą „Przeciw Wojnie" przetrwała
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dziesięciolecia, by w roku 1985 przybrać formułę i tytuł Międzynarodowego
Triennale Sztuki „Przeciw Wojnie" — Majdanek, gromadzącego grafikę i rysunek, a odbywającego się pod patronatem UNESCO i polskiego ministra kultury
i sztuki. Komisarzem trzech pierwszych edycji imprezy byl Ireneusz J. Kamiński. Dodajmy, że w premierowej ekspozycji Triennale, błyskotliwie zaprojektowanej przez Eugeniusza Geno Małkowskiego, malarza warszawskiego, widniało
471 grafik i rysunków 219 artystów z 28 krajów Europy, Azji, obu Ameryk
i Australii.
W 1966 roku zorganizowano na Lubelszczyźnie pierwsze plenery plastyczne
— trzy lata po zainicjowaniu tego rodzaju warsztatów na gruncie polskim.
Plener w Zwierzyńcu koło Zamościa był kameralny, zgromadził m.in. takich
artystów, jak Jerzy Nowosielski i Jerzy Panek z Krakowa oraz Zygmunt Bartkiewicz, Władysław Filipiak i Juliusz Kłeczek z Lublina.
Inaczej, z niewspółmiernie większym rozmachem przygotowano natomiast
I Sympozjum Artystów Plastyków i Naukowców w Puławach, które miało artykułować fascynacje ówczesnej awangardy ideą „Sztuki w zmieniającym się
świecie" — j a k głosiło hasło tego spektakularnego spotkania roboczego 43 twórców polskich oraz Eika Oda i Joe Oda z Japonii. Zgodnie z powszechną, wspartą
na dyrektywach polityki kulturalnej praktyką wszyscy uczestnicy imprezy realizowali różne obiekty i akcje, gorąco dyskutowali i mieszkali w Puławach na
koszt organizatorów, głównie władz wojewódzkich i powiatowych, związków
zawodowych i budowanych jeszcze, w owym czasie bardzo nowoczesnych, Zakładów Azotowych, które — mocą poleceń dyrektora Mieczysława Kołodzieja
— zapewniły artystom m.in. pracownie, sale wystawowe i z niemałym trudem
zdobyte, unikatowe materiały.
W sympozjum uczestniczyli m.in. Jerzy Bereś, Jan Chwałczyk, Zbigniew
Gostomski, Jerzy Jarnuszkiewicz, Tadeusz Kantor, Alfred Lenica, Henryk Morel,
Antoni Starczewski, Maciej Szańkowski, Ryszard Winiarski — oraz lublinianie:
Borowski, Herman, Kołodziejek, Lis, Styka, Ziemski i Kononowicz jako gość
honorowy.
Winiarski: na wystawie poplenerowej pokazał serię obrazów pokrytych malowaną siatką białych i czarnych kwadracików, które tworzyły skupiska o zagęszczeniu zależnym od liczbowej dyspozycji rozrzucanych kości do gry. Te .Próby
wizualnej prezentacji rozkładów statystycznych" przyniosły młodemu artyście
nagrodę główną sympozjum (20 000 zł), firmowaną przez przewodniczącego Prezydium W R N w Lublinie, Pawła Dąbka, a skierowaną w ręce Winiarskiego przez
jury, w którym zasiadali m.in. Ryszard Stanisławski (przewodniczący), Jerzy Ludwiński i Szymon Bojko jako przedstawiciel Wydziału Kultury KC PZPR. Warto
wiedzieć, że w latach siedemdziesiątych warszawski twórca podjął pracę w Instytucie Wychowania Artystycznego UMCS.
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Borowski: w nocnych ciemnościach rozświetlanych reflektorami pulsującymi w rytmie serca, według programu opracowanego przez elektroników „Azotów", ubrany w smoking wspiął się wysoko żelaznymi schodami na galeryjkę pieców mocznika, skąd przemówił do zgromadzonych wokół wieży kolegów i zaproszonych gości: „Zachwycony pięknem pejzażu przemysłowego
nie mogę nic więcej zrobić, jak obiekt, na którym przebywam, potraktować
jako dzieło sztuki i oddać z powrotem dyrekcji Zakładów Azotowych. Proszę
jednocześnie o szczególną opiekę nad tym obiektem, ponieważ wokół niego
wiszą tablice «Grozi wybuchem»". Następnie, ulegając zapewne nastrojowi
chwili, zaczął śpiewać pieśń ze słowami „mocznik, mocznik", która nieoczekiwanie przerodziła się w melodię hymnu narodowego. Akcja „Ofiarowanie pieców" i dwa inne „pokazy synkretyczne" dały Borowskiemu jedną z trzech nagród (po 4000 zł) Wydziału Kultury PWRN, którym wówczas kierował Zbigniew Frąc.
Herman: do rury wpuszczonej w inną, wysoką rurę o funkcji filaru przymocował wielkie skrzydła z sosnowego drewna, które poruszały się pod wpływem
wiatru. Posadowiony w pobliżu budynku dyrekcji „Azotów", w scenerii lśniącej metalicznym blaskiem fabryki „mobil" ten sprawiał surrealistyczne wrażenie
tworu z innego, bardziej „miękkiego" świata.
Kołodziejek: pokazał obrazy z blachy miedzianej, wystawionej uprzednio
przez autora na próbę ognia i sadzy z opalającej ją świecy. O kształcie i intensywności plam na blasze decydował więc w znacznym stopniu przypadek —
procedura ceniona przez surrealistów.
Kononowicz namalował m.in. dźwig na budowie i otrzymał wyróżnienie
honorowe sympozjum.
Styka: w poplenerowej ekspozycji umieścił trzy abstrakcyjne „Stymulatory",
w tym dwa „obrazy" ze spawanych prętów i płatów blachy stalowej, które dały
początek serii podobnych obiektów, realizowanych przezeń do ok. 1970 roku.
Takie metalowe „Stymulatory" wypełniły jedną salę późniejszej (1968) wystawy
Styki we wrocławskiej galerii „Pod Moną Lizą", kierowanej przez Ludwińskiego,
który rok wcześniej opuścił Lublin. Osobne miejsce w owym pokazie zajmowały
instalacje: dźwiękodajne formy ruchome oraz pęki metalowych prętów w stanie
równowagi chwiejnej, oświetlane — zaskakujące efekty! — żółtym, niebieskim
i czerwonym światłem trzech reflektorów.
Ziemski: na wystawie poplenerowej pokazał m.in. konstrukcje zbudowane
z parabolicznych listew, równolegle osadzonych na górnych i dolnych krawędziach prostokątnych płaszczyzn, pokrytych malowanymi liniami łuków. Za takie obiekty optyczne i tzw. „Permutacje" Ziemskiemu przypadła jedna z czterech
równorzędnych nagród Ministerstwa Kultury i Sztuki; 4000 zł otrzymał także
Tadeusz Kantor.
23 Lublin w dziejach i kulturze Polski
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Ogółem przyznano 13 nagród, a Muzeum Okręgowe w Lublinie, Muzeum
Sztuki w Lodzi i Zakłady Azotowe kupiły wiele prac z wystaw sympozjum. Autorzy pięciu dużych obiektów, m.in. Herman i Joe Oda, podarowali je „Azotom".
Akcja Borowskiego, drewniane „Zwidy" Beresia, instalacje Liliany Lewickiej
z Wrocławia (np. z dopiero co uciętą głową krowy, uzyskaną z rzeźni), „Labirynt"
Feliksa Falka (wyróżnienie honorowe), „Ambalaż podróżny" Kantora i może
„mobil" Hermana to swoista opozycja wobec programowej idei sympozjum:
integracji nauki i techniki ze sztuką, podjętej przez wielu innych uczestników
imprezy. Dziesiątki lat później, w okresie nader pośpiesznego rozliczania się
z kulturą PRL, w demonstracji Borowskiego dopatrzono się nawet „akcentów
politycznych".
Inżynierowie i robotnicy fabryki mieli w tej kwestii własne zdanie, eo ipso
— sympozjum nie doczekało się zapowiadanej kontynuacji.
Nie ulega wszak wątpliwości, że zdarzenie puławskie podgrzało ambicje młodego pokolenia lubelskich artystów. W następnym roku doprowadzili oni do
otwarcia ogólnopolskiej wystawy pod znamiennym tytułem „Eksperyment '66"
i powołali „Grupę Lubelską", złożoną z przedstawionych wyżej, młodych uczestników sympozjum i kilku innych malarzy. Wystawa okazała się jednak merytorycznie skromna, a „Grupa" zdobyła się de facto na zaledwie jedno efektowne
wystąpienie — w czerwcu 1969 roku, z okazji Dni Lublina!, kiedy to swoimi pracami wypełniła piwnice nowej galerii pn. „Labirynt", zajmującej kondygnacje pod dawną winiarnią z erotycznymi freskami z X V I wieku. Piwnice
te wyremontowano i adaptowano dla potrzeb galerii sztuki znacznym nakładem
kosztów z kasy miejskiej, pod surowym okiem Adama Styki, sekretarza Zarządu
Okręgu ZPAP w latach 1967-1970, który nieustannie coś dobrego proponował,
coś konkretnego robił, by w końcu grudnia 1970 roku, dość nieoczekiwanie dla
otoczenia, porzucić Lublin dla Warszawy, gdzie ostatecznie doszedł do profesury w Akademii Sztuk Pięknych. Ale: od jesieni 1995 roku kieruje również
pracownią malarstwa w Instytucie Wychowania Artystycznego UMCS.
Około 1966 roku środowisko lubelskie chwaliło się profesjonalnym autorytetem i dysponowało narzędziami wszechstronnej działalności. Niewielka, ale
przecież widoczna jego część próbowała intuicyjnie przekraczać dawne paradygmaty artystyczne lub nawet świadomie je degradowała, co w tej całej społeczności stwarzało owocne, choć w indywidualnej percepcji nierzadko denerwujące
napięcie. Od połowy dekady kilku, bywało, że kilkunastu lublinian regularnie
brało udział w ogólnopolskich lub międzynarodowych wystawach w Warszawie, Krakowie i Szczecinie, a także w cenionych w kraju plenerach i sympozjach w Osiekach, Elblągu, wspomnianych Puławach, Zielonej Górze, Białowieży i Wrocławiu. Pojedynczy artyści (np. Z. Kopel-Szulc, J. Ziemski) uczestniczyli w prezentacjach zbiorowych sztuki polskiej za granicą, niektórzy mieli
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ekspozycje indywidualne w takich prestiżowych miejscach, jak warszawska „Galeria Współczesna" i tamtejsza „Foksal", krakowskie „Krzysztofory" czy „Pod
Moną Lizą" we Wrocławiu. W galeriach awangardowych najczęściej występowali
Ziemski oraz Borowski, który po opuszczeniu Lublina (1967) na rzecz Warszawy
(wkrótce zamieszkał na stałe w Brwinowie) zyskał bardzo wysoką pozycję wśród
rewelatorów sztuki polskiej.
Prawda, wielu członków lubelskiego ZPAP nie pojawiało się na wyższych
poziomach krajowego życia artystycznego, niezbyt też często uczestniczyło
w imprezach regionalnych, realizując się głównie w szerokiej sferze plastyki
użytkowej. Spośród plastyków zatrudnionych w szkolnictwie województwa (23
osoby w 1967 r.) tylko nieliczni owocniej zajmowali się twórczością.
Osobną część środowiska stanowili malarze starszego pokolenia, zwykle
członkowie miejscowej delegatury ogólnopolskiej grupy „Zachęta", do której
należeli m.in. Balzukiewiczówna, Dylewski, Miłosiowa, Nowakowska, Kosiorkiewicz, M. Pudełko, Skaruch i Śliwiński. Ich kompetencje artystyczne były na
ogół skromne, niechęć do nowych fenomenów sztuki — wielka, ale aktywność
— ogromna! Grupa nieustannie organizowała wystawy w domach i klubach kultury na terenie województwa, w samym Lublinie wręcz okupując klub oficerski,
w którym tylko w roku 1965 urządziła sześć ekspozycji indywidualnych. Działalność delegatury pochlebnie chyba oceniano w stołecznej centrali, skoro 53 Ogólnopolska Wystawa Grupy „Zachęta" odbyła się w lubelskim BWA, w kwietniu
1967 roku.
Tak zróżnicowane środowisko lubelskie miało poczucie wspólnoty nie tylko
formalnej. Ujawniły to m.in. uroczystości 30-Iecia ZAP/ZPAP w Lublinie, akcentowane wystawami malarstwa, grafiki i rzeźby, otwartymi w lutym 1966 roku.
Jedna, czynna w Muzeum Okręgowym, prezentowała twórczość artystów nieżyjących, druga, w BWA — współczesnych. W salach dawnego Domu Pracy Kulturalnej sentymentalne pejzaże Bartkiewicza spotkały się z niekonwencjonalną
„Ucztą Nabuchodonozora" Borowskiego, wyrafinowane „Figury" Filipiaka spoglądały na poczciwą „Śnieżkę" Skarucha, optyczne kompozycje Ziemskiego pięknie różniły się od „Pasieki" Miłosiowej, „Chłopca z butelką" Urban i „Wierzb"
A. Wachniewskiej ze Zwierzyńca, „Kompozycja" z matryc drukarskich Kurzątkowskiego wisiała w pobliżu „Kwiatów we flakonie" Kononowicza, a tajemniczy „Mobil" Kwerki taktownie znieruchomiał w obecności gipsowego „Macierzyństwa" Lidii Szpinek z Nałęczowa, z takiego samego materiału wykonanego
„Szopena" Mieleszki i kazimierskiego pejzażu Makarskiego, komisarza wystawy
w BWA.
Jubileusz obchodzono z niepowtarzalną brawurą: w salach wystawowych,
na „lampce wina" u wojewody, w Filharmonii Lubelskiej, w restauracji hotelu
„Europa". Były przemówienia, odznaczenia, nagrody i imponujące baterie dosko-
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nałych alkoholi. Protektorat nad rocznicą sprawowali: Minister Kultury i Sztuki
Lucjan Motyka i prezes Zarządu Głównego ZPAP Tadeusz Gronowski. Na liście komitetu honorowego widniało 47 nazwisk, m.in. Pawła Dąbka, Eugeniusza
Eibischa, Zbigniewa Frąca, ks. Wincentego Granata (rektora KUL), Stanisława
Lorentza (dyr. Muzeum Narodowego w Warszawie), Czesława Rzepińskiego
(rektora ASP w Krakowie), Grzegorza Leopolda Seidlera (rektora UMCS), Gizeli Szancerowej (dyr. CBWA), Wojciecha Wilskiego (dyr. Zespołu ds. Plastyki
MKiS), Mariana Wnuka (rektora ASP w Warszawie) oraz Aliny Wdowiak (sekretarza K M PZPR) i Władysława Kozdry (I sekretarza K W PZPR w Lublinie).
Wkrótce po jubileuszowym wernisażu powiało skandalem: oto na łamach
„Kultury i Życia" (nr 7), dodatku do organu K W PZPR „Sztandar Ludu", ukazał
się felieton „Happening na horyzoncie", pokpiwający z wybranych obiektów
i ceremoniałów imprezy. Jego niewdzięcznym sprawcą okazał się młody krytyk
sztuki, autor pierwszego na tutejszym gruncie „Zarysu historii Związku Plastyków
w Lublinie", który stanowił tekst główny katalogu wystawy 30-lecia.
Życie artystyczne z okolicami pełne było wówczas niespodzianek — bardzo
poważne, to znów groteskowe. Kiedy Kazimierz Grześkowiak („Panny z Cicibora") ogłosił w „Kulturze i Życiu" (15/1967), że w związkowym Salonie
Wystawowo-Sprzedażnym „Plastyka" przy Krakowskim Przedmieściu zobaczył
„Maskę szmiry", z miejsca otrzymał kontrę przygotowaną na specjalnej naradzie z udziałem kierownictwa placówki, przedstawicieli Zarządu Okręgu ZPAP
i delegata Zarządu Zakładów Artystycznych ZPAP w Warszawie! Nie od rzeczy
będzie tu wspomnieć, że V Zjazd PZPR w listopadzie pamiętnego roku 1968 plastycy lubelscy uczcili pracami społecznymi o wartości 81 000 zł, choć zaledwie
kilku spośród 92 ówczesnych członków miejscowego ZPAP należało do tej partii.
Relacja: artyści — władze to problem wymagający odrębnego opracowania,
w którym nieuchronnie pojawią się kwestie autentyzmu wyborów ideowych,
konformizmu, bezinteresownego mecenatu i swoistej kalkulacji handlowej na
zasadzie „coś za coś". Tymczasem można przecież stwierdzić, że relacje owe
dalekie były od topornego schematu „my — oni".
Długoletni, powikłany, hamowany kataklizmami dziejowymi, lecz ostatecznie owocny proces s t a w a n i a s i ę środowiska plastycznego nad Bystrzycą
umownie zamyka wydanie albumu „Galeria Lubelska" (1970), tomu spełniającego wysokie kryteria edytorstwa. Przygotowany do druku przez Wydawnictwo
Lubelskie, oczywiście z państwowych funduszy Wydziału Kultury Prezydium
W R N , album przedstawia sylwetki i twórczość 29 malarzy i grafików oraz dwóch
rzeźbiarzy. Rzecz ukazała się pod redakcją Stanisława Michalczuka, ze szkicem
historycznym Ireneusza J. Kamińskiego, który jako krytyk debiutował w „Kamenie" w 1962 roku. W tamtej dekadzie zaczął też ogłaszać swoje recenzje
i refleksyjne felietony Marian Makarski, bardziej wszak czynny jako architekt
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i malarz. Okazyjnie, acz ze znawstwem praktyka pisywał również o sztuce grafik Zbigniew Strzałkowski, później w polu krytyki pojawiał się młody historyk
sztuki, Andrzej Koziara, który w początkach lat siedemdziesiątych, jako trzeci
z kolei po Styce i Kołodziejku, kierował staromiejską galerią „Labirynt". Należy
zaznaczyć, że ówczesna prasa — „Kamena", „Kurier Lubelski" i „Sztandar Ludu"
— szeroko i konsekwentnie eksponowała fakty i problemy plastyki lubelskiej,
interesujące również miejscową rozgłośnię Polskiego Radia.
Twórczy i organizacyjny potencjał środowiska lubelskiego lat sześćdziesiątych okazał się mocnym fundamentem ruchu artystycznego następnej dekady,
która miała przecież własną specyfikę, w warstwie rudymentów ujawniającą się
ekspansją importowanej w większości antysztuki lub inaczej mówiąc — sztuki
alternatywnej, z oddaniem pielęgnowanej zwłaszcza przez galerię „Labirynt", od
1974 roku kierowaną przez historyka sztuki Andrzeja Mroczka (ur. 1941 w Zamościu).
Jeśli w poczynaniach alternatywnych, zresztą rozmaitych, poszukamy jakichś
cech wyróżniających, to znajdziemy je może pod paradoksalną postacią stadnie
manifestowanych egotyzmów, które z elegancją określono jako „sztukę redukowaną do człowieka". Naturalnie, w masie jałowych i fałszywych produkcji pojawiały się struktury/zachowania wartościowe artystycznie i wzruszające.
Twórcą takiej właśnie sytuacji okazał się lublinianin Tomasz Kawiak (ur.
1943), absolwent warszawskiej ASP, który 20 kwietnia 1970 roku „obandażował"
wierzchołki 40 drzew po swoistej dekapitacji, przeprowadzonej w celach pielęgnacyjnych przez zakład zieleni miejskiej. Przenikający szeregi drzew po obu
stronach wybranej części ul. Narutowicza, „Ból Tomka Kawiaka" tchnął dramatycznym autentyzmem i faktycznie poruszył opinię publiczną miasta. W sztuce
polskiej była to jedna z tych zatrważająco nielicznych akcji, jakie warte są naszej
pamięci.
Kawiak wkrótce osiadł we Francji, zyskując z czasem pozycję cenionego rzeźbiarza, pracującego w materiałach klasycznych: w marmurze i brązie.
W kwietniu 1995 roku, dokładnie w ćwierćwiecze zakończenia „Bólu", staraniem
artysty na ścianie budynku przy ul. Narutowicza 12 umocowano brązową tablicę,
upamiętniającą tę pierwszą w Polsce akcję ekologiczno-artystyczną. Nie zaszkodzi przypomnieć, że pod powyższym adresem odbyła się w 1937 roku pierwsza
wystawa lubelskiego Związku Artystów Plastyków.
Wart uwagi trop alternatywny w sztuce lubelskiej lat siedemdziesiątych zaczął
się i skończył na działaniach Kawiaka. Owszem, troje czy czworo miejscowych
plastyków próbowało coś robić na tej ścieżce, którą przecież zdominowali
akcjonerzy, performerzy, instalatorzy i kontekstualiści z innych miast kraju,
przedstawiający się głównie w „Labiryncie", studenckim klubie „Arcus", czasami
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również w BWA, gdzie np. Leonard Przyjemski urządził (1973) pokaz niezwykle
intrygujący, odważny i właściwie w swym przesłaniu odosobniony, bo oparty na
motywie flagi narodowej. Kiedy Mroczek objął dyrekturę BWA (15 czerwca
1981 r.) po znakomicie, acz intuicyjnie radzącej sobie od 1 września 1976 roku
Barbarze Słowikowskiej, formacje importowanych alternatywnych opanowały
i ten szacowny przybytek sztuki — ku własnej satysfakcji a zniechęceniu szerszej
publiczności, która do dziś stroni od galerii BWA.
Równolegle w Lublinie kontynuowano i rozwijano inne formy organizacyjne
i postawy artystyczne, zarysowane w latach sześćdziesiątych.
Tak więc w 1971 roku zainaugurowano w Kazimierzu Dolnym doroczne
plenery malarskie, ustabilizowane jako ogólnopolskie z udziałem gości zagranicznych. Rok później w Kraśniku odbyła się premiera drugiego cyklicznego
pleneru malarzy, niepomiernie jednak skromniejszego od tego nad Wisłą. Warto
wiedzieć, że liczba różnorakich plenerów urządzanych w kraju szybko rosła (ponad 130 w 1977 r.), co w rezultacie zdewaluowało wartość tych spotkań, które
w wielu przypadkach przekształciły się z roboczych w ludyczne. Wspomniane
inicjatywy lubelskie miały przecież i pożyteczne skutki.
Największą i faktycznie roboczą imprezą plenerową dekady okazały się
wszakże Lubelskie Spotkania Plastyczne, realizowane z przerwami w latach
1976—1978, a zorganizowane, sfinansowane i technicznie wyposażone przez Wydział Kultury i Sztuki Urzędu Wojewódzkiego, Centralny Związek Spółdzielczości Budownictwa Mieszkaniowego i miejscowe zakłady pracy. Zgodnie z twardo
egzekwowanym stanowiskiem komisarza I etapu Spotkań, Mariana Bogusza
z Warszawy, wykładającego zresztą w tym czasie w Instytucie Wychowania
Artystycznego UMCS, kilkudziesięciu plastyków z różnych miast kraju szybko
przystąpiło do prac projektowych i wykonawczych, stosunkowo niewiele czasu
poświęcając dyskusji nad teoretycznymi pryncypiami tego wielkiego zadania, jakim była „integracja sztuk plastycznych w środowisku urbanistycznym" osiedli
Lubelskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, w których żyło 40 000 osób. Rezultatem
przedsięwzięcia, w swoim rodzaju największego w Polsce, było kilkadziesiąt realizacji: malarskich, w tym mozaikowych, oraz rzeźbiarskich, wprowadzonych na
ściany szczytowe i w prześwity budynków albo w aleje i skwery osiedli LSM.
Spotkania pochłonęły 15 min zł, jak na owe czasy dużo — a już około
dziesięciu lat później malowidła na szczytach i w prześwitach dokładnie zakryto
blachą z izolacją chroniącą ciepło przed ulatnianiem się z mieszkań. Przed agresją praktycznej mentalności obroniły się tylko rzeźby i to nie wszystkie. Prace
Władysława Frycza (metalowe zwierzęta i „Łyżwiarze" w osiedlu im. Konopnickiej), Ryszarda Lisa i Mariana Śwista („Wzlot" ze sztucznego kamienia w osiedlu Piastowskim), Barbary Zbrożyny, Jadwigi Janus i Michała Leszczyńskiego
(długi szereg 40 kształtek z piaskowca w osiedlu jw., których boki pokryto re-
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liefowymi motywami „historycznymi", przeniesionymi ze szkiców wykonanych
uprzednio przez dzieci), Lecha Kunki i Tadeusza Huszczy (struktura z rur aluminiowych przy lodowisku), Adama Prockiego i Wacława Mazurka (granitowe
zwierzęta w osiedlu im. Prusa), Jana Ziemskiego (wysoka, paraboliczna, trzyczęściowa forma z tworzywa sztucznego w osiedlu im. Sienkiewicza) — te i niektóre
inne zachowane rzeźby dokumentują artystyczny dorobek spotkań. Na tej liście
nie znajdujemy „Pejzażu" Edwarda Łagowskiego, bo to świetne dzieło z marmuru, otwierające plenerową galerię rzeźby na skarpie wzdłuż ul. Filaretów, zostało szczelnie zarośnięte krzewami. Nie znajdujemy też pomnika Henryka Wieniawskiego, postawionego w śródmieściu przez Janusza Pastwę. Rzecz w tym,
że kompozytor i wirtuoz proporcjami swojej postaci przypomina bezzasadnie
Toulouse-Lautreka.
Z elewacji staromiejskich kamienic znikają dekoracje malarskie i sgraffita
z 1954 roku. Rozproszeniu lub zniszczeniu (np. „mobil" Hermana) uległy obiekty
wykonane i pozostawione przez artystów w Zakładach Azotowych w Puławach
w 1966 roku. Blachą zakryto, a faktycznie zniszczono malowidła ścienne,
w dużym stopniu zdewastowano mozaiki w prześwitach i zaniedbano niektóre
rzeźby zrealizowane w ramach Lubelskich Spotkań Plastycznych '76.
Jednocześnie w UMCS wyniesiono do rangi magisterskiej (od 1973) nauczycielskie studia plastyczne, zainicjowane na odpowiednio niższym poziomie jeszcze w systemie SN. W roku 1976 powołano Instytut Wychowania Artystycznego,
który mając dwa kierunki: plastyczny i muzyczny, działał w strukturze Wydziału
Pedagogiki i Psychologii, by w roku 1989 stać się samodzielną jednostką na prawach wydziału UMCS. W IWA znalazło zatrudnienie kilkudziesięciu plastyków
i kilku historyków sztuki.
W roku 1979 radykalnie poprawiły się warunki lokalowo-dydaktyczne Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych im. C. K. Norwida, które wtedy właśnie
wprowadziło się do nowej, celowo zaprojektowanej siedziby przy ul. Manifestu
Lipcowego 10 (obecnie ul. Muzyczna lOa).
Nowym zjawiskiem lat siedemdziesiątych były próby utworzenia rynku sztuki
współczesnej, korespondujące z ogólniejszą polityką państwa pod Gierkowym
hasłem: „Aby Polska rosła w siłę, a ludzie żyli dostatnio".
Ministerstwo Kultury i Sztuki, ZPAP, „Desa" i „Cepelia" organizują liczne
targi i aukcje, obliczone na prywatną i tzw. uspołecznioną klientelę. W pierwszych latach dekady urządzono np. Krajowe Targi Polskiej Plastyki Współczesnej w Warszawie (gdzie imponujący sukces finansowy odniósł Stanisław Jan
Łazorek, kazimierski pejzażysta), Ogólnopolskie Targi Współczesnej Plastyki
Marynistycznej w Gdańsku, Ogólnopolskie Targi Tkaniny Artystycznej w Łodzi, CONTART „Desy" w stolicy, a ponadto wojewódzkie imprezy tego rodzaju
w Krakowie, Katowicach i Wrocławiu.
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W Lublinie, głównie w Osiedlowym Domu Kultury LSM, urządzano wtedy
kiermasze, giełdy („Obraz do M-4", 1974 r.) i aukcje miejscowych plastyków.
Jednocześnie ZPAP rozwijał sieć swoich zakładów usługowych, działających
w strukturze pod nazwą „ART". Placówka lubelska powstała w styczniu 1975
roku, jej dyrektorem został Jacek Różycki.
Następnie, z wielką pompą, otwarto w lutym 1976 roku przy Krakowskim
Przedmieściu 58 salon „Desy", kierowany przez Danutę Ziemską, historyka sztuki
uprzednio zatrudnionego w BWA. W tym miejscu znajdował się niegdyś sklep
z odzieżą dekorowany wewnątrz wielkim malowidłem ściennym Filipiaka. Warto
przypomnieć, że sprawę powołania „Desy" plastycy lubelscy (Abramowicz, Dremont) podnosili na swoich zebraniach jeszcze w początkach lat pięćdziesiątych.
Jeśli nawet finansowe skutki takich imprez handlowych nie zawsze spełniały
oczekiwania plastyków, to przecież sam fakt aktualizacji starej prawdy, że sztuka
jest/ także jest towarem miał poważny wpływ na postawy młodego i średniego
pokolenia, rozgoryczonego zresztą nieustającym dystansowaniem się szerszych
kręgów społeczeństwa wobec twórczości odbiegającej od dawnych wzorów. Oto
ambicje kreowania i publicznego wystawiania oryginalnego dzieła dla moralnej
satysfakcji zaczęły ustępować miejsca zachowaniom komercyjnym. Niektórzy
malarze znani z „salonów" porzucają dotychczasową „trudną" twórczość i podejmują się intratnej, jak się okazało, produkcji widoków Kazimierza nad Wisłą lub
efekciarskich portretów na zamówienie tzw. prywatnej inicjatywy i inteligencji
z pierwszego pokolenia. Jeden z artystów nowoczesnych w 1956 roku kopiuje
teraz obrazy starych mistrzów i wystawia je na sprzedaż w sklepie „Plastyka".
Natomiast znaczna część młodej generacji w ogóle stroni od publicznego życia
sztuki o wyższych aspiracjach. Inna sprawa, że zgodnie z nowym statutem ZPAP
(1974) młodzi absolwenci uczelni plastycznych muszą zmierzać do członkostwa
w Związku drogą swoistego sprawdzianu w kołach (klubach) juniorów sztuki,
dysponując wszakże różnymi (nie wszystkimi) prawami starszych kolegów. Tym
sposobem próbowano łagodzić swoistą elephantiasis, pod jaką zaczął uginać się
ZPAP, który w końcu 1976 roku liczył już 8385 członków! W rezultacie powstała
sytuacja jeszcze bardziej niezdrowa i dziwaczna: w tym czasie na 122 członków
lubelskiego związku przypadało 33 „stażystów" Koła Absolwentów, które zresztą
powiększało się z roku na rok. W całym kraju formacja ta skupiała wtedy prawie
1200 osób.
Od początku dekady tylko jeden młody malarz lubelski, Jan Popek (ur. 1942),
absolwent warszawskiej ASP, zwracał uwagę krytyków i jurorów regionalnych
i ogólnopolskich wystaw. On właśnie, autor metaforycznie budowanych temper:
„Trzy szafy" lub „Obecna w moim kalendarzu", został laureatem drugiej edycji
dorocznej Nagrody Plastycznej Lubelszczyzny (1973), z inicjatywy autora niniejszego tekstu ufundowanej przez Wydział Kultury i Sztuki Urzędu Wojewódz-
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kiego. Po raz pierwszy NPL otrzyma! fotografik Lucjan Demidowski (1972), po
raz trzeci — Ziemski (1974), a zaraz potem — biurokracja, bez słowa wyjaśnienia, zlikwidowała premię.
Z malarzy innych generacji wyróżniali się: Ryszard Lis, który na Salonie
Zimowym w Radomiu'79 otrzymał Grand Prix im. Jacka Malczewskiego, oraz
nieustannie aktywny, także w dziedzinie rzeźby, Jan Ziemski, laureat nagrody II
stopnia Ministra Kultury i Sztuki „za twórczość artystyczną w dziedzinie malarstwa". Przy okazji wspomnijmy, iż w 1972 roku, za pokaz w stołecznej Galerii Współczesnej, Włodzimierzowi Borowskiemu przyznano prestiżową, cenioną
w kraju Nagrodę im. Cypriana Kamila Norwida. Rok później taką samą premię
otrzymał Jerzy Wolff, mieszkający w podwarszawskich Laskach.
Lata siedemdziesiąte to jednocześnie czas pożegnań wybitnych indywidualności lubelskiego ruchu artystycznego, w przeważającej większości malarzy. Zmarli
wtedy w Lublinie: Zenon Kononowicz (1971), Władysław Filipiak (1976; nagle,
podczas wręczania mu Złotej Odznaki ZPAP w biurze Związku), Edward Nadulski (1978) i Wiktor Ziółkowski (1978). W Paryżu, w rezultacie obrażeń odniesionych w wypadku samochodowym, zmarł Tytus Dzieduszycki (1973), który mimo
osiedlenia się we Francji latami pozostawał członkiem lubelskiego ZPAP. W Warszawie rozstał się z życiem Antoni Michalak (1975), od lat trzydziestych stale
mieszkający w Kazimierzu Dolnym, gdzie też został pochowany.
Z rzeźbiarzy młodego pokolenia w wystawach i plenerach regularnie i z satysfakcjonującym dlań skutkiem uczestniczył jedynie Bogdan Markowski (ur. 1945),
wychowanek gdańskiej PWSSP, pracujący początkowo głównie w drewnie, później — w różnego rodzaju kamieniach i brązie, w których oryginalnie formował postaci czy bardziej złożone struktury symboliczno-metaforyczne, o sensach
przywołujących różne rejony doświadczenia kulturowego.
Wyraźnie natomiast rozwijała się grafika warsztatowa, gdzie powoli, lecz
zdecydowanie młode pokolenie zaczęło wyznaczać własne miejsce w sąsiedztwie twórczości Zofii Kopel-Szulc i Henryka Szulca. Ci młodzi, wszyscy po
Wydziale Sztuk Pięknych UMK w Toruniu, to Barbara Bałdyga (ur. 1945) i Stanisław Bałdyga (ur. 1945) oraz Maksymilian Snoch (ur. 1943), dla którego jednak
dopiero następna dekada okaże się czasem świetnych warsztatowo, metaforycznych, subtelnie komplikowanych spełnień graficznych i sukcesów na wystawach
międzynarodowych, zwłaszcza w Japonii i Korei Południowej, sukcesów nie mających precedensów w dziejach sztuki lubelskiej. Na tym prestiżowym terenie do
Snocha dołączy później Grzegorz Dobiesław Mazurek (ur. 1955), absolwent warszawskiej ASP, autor linorytów o znacznych rozmiarach, które można by nazwać
po prostu portretami (seria „Wszyscy moi przyjaciele"), gdyby tak sugestywnie
nie chwaliły się zarazem bogactwem swojej faktury i pomysłowością kompozycji
(kadrowania).
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Należy tu jeszcze odnotować, że w rejonach szeroko rozumianej grafiki
wtedy właśnie wyróżniać się zaczęła abstrakcyjna, to znów aluzyjna twórczość
rysunkowa wychowanka krakowskiej ASP, Stanisława Góreckiego (ur. 1948),
który swój czysty talent również rozwinie w następnej dekadzie.
W tym młodym środowisku powstanie myśl powołania placówki, która
otrzyma nazwę Małej Galerii Grafiki, a siedzibę — w jednej z sal Muzeum Literackiego im. Józefa Czechowicza. Premierową wystawę otwarto tam w styczniu 1988 roku. Pod wymagającym spojrzeniem Snocha MGG szybko stanie
się miejscem przyciągającym wybitnych grafików polskich różnych generacji.
Dzieje sztuki lubelskiej po roku 1970 to temat rozległy, wymagający osobnego opracowania, obejmującego m.in. takie kwestie, jak działalność edukacyjna
i wystawiennicza (np. Ogólnopolskie Triennale Akwareli od 1984 r.) Wojewódzkiego Towarzystwa Przyjaciół Sztuk Pięknych, rozwiązanie ZPAP przez władze
państwowe w 1983 roku, plastyka w latach kryzysu gospodarczego i politycznego, rozwój Instytutu Wychowania Artystycznego UMCS.
Rozprawa przedstawia ważne lub z różnych powodów charakterystyczne
obiekty i wydarzenia z przeszłości lubelskiej kultury plastycznej, a jednocześnie rekonstruuje historyczny proces kształtowania się tutejszego środowiska artystycznego, które — zdaniem autora — wszelkie kryteria dobrze wyposażonej
i sprawnie działającej wspólnoty zaczęło spełniać w szóstej dekadzie X X wieku.
I z tego właśnie powodu narracja eseju dobiega w zasadzie końca na schyłku lal
sześćdziesiątych.
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LUBLIN W OKRESIE POLSKIEGO KOMITETU
WYZWOLENIA NARODOWEGO
Wkraczanie w 1944 roku oddziałów wojsk sowieckich na terytorium państw
Europy Środkowej i Południowo-Wschodniej zapoczątkowało proces podporządkowywania tego regionu Moskwie.
Prace nad utworzeniem w ZSRR popieranego przez Stalina ośrodka władzy
w Polsce, konkurencyjnego wobec rządu RP w Londynie i jego krajowych struktur, realizowane były już od jesieni 1943 roku. Prowadzili je komuniści skupieni
w Związku Patriotów Polskich. Tworząc ZPP przywódca ZSRR nie dysponował kadrą znanych osobistości politycznych. Poza pisarką Wandą Wasilewską
oraz awansowanym przez niego do stopnia generała pułkownikiem Zygmuntem
Berlingiem znaleźli się tam działacze mniejszego formatu — komuniści: Jerzy
Putrament, Zygmunt Modzelewski, Włodzimierz Sokorski, socjalista Bolesław
Drobner, ludowiec Andrzej Witos, brat Wincentego Witosa, i ks. Wilhelm Franciszek Kubsz.
Konkretyzacja działań Stalina nastąpiła wiosną 1944 roku, gdy Armia Czerwona zbliżyła się do rzeki Bug, traktowanej przez Związek Radziecki jako przyszła granica Polski i ZSRR. 22 czerwca 1944 roku Stalin dał ostateczną zgodę
na utworzenie organu wykonawczego KRN. Nad jego formułą pracowała wówczas w ZSRR wspólna grupa składająca się z przedstawicieli ZPP, powstałego
w styczniu Centralnego Biura Komunistów Polskich (CBKP) oraz przybyłej 16
maja 1944 roku do Moskwy z okupowanego kraju delegacji K R N na czele
z członkiem władz PPR Marianem Spychalskim. Przedstawiciele K R N mieli
w początkowym zamiarze uzgodnić z ZPP przyszłe działania polityczne i organizacyjne, zapewnić dla Armii Ludowej dostawy sprzętu sowieckiego oraz uzyskać
od Moskwy znaczną pomoc w finansowaniu działalności PPR i KRN. Jak wynika z najnowszych odtajnionych w Moskwie dokumentów, w czerwcu i lipcu
1944 roku Wydział Informacji Międzynarodowej Komitetu Centralnego Wszech-
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związkowej Komunistycznej Partii (bolszewików) przekazał na ten cel do Polski 87500 dolarów USA. Było to ze strony ZSRR znaczące materialne wsparcie działań komunistów przygotowywanych do przejęcia władzy w Polsce.
Kolejne dotacje sowieckie miały miejsce w okresie funkcjonowania P K W N
w Lublinie.
Prowadzone z inicjatywy Stalina od maja 1944 roku w Moskwie rozmowy
przekroczyły wstępne ustalenia i podjęto problem utworzenia na terenach na zachód od Bugu administracji polskiej. Pierwszym krokiem do tego było podporządkowanie KRN, na wniosek Stalina, wojska polskiego w ZSRR oraz ZPP. Wzbudziło to wręcz obiekcje Wandy Wasilewskiej i komunistów z CBKP, którzy zgodzili się na tę formułę dopiero 19 lipca. Jednak Stalin pragnął utrzymać pozory,
że nowy rząd polski został wyłoniony w kraju. Pierwsza konferencja na Kremlu
odbyła się w tej sprawie 22 maja 1944 roku w obecnos'ci Józefa Stalina, Wiaczesława Mołotowa, Georgi Malenkowa i Ławrientija Berii. Prace nad obsadą personalną i programem nowej instytucji trwały w następnych tygodniach i zintensyfikowały się między 8 a 18 lipca 1944 roku. 15 lipca Edward Osóbka-Morawski
w imieniu K R N i Wanda Wasilewska w imieniu ZPP wystosowali do Stalina
memoriał w sprawie utworzenia Tymczasowego Rządu Polskiego. Ostatecznie
Stalin nie zgodził się na formułę „rządu" ze względu na stosunki z aliantami
zachodnimi.
Pięć dni później na wniosek W. Mołotowa przyjęto nazwę Komitet Wyzwolenia Narodowego wzorując się na podobnym w Jugosławii i we Francji, po
czym dodano jeszcze przymiotnik: Polski. W swoich wydanych na Zachodzie
wspomnieniach Nikita S. Chruszczow przedstawiał ten fakt następująco:
„ M ó w i ł o się w lym okresie, że tymczasowy komitet ( P K W N ) utworzono z inicjatywy ludności
polskiej. W rzeczywistości jednak skład komitetu zatwierdzało nasze kierownictwo — to znaczy
Stalin. Komitet utworzono bowiem na naszym terytorium, myśmy go finansowali i bez naszej
pomocy byłby bezradny. Leżało w naszym interesie stworzenie polskiego kierownictwa, które
składałoby się z ludzi wartościowych — sojuszników, którzy mieli te same cele co my i byliby
potem nam wierni".

W dniu 21 lipca ogłoszono ustawę K R N o powołaniu w Moskwie P K W N na
czele z E. Osóbką-Morawskim (lat 35). Pełnił on jednocześnie funkcję kierownika Resortu Spraw Zagranicznych P K W N . Politycznie reprezentował niewielką
grupę rozłamową w mchu socjalistycznym występującą pod nazwą Robotniczej
Partii Polskich Socjalistów (RPPS). Przed wojną byl mało znaczącym działaczem
ruchu spółdzielczego. Jego zastępcami zostali: Andrzej Witos (lat 66), który równocześnie sprawował funkcje kierownika Resortu Rolnictwa i Reform Rolnych
i wiceprzewodniczącego ZG ZPP, przed wojną był terenowym działaczem SL
i posłem na sejm, oraz Wanda Wasilewska (lat 39), pisarka, przewodnicząca ZG
ZPP, członkini W K P (b), formalnie występująca jako bezpartyjna.
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Witos oficjalnie reprezentował Stronnictwo Ludowe (SL), z którym nie
miał kontaktu przez cały okres pobytu w ZSRR. Kilka dni później 27 lipca
w „Biuletynie Informacyjnym" KG A K trafnie skomentowano obecność Andrzeja
Witosa w PKWN: ,jest to typowy dla sowieckich polityków chwyt, tumaniący
ludzi naiwnych sławnym nazwiskiem wielkiego polskiego polityka".
Pozostali reprezentanci partii chłopskiej w P K W N byli związani ze zorganizowaną przez PPR na forum ruchu ludowego niewielką strukturą występującą
pod nazwą „Wola Ludu". Kierownikami Resortów P K W N zostali: Administracji
Publicznej — Stanisław Kotek-Agroszewski (lat 39, SL), przedwojenny inspektor
przysposobienia rolniczego; Bezpieczeństwa Publicznego — Stanisław Radkiewicz (lat 41, PPR), przedwojenny działacz KPP; Komunikacji, Poczt i Telegrafu
— Jan Michał Grubecki (lat 40, SL), z wykształcenia inż. dróg i mostów; Gospodarki Narodowej i Finansów — Jan Stefan Haneman (lat 54, RPPS), ekonomista; Informacji i Propagandy — Stefan Jędrychowski (lat 34, PPR), prawnik i ekonomista; Kultury i Sztuki — Wincenty Rzymowski (lat 61, SD), pisarz i publicysta; Obrony Narodowej — gen. broni Michał Rola-Żymierski (lat
54, PPR), którego przynależność do PPR miała charakter tajny, stąd oficjalnie
przedstawiano go jako osobę bezpartyjną. Jego zastępcą został gen. Zygmunt
Berling (lat 48), prawnik, zawodowy wojskowy. Ponadto Resortem Odszkodowań Wojennych kierował Emil Sommerstein (lat 61), adwokat — przed wojną
prezes Izby Adwokackiej we Lwowie, w II RP poseł i działacz syjonistyczny;
Resortem Oświaty — Stanisław Skrzeszewski (lat 43, PPR), nauczyciel, w okresie międzywojennym działacz KPP; Resortem Pracy, Opieki Społecznej i Zdrowia — Bolesław Drobner (lat 61, PPS), z zawodu dr chemii, przedwojenny
lewicujący socjalista, wykluczony z PPS w 1936 roku; Resortem Sprawiedliwości — Jan Czechowski (lat 50, SL), rolnik ze średnim wykształceniem ekonomicznym.
Nominalnie przedstawiciele PPR kierowali jedynie trzema Resortami: Bezpieczeństwa Publicznego, Oświaty oraz Informacji i Propagandy. Jednak dzięki
zastosowaniu tzw. metody wtyczek, czyli oddelegowaniu swoich członków do innych ugrupowań politycznych, od początku majoryzowali P K W N , także w układzie personalnym. Formalnie poza komunistami było w Komitecie czterech ludowców, trzech socjalistów, jeden przedstawiciel SD oraz dwie osoby bezpartyjne.
W tym charakterze, jak wspomniano, oficjalnie występowali komuniści — Wanda
Wasilewska i Michał Rola-Żymierski. Pięciu członków P K W N wywodziło się
z KRN, dziesięciu — z ZPP.
Ze wspomnianego grona trzech ludzi obciążonych było publicznymi skandalami i niesławą. Michał Rola-Żymierski, oficer Legionów, do 1927 roku wyższy
urzędnik Ministerstwa Spraw Wojskowych w stopniu generalskim, mial karną
dymisję za nadużycia finansowe. Nie wiedziano wówczas, że już wtedy był na
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służbie wywiadu radzieckiego. Pułkownik Zygmunt Berling został zdymisjonowany z Wojska Polskiego z dniem 31 lipca 1939 roku. Jednym z powodów była
surowa nagana, którą otrzymał Berling od Sądu Honorowego dla Oficerów za
niegodne postępowanie z majątkiem drugiej żony, z którą się rozwiódł. Poza
tym ciążył na nim zarzut dezercji i zdrady interesów narodowych. Sąd Polowy
Armii Polskiej na Wschodzie skazał zaocznie Berlinga i dwóch oficerów, którzy podobnie jak on zdezerterowali z armii Andersa na karę s'mierci. W P K W N
Berling został zepchnięty na drugi plan wbrew swoim nadziejom, iż w wyzwolonym spod okupacji niemieckiej kraju zajmie stanowisko naczelnego wodza.
Zadecydował o tym m.in. jego konflikt z Wandą Wasilewską i komunistami
z CBKP. Człowiekiem, na którego również padł publicznie poważny cień, byl
Wincenty Rzymowski, wzięty niegdyś' publicysta i pisarz. W 1937 roku udowodniono mu popełnienie plagiatu Bertranda Russella, co kosztowało go zrzeczenie
się członkostwa w Polskiej Akademii Literatury.
Mimo iż P K W N byl jedynie Komitetem, minister spraw zagranicznych
ZSRR przyznał mu uprawnienia dyplomatyczne przysługujące rządom. Po przyjęciu nazwy i rozszerzeniu składu Komitetu, które miały wykazywać większą
reprezentatywność polityczną tego organu, przystąpiono do opracowania tekstu programowego dokumentu P K W N . Ostateczny tekst Manifestu zatwierdził
Stalin.
Tekst dokumentu był gotów już rankiem 22 lipca 1944 roku. Manifest P K W N
zatytułowany „Do Narodu Polskiego" legitymizował się formalnym odwołaniem
do podstawowych „założeń", a następnie „zasad" Konstytucji marcowej z 1921
roku. O ile społeczeństwo oczekiwało dosłownego ich odczytania, o tyle twórcy
dokumentu optowali za przystosowaniem go do nadrzędnych reguł rewolucji
komunistycznej, gdyż rzeczywistym wzorem ustrojowym dla PPR było państwo
radzieckie. Formalnie najwyższą władzą w państwie była zdominowana przez
komunistów Krajowa Rada Narodowa. Nie pochodziła ona z wyborów. Jedyną
formą kształtowania jej składu było delegowanie przedstawicieli przez partie,
organizacje społeczne, polityczne i zawodowe.
Manifest wspominał o wschodniej granicy w sposób mało konkretny, natomiast zapowiadał przyłączenie do Polski rozległych obszarów na zachodzie
i północy. Najwięcej miejsca pos'więcono rozważaniom ustrojowym. Zgodnie
z sugestią Stalina w pierwszym okresie po przejęciu władzy polscy komuniści
nie wypowiadali się wyraźnie o ustroju politycznym i gospodarczym państwa.
Wszelkie próby czynione w tej kwestii przez komunistów w ZSRR były traktowane przez kierownictwo radzieckie, m.in. Wiaczesława Mołotowa, jako niepotrzebne i szkodliwe. PPR w kraju wprawdzie odcinała się od ustroju Polski
międzywojennej, ale chętnie powoływała się na ciągłość form prawnych, symboli
narodowych i instytucji. Oficjalnie komuniści deklarowali, że przemiany ustro-
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jowe dokonywać się będą z zachowaniem należytego respektu dla tradycyjnej
struktury państwa.
Manifest lipcowy P K W N zapowiadał między innymi „przywrócenie wszystkich swobód demokratycznych" — z zastrzeżeniem, że swobody te nie mogą „służyć wrogom demokracji", propagował reformę rolną, na którą oczekiwali polscy
chłopi, obiecywał „poprawę bytu szerokich rzesz narodu", podwyżki płac, rozbudowę świadczeń społecznych, likwidację „nędzy mieszkaniowej" i „bezpłatne
nauczanie na wszystkich szczeblach". Nie było słowa w dokumencie o socjalizmie ani oczywiście o komunizmie. Nie postulowano nacjonalizacji ani uspółdzielczania wsi na wzór radziecki. Wręcz przeciwnie, tego typu sugestie odnośnie
do zamierzeń komunistów oficjalna propaganda traktowała jako tzw. „reakcyjną
propagandę", za której szerzenie będzie wkrótce groziła kara śmierci lub wieloletniego więzienia.
Hasło sprawiedliwości społecznej propagowane przez Manifest spełniało
funkcję zawołania rewolucyjnego komunistów. Nie można pominąć faktu, że
znajdowało się ono także w programach tych nurtów politycznych — jak
ruch ludowy i niepodległościowy socjalizm — które będą z całą zaciętością
i przy użyciu nieograniczonych środków zwalczane od chwili narodzin nowej
państwowości, która sama ochrzciła się mianem Polski Ludowej. Manifest
propagował program, który po kilku latach zaczęto przemilczać, gdyż stal się
zbyt niewygodny. W 1944 roku mógł on zyskać powszechne poparcie, gdyby
miano zaufanie do jego autorów.
Z oficjalną proklamacją tego dokumentu czekano na wiadomości z frontu.
Decyzją Stalina główne uderzenie Armii Pancernej gen. Siemiona Bogdanowa
pierwotnie przewidziane na Siedlce, celem otwarcia drogi do Warszawy, zostało
skierowane na Lublin. Zmiana wynikała z przyczyn politycznych. Na siedzibę
P K W N należało wybrać któreś z miast wojewódzkich położonych na wyzwolonym spod okupacji niemieckiej obszarze Polski. W rachubę wchodził Lublin
i Białystok. Wybrano Lublin chcąc propagandowo zdyskontować wydarzenie z 7
listopada 1918 roku, gdy w mieście ukonstytuował się Tymczasowy Rząd Republiki Polskiej pod przywództwem Ignacego Daszyńskiego. Radzieckie siły pancerne podeszły pod Lublin nocą z 22 na 23 lipca. Zacięte walki o miasto trwały
dwa dni, wiele domów przy ul. Narutowicza i Krakowskim Przedmieściu uległo wówczas zniszczeniu i uszkodzeniu. Bomby i pociski zamieniły w gruzy
ul. Przechodnią, Kapucyńską, Królewską i Świętoduską. Po raz drugi działania
wojenne nie oszczędziły Starego Miasta. W większości jednak miasto przetrwało,
ocalało sporo zakładów przemysłowych, nie zniszczonych przez Niemców dzięki
przeciwdziałaniu miejscowych placówek AK.
22 lipca 1944 roku na falach moskiewskiej radiostacji odczytano wieczorem
komunikat o powstaniu P K W N w Chełmie, na pierwszym skrawku wyzwolonej
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ziemi polskiej, i tekst Manifestu. Na ten moment czekali w Moskwie w napięciu
członkowie Komitetu, którzy do miasta przybyli w niepełnym składzie dopiero
pięć dni później — 27 lipca. Wcześniej, przed nimi, do Chełma przyleciał samolotem Manifest opublikowany w pierwszym numerze dziennika „Rzeczpospolita"
z datą 23 lipca 1944 roku.
Tymczasem członkowie P K W N prowadzili w Moskwie ważne rokowania,
które doprowadziły do podpisania dwóch tajnych porozumień. Pierwsze z nich,
zawarte 26 lipca, mówiło „o stosunkach między dowództwem sowieckim a polską
administracją na wyzwolonych terenach Polski". Stalin wziął na siebie pełną
odpowiedzialność za rozwój sytuacji na obszarach wyzwolonych spod okupacji
niemieckiej przez Armię Czerwoną: „władza najwyższa i odpowiedzialność
we wszystkich sprawach dotyczących prowadzenia wojny[...] koncentruje się
w ręku Naczelnego Wodza wojsk radzieckich".
W myśl artykułu 7 tego porozumienia przestępstwa popełnione na terytorium
Polski przez ludność cywilną przeciwko Armii Czerwonej podlegały jurysdykcji sowieckiego sądownictwa wojskowego. Legalizowało to w swoisty sposób
działania radzieckich organów bezpieczeństwa, które rozpoczęły od lipca 1944
roku masowe aresztowania i wywózki z terenu Polski Lubelskiej żołnierzy Armii Krajowej. Natomiast w artykule 6 układu przewidywano w perspektywie
przekazanie tej władzy („kierownictwo wszystkimi sprawami administracji cywilnej") P K W N . Oddawało to radzieckiemu Naczelnemu Wodzowi najwyższą
władzę w pasie przyfrontowym, za który ZSRR uważał cały obszar Polski zajęty
przez Armię Czerwoną.
Dowództwo Armii Czerwonej ustalało tymczasowy podział obszaru Polski
i liczbę komendantur wojennych. W każdym sztabie frontu został powołany wydział do spraw komend wojennych. Ich zadania, obowiązki i prawa dość szczegółowo precyzowała specjalna instrukcja wydana 10 października 1944 roku.
Przygotował ją sztab generalny Armii Czerwonej. W sposób formalny poszerzała ona prawa i obowiązki komend wojennych, czyniąc je w praktyce jedynymi pełnoprawnymi gospodarzami terenu — miasta, powiatu, gminy, nad którymi sprawowały nadzór. Kwestię polskiej administracji i sił politycznych sprawujących władzę dokładnie rozstrzygał rozdział trzeci wspomnianej instrukcji,
nakazujący komendantom uznawać i wspomagać tylko struktury P K W N , zaś organizacje i władze powiązane z Rządem RP w Londynie „traktować jako samozwańców".
Od pierwszych dni kierownictwo PPR miało całkowitą świadomość swej bezwzględnej dominacji w tworzonym pod egidą ZSRR systemie władzy. Wyraźnie
mówił o tym podczas spotkań komunistycznego kierownictwa m.in. Marian Spychalski: .Jesteśmy partią decydującą i na nas spada cała odpowiedzialność —
stwierdził w dniu 29 października 1944 roku. — Bez nas nic się nie może dziać.
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Mimo koalicyjności P K W N nie utrzymałby się ani godziny wbrew PPR. Nie
można tego powiedzieć odnos'nie innych partii". Wcześniej, 9 października, mówił o tym Władysław Gomułka: „Faktyczną siłą jest przede wszystkim nasza
partia". W partyjnym gronie nie ukrywano też swoistego lekceważenia dla Komitetu kierowanego przez Edwarda Osóbkę-Morawskiego. Hilary Minc stwierdził,
iż P K W N to taka „chuderlawa szkapa, którą trzeba ciągnąć za ogon", dodając
następnie: „Tej Idiotenregierung, która miała trwać kilka tygodni, nadano prawa
obywatelstwa".
Czy elity polityczne i społeczeństwo polskie latem 1944 roku znały kulisy
wielkiej mistyfikacji mającej na celu nadać P K W N rodowód władzy niezależnej
i demokratycznej? W momencie ogłoszenia faktu powołania P K W N dnia 22 lipca
1944 roku Komendant Główny A K depeszował do Londynu:
„ D o Polski wkraczają Sowiety, których celem jest między innymi zlikwidowanie niepodległości Polski, a co najmniej polityczne podporządkowanie się Sowietom po okrojeniu od wschodu.
[ . . . 1 Sposób działania Sowietów będzie wszechstronny i bardziej elastyczny".

W ten sposób znajdowały potwierdzenie prognozy, które gen. Tadeusz Bór-Komorowski przedstawił w „Wytycznych społecznych i politycznych na okres powstania", opracowanych w maju 1944 roku. Trafnie wówczas przewidział, iż
sowiecka dywersja przyjmie najprawdopodobniej postać politycznego opanowania kraju przez utworzenie
„Rządu Ludowego pod hasłami ogółnodemokratycznymi. Ta forma dywersji będzie szczególnie groźna wskutek infiltracji PPR do różnych nie orientujących się w tym lewicowych ugrupowań
politycznych i pozbawionego skrupułów wykorzystania istniejących naturalnych antagonizmów
społecznych".

Rozwijając szerzej tę tezę Komendant Główny A K oceniał, iż w przededniu
wyzwolenia kraju w społeczeństwie panowała dezorientacja polityczna, wynikła
z reguł konspiracyjności życia politycznego, z trudności oceny wpływu poszczególnych stronnictw, z rozbieżności pomiędzy ich kierownictwami a nastrojami
szeregowych członków. Generalnie uważał, że nastroje społeczne przesunęły się
w kierunku demokratycznym i lewicowym.
Największym zapleczem dla procesu tworzenia władzy była na początku
obecność na ziemiach polskich Armii Czerwonej. Stalin nie ukrywał tego faktu
przed polskimi komunistami i mówił o tym dość brutalnie do członków delegacji
KRN i P K W N przebywających w Moskwie od 28 września do 3 października
1944 roku:
„ A co. jeśli Czerwona Armia pójdzie dalej na zachód i polskie wojska również. Z kim
zostaniecie? |... ] W y macie teraz taką siłę, że jeśli powiecie 2 razy 2 jest 16, to wasi przeciwnicy
potwierdzą lo [ . . . ]. A l e tak nie zawsze będzie. Wtedy nas [was — J. W.] odsuną, wystrzelają jak
kuropatwy".
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31 lipca 1944 roku przywieziono pod konwojem Rosjan z Lublina do Chełma:
Władysława Cholewę, Delegata Rządu RP w Londynie na województwo lubelskie oraz Komendanta Okręgu A K gen. Kazimierza Tumidajskiego. Spotkali się
wówczas z przewodniczącym P K W N Edwardem Osóbką-Morawskim i członkami Komitetu Andrzejem Witosem oraz Stanisławem Radkiewiczem. Cholewa
i Tumidajski odmówili jakiejkolwiek współpracy, wobec czego ich uwięziono
i wywieziono do ZSRR. Trzy dni wcześniej gen. Tumidajski wydal rozkaz personalny nr 127, w którym pisał:
„Żołnierze! otwartą walką zakończyliście pięcioletni okres konspiracji. Okres walk z odwiecznym wrogiem, który metodami niespotykanymi w historii wyniszcza! nasz naród. Dzisiaj, gdy te
pięcioletnie zmagania z hitlerowskimi bandytami zakończyły się na terenie naszego Okręgu, wyrażam Wam, Żołnierze wszystkich szczebli, w imieniu Służby, żołnierskie podziękowania. [ . . . ]
Ufam, że tak jak dotychczas wspólnie ramię w ramię przeszliśmy golgotę gestapowskich rządów,
tak w dalszym ciągu razem, zapatrzeni w wyśniony obraz naszej Ojczyzny, wejdziemy kiedyś
przez gościnnie otwarte wrota wolności do wielkiej, mocnej, niezawisłej, demokratycznej Polski".

P K W N funkcjonował w Chełmie do końca lipca 1944 roku, następnie przeniósł się do Lublina. Jego siedzibą stał się były gmach Urzędu Skarbowego przy
ul. Spokojnej 4. Obok, w budynku pod nr 3, ulokował się Sztab Główny Wojska
Polskiego, zaś na sąsiedniej ul. Wieniawskiej znalazła się siedziba radzieckiego
przedstawicielstwa przy PKWN, którym kierował gen. Nikołaj Bułganin będący
zarazem zastępcą Ludowego Komisarza Obrony ZSRR. W Lublinie miał swą
siedzibę Komitet Centralny PPR. Tutaj też w sierpniu i wrześniu 1944 roku
ukształtowały się tworzone pod egidą komunistów nowe partie polityczne: PPS,
SL i SD oraz ich kierownictwa. Nadawało to życiu miasta swoisty koloryt polityczny. Wiece i manifestacje, spotkania, zebrania, odczyty, a nawet „herbatki" lub
„czarne kawy" organizowane przez Komitet i jego agendy z udziałem oficerów
Wojska Polskiego stały się niemal codziennym akcentem letnich i jesiennych dni
1944 roku. Ostatnia fala wyreżyserowanych wieców politycznych poprzedziła
przekształcenie P K W N w Rząd Tymczasowy. W dziedzinie propagandy zaadoptowano wiele technik propagandy radzieckiej — nadawano ogromne znaczenie
środkom wizualnym. Dominowały plakaty, afisze oraz hasła, które malowano,
drukowano, puszczano przez głośniki w miejscach publicznych i skandowano
na zakończenie zgromadzeń masowych, i którymi mówcy kończyli swoje wystąpienia. Plac Litewski, kina „Apollo" (późniejsze „Wyzwolenie"), „Bałtyk",
„Wenus" (późniejszy „Robotnik"), „Rialto" (późniejsze „Staromiejskie"), teatr
miejski — to najczęstsze miejsca spotkań ludności z przedstawicielami nowych
władz.
Wraz z likwidacją siedziby Delegatury Okręgowej Rządu RP, która mieściła
się w gmachu dawnego Sądu Apelacyjnego przy Krakowskim Przedmieściu 43,
N K W D i Resort Bezpieczeństwa P K W N zlikwidowały działającą od 25 lipca
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Komendę Miasta A K , która mieściła się przy ul. Górnej 4. Konspiracja akowska
systematycznie osłabiana przez sowiecki i polski aparat bezpieczeństwa trwała
formalnie na terenie miasta do rozwiązania A K 19 stycznia 1945 roku na mocy
decyzji gen. Leopolda Okulickiego podjętej w porozumieniu z Delegatem Rządu
i na polecenie rządu RP w Londynie.
W lipcu 1944 roku przedstawiciele Komitetu nie uznali również desygnowanych przez Delegaturę Okręgową władz Lublina z wiceprezydentem Marianem Chojnowskim. Na jego miejsce prezydentem miasta mianowano Tadeusza
Kadurę.
W pierwszym okresie funkcjonowania P K W N w Lublinie, obok oddziaływania propagandowego na społeczeństwo miasta, głównym jego zadaniem była
eliminacja rzeczywistych i potencjalnych przeciwników politycznych. Najtrudniejszym problemem P K W N był stosunek do Armii Krajowej. Najpierw na porządku dziennym stanął problem dwuwładzy, jaka zaistniała w Chełmie, Lubartowie, Lublinie i innych miastach Lubelszczyzny wyzwolonych spod okupacji
niemieckiej. Sprawę tę bardzo dokładnie wyjas'nił Stalin w szyfrogramie do dowódców Armii Czerwonej i Wojska Polskiego w dniu 13 sierpnia. Zakazywał
w nim jakichkolwiek rozmów z przedstawicielami Armii Krajowej. Ponadto nakazywał natychmiastowe rozbrojenie oddziałów A K , internowanie oficerów oraz
wcielanie wszystkich podoficerów i szeregowców do zapasowych batalionów
przy poszczególnych frontach, skąd dopiero po specjalnych działaniach sprawdzających mieli być oni odsyłani do zapasowego pułku w Lublinie.
Po kilku tygodniach wykrystalizowała się nowa procedura postępowania.
Aresztowanych osadzano w więzieniach i obozach przejściowych, a następnie
w masowych transportach wywożono do obozów w Związku Radzieckim. Już
w sierpniu i we wrześniu Rosjanie w 8 transportach wywieźli do ZSRR z samego
tylko okręgu lubelskiego A K 400 oficerów podchorążych, podoficerów, uznanych
za dowódców i działaczy Delegatury Rządu RP w Londynie. Aresztowania
i wywózki żołnierzy A K na wschód stworzyły klimat rzutujący na całą atmosferę
polityczną i sposób sprawowania władzy. Polityka prowadzona z pozycji siły stała
się dla P K W N jedyną realną możliwością utrzymania władzy, jaką otrzymali z rąk
Stalina.
Zadania rozbrajania, internowania, aresztowania spełniały jednostki N K W D
oraz Smierszu. W Lublinie znajdowało się dowództwo specjalnie sformowanej
dywizji N K W D liczącej 10282 żołnierzy, dowodzonej przez gen. mjr. Boiysa
Pawłowicza Serebriakowa. W mieście stacjonował sztab tej dywizji, pułk piechoty, samodzielny zmotoryzowany batalion oraz samodzielna grupa manewrowa.
Weszła ona do działań 14 października 1944 roku. Tego samego dnia do Lublina
przybył gen. Iwan Sierow, zastępca ludowego komisarza spraw wewnętrznych
ZSRR — Ławrientija Berii, któiy objął kierownictwo działań wszystkich struk-
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tur radzieckich władz bezpieczeństwa (NKGB, N K W D i Smiersz). Wkrótce poinformował on Stalina o założeniu w Lublinie siatki konfidentów obejmujących
114 agentów, w tym wywodzących się z szeregów A K . 27 grudnia meldował
z Lublina o zatrzymaniu i „rozmowach profilaktycznych" z ok. 15 000 członków
A K , z których część wypuszczono, aby wstępowali do I Armii Wojska Polskiego,
a częs'ć (ok. 5600) aresztowano. 6 stycznia 1945 roku informował Berię z Lublina, że w strefie Pierwszego Frontu Białoruskiego aresztowano ogółem 13 142
członków A K i innych organizacji podziemnych oraz osób nielegalnie posiadających broń. Kolejny meldunek Sierowa wysłany z Lublina do Moskwy tydzień
później donosi o aresztowaniu kolejnych 10137 osób, w tym — j a k podkreśla
— 5297 członków A K i uczestników powstania warszawskiego.
Aresztowani przetrzymywani byli w więzieniach śledczych N K W D , które
mieściły się w budynku przy ul. Chopina 18, Skłodowskiej 4, przy skrzyżowaniu
ulic Narutowicza i Piłsudskiego. Natomiast areszty UB i M O znajdowały się przy
ul. Krótkiej, Spokojnej, Zielonej, Narutowicza i w budynku przy zbiegu ulic:
Krakowskie Przedmieście i Ewangelicka. Jedną z metod aresztowań były tzw.
kotły organizowane przez N K W D i UB w mieszkaniach lub sklepach w sposób
utajniony dla otoczenia. Wchodzące tam osoby były zatrzymywane, rewidowane
i aresztowane. Kocioł nieraz trwał kilka dni. W tym czasie nikt z mieszkańców
nie miał prawa wyjść na zewnątrz. Zatrzymanych wywożono z kontrolowanych
pomieszczeń w nocy.
Klęska powstania warszawskiego i jego kapitulacja 2 października 1944 roku
dała P K W N pretekst, by rozpocząć jawną kampanię zniesławiania i dezawuowania władz Polski Podziemnej i Armii Krajowej. Stało się to w październiku 1944
roku. Nowy kurs polityczny nosi w historii określenie tzw. zwrotu październikowego P K W N . Jego osią będzie brutalny, frontalny atak na A K . Adresatem
polityki Komitetu, czyli w istocie polityki PPR, było całe polskie społeczeństwo.
„Zaplutym karłem reakcji", jak oficjalnie z plakatów nazywano A K , okażą się
zarówno inteligenci, jak i chłopi, i robotnicy. Władze P K W N robiły możliwie
wszystko, by znaleźć pretekst do rozprawienia się z A K .
W dniach od 28 września do 3 października 1944 roku w Moskwie przebywała delegacja K R N i PKWN. Podczas wizyty, której przebieg znamy z obszernej relacji, jaką złożono na posiedzeniu Biura Politycznego KC PPR w dniu 9
października 1944 roku, zapadły decyzje o totalnej konfrontacji z Armią Krajową, uznaną za głównego wroga i konkurenta politycznego PKWN. Wizytę
w Moskwie delegacji polskiej Józef Stalin potraktował jako okazję do dokładnego poinstruowania polskich komunistów, jakie przyjąć założenia w polityce
wewnętrznej i jak je realizować. Uczynił to zarówno podczas spotkania z delegacją, jak i podczas spotkania z najbardziej wówczas zaufanymi członkami polskich
władz: Bolesławem Bierutem, Michałem Rolą-Żymierskim, Wandą Wasilewską
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i Edwardem Osóbką-Morawskim. Jak relacjonował Bierut, przywódca ZSRR wyrażał niezadowolenie z dotychczasowych poczynań P K W N i nakazywał działać
metodami rewolucyjnymi:
„ U nas tow. Stalin nic widział tych metod rewolucyjnych i krytykował nas za to. [ . . . J Tow.
Stalin krytykował nas za miękkość, za rozlazłość, że nie umiemy wystąpić dostatecznie śmiało.
Kiedy się dowiedział, że żaden obszarnik nie został jeszcze posadzony, wymyślał: « C ó ż w y za
komuniści! To nie tylko brak komunizmu, to brak patriotyzmu, właściwego stosunku do potrzeb
narodu»".

Ostrzegał przy tym, że siła P K W N wynika dotychczas jedynie z siły Armii
Czerwonej. I najwyższy czas to zmienić:
„Jeśli partia nie wykorzysta obecnego okresu, jeśli nie weźmie władzy w ręce — to partia
nie będzie istnieć. Jedyną drogą jest wziąć odpowiedzialność na siebie. Nie liczyć się z niczym".

Za konkluzję będącą swoistym ostrzeżeniem można uznać powtórzone przez
Bieruta słowa Stalina:
„taka miękkość, podchodzenie w rękawiczkach do wroga, który nas zwalcza, dyskredytuje
nas jako rewolucjonistów. Towarzysz Stalin zwracał uwagę na konieczność zmiany: «pieriestritsja
iii ustupit»".

Groźba Stalina potraktowana została z należytą powagą. Na tym samym
posiedzeniu Biura Politycznego, na którym omawiano przebieg moskiewskiej
wizyty. Władysław Gomułka, nominalny przywódca PPR, stwierdził:
„Przed nami stoi zagadnienie odpowiedzi na terror. Jest najwyższy czas, by przejść do
kontrataku. [ . . . ] Nic osiągniemy swych celów, jeżeli na odcinku walki z reakcją aparat państwowy
nic przejdzie do zdecydowanych form".

Oficjalnym heroldem nowego kursu politycznego stał się szef Resortu Bezpieczeństwa Publicznego Stanisław Radkiewicz. Uczynił to na posiedzeniu P K W N
w dniu 4 października 1944 roku oskarżając A K o działania kontrrewolucyjne.
Można postawić tezę, iż „kontrrewolucja" w wydaniu A K pojawiła się niejako na
zamówienie dialektycznej teorii rozwoju dziejów, tłumaczącej ten rozwój walką
przeciwieństw.
Od chwili powstania P K W N rozpoczynają się w Polsce kształtować rządy
stanu wyjątkowego. Sankcjonuje je wprowadzenie represyjnego ustawodawstwa
karnego, tj. dekretu P K W N o ochronie państwa z 30 października 1944 roku,
gdzie w przypadku 11 przepisów wprowadzono 11 możliwości wymierzenia
kary śmierci. Kolejnym aktem prawnym, w którym kara śmierci była szeroko
reprezentowana, był dekret z 31 sierpnia 1944 roku o wymiarze kary dla faszystowsko-hitlerowskich zbrodniarzy winnych zabójstw i znęcania się nad ludnością cywilną i jcńcami wojennymi oraz dla zdrajców narodu polskiego. Na
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cztery przewidziane w tym dekrecie przepisy w trzech przypadkach wprowadzono karę śmierci. Daleko posunięte prawo wymierzania kary s'mierci dawał również dekret o postępowaniu doraźnym, a także kodeks kamy Wojska
Polskiego przekazujący do kompetencji sądów wojskowych przestępstwa osób
cywilnych.
W polityce represji obok władz sowieckich i Resortu Bezpieczeństwa Publicznego kierowanego przez Stanisława Radkiewicza dużą rolę odegrał stworzony
w Lublinie aparat sądownictwa wojskowego. Większość postępowań przeciwko
żołnierzom A K prowadzona była przez Sąd Wojskowy Garnizonu Lubelskiego,
a następnie Wojskowy Sąd Okręgowy w Lublinie. Oba sądy urzędowały jesienią
1944 roku i na początku 1945 roku na Zamku lubelskim. Rozprawy były niejawne
i odbywały się w sali rozpraw na I piętrze, w skrzydle za basztą, gdzie znajdowało się kilka sal przesłuchań. Pierwszym żołnierzem A K zgładzonym na Zamku
lubelskim był por. Stanisław Siwiec, student prawa Katolickiego Uniwersytetu
Lubelskiego, pracownik Biura Informacji i Propagandy Komendy Okręgu Armii
Krajowej, aresztowany w połowie października 1944 roku, skazany i rozstrzelany miesiąc później — 15 listopada 1944 roku. Nie pomogła interwencja żony
u Bolesława Bieruta i Naczelnego Dowódcy Wojska Polskiego Michała Roli-Żymierskiego. Przed tym ostatnim ciężarna kobieta uklękła na ul. Spokojnej,
gdy generał wychodził z gmachu dowództwa WP. Obecny przy egzekucji por.
Siwca ksiądz przekazał żonie s'lubną obrączkę i pożegnalny list. Niepełna i niekompletna z powodu braku źródeł lista skazanych i zamordowanych na Zamku
żołnierzy A K w roku 1944 obejmuje 33 nazwiska.
Na Zamku lubelskim przez całą okupację niemiecką mies'cilo się hitlerowskie
więzienie. Tutaj 22 lipca 1944 roku uciekający hitlerowcy dokonali swej ostatniej masowej zbrodni — zamordowali ok. 200 polskich więźniów. Ich pamięć
uczczono uroczystym nabożeństwem z udziałem przedstawicieli P K W N u stóp
Zamku w dniu 6 sierpnia 1944 roku. Od września 1944 roku, po miesięcznej przerwie, Zamek lubelski stał się ponownie więzieniem i miejscem zagłady żołnierzy
Polski Podziemnej. Resort bezpieczeństwa nie zgodził się na postulat przekazania
Zamku na muzeum, wysuwany przez część przedstawicieli nowej administracji.
Skazanych na śmierć akowców rozstrzeliwano w piwnicach zamkowych oraz
w piwnicach nie istniejącego już parterowego domu stojącego przed Zamkiem
po jego lewej stronie. W budynku tym była zakwaterowana kompania wartownicza i funkcjonariusze więzienni. Większość zamordowanych w majestacie pekawuenowskiego prawa pochowano w zbiorowej i przez długie lata bezimiennej
mogile na cmentarzu przy ul. Unickiej.
Ostra fala represji dotknęła wszystkie kręgi społeczne. Według relacji Zygmunta Berlinga, w więzieniach Przemyśla, Zamościa i Lublina znalazło się ponad
12 tys. Judzi.
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„Rządy bezprawia — stwierdza! Berling — przekroczyły wszelkie granice, cierpienia ludzkie
były takie, że nic można było tego znieść. Musiały one rewoltować każdego uczciwego człowieka,
bez względu na j e g o polityczne poglądy albo przynależność partyjną".

Władze polskiego Państwa Podziemnego czyniły wiele, by uświadomić społeczeństwu sowieckie zagrożenie dla integralności terytorialnej i suwerenności
Polski. Już 3 kwietnia 1944 roku Rada Jedności Narodowej i Delegat Rządu
uprzedzali kraj przed możliwością powstania samozwańczych władz działających
z obcego mandatu i wbrew przepisom prawa międzynarodowego. Podobne ostrzeżenie ponowiła RJN i Delegat Rządu 15 lipca przypominając, jak należy ustosunkować się do różnych władz, tworzonych na naszych ziemiach przez ZSRR.
Trudno jest dziś określić zasięg oddziaływania i skuteczność tego typu enuncjacji.
Dotyczy to również różnych prób zdemaskowania rzeczywistego oblicza P K W N .
Próbowano to czynić m.in. w odezwie przewodniczącego RJN i Delegata Rządu
z 26 lipca 1944 roku:
„Rosja żąda od nas odstąpienia połowy naszego terytorium —

wschodnich województw

zrośniętych z Polską od wieków. Wbrew prawu międzynarodowemu już dziś uważa nasze
Ziemie Wschodnie za część Związku Sowieckiego. Uporczywie odmawia podjęcia stosunków
dyplomatycznych z legalnym rządem polskim i utworzyła posłuszne sobie rzekomo polskie
organy państwowe (komunistyczną « K r a j o w ą Radę Narodową» i «Polski Komitet Wyzwolenia
N a r o d o w e g o » ) celem uzależnienia Polski od Związku Sowieckiego".

Następnego dnia w tym samym duchu ukazał się artykuł w „Biuletynie Informacyjnym" KG A K :
„Ponieważ ó w sowiecki Komitet Wyzwolenia Narodowego już rozpoczął organizowanie
władz administracyjnych na zajmowanych ziemiach Lubelszczyzny we współpracy z pepeerowskimi gminnymi, wiejskimi i powiatowymi radami narodowymi — stwierdzamy:
polskim

nic

wolno

samozwańczych

przyjmować

żadnych

mandatów

i

obywatelom

funkcji

od

tych

«w!adz»".

Tego typu wezwania w miarę upływu czasu pod wpływem różnych czynników (obniżonego morale społeczeństwa w wyniku wojny, stosowanej przemocy
i powszechnego strachu, chęci zrobienia szybkiej karieiy, wiary w prawdziwość
głoszonych przez P K W N haseł i ludzkiego oportunizmu) stopniowo traciły na
znaczeniu i spotykały się z coraz słabszym oddźwiękiem.
Nie można bowiem, patrząc z dzisiejszej perspektywy, zacierać granicy
między okupację niemiecką a okresem P K W N , umownie rozpoczynającym okres
PRL. Punktem odniesienia ocen ludzi w roku 1944 było porównanie z bliską
przeszłością, tj. przede wszystkim okupacją niemiecką, która niosła eksterminację
narodu, całkowitą eliminację polskiego życia publicznego i ruinę materialną
Polaków. W okresie P K W N życie w mieście było również trudne. Szwankowało
zaopatrzenie, szalała drożyzna. Brakowało przede wszystkim chleba, po któty
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kolejki mieszkańców ustawiały się już od 6 rano. Wprowadzono w związku z tym
kartki żywnościowe, na które nie było pełnego pokrycia. Przydziały największe,
tzw. I kategorii, przeznaczone dla pracowników zakładów państwowych oraz
sfery budżetowej, w tym pracowników oświaty i służby zdrowia oraz studentów,
dawały możliwos'ć nabycia miesięcznie: 14 kg chleba, po 2,5 kg mąki i kaszy,
po 1 kg cukru i tłuszczu, 2 kg mięsa, 18 kg kartofli, 20 g herbaty, 2 pudełka
zapałek, 1 1 nafty oraz do 40 dkg soli i masła.
Władze P K W N czyniły przy tym wiele wysiłków, by stworzyć propagandowe wrażenie, że oto odradza się Polska wolna, sprawiedliwa i demokratyczna. Dlatego zachowano symbole narodowe i nazwę państwa (RP), przywrócono w administracji dawne urzędy (wojewodowie, starostowie). Przywracano
przedwojenne tradycyjne święta państwowe i kościelne. 15 sierpnia 1944 roku
nowe władze państwowe oficjalnie obchodziły w Lublinie rocznicę „cudu nad
Wisłą", czyli polskiego zwycięstwa nad bolszewikami w 1920 roku. W obchodach uczestniczył Nikołaj Bułganin. Odbyła się uroczysta msza. Ale już
wiersz sławiący polskie zwycięstwo, który próbowały zamieścić „Wici" — organ Związku Młodzieży Wiejskiej — nie znalazł uznania cenzorów i nie został dopuszczony do druku. Dzień 15 sierpnia był czczony w nowej Polsce
tylko raz. Od 1945 roku świętem wojska stała się rocznica bitwy pod Lenino. W okresie P K W N istniała stała tendencja do wprowadzania „narodowej i demokratycznej" stylistyki i obyczaju. Komunistyczni oficerowie polityczni dopilnowywali organizacji i uczestnictwa żołnierzy w ceremoniach
religijnych. Nieustannie odwoływano się do tradycji i symboli narodowych.
Stąd też kuriozalne rozkazy, np. zastępcy dowódcy I Armii WP ds. politycznych nakazujący aparatowi politycznemu egzekwować, by oficerowie salutowali nie w sposób rosyjski całą ręką, lecz na sposób polski — dwoma
palcami.
Początkowe zabieganie komunistów o przychylność Kościoła pozwoliła już
2 sierpnia 1944 roku uzyskać Katolickiemu Uniwersytetowi w Lublinie zgodę
na oficjalne wznowienie działalności uczelnianej. 3 listopada 1944 roku podjęto
zajęcia akademickie. Była to pierwsza wyższa uczelnia, która rozpoczęła działalność na skrawku wyzwolonej spod okupacji niemieckiej Polski. Na inaugurację
roku akademickiego w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim 12 listopada przybyli przedstawiciele P K W N oraz oficjalny reprezentant ZSRR w Lublinie Nikołaj
Bułganin. Jak wspomina pełniący obowiązki ówczesny rektor K U L ks. Antoni
Słomkowski, miał on niejednokrotnie sygnały, że
„pewne kola będące wrogo nastawione do P K W N , a przychylnie do Rządu

Polskiego

w Londynie, mają nam za zle, żc.śmy otworzyli Uniwersytet. Są zdania, że na razie powinni.śmy się
wstrzymać od wszelkiej dzialalno.ści, by nic dać pozoru, że uznajemy Polski Komitet Wyzwolenia
Narodowego".
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Jednocześnie 23 października powołano uniwersytet państwowy w Lublinie —
UMCS. 1 listopada rozpoczęły się zapisy na nową uczelnię, zaś 14 stycznia 1945
roku nastąpiła inauguracja pierwszego roku akademickiego.
W roku 1944 komuniści mieli przygotowany w Moskwie przy sowieckiej pomocy program budowania zaplecza politycznego w celu umocnienia zdobytej siłą
władzy. Jednym z realizowanych celów było pozyskanie ludzi kultury i nauki dla
afirmowania nowej rzeczywistości. Intelektualiści mieli wszak być „inżynierami
ludzkich dusz". W tworzonym systemie przeznaczono im rolę strażników słowa,
kreatorów fikcji przesłaniającej świat realny. Mieli oni dokonywać swoistej sakralizacji fałszu, na którym opierała się nowa władza, głosząc, że wyłoniła się
ze społecznego wyboru i reprezentuje pragnienia oraz dążenia większości Polaków. W Lublinie w okresie funkcjonowania P K W N kształtował się nowy model
polskiej kultury. Tutaj też powstały wszystkie główne związki twórcze.
Czołowym eksponentem rewolucyjnej przebudowy świadomości społeczeństwa był wówczas trzydziestotrzyletni publicysta Stefan Żółkiewski. Przed wojną
był nauczycielem, miał także doświadczenia krytycznoliterackie i publicystyczne.
W okresie okupacji redagował tajne pisma PPR poświęcone problematyce kulturalnej („Literatura Walcząca", „Przełom", „Przewodnik Oświatowy"). Pisał on
na lamach wydawanego w Lublinie od 3 października i redagowanego przez Karola Kuryluka tygodnika „Odrodzenie": „tworzenie literatury jako instytucji życia
zbiorowego jest albo służbą wstecznym, albo patriotycznym [... ] siłom społecznym". Pisarze mieli być wyzyskani „celowo i zgodnie z potrzebą społeczną".
Przemianie miał ulec związek pisarzy, któiy według Żółkiewskiego był „instytucją martwą, bez wpływu i autorytetu". W tymże pierwszym numerze pisma przedstawiono młodych lubelskich poetów: Jacka Bocheńskiego, Julię Hartwig, Annę
Kamieńską, Zygmunta Mikulskiego, Zbigniewa Piotrowskiego, Jerzego Płeśniarowicza, Stanisława Zakrzewskiego i Przemysława Zielińskiego.
Radykalny ton Żółkiewskiego tonował Jerzy Borejsza. Odgiywał on dużą
rolę w kręgach polskiej emigracji komunistycznej w ZSRR, był m.in. redaktorem
naczelnym pisma ZPP „Wolna Polska". Przed wojną Borejsza był dziennikarzem
i funkcjonariuszem KPP. W latach 1939-1941 działał we Lwowie, m.in. jako
dyrektor Ossolineum z nominacji władz radzieckich i „koordynator" zmian
w oświacie. Do Lublina mjr Borejsza przybył z zadaniem zorganizowania redakcji
i wydawania oficjalnego organu Komitetu dziennika „Rzeczpospolita". Ponadto
tworzy! on nowe pisma, m.in. cytowany tygodnik „Odrodzenie". Deklarował
na jego lamach, iż wierzy w naturalną przemianę polskich twórców kultury.
W ostatnim lubelskim numerze „Odrodzenia" pisał:
„Gdyby elalyzm w dziedzinie literatury nie byl najpotworniejszym pomysłem niedouczonych
urzędników, należałoby stworzyć departament nauczania i musztrowania literatów i rozpocząć
naukę od literatury jakobińskiej końca X V I I I wieku. A l e literatura Polski odrodzonej i odnowionej
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obejdzie się niewątpliwie bez etatyzmu i bez przymusu w dziedzinie literatury. Bieg wypadków
i układ sil społecznych zmuszają literata do porzucenia fałszywej postawy i do powrotu na czołowe
miejsce w tworzeniu wielkich przemian".

Borejsza s'ciągał potencjalnych twórców i dziennikarzy, którym zapewniał egzystencję i bezpieczeństwo w zamian za współpracę. Szybko stworzył własną
instytucję, Spółdzielnię Wydawniczą „Czytelnik".
We wrześniu 1944 roku rozpoczęto reformę rolną na wsi, odżegnując się
głośno od planów kolektywizacji. Starano się przywracać normalność życia
codziennego. Uruchomiono pocztę i telegraf oraz Polskie Radio. Na czele
tej ostatniej instytucji stanął Wilhelm Bilig — przedwojenny komunista, były
pracownik sekcji polskiej radia Kominternu. Pierwszą audycję nadano 10 sierpnia
1944 roku o godz. 18. Radio emitowało program w wymiarze 6 godzin dziennie,
w tym 4 godziny w eter dla ziem okupowanych i 2 godziny przewodowo
dla mieszkańców Lublina. W studiu radiowym gościli przedstawiciele PKWN,
WP, a także literaci i piosenkarze (m.in. Mieczysław Fogg). W lubelskich
kinach pojawiły się cieszące się dużym zainteresowaniem widzów zagraniczne
i przedwojenne polskie filmy przejęte przez Rosjan na ziemiach wschodnich RP
po 17 września 1939 roku. ZSRR dostarczył do Lublina ok. 200 taśm.
Wprowadzono do obiegu, drukowane w Lublinie, nowe znaczki pocztowe.
Pierwsza seria, niegumowana, technicznie prymitywna, przedstawiała wizerunki
Romualda Traugutta, Tadeusza Kościuszki i Henryka Dąbrowskiego. W sierpniu
pojawił się pierwszy numer „Gazety Lubelskiej", która próbowała nawiązywać
do przedwojennego wzorca popularnego dziennika. Jako pismo codzienne od 4
sierpnia zaczęła się również ukazywać „Rzeczpospolita". Pod koniec września
ukazał się pierwszy numer tygodnika satyrycznego „Stańczyk". Redakcją pisma
kierował Leon Pasternak. Żywot pisma nie był jednak długi. Próba uprawiania
satyry politycznej, a w szczególności stwierdzenie w jednym z numerów, że
w P K W N za mało jest osób, a „za dużo Osóbek", co było wyraźną aluzją
do przewodniczącego Komitetu, okazało się dla pisma samobójcze. Zostało ono
zlikwidowane.
Lublin stal się przystanią losową polskich twórców kultury, którzy przeżyli
wojnę i ściągali do miasta zarówno z dawnych kresów wschodnich przyłączonych do ZSRR, jak i spod okupacji niemieckiej. Na początku sierpnia reaktywowało swą działalność środowisko artystów plastyków (Marian Tomaszewski,
Zenon Kononowicz, Teofil Kosiorkiewicz, Władysław Filipiak). Już w październiku w salach Muzeum Lubelskiego, kierowanego przez Wiktora Ziółkowskiego,
szef Resortu Kultury P K W N Wincenty Rzymowski dokonał otwarcia pierwszej
na wyzwolonych spod okupacji niemieckiej terenach wystawy prac malarskich
i rysunków, w której wzięło udział 24 twórców. Byli wśród nich m.in.: Wanda Ar-
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litewicz-Młodożeńcowa, Władysław Filipiak, Zenon Kononowicz, Ryszard Kulm,
Stanisław Teisseyre, Aleksander Rafałowski, Ignacy Witz, Jerzy Zaruba. Na wystawie eksponowano również prace Adama Nowińskiego, małarza i poety lubelskiego, który w 1941 roku zginął w Oświęcimiu, ekslibrisy Zenona Wiśniewskiego, byłego więźnia obozu w Bergen-Belsen, oraz obrazy Zygmunta Gąsiorowskiego, więzionego w Oranienburgu. Wszystkie obrazy zyskały nabywców.
Cały dochód z wystawy i sprzedaży katalogu przeznaczony został na rzecz Komitetu Niesienia Pomocy Warszawie.
W dalszej kolejności przystąpiono do integracji środowiska literackiego. Na
zebraniu odbytym 1 września w pałacyku przy ul. Radziwiłłowskiej 9 (w którym
jeszcze kilka miesięcy wcześniej był Haus der N S D A P ) postanowiono powołać
Związek Literatów Polskich z siedzibą w Lublinie. Dwa dni później w jego władzach znaleźli się min.: Mieczysław Jastrun, Kazimierz Andrzej Jaworski, Jerzy
Pleśniarowicz, Jerzy Putrament, Adam Ważyk i Julian Przyboś, który prezesował
tymczasowemu zarządowi związku. W późniejszych miesiącach powstawały kolejne związki i stowarzyszenia twórcze, m.in.: Tymczasowy Zarząd Stowarzyszenia Architektów RP z prezesem prof. Lechem Niemojewskim i Zarząd Główny
Stowarzyszenia Dziennikarzy RP, któremu prezesował Józef Wasowski, przedwojenny dziennikarz i profesor Wyższej Szkoły Dziennikarskiej, ukrywający się
wiosną 1944 roku na Lubelszczyźnie. Zycie towarzyskie ludzi kultury koncentrowało się w kawiarni „Pod Paletą" przy Krakowskim Przedmieściu 62. Jej
wnętrze było dziełem młodego malarza Jana Ziemskiego. Odbywały się tam wystawy oraz koncerty muzyki poważnej i lekkiej. Swą siedzibę miała tu również
redakcja tygodnika „Stańczyk".
Po pięciu latach przerwy odradzała się polska scena teatralna. Wydarzeniem
kulturalnym Lublina była premiera komedii Gabrieli Zapolskiej „Moralność
pani Dulskiej", w reżyserii Ireny Ładosiówny, którą 12 sierpnia 1944 roku
Teatr Miejski zapoczątkował swą działalność. Odnawiały się związki sportowe,
organizacje zawodowe i samorządowe. W sali Domu Żołnierza odbywały się
wykłady otwarte. W gmachu liceum Jana Zamoyskiego w ramach powszechnych
wykładów uniwersyteckich rozważania o literaturze prowadził ówczesny profesor
KUL, znakomity histoiyk literatury, Juliusz Kleiner. Otwierano biblioteki oraz
czytelnie książek i gazet. Nowe władze czyniły energiczne przygotowania do
rozpoczęcia w dniu 1 września normalnego roku szkolnego dla dzieci i młodzieży.
Przystąpiono również do legalizacji wyników tajnego nauczania. Wszystko to
zdecydowanie odróżniało sytuację zaistniałą w drugiej połowie 1944 roku od
niedawnej przeszłości. Wielu Polaków chcąc nie chcąc musiało dostrzec inność
„starej" i „nowej" okupacji.
W tej atmosferze zgromadzone przez władze tłumy młodzieży szkolnej, wojskowych, dziennikarzy, pisarzy i aktorów nie dziwił fakt ujawnienia obrazów
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Jana Matejki „Bitwa pod Grunwaldem" i „Kazanie Skargi" i ich wydobycia
17 października 1944 roku przez ratujących je i ukrywających lublinian: Romana Pieczyraka, Heniyka Krzesińskiego, Franciszka Galera, Michała Grzesiaka
oraz Ignacego i Władysława Drewnowskich. Przechowywano je w szopie na terenie taborów miejskich przy ul. Elektrycznej. Wymagały szybkiej i starannej
konserwacji po 5 latach magazynowania w niewłaściwych dla nich warunkach.
13 listopada w sali konferencyjnej P K W N przy ul. Spokojnej odbyła się nagłośniona propagandowo uroczystość, z udziałem Edwarda Osóbki-Morawskiego
i innych oficjeli Komitetu, symbolicznego przejęcia dzieł Matejki przez naród.
Nowa władza nie mogła pozwolić sobie na ekspeiyment cierpliwej i stopniowej indoktiynacji społeczeństwa. Liczył się czas i fakty dokonane. Już w Moskwie postanowiono od początku budować system kontroli wszelkich ukazujących się w kraju publikacji. Przyjęte w okresie P K W N rozwiązania prawne
i organizacyjne zmierzały wzorem sowieckim do scentralizowania wszelkich instytucji związanych z kreowaniem i obiegiem informacji, by wyeliminować niekomunistycznych nadawców. 18 lipca 1944 roku podjęto pierwsze kroki celem
stworzenia instytucji odpowiedzialnych za propagandę i kontrolę słowa. Postanowiono utworzyć Resort Informacji i Propagandy. W jego składzie znalazł się
Wydział Informacyjno-Prasowy odpowiedzialny za „zarząd drukarniami, dysponowanie papierem, inspirowanie i kontrolę gazet". Wydział podlegał Jerzemu
Borejszy. On też sprawował funkcję pierwszego cenzora prasy.
16 grudnia 1944 roku do Lublina przybyli dwaj funkcjonariusze radzieckiej
cenzuiy (Gławnoje Uprawlienije po Diełam Literatury i Isskustwa) — Piotr
Gołdin i Kazimierz Jarmuż. Skierował ich do Polski N. Bułganin. Mieli za zadanie
wesprzeć działania polskich towarzyszy na rzecz powołania instytucjonalnych
struktur urzędu cenzorskiego. Trzy dni po swym przybyciu do miasta nad
Bystrzycą raportowali do Moskwy:
„Dekret o cenzurze od trzech miesięcy przygotowywany byl przez polskich patriotów. [ . . . ]
projekt dekretu polskich patriotów nie przewidywał kontroli materiałów radiowych, kartografii,
wywozu i w w o z u literatury zagranicznej, wykładów publicznych, wystaw, kin, muzeów itp."

Po kilkunastu dniach obserwacji lubelskiej rzeczywistości 3 stycznia 1945 roku
pisali do centrali:
„ S ł o w o D E M O K R A C J A niektórym pracownikom poprzewracało w głowach, a wrogowie
narodu słowo lo wykorzystują do osłabienia ciosów we wrogów, oświadczając: «mamy demokratyczną Rzeczpospolitą, wiele partii u władzy, dlatego u nas cenzura nie jest konieczna, albowiem
może wywoływać polityczne niezadowolenie poszczególnych partii». Nic zważając na żadne trudności cenzurę organizujemy".

Dalszym krokiem było powołanie pod wpływem bezpośredniej inspiracji radzieckiej 19 stycznia 1945 roku Centralnego Biura Kontroli Prasy (przemia-
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nowanego następnie na Główny Urząd Kontroli Prasy, Publikacji i Widowisk)
przez ministra bezpieczeństwa publicznego Stanisława Radkiewicza. Instytucja
ta została utajniona. W sensie prawnym istnienie cenzury zostało zalegalizowane
dopiero w lipcu 1946 roku. Rozpoczynał się proces agresywnej ingerencji państwa w sensotwórczy układ kultury poprzez negatywną selekcję autorów i tres'ci
wydawanych książek i publikacji. Oficjalnie określano to mianem nawiązywania
do wybranych tradycji kulturalnych, do trwałego i postępowego dorobku ogólnoludzkiego i narodowego.
Od lata 1944 roku postawy oraz zachowania Polaków kształtowała sytuacja Polski formalnie wyzwolonej, ale zarazem pozbawionej wolności, państwa deklaratywnie suwerennego, lecz bez rzeczywistej podmiotowości, rządzonego przez ludzi publicznie głoszących wartości demokratyczne i jednocześnie budujących podstawy totalitarnego systemu władzy, który budził awersję
i wrogość u ludzi o indywidualistycznym światopoglądzie, dla których wolność i prawa jednostki były fundamentalną zasadą życia społecznego. Pojawienie się PKWN, a następnie uchwalenie i stosowanie represyjnego ustawodawstwa rodziło też czynny opór wymuszony potrzebą samoobrony. Poddać się
rygorom i zarządzeniom P K W N oznaczało zgodę na aresztowanie, uwięzienie,
brutalne śledztwo, często śmierć lub w łagodniejszym wariancie wywózkę do
ZSRR. Bierny opór w większości dotyczył tych Polaków, którzy nie byli zagrożeni fizycznie, a którzy ze względów ideowych, moralnych bądź światopoglądowych nie chcieli przyczyniać się swoją pracą do umocnienia tworzonego
reżimu.
Tego typu dylematy, które przeżywało wielu mieszkańców miasta, nie
zmieniały faktu, że czas działał na korzyść realnej władzy. Potrzeba stabilizacji własnego życia, uregulowania powikłanych przez wojnę losów, chęć
kształcenia i nadrobienia straconych przez wojnę lat, nierzadko wizja szybkiej kariery decydowały o tym, że postawa czynnego oporu podejmowana
była przez mniejszość. Czas P K W N w Lublinie trwający sześć miesięcy,
od końca lipca do 31 grudnia 1944 roku, gdy Komitet przekształcił się
w Rząd Tymczasowy, zapoczątkował drogę do tworzenia skomplikowanej polskiej normalności. Z jednej strony powstawało państwo totalitarne, pozbawione rzeczywistej suwerenności, z drugiej jego mieszkańcy, doświadczeni
przez kataklizm II wojny, starali się odnaleźć w warunkach ograniczonej
wolności.
Wincenty Witz, po latach, odnosząc się we wspomnieniach do otwartej
22 grudnia 1944 roku na KUL-u wystawy plastycznej „Polonia", pisał:
„Tematyka tej wystawy, j e j emocjonalna zawartość wynikała wówczas z najgłębszej moralnej
i uczuciowej potrzeby. Większość z nas uważała bowiem za podstawowy obowiązek artysty
spontaniczne ujawnienie tego wszystkiego, czym przez przeciąg ostatnich lat żyliśmy. [ . . . ]
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Wystawa « P o l o n i a » zarówno z tamtego punktu widzenia [ . . . ] oceniana być musi — j a k sądzę —
jako przedłużenie tej manifestacji, której owocem byl pierwszy pokaz (wystawa w październiku
1944 r. — J. W ) . Był potwierdzeniem faktu «żyjemy, pracujemy, istniejemy»".

Cytowane wyznanie świadka historii można potraktować jako trafną i wnikliwą refleksję obrazującą stan ówczesnej świadomości nie tylko elity kulturalnej miasta, ale także determinującej zachowania i postawy większości mieszkańców po wyzwoleniu spod okupacji niemieckiej i objęciu władzy przez
PKWN.

JAN ZIÓŁEK

LUBLIN UNIWERSYTECKI
Tradycje naukowe Lublina i regionu obserwować możemy od X V wieku.
Stąd młodzież udawała się na studia do Krakowa, Bazylei, Bolonii, Padwy,
Rzymu, Lipska i innych ośrodków naukowych zachodniej Europy. Od końca
X V I wieku w regionie działała Akademia Zamojska, czyniąc z tego miasta poważny ośrodek życia oświatowego. Po upadku akademii jej miejsce
w X V I I I wieku zajęły Puławy, gdzie powstało pierwsze muzeum narodowe.
Przejawem życia naukowego regionu na początku X I X wieku jest ukazanie się
„Dziennika Ekonomicznego Zamoyskiego" w 1803 roku. Było to dzieło ordynata Stanisława Kostki Zamoyskiego. Pismo miało następujące działy: ekonomia, technologia, mechanika, budownictwo, budownictwo wiejskie i rozmaitości gospodarcze. Rozprawy zamieszczone na jego lamach odznaczały
się, jak na owe czasy, wysokim poziomem naukowym. W Księstwie Warszawskim życie naukowe Lublina skupiało się wokół Instytutu Bibliopolicznego i Królewskiego Towarzystwa Gospodarczo-Rolniczego z prezesem Joachimem Owidzkim na czele. Towarzystwo przerwało swoją działalność w 1820
roku.
Ożywienie życia kulturalno-naukowego w Lublinie nastąpiło po utworzeniu Królestwa Polskiego, w pierwszych latach jego istnienia. Powstało wtedy
Towarzystwo Przyjaciół Nauk w Lublinie. Było ono drugim w Królestwie Polskim ogólnym towarzystwem naukowym. Po krótkim stosunkowo okresie intensywnego rozwoju, bo już w latach dwudziestych zeszłego stulecia, zmniejszyło ono swoją aktywność. Przyczynił się do tego niewątpliwie zmierzch
ery konstytucyjnej i ogólna sytuacja polityczna w kraju. Po upadku powstania listopadowego towarzystwo nie przejawiało żadnej działalności. Natomiast
w 1862 roku powstał w Puławach Instytut Politechniczny i Rolniczo-Leśny.
Przechodząc różne koleje losu, o czm będzie mowa niżej, przetrwał on do dziś.
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Pod koniec X I X wieku Lublin zaczął promieniować pod względem kulturalnym i naukowym, kiedy wokół Hieronima Łopacińskiego skupiło się grono osób
0 zainteresowaniach humanistycznych: filologowie, etnografowie i historycy. Lublin zajmował wówczas znaczące miejsce w humanistyce polskiej, pomimo że nie
miał uniwersytetu. Dzięki liberalizacji życia politycznego po 1905 roku można
było podejmować inicjatywy w dziedzinach społecznej, naukowej i kulturalnej.
Powstało w 1906 roku Towarzystwo Biblioteki Publicznej im. Hieronima Łopacińskiego, a od 1910 roku działało już Towarzystwo Literacko-Naukowe. Był to
ośrodek wymiany myśli naukowej i wydawniczej. Od 1908 roku muzykologów
skupiało Towarzystwo Muzyczne „Harmonia". Wreszcie powstało w 1914 roku
Muzeum Lubelskie.
Przytoczyłem kilka najważniejszych ogólnie znanych instytucji, organizacji
1 przedsięwzięć kulturalno-naukowych Lubelszczyzny i Lublina — miasta unii
polsko-litewskiej i siedziby Trybunału Koronnego — tworzących tradycję naukową i kulturalną, dla której w 1918 roku wybrano to miasto na siedzibę Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.

POWSTANIE I ROZWÓJ LUBELSKICH WYŻSZYCH UCZELNI
w OKRESIE MIĘDZYWOJENNYM

Powstanie Katolickiego Uniwersytetu w 1918 roku było ważnym wydarzeniem dla miasta i regionu. Wybór Lublina na siedzibę tego uniwersytetu był
trudny i nieprzypadkowy, gdyż tereny te przez cały okres niewoli narodowej
poddawane były doktrynacji religijnej z uwagi na unitów i w większym stopniu niż inne ziemie królestwa rusyfikowane. Ponadto uniwersytet mial spełniać
funkcje zapory przed napływającą ze wschodu ideologią materialistyczną. Chodziło też o zachowanie w społeczeństwie polskim wartości chrześcijańskich, zakorzenionych od tysiąca lat w kulturze polskiej. Dodać trzeba, że od wieków
Lubelszczyzna była terenem, gdzie krzyżowały się wpływy kultury wschodniej
i zachodniej. Uniwersytet miał się stać zwornikiem tych wpływów.
Potrzebę utworzenia Uniwersytetu Katolickiego odczuwano jeszcze w X I X
wieku, ale w okresie niewoli narodowej pragnienie to nie mogło być urzeczywistnione. Dopiero odzyskanie niepodległości w czasie I wojny światowej urealniło
te plany. Ich realizatorem stał się ks. Idzi Radziszewski — rektor Akademii Duchownej w Petersburgu, wychowanek Uniwersytetu Katolickiego w Louvanium.
Z jego inicjatywy w Rosji powstał w lutym 1918 roku komitet organizacyjny
przyszłego uniwersytetu, skupiający polskich uczonych i działaczy. Na czele komitetu stanął Karol Jaroszyński, bogaty przemysłowiec, właściciel dużych majątków i kopalni na terenie Rosji. Zadeklarował on sfinansowanie kosztów zwią-
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zanych z założeniem uniwersytetu. Jego zastępcą został ks. Idzi Radziszewski,
a skarbnikiem inżynier Franciszek Skąpski, dobry Polak, wydający duże sumy
pieniędzy na polską oświatę, kulturę i dobroczynność. Zobowiązał się on wyposażyć instytut pedagogiczny uniwersytetu. Zadaniem komitetu było zbieranie
funduszy, opracowanie statutu i regulaminów przyszłej uczelni, pozyskiwanie wykładowców oraz tworzenie biblioteki. Zezwolenie komisarza ludowego oświaty
Rosji radzieckiej — Łunaczarskiego — na gromadzenie księgozbioru przyczyniło się do powstania zalążków przyszłej biblioteki uniwersyteckiej. W końcu
czerwca 1918 roku, kiedy ks. Radziszewski udawał się do Polski, mógł zabrać
gotowy statut i regulaminy studiów, dysponował szczupłą, ale wykwalifikowaną
kadrą wykładowców, a także był przygotowany do przewiezienia znacznego księgozbioru.
Konferencja episkopatu Polski, której przewodniczył wizytator apostolski
ks. bp Achilles Ratti, późniejszy papież Pius XI, przyjęła 27 lipca 1918 roku
propozycję założenia w Lublinie Uniwersytetu Katolickiego z wszystkimi wydziałami, powoływanymi w miarę potrzeby. Biskupi zobowiązali się wziąć nową
uczelnię pod swoją opiekę i udzielili ks. Radziszewskiemu pełnomocnictwa na
jej zorganizowanie oraz powołanie komisji organizacyjnej. Weszli w jej skład
trzej główni działacze komitetu piotrogrodzkiego. We wrześniu otrzymali oni
od ministra wyznań religijnych i oświecenia publicznego „wstępne koncesje na
założenie w Lublinie uniwersytetu prywatnego". Pierwszą siedzibą lubelskiej
uczelni wyższej był gmach Seminarium Duchownego, z którego po długich pertraktacjach z generałem-gubernatorem austriackim zostało wyprowadzone wojsko okupacyjne. Tu odbywały się pierwsze wykłady. Biblioteka natomiast została umieszczona w budynkach pobernardyńskiego klasztoru. Pod koniec września 1918 roku rozpoczęto rekrutację młodzieży na pierwszy rok studiów, przystosowując jednocześnie gmach Seminarium Duchownego do zadań wyższej
uczelni. Pierwsze trzy wydziały, na które przyjmowano kandydatów to: Wydział Prawa Kanonicznego i Nauk Moralnych, Prawa i Nauk Społeczno-Ekonomicznych oraz Nauk Humanistycznych. Planowano też otwieranie dalszych
wydziałów. Najpierw jednak miał powstać Instytut Narodowy i Instytut Pedagogiczny. Ten ostatni z inicjatywy i za pieniądze skarbnika Franciszka Skąpskiego.
Projekt statutu w artykule pierwszym określał istotę i zadania nowej uczelni.
Było tam powiedziane, że:
„Uniwersytet w Lublinie jest instytucją naukową, mającą za zadanie prowadzenie badań
naukowych oraz dawanie młodzieży bezstronnego i gruntownego wykształcenia naukowego,
niezbędnego do umiejętnej samodzielnej i pożytecznej działalnos'ci zawodowej i społecznej.
Rozwijając umysł słuchaczów Uniwersytet ma zarazem na celu wyrabianie w nich silnych
i szlachetnych ludzi, by przez to przysparzać krajowi dzielnych obywateli".
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Przy planowanym Instytucie Pedagogicznym miało powstać gimnazjum męskie i żeńskie, seminarium nauczycielskie i szkoła podstawowa jako zaplecze
dos'wiadczalne dla przyszłych nauczycieli. Celem instytutu było przygotowanie
zawodowo-pedagogiczne przyszłych nauczycieli szkół średnich. Drugi z wyżej
wymienionych instytutów miał za zadanie „wychowanie działaczy zawodowych,
którzy by nieustannie potęgowali nasze życie zbiorowe i umieli budzić w społeczeństwie polskim zdolności do rozwiązywania zagadnień naszego bytu". Polski
Instytut Narodowy pozostał do końca w sferze projektu.
Z powyższego widać, że organizatorzy Uniwersytetu Katolickiego w Lublinie
kładli nacisk na edukację ludzi świeckich. Kształcenie duchowieństwa pozostawiano wydziałom teologicznym na uniwersytetach krajowych i zagranicznych.
Przygotowana w Uniwersytecie Katolickim młodzież świecka stanowić miała
kadrę inteligencji katolickiej, która wraz z duchowieństwem mogła podjąć odpowiedzialność za losy Kościoła w Polsce. Do realizacji tego celu dążył uniwersytet
konsekwentnie przez cały okres międzywojenny. Jego wydziały kościelne odgrywały w kształceniu duchowieństwa rolę minimalną, rozbudowywano natomiast
wydziały świeckie. W tym duchu działały także organizacje młodzieżowe z „Odrodzeniem" na czele.
W okresie międzywojennym w rozwoju uniwersytetu można wyróżnić cztery
okresy. Pierwszy to lata rektorstwa ks. Radziszewskiego (1918-1922). Charakteryzuje się on staraniami o stworzenie struktury organizacyjnej nowej uczelni,
zebraniem kadry naukowo-dydaktycznej, wybraniem władz i staraniami o uprawnienia państwowe. Nie mniej ważne były pomieszczenia do zajęć dydaktycznych
i dla zakładów naukowych. Na wybudowanie nowych gmachów nie było wtedy
pieniędzy, ponieważ majątki oraz kopalnie i konta bankowe głównych fundatorów
KUL-u, Jaroszyńskiego i Skąpskiego, zostały w porewolucyjnej Rosji znacjonalizowane. Na szczęście Naczelnik Państwa Józef Piłsudski przekazał na rzecz
uniwersytetu koszary „świętokrzyskie" — dawny klasztor Dominikanów Obserwantów, w którym do dnia dzisiejszego mieści się KUL. Przejęcie budynków
nastąpiło w 1919 roku, ale prowadzenie w nich zajęć mogło nastąpić dopiero po
gruntownym remoncie, gdyż wcześniej mieścił się tu szpital zakaźny. Tymczasem w styczniu 1919 roku został erygowany nowy wydział, czwarty już, Wydział
Teologiczny. Przybywało studentów, pomieszczenia w Seminarium Duchownym
nie wystarczały, trzeba więc było pospiesznie remontować budynki poszpitalne.
Wychodząc naprzeciw zapotrzebowaniom społecznym uniwersytet od stycznia 1919 roku otworzył tzw. Powszechne Wykłady Uniwersyteckie i Wykłady
Publiczne, cieszące się dużą popularnością. Wykładowcami byli profesorowie
Uniwersytetu Lubelskiego oraz zapraszani goście z Wilna i Lwowa. Rozwijała
się w tym czasie działalność samopomocowa wśród młodzieży akademickiej.
Powstawały kola naukowe oraz stowarzyszenia ideowe i polityczne.
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Trudne lata 1922/23-1923/24 to drugi okres rozwoju Uniwersytetu Katolickiego. Dominują tu starania o uprawnienia państwowe, prowadzona jest przebudowa gmachu oraz tworzy się zaplecze finansowe przez powołanie Towarzystwa
Uniwersytetu Lubelskiego. Uczelnia nie była w tym czasie do końca zorganizowana. Stan gmachu, sal wykładowych i zakładowych oraz pomieszczenia Biblioteki Uniwersyteckiej nie pozwalały na prawidłową pracę.
Trzeci okres rozwoju uniwersytetu to utrwalenie bytu materialnego i prawnego uczelni. Aniela hr. Potulicka tworzy fundację w 1925 roku, która ma utrzymywać uniwersytet. Stało się to, jak podkreślił rektor Kruszyński, „w chwili
najbardziej krytycznej dla uniwersytetu, kiedy mianowicie czyniono nam zarzut,
że nie posiadając podstawy materialnej nie może liczyć na rychłe uprawnienia".
Utworzenie Fundacji Potulickiej przyczyniło się do nadania uczelni osobowości
prawnej, prawa nadawania stopni naukowych i zatwierdzenia statutu, w którym
w artykule 1. nazwa uczelni brzmi: Katolicki Uniwersytet Lubelski. W roku
1928 przemianowane zostało Towarzystwo Uniwersytetu Lubelskiego na Towarzystwo Przyjaciół Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego — obie nazwy dotąd
są używane. W nowej ustawie o szkołach akademickich, uchwalonej przez sejm
15 marca 1933 roku, w artykule 55., został między innymi także K U L uznany
za „prywatną szkołę akademicką".
Okres czwarty (1933—1939) to lata stabilizacji i spokoju. Uczelnia rozwija stę, pod względem naukowym ma duże osiągnięcia, zatrudnia też wysoko wykwalifikowaną kadrę naukową. To zadecydowało, że w 1938 roku minister WRiOP, profesor Wojciech Świętoslawski, wniósł na sejm rządowy projekt
ustawy o nadaniu Katolickiemu Uniwersytetowi Lubelskiemu pełnych praw państwowych szkół akademickich. W uzasadnieniu projektu minister podał krótką
historię uniwersytetu, jego organizację wewnętrzną jako dobrą i skład zespołu
nauczającego: 2 profesorów honorowych, 27 profesorów zwyczajnych i nadzwyczajnych, 11 zastępców profesorów, 2 prowadzących wykłady zlecone, 9 asystentów i 4 lektorów. Minister podkreślił wybitną działalność naukową i pedagogiczną uczelni w jej dwudziestoletnim istnieniu. Wniosek ministra w obu izbach
został przyjęty i w dniu 9 kwietnia 1938 roku ukazała się ustawa o nadaniu Katolickiemu Uniwersytetowi Lubelskiemu pełnych praw państwowej szkoły akademickiej.
W latach trzydziestych liczba studentów bardzo szybko wzrastała z 345
w roku akademickim 1934/35 do ponad 1400 w roku akademickim 1937/38.
Gros tej młodzieży studiowało na prawie i ekonomii, ponad 1000 osób, około
150 na humanistyce, reszta na pozostałych kierunkach.
Obok Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego jezuici w 1926 roku zorganizowali Wydział Teologiczny, tzw. Kolegium Bobolanum. Na wzór Canisianum
w Innsbrucku było ono szkołą wychowawczą dla kleryków diecezjalnych i je-
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zuicką uczelnią teologiczną współpracującą z Katolickim Uniwersytetem Lubelskim. Współpraca ta polegała na otwarciu i prowadzeniu konwiktu dla księży
1 kleryków — studentów oraz przygotowaniu profesorów.
W latach 1922-1926 został zbudowany dzięki ofiarności społeczeństwa
polskiego i pomocy zagranicznej gmach przy ul. Racławickiej (dziś szpital
wojskowy), w którym w roku akademickim 1926/27 zamieszkało 12 księży, 16
kleryków i 8 braci. Liczba studentów każdego roku zwiększała się dochodząc do
121 w roku 1939.
Początkowo kolegium miało charakter studium teologicznego, ale po opracowaniu statutu w 1931 roku zostało przemianowane na Wydział Teologiczny,
który organizacyjnie niczym nie różnił się od uniwersyteckich wydziałów teologicznych. Statut ten, z drobnymi poprawkami wprowadzonymi po wydaniu
zarządzeń wykonawczych do konstytucji „Deus scientiarum Dominus" przez Papieską Kongregację Seminariów i Uniwersytetów w 1932 roku oraz statutów
dla jezuickich wydziałów teologicznych i filozoficznych opracowanych w 1934
roku na polecenie generała Ledóchowskiego, obowiązywał do końca istnienia
„Bobolanum". Ze strony kościelnej Wydział Teologiczny „Bobolanum" został
zatwierdzony przez Rzymską Kongregację Studiów Uniwersyteckich 8 września
1932 roku. W tym też roku została przeniesiona Akademia Teologiczna jezuicka
z Krakowa do Lublina i połączona z Wydziałem Teologicznym „Bobolanum".
Według statutu wydział ten kształcił członków zakonu w naukach teologicznych,
słuchaczami byli głównie klerycy jezuiccy. Profesorowie wywodzili się wyłącznie
z zakonu jezuickiego, a kanclerzem uczelni był każdorazowy generał jezuitów,
sprawujący swoją władzę przez miejscowego prowincjała. Generał mianował rektora na okres trzech lat. Profesorowie zwyczajni musieli uzyskać aprobatę generała i Stolicy Apostolskiej. Wydział miał 9 katedr: 2 Teologii Fundamentalnej,
2 Teologii Dogmatycznej, 2 Pisma Świętego, 1 Teologii Moralnej i Pastoralnej,
1 Katedrę Prawa Kanonicznego i 1 Historii Kościoła, Patrologii i Archeologii
Chrześcijańskiej. Ponadto prowadzone były zajęcia kursowe z liturgiki, ascetyki, katechetyki, teologii wschodniej chrześcijańskiej oraz lektoraty języków
greckiego i hebrajskiego. Warunkiem studiowania na Wydziale Teologicznym
„Bobolanum" była matura i trzyletnie studia filozoficzne wraz z naukami pomocniczymi.
Rozporządzenie Rady Ministrów z 8 listopada 1929 roku o zakładach naukowych i egzaminach szkolnych wymienia wśród wyższych uczelni i zakładów
naukowych także Wydział Teologiczny jezuitów w Lublinie. Prawa te nie został)nigdy cofnięte.
Studia teologiczne w „Bobolanum" były prowadzone na dwóch odrębnych
kursach. Na wyższych studiowali klerycy zdolniejsi, dobrze zaliczający egzaminy. Program studiów mieli rozbudowany o przedmioty teologiczne i kończyli je
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ze stopniem licencjata. Kurs niższy, przeznaczony dla kleryków mniej zdolnych,
byl bez dyplomu i miał kierunek duszpasterski.
Po wybuchu II wojny s'wiatowej „Bobolanum" podzieliło losy wyższych
uczelni polskich. Wojska niemieckie zajęły gmach, księża profesorowie i studenci ścieśnieni zostali początkowo w jednej części bocznego skrzydła, a po
paru dniach całkowicie usunięci z uczelni. Bogata biblioteka znalazła się w magazynach Biblioteki im. H. Łopacińskiego, gdzie przetrwała wojnę z niewielkimi
stratami. Budynek Wydziału Teologicznego „Bobolanum" przez całą wojnę pełnił
funkcję szpitala wojennego, a po wyzwoleniu ulokował się tu szpital wojskowy
i pozostaje w nim do dziś.
W 1930 roku otwarta została w Lublinie Wyższa Szkoła Talmudyczna (Jeszywas Chachmej). Założycielem jej był wybitny badacz Talmudu — rabin Majerów
Szapiro. Zajmował się nie tylko badaniem Talmudu, ale był także działaczem
społecznym i wychowawcą religijnym młodzieży, a od roku 1922 także posłem
na sejm Rzeczypospolitej Polskiej z ramienia Żydów ortodoksyjnych. Koncepcję
założenia centralnego ośrodka wiedzy tałmudycznej podniósł on w 1923 roku
na światowym kongresie Żydów w Wiedniu. Miała ona skupiać w swoich murach młodzież pragnąca studiować na poziomie średnim i wyższym. Inicjatywa
ta została przyjęta, a sam Szapiro stał się jej realizatorem.
Lublin nieprzypadkowo został siedzibą Jeszywy. Istniały bowiem dawne
tradycje nauki tałmudycznej w mieście sięgające X V I wieku. Tu zbierały się
sejmiki żydowskie, na które przybywali rabini, uczeni i przewodniczący kahałów
z całej Rzeczypospolitej. W Lublinie od 1518 roku działała szkoła talmudyczna,
którą obdarzył przywilejami król Zygmunt August. Upadła ona w X V I I I wieku.
Jeszywa została wybudowana w latach 1924-30 ze składek społeczności
żydowskiej całego niemal świata. Ulokowano ją przy ul. Lubartowskiej 85 na
ofiarowanym przez Samuela Eichenbauna placu. Gmach o sporej kubaturze
przystosowany był do celów dydaktyczno-internatowych. Mieściło się tu całe
zaplecze gospodarcze i administracyjne, biblioteka z dwoma czytelniami, sale
wykładowe oraz internat na około 200 uczniów. Obok sal wykładowych i sali
konferencyjnej znajdowała się bożnica Jeszywy. Do szkoły przylegał ogród
urządzony na park spacerowo-wypoczynkowy dla słuchaczy.
Uczelnia Mędrców Lublina składała się z dwóch części — szkoły przygotowawczej „Wechine" — dla młodzieży w wieku szkolnym, z której co zdolniejsi
przechodzili do Wyższej Uczelni Tałmudycznej. Była to szkoła przyszłych rabinów skupiająca najzdolniejszą młodzież żydowską. Na czele szkoły stało Kolegium Rabinów — wybitnych przedstawicieli wiedzy tałmudycznej, stanowili
oni kierownictwo naukowe. Spośród siebie wybierali rektora, który bezpośrednio
kierował szkołą. Jeszywa liczyła około 200 słuchaczy, wszyscy mieszkali w internacie. Studia trwały 3 lata i obejmowały naukę Talmudu, ogólne przygotowanie
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umysłowe, kształcenie etyczne, wyrabianie zamiłowania do pracy społecznej oraz
umiejętności przewodzenia Żydom. Przygotowywała więc kandydatów na rabinów i uczonych oraz działaczy społecznych. Egzaminy semestralne przyjmował
rektor, zaś końcowe Kolegium Rabinów. Pierwsze dyplomy rozdano w 1934 roku.
Okupacja niemiecka przyniosła zagładę Jeszywie. Wymordowano wykładowców i studentów, zniszczono urządzenia i bibliotekę. Nigdy odtąd Szkoła Mędrców w Lublinie nie wznowiła działalności.
Okres okupacji hitlerowskiej dla wszystkich polskich uczelni był bardzo
ciężki. Eksterminacyjna polityka nazistowska od pierwszych dni działań wojennych wymierzona była przeciwko kulturze polskiej. Likwidacja jej ośrodków,
szkolnictwa średniego i wyższego oraz wyznaniowego, inteligencji, twórców i naukowców, a także całego dorobku kulturalnego była prowadzona systematycznie
i planowo. Podobnie jak Uniwersytet Jagielloński K U L przeżył w listopadzie
1939 roku Sonderaktion. Aresztowano i osadzono w więzieniach na Zamku profesorów, studentów i pracowników administracji, zniszczono mienie i zdewastowano gmach uczelni. Najdotkliwsze straty poniósł uniwersytet w ludziach. Zginęło, zostało zamordowanych albo dotkniętych represjami okupanta kilkadziesiąt
osób. Nie odstraszyło to pracowników i studentów od włączenia się w nurt tajnego
nauczania i walki konspiracyjnej. Tajne nauczanie prowadzone było w różnych
miejscach Polski. Na terenie samego Lublina w latach 1941-1943 odbywały się
wykłady i ćwiczenia z prawa. W Warszawie w latach 1943-1944 pod kierunkiem
ks. prof. Henryka Insadoweskiego — byłego dziekana Wydziału Prawa Kanonicznego — funkcjonował Wydział Prawa Kanonicznego KUL, a w Kielcach
i okolicy Wydział Prawa i Nauk Społeczno-Ekonomicznych K U L oraz Prawa
Kanonicznego kierowane przez ks. prof. Piotra Kałwę — późniejszego biskupa
lubelskiego. Studenci K U L uczestniczyli w ruchu oporu, w tajnych redakcjach
i drukarniach, byli także cichociemnymi.

UCZELNIE LUBLINA PO I I WOJNIE ŚWIATOWEJ

W kilka dni po wyzwoleniu Lublina w 1944 roku zebrali się u ks. prof. Kruszyńskiego — byłego rektora K U L — ocalali z pogromu hitlerowskiego profesorowie. Podjęli decyzję wznowienia działalności uniwersytetu w możliwie najkrótszym czasie. Organizację i starania u władz państwowych ( P K W N ) o otwarcie KUL-u w jego przedwojennym kształcie powierzono ks. prof. Antoniemu
Słomkowskiemu. Po wielu zabiegach i staraniach o zgodę na wznowienie zajęć
dydaktycznych, a przede wszystkim na wyprowadzenie z gmachu szpitala wojskowego, 21 sierpnia 1944 roku zapadła decyzja o naborze kandydatów na pierwszy rok studiów. Uroczysta inauguracja roku akademickiego odbyła się 12 listo-
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pada, z udziałem przedstawicieli władz cywilnych i wojskowych. Uczestniczyli
w niej wybitni przedstawiciele świata kultury i nauki, którzy znajdowali się po
tej stronie frontu. W tym czasie zatrudnionych było w KUL-u 70 pracowników
naukowo-dydaktycznych, zarejestrowano ponad 1000 studentów, zapisy ciągle
jeszcze trwały.
Od samego początku uniwersytet przeżywał ogromne trudności materialne.
Władze państwowe odmawiały pomocy finansowej, a wpływy ze strony społeczeństwa były niewielkie. Przy wsparciu episkopatu szukano rozwiązań, które
mogłyby zapewnić uczelni minimum egzystencji. Galopująca inflacja stwarzała
dodatkowe trudności finansowe. Kiedy na początku lat pięćdziesiątych uporano
się z trudnościami materialnymi i uniwersytet zaczął się rozwijać, przyszły kłopoty polityczne. Władze komunistyczne postanowiły stopniowo likwidować Katolicki Uniwersytet Lubelski. Najpierw w 1949 roku zamknięto Wydział Prawa
i Nauk Społeczno-Ekonomicznych oraz w roku 1950/51 Studium Zagadnień Społecznych i Gospodarczych Wsi. Nastąpiło to w związku ze zmianami ideologicznymi i organizacyjnymi w nauce i programach kształcenia. W roku 1953
Ministerstwo Szkolnictwa Wyższego zamknęło w KUL-u pedagogikę, a w roku
1963 przystąpiono do likwidacji neofilologii na Wydziale Nauk Humanistycznych. Wcześniej, bo jeszcze w 1953 roku, odmówiono temu wydziałowi prawa
przeprowadzania przewodów doktorskich i habilitacyjnych. Jednocześnie zniesiono lub ograniczono do minimum działalność organizacji młodzieżowych o charakterze niezależnym i katolickim. W ramach ograniczania wpływów na społeczeństwo absolwentów KUL-u władze komunistyczne wprowadziły niskie limity
przyjęć kandydatów na pierwsze lata studiów oraz uruchomiły propagandę zniechęcającą młodzież do podejmowania nauki w KUL-u. Na domiar złego, chyba
po raz pierwszy w dziejach cywilizowanego świata, uniwersytet został w 1952
roku obłożony podatkiem dochodowym, i to wstecznie od 1946 roku. W tej sytuacji przetrwanie uczelni wydawało się niemożliwe. A jednak uniwersytet istniał,
utrzymywał kontakty naukowe z wieloma ośrodkami akademickimi na całym niemal świecie. Przyjmował u siebie znakomitych uczonych z Europy Zachodniej
i Ameryki. Szczególnie silne związki powstały z uniwersytetami w Belgii, Holandii, Włoszech i Francji, a także Niemczech Zachodnich, Stanach Zjednoczonych
i Kanadzie. Kontakty te w okresie zagrożenia bytu KUL-u stanowiły jego siłę.
Liczne odwiedziny uczonych i więź z ośrodkami uniwersyteckimi Zachodu pozwoliły na stopniowe wychodzenie KUL-u z komunistycznego getta. Połowa lat
siedemdziesiątych to okres przełomowy w dziejach powojennych uniwersytetu,
nastąpiła wtedy zmiana polityki rządu wobec KUL-u. Najpierw przyszła zgoda
na rozbudowę gmachu głównego. Potem przyszła zgoda Ministerstwa Szkolnictwa Wyższego na zorganizowanie w KUL-u Szkoły Letniej Kultury i Języka
Polskiego dla cudzoziemców. Ale dopiero powstanie „Solidarności" otworzyło
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w pełni drogę do przywrócenia i odbudowania zlikwidowanych wcześniej wydziałów i sekcji. Przywrócone też zostały uprawnienia do nadawania stopni naukowych doktora i doktora habilitowanego Wydziałowi Nauk Humanistycznych.
Od końca lat osiemdziesiątych K U L rozwija się, powstają nowe kierunki studiów, przybywa też młodzieży podejmującej naukę. Liczba studentów stacjonarnych, eksternistów i doktorantów, łącznie z filią w Stalowej Woli, przekracza 14
tysięcy osób. Buduje się nowe gmachy dydaktyczne i akademiki. Po reorganizacji w latach osiemdziesiątych struktura organizacyjna Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego jest następująca: Wydział Teologiczny z sekcjami — teologii
dogmatycznej, teologii fundamentalnej, teologii moralnej i teologii duchowości
oraz instytutami — historii kościoła, nauk biblijnych, teologii pastoralnej, ekumenicznej i muzykologii — łącznie 16 katedr i 13 zakładów; Wydział Prawa
Kanonicznego i Świeckiego ma tylko 2 sekcje — prawa kanonicznego i prawa
— łącznie 22 katedry i 4 zakłady, Wydział Filozofii również 2 sekcje — filozofii
teoretycznej oraz filozofii przyrody i ochrony środowiska — łącznie 26 katedr
i 11 zakładów naukowych; Wydział Nauk Humanistycznych skupia sekcje: historii, historii sztuki, filologii angielskiej, filologii germańskiej i sekcje filologii
słowiańskiej — łącznie 46 katedr i 15 zakładów naukowych. Ponadto jednostki
pozasekcyjne to: Katedra Antropologii, Katedra Literatury Porównawczej, Katedra Językoznawstwa Ogólnego, Studium Języka i Kultury Polskiej dla Studentów Zagranicznych oraz Szkoła Letnia Kultury i Języka Polskiego, Wydział
Nauk Społecznych z czterema sekcjami — społeczną, pedagogiczną, psychologiczną i ekonomiczną — łącznie 39 katedr i 15 zakładów naukowych. Wymienić także trzeba międzywydziałowe zakłady i instytuty: Instytut Geografii Historycznej Kościoła w Polsce, Międzywydziałowy Zakład Badań nad Antykiem
Chrześcijańskim, Międzywydziałowy Zakład Historii Kultury w Średniowieczu,
Międzywydziałowy Zakład Badań nad Literaturą Religijną, Ośrodek Archiwa,
Biblioteki i Muzea Kościelne, Międzywydziałowy Zakład Badań nad Kulturą
Bizantyńsko-Słowiańską, Międzywydziałowy Zakład Leksykograficzny, Międzywydziałowy Zakład Badań nad Twórczością Cypriana Norwida, Instytut Jana
Pawła II, Instytut Badań nad Polonią i Duszpasterstwem Polonijnym, Studium
Praktycznej Nauki Języków Obcych. Ściśle związane z uniwersytetem są: dział
wydawniczo-poligraficzny i Towarzystwo Naukowe K U L oraz Biblioteka Uniwersytecka.
Uniwersytet współpracuje z wieloma uczelniami i instytutami naukowymi za
granicą. Kontakty te kształtowane były przez władze uczelniane od początków
istnienia KUL-u. Uprzywilejowane miejsce w tych kontaktach zajmuje Stolica
Apostolska, szczególnie po wyborze kard. Karola Wojtyły — profesora KUL-u
— na papieża, głównie z Kongregacją ds. Wychowania Katolickiego. Dowodem
otwartości uniwersytetu na kontakty z zagranicą jest jego przynależność do or-
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ganizacji, w skali s'wiatowej, jaką jest Association Internationale des Universites
(Międzynarodowe Stowarzyszenie Uniwersytetów). Drugą Międzynarodową organizacją, do której należy KUL, jest Fćdćration Internationale des Universitćs
Catholiąues (Międzynarodowa Federacja Uniwersytetów Katolickich). W roku
1977 zgromadzenie ogólne delegatów FIUC odbyło się w KUL-u. Systematycznie uczelnia bierze udział w dorocznych spotkaniach rektorów uniwersytetów
europejskich. W roku 1991 spotkanie takie miało miejsce w Akademii Teologii
Katolickiej w Warszawie i na KUL-u. Powołano wtedy Fćdćration des Universitćs
Catholiąues Europćennes (Federacja Uniwersytetów Katolickich Europejskich).
Na zasadzie członka stowarzyszonego K U L uczestniczy w Konferencji Rektorów
Europejskich. Współpracę oraz wymianę doświadczeń naukowych uniwersytet
prowadzi: z Katolickim Uniwersytetem w Louvain-la-Neuve, Katolickim Uniwersytetem Leuven, z Katholicke Universiteit Brussel, Catholic University of
America w Waszyngtonie. W latach siedemdziesiątych współpracowały z K U L -em Yale University i Sudbury University. Ożywione i bliskie kontakty trwają
od roku 1979 z Katolickim Uniwersytetem Sacro Cuore w Mediolanie, Tilburg
University, Universitć Paris IV (Sorbona), De Paul University — Chicago oraz
Sogang University w Seulu. Przed paru laty podpisana została umowa o współpracy z Radą Generalną Wandei i trzema instytucjami naukowymi z tego regionu:
Instytutem Katolickim Studiów Wyższych w La Roche sur You, Międzynarodowym Ośrodkiem Nauczania Języka i Kultury w Foussais — Payrć oraz Wyższym
Instytutem Zawodowym w Fontenay-le-Comte oraz Szkołą Środków Masowego
Przekazu w Nantes. W tym też czasie podpisano umowę o współpracy z Uniwersytetem w Trnawie. Owocnie współpracują z KUL-em Katolicki Uniwersytet
w Nijmegen, Instytut Katolicki w Paryżu, Katolicki Uniwersytet w Eichstatt, Uniwersytet Genewski, Uniwersytet we Fryburgu, Uniwersytet per Stranieri w Perugii, Uniwersytet w Moguncji. Dla pełnego obrazu wymienić tu należy papieskie uniwersytety w Rzymie, uniwersytety katolickie w Lille, Augers i Lyonie,
University of Michigan, szkoły w Orchard Lake, Deamen College, Uniwersytet
w Oxfordzie, Uniwersytet w Bambergu, Uniwersytecki Instytut Technologiczny
w Bourges oraz niedawno utworzony Uniwersytet Centralnej Europy w Pradze.
Zestawienie to nie oddaje całego obrazu współpracy międzynarodowej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.
Dużą rolę w kontaktach międzynarodowych spełniają fundacje naukowe.
Uniwersytet oraz jego pracownicy korzystają ze stypendiów, dofinansowywania
inwestycji i zakupu sprzętu komputerowego.
W KUL-u studiują obcokrajowcy jako studenci, doktoranci i na stażach naukowych. Do roku 1993 wydano dla nich 36 dyplomów magisterskich, 8 doktorskich i 1 doktora habilitowanego. Obecnie na studiach dziennych jest 252 osoby,
większość z Europy Środkowowschodniej.
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Katolicki Uniwersytet Lubelski wykształcił wiele tysięcy młodzieży. W jego
murach studiowali i wykładali Ojciec Święty — Jan Paweł II, Prymas Tysiąclecia
— Stefan kardynał Wyszyński i większość biskupów polskich. Wielu pracowników KUL-u zajmuje wysokie stanowiska w dyplomacji i administracji państwowej. Dwudziestu sześciu wybitnych uczonych świata uniwersytet uhonorował
najwyższym odznaczeniem — doktoratem honorowym. Za zasługi dla KUL-u
kilkadziesiąt osób i instytucji na całym świecie zostało odznaczonych Medalem
za Zasługi dla Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.
Kiedy w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim odbywała się pierwsza po
wojnie inauguracja roku akademickiego, trwały już przygotowania do otwarcia
w Lublinie uniwersytetu państwowego. Decyzja o jego utworzeniu zapadła ostatecznie na posiedzeniu P K W N w dniu 23 października 1944 roku. W nowo
powstałej uczelni działały 4 wydziały: lekarski, przyrodniczy, rolny i weterynaryjny. W samym dekrecie powołującym uniwersytet istniała zapowiedź możliwości tworzenia, w miarę potrzeby, nowych wydziałów i kierunków badawczych.
Sprecyzowana została również nazwa „państwowej szkoły akademickiej" jako:
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Dzięki usilnym staraniom lubelskiej Izby Aptekarskiej Ministerstwo Oświaty już na początku stycznia 1945
roku wyraziło zgodę na otwarcie Wydziału Farmacji. W swoich założeniach uniwersytet ma na celu kształcenie sił naukowych i specjalistów we wszystkich
dziedzinach nauki oraz prowadzenie prac naukowo-badawczych.
Nowa uczelnia nie dysponowała początkowo zapleczem w postaci budynków,
pomieszczeń dydaktycznych, laboratoriów i bibliotek zakładowych. Wszystko to
trzeba było organizować od podstaw. Chętnie w tym względzie przychodziło
z pomocą UMCS-owi społeczeństwo Lublina. Zajęcia dydaktyczne na niektórych
kierunkach faktycznie rozpoczęły się 3 stycznia 1945 roku. Pierwsza inauguracja
roku akademickiego odbyła się dnia 14 tegoż miesiąca, w czasie której rektor
prof. Henryk Raabe złożył sprawozdanie z trzymiesięcznej działalności i nakreślił
cel nowo powstałej uczelni. Mimo ogromnych trudności i trwającej jeszcze wojny
w pierwszym roku akademickim zorganizowano 35 katedr, w których zatrudniono
42 profesorów i 80 asystentów. Studiowało łącznie 806 słuchaczy, w tym na
pierwszym roku 676 i 130 na lalach wyższych. Najwięcej przyjęto na medycynę
— 200 osób, weterynarię — 180 osób, na Wydział Przyrodniczy — 126 osób,
na Wydział Rolny 120 osób i Farmaceutyczny 50 osób.
Zakończenie wojny i stopniowe umacnianie się władzy PRL przyniosło
uczelni dobre warunki do szybkiego rozwoju. Wzrosła znacznie liczba zakładów
i pracowni naukowych, początkowo rozrzuconych w różnych punktach miasta,
co było dużą przeszkodą w realizowaniu zadań dydaktycznych. Rozumiały to
władze miejskie przekazując uczelni teren pod budowę osiedla uniwersyteckiego.
Dzięki przychylności władz państwowych, wytrwałych starań władz uczelni
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zaledwie w kilka lat powstało w Lublinie miasteczko akademickie. Nowe gmachy
dydaktyczne i administracyjne oraz domy akademickie z zapleczem socjalnym
i obsługą medyczną dla kilku tysięcy studentów. W roku akademickiem 1946/47
zajęcia dydaktyczne w UMCS-ie odbywały się na wszystkich latach studiów.
Naukę pobierało wtedy już ponad 2500 osób. Personel nauczający wynosił: 71
samodzielnych pracowników nauki i 280 pomocniczych. Zorganizowanych było
83 zakłady naukowe, 11 klinik na Wydziale Lekarskim i 4 na Weterynaryjnym.
Istniały coraz większe trudności z kompletowaniem kadry naukowej, gdyż
po zakończeniu wojny otwierały działalność wyższe uczelnie w Poznaniu, Warszawie oraz Krakowie i ściągały rozproszoną dotąd, także i na Lubelszczyźnie,
swoją kadrę naukowo-dydaktyczną. Odchodzili więc profesorowie wcześniej zatrudnieni tak w KUL-u, jak i UMCS-ie. Należało więc kształcić własną kadrę
młodych naukowców. W ciągu dwóch pierwszych lat działalności naukowo-dydaktycznej w UMCS-ie wydano 110 dyplomów lekarskich i magisterskich, odbyło sie 23 przewody doktorskie i 25 osób uzyskało tytuły docenta. W 1949
roku otwarty został Wydział Prawa. Władze miejskie przydzieliły nowemu wydziałowi pałac Radziwiłłowski przy pl. Litewskim. Wydział ten zapoczątkował kierunek studiów społeczno-humanistycznych. W tym samym czasie władze
komunistyczne zamknęły w KUL-u Wydział Prawa i Nauk Społeczno-Ekonomicznych.
W roku 1950 Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej został zreformowany.
Wydzielono z niego dwa wydziały Lekarski i Farmaceutyczny i utworzono z nich
Akademię Medyczną jako odrębną uczelnię. Natomiast dla wzmocnienia kierunków przyrodniczych, osłabionych faktem odejścia dwóch wydziałów, w roku następnym Wydział Matematyczno-Przyrodniczy został podzielony na dwa odrębne
wydziały: Matematyki, Fizyki i Chemii oraz Wydział Biologii i Nauk o Ziemi.
W roku 1952 powstał Wydział Humanistyczny. Początkowo miał tylko katedry historyczne, a od roku 1953 także filologii polskiej. Istniejące wcześniej
katedry: Filozofii, Pedagogiki i Archeologii zostały włączone do Wydziału Humanistycznego. Jednocześnie reformowano Wydział Rolny i Weterynaryjny, a w
roku akademickim 1953/54 z istniejącego przy Wydziale Rolnym studium zootechnicznego, utworzono Wydział Zootechniczny. Po tej reorganizacji uczelnia
miała 7 wydziałów oraz samodzielne jednostki: Studium Wychowania Fizycznego
i Studium Języków Obcych. Naukę pobierało w tym czasie około 3 tys. osób.
Obchodząc pierwsze dziesięciolecie działalności naukowo-dydaktycznej UMCS
mógł się pochwalić sporymi osiągnięciami. Wydano bowiem w latach 19441954 dyplomów ukończenia studiów 2159, przeprowadzono 45 habilitacji i 145
przewodów doktorskich.
Na progu nowego dziesięciolecia uczelnia przechodziła dalsze zmiany organizacyjne. Uchwałą Rady Ministrów z 1 września 1955 roku z Wydziału Rolnego,
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Weterynaryjnego i Zootechnicznego została utworzona Wyższa Szkoła Rolnicza.
W wyniku tego podziału w UMCS-ie zostały tylko cztery wydziały: Biologii
i Nauki o Ziemi, Matematyki, Fizyki i Chemii, Prawa i Humanistyki. Zmniejszyła się też liczba pracowników i studentów. Dopiero na swoje dwudziestolecie
uczelnia powiększyła się o Wydział Ekonomiczny. Młodzież kształciła się wtedy
na 16 kierunkach studiów, a prace badawcze prowadzone były w 64 katedrach
i 72 zakładach naukowych. Zwiększyła się też liczba studentów do 4810 osób.
Zajęcia odbywały się na studiach stacjonarnych, zaocznych i eksternistycznych.
Wprowadzone zostały zajęcia w tzw. zawodowym studium administracyjnym.
Uczelnia prowadziła ponadto dwa punkty konsultacyjne w Rzeszowie i Zamościu. Na mocy zarządzenia ministra oświaty i szkolnictwa wyższego punkt konsultacyjny w Rzeszowie został przekształcony w 1969 roku w filię UMCS-u
oraz powołano drugą filię w Białej Podlaskiej. W pierwszej prowadzone było
studium administracyjne, później także ekonomiczne, w drugiej Wyższe Studia Nauczycielskie. Powstały też nowe punkty konsultacyjne w Puławach i Tarnobrzegu.
Nowej reformy struktury uczelnianej dokonano w roku akademickim 1970/71.
W miejsce dotychczasowych katedr utworzono 15 instytutów naukowo-badawczych obejmujących 76 zakładów dydaktycznych. Zmiany strukturalne uczelni
podyktowane były rzekomymi przeobrażeniami zachodzącymi w gospodarce narodowej. Miały one połączyć indywidualną myśl twórczą z kolektywizmem.
W tym też roku uniwersytet po raz pierwszy nadał stopnie doktora honorowego
5 uczonym z kraju i z zagranicy.
W latach siedemdziesiątych odnotować należy kolejny etap rozwoju uczelni.
Otrzymuje ona większe dotacje państwowe, może więc zatrudniać więcej pracowników naukowych. W roku 1973 powstaje Wydział Pedagogiki i Psychologii.
Utworzone zostały także nowe kierunki studiów: 7 na pedagogice i 1 na Wydziale
Prawa — zaoczna specjalizacja w zakresie gospodarki mieszkaniowej. Na Wydziale Humanistycznym otworzono specjalizację w zakresie filologii romańskiej,
a na Wydziale Ekonomicznym — uzupełniające studia magisterskie z ekonomii dla absolwentów filii rzeszowskiej. Uruchomiono także studia podyplomowe
i zaoczne dla nauczycieli.
W trzydziestolecie pracy naukowej i dydaktycznej spadły na UMCS kolejne
zaszczyty. Sztandar uczelni został udekorowany Krzyżem Wielkim Orderu Odrodzenia Polski. Inaugurację roku akademickiego 2 października 1974 roku zaszczycił przewodniczący Rady Państwa prof. Henryk Jabłoński. Podsumowując
dorobek uczelni, rektor mówił o ponad tysiącu przeprowadzonych doktoratów,
350 habilitacjach i kilku tysiącach absolwentów.
Do końca lat siedemdziesiątych nie nastąpiły poważniejsze zmiany w strukturze uniwersytetu. Czynnych było 6 wydziałów, o których była mowa wyżej,
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2 międzyuczelniane instytuty: Filozofii i Socjologii oraz Nauk Politycznych.
W obrębie wydziałów działało 19 instytutów i 102 zakłady naukowe, ponadto
kilka zespołów badawczych i pracowni naukowych. Prowadzonych było 7 punktów konsultacyjnych: Dęblinie, Jarosławiu, Mielcu, Międzyrzecu Podlaskim, Radomiu, Stalowej Woli i Zamos'ciu oraz filia w Rzeszowie z kierunkami: administracji i ekonomii.
W wyniku porozumienia z 15 stycznia 1975 roku pomiędzy Towarzystwem
Łączności z Polonią Zagraniczna „Polonia", a UMCS-em utworzone zostało
Polonijne Centrum Kulturalno-Oświatowe, które prowadzi działalność wśród
Polaków poza granicami kraju.
Pracownicy naukowi UMCS-u w końcu lat siedemdziesiątych i w latach
osiemdziesiątych wykonywali badania własne, zamówione — rządowe, węzłowe,
resortowe i międzyresortowe, koordynowane centralnie. W sumie pracowano nad
150 problemami badawczymi własnymi i 250 zamówionymi. Publikowano rocznie około 100 książek, 1200 rozpraw i artykułów, z tego część w wydawnictwach
zagranicznych.
Kolejny rozwój struktury organizacyjnej uniwersytetu nastąpił w roku 1989.
Wtedy z Wydziału Matematyki, Fizyki i Chemii wyodrębnił się Wydział Chemii,
a z Wydziału Pedagogiki i Psychologii — Instytut Wychowania Artystycznego.
W tym też roku Międzyuczelniany Instytut Filozofii i Socjologii przekształcił
się w wydział, a w roku 1993 Instytut Nauk Politycznych w Wydział Politologii. Tak więc obecnie uniwersytet ma 9 wydziałów: Wydział Biologii i Nauk
0 Ziemi, Wydział Matematyki i Fizyki, Wydział Chemii, Wydział Prawa i Administracji, Wydział Humanistyczny, Wydział Ekonomiczny, Wydział Pedagogiki
1 Psychologii, Wydział Filozofii i Socjologii i Wydział Politologii. Ponadto działa
Instytut Wychowania Artystycznego oraz filia w Rzeszowie. Zatrudnionych jest
1600 nauczycieli akademickich, w tym 121 profesorów tytularnych, 114 profesorów UMCS-u, 86 doktorów habilitowanych oraz kilkuset asystentów i nauczycieli
przedmiotów. Na 23 kierunkach studiów dziennych, 14 zaocznych, a także na studiach podyplomowych — doktoranckich — kształci się 23 300 słuchaczy, z tego
14 180 na studiach stacjonarnych.
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej prowadzi szeroką współpracę z ośrodkami naukowymi i uczelniami zagranicznymi: w Innsbrucku — Austria; Ołomuńcu — Czechy; Grenoble III, Limoges — Francja; Kassel — Niemcy; Umea
— Szwajcaria; University of Minnesota; Lock Haven University, Blufften College
— USA; Uniwersytet Lajosa Kossutha w Debreczynie — Węgry; uniwersytetami
w Camerino i Mediolanie — Włochy; Hogeschool Gelderland w Arnhem — Holandia; a także z uniwersytetami we Lwowie — Ukraina; Mińsku — Białoruś oraz
Kioto — Japonia. Uniwersytet uczestniczy w programach: TEMPUS, CEEPUS
(Central European Exchange Program of University Studies), Akcji Jean Monnet
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— Polska (w ramach PHARE/SIERRA) oraz Konferencji Rektorów Uniwersytetów Nadbałtyckich.
Mimo obiektywnych trudności uniwersytet stale się rozwija, powiększa swoją
bazę lokalową. W budowie są obiekty dla kierunku biotechnologii, dla Biblioteki
Głównej, dla Centrum Języka i Kultury Polskiej dla Polonii i Cudzoziemców
oraz obiekty sportowe.
Istotne znaczenie dla nowo utworzonej Akademii Medycznej miało zarządzenie ministra z 7 stycznia 1950 roku w sprawie państwowych szpitali klinicznych
i przekazanie ich akademii. Dotychczasowe pracownie rozbudowano i powiększono o nowe laboratoria, tworząc w ten sposób lepsze warunki do prac badawczych i kształcenia studentów. Przełomowym momentem dla uczelni był rok
1957, kiedy to rozpoczęto budowę gmachów zespołu klinicznego „ A " na Czechowie, łącznie z zapleczem gospodarczym oraz akademikami dla studentów.
W powstałym zespole znalazło pomieszczenie 8 klinik, zespół sal operacyjnych,
Centralny Zakład Radiologii, Centralne Laboratorium Kliniczne i apteka. Kliniki
dysponują salami dydaktycznymi, czytelniami i pracowniami niezbędnymi do
prowadzenia zajęć. Przy klinikach zorganizowanych zostało 12 przychodni z gabinetami specjalistycznymi. W pierwszych trzydziestu latach działalności lubelskiej akademii i szpitali klinicznych leczeniem i udzielaniem porad medycznych
objęto ponad 6,5 min chorych.
Akademia Medyczna poza rozbudową bazy materialnej rozwijała przede
wszystkim swój potencjał naukowy. Kształcono nowe kadry pracowników naukowych różnych szczebli. Studiująca młodzież zdobywała dyplomy lekarzy
i farmaceutów, a później także stomatologów i magistrów pielęgniarstwa. Początkowo udzielano konsultacji, następnie wzięto pod nadzór szpitale na terenie
całego województwa. Powoli akademia dochodziła do pełnego przekroju medycznego. Obecnie są tu wszystkie wydziały: Lekarski z Oddziałem Stomatologicznym, Farmaceutyczny ze specjalnościami i Pielęgniarski z oddziałem zaocznym.
Działania akademii sprowadzają się do następujących płaszczyzn: naukowobadawczej, dydaktyczno-wychowawczej, wysoko specjalistycznego leczenia
chorych i nadzoru fachowego nad służbą zdrowia całego regionu obejmującego
pięć województw. Pierwsza z tych płaszczyzn gwarantuje tworzenie się wysoko
kwalifikowanej kadry naukowej. Miarą osiągnięć naukowych uczelni są nadawane stopnie naukowe. Do końca lat siedemdziesiątych na Wydziale Lekarskim
habilitowało się 161 osób, a stopnie doktorskie na obu wydziałach Lekarskim
i Farmaceutycznym łącznie zdobyło 648 osób. Kadra naukowa w końcu lat siedemdziesiątych przedstawiała się następująco: II profesorów zwyczajnych, 31
profesorów nadzwyczajnych, 71 docentów, 247 adiunktów, 23 wykładowców
i starszych wykładowców, 157 starszych asystentów, 99 asystentów i 21 stażystów. Lubelska Akademia Medyczna skupiła u siebie wielu znakomitych, świa-
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towej sławy profesorów, takich jak: Tadeusz Krwawicz, Mieczysław Stelmasiak,
Stanisław Grzycki, Roman Michałowski, Stanisław Piątkowski, Helena Mysakowska, Zdzisław Kleinrok i wielu innych, nie wymienionych, a którzy swoimi
osiągnięciami badawczymi przyczynili się do postępu wiedzy medycznej.
Główną troską władz uczelni, w całym okresie jej istnienia, było organizowanie i realizacja studiów — nauczanie młodzieży określonych umiejętnos'ci
medycznych oraz wpajanie zasad etycznych i moralnych związanych z tym zawodem. Są to zagadnienia trudne wynikające z przykładu osobistego, głębokiej
wiedzy i zdolnos'ci dydaktycznych nauczających. W swej większos'ci ci pracownicy naukowi akademii warunki te spełniali. Jak wynika z badań L. Jabłońskiego
i L. Kowieskiego, do roku 1978 wykształcenie medyczne otrzymało 8917 osób.
Jest to liczba wysoka, jes'li weźmie się pod uwagę fakt, że Akademia Medyczna
w Lublinie organizowana była od podstaw, bez wczes'niejszej tradycji i zaplecza
lokalowego. Wszystko to można było osiągnąć dzięki w pełni oddanej i niestrudzonej pracy i całkowitemu poświęceniu się rektorów, dziekanów i całej kadry
naukowo-dydaktycznej.
Podobnie jak Akademia Medyczna, Wyższa Szkoła Rolnicza w Lublinie powstała w 1955 roku na bazie trzech wydziałów UMCS-u, a mianowicie Wydziału
Rolnego, Wydziału Weterynaryjnego i Wydziału Zootechnicznego. Wkrótce po
utworzeniu Wyższa Szkoła Rolnicza przekształcona została w Akademię Rolniczą w Lublinie. Nawiązywała ona do tradycji puławsko-lubelskiego ośrodka nauk
rolniczych, jednego z najstarszych w kraju. Instytut Politechniczny i Rolniczo-Leśny w Puławach powstał w 1862 roku, po zlikwidowaniu Instytutu w Marymoncie pod Warszawą. W kilka lat później, w 1869 roku, instytut puławski został
zreorganizowany i jako Instytut Gospodarstwa Wiejskiego i Leśnictwa istniał
do I wojny światowej. Po odzyskaniu niepodległości i szybkim rozwoju uczelni
warszawskich, w tym Wyższej Szkoły Rolniczej, później Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego, ośrodek puławski przekształcono w 1921 roku w Państwowy
Instytut Naukowy Gospodarstwa Wiejskiego. Do wybuchu II wojny światowej
instytut rozwijał badania naukowe i prowadził doświadczenia w następujących
wydziałach: Gleboznawstwo, Rolniczym, Ogrodniczym, Chorób i Szkodników
Roślin, Produkcji Zwierzęcej, Weterynaryjnym oraz Ekonomiki Rolnej Drobnych
Gospodarstw Wiejskich. Rezultaty tych badań, obejmujących całość problematyki rolniczej, przyniosły w okresie międzywojennym wiele ważnych dla nauki
i produkcji wyników. Instytut wykształcił też fachową kadrę naukową.
W czasie II wojny światowej działalność instytutu była sparaliżowana. Władze okupacyjne zmieniły jego dotychczasową strukturę i nazwę na Rolniczy Zakład Badawczy Gubernatorstwa w Puławach. Nie miał on wielkich możliwości
działania, spełniał natomiast funkcję schroniska dla wielu pracowników naukowych z całej Polski. Po wyzwoleniu i utworzeniu na UMCS-ie wydziałów roi-
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niczych naukowcy ci mogli podjąć tu pracę, tworząc wyjątkowo dobrą kadrę
naukową.
Wydziały rolnicze, a później Wyższa Szkoła Rolnicza, przyniosły Lubelszczyźnie duże korzyści, przyczyniły się do powstania kadry wykształconych agroi zootechników. Przyśpieszyły także proces kształcenia młodej kadry naukowej
dla placówek naukowo-badawczych w regionie lubelskim. Powstały zatem warunki kadrowe do powołania oprócz instytutu w Puławach wielu placówek badawczych w samym Lublinie, takich jak: Lubelski Oddział Instytutu Melioracji
i Użytków Zielonych, Zakład Agrofizyki PAN i Centralne Laboratorium Przemysłu Paszowego. Rozrosła się także i sama uczelnia. Do trzech wydziałów
przeniesionych z UMCS-u przybyły dwa nowe: Wydział Ogrodniczy i Wydział
Techniki Rolnej. Reorganizację przeszedł również instytut puławski. Po przeniesieniu z Puław do Lublina niektórych kierunków naukowych zmieniła się też
nazwa tej placówki na Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach. Stał się on wiodącym resortowym ośrodkiem w zakresie rozpoznania przyrodniczych warunków rolnictwa oraz technologii produkcji roślinnej. Ponadto
powołano tu dział pszczelarski jako Oddział Instytutu Sadownictwa w Skierniewicach.
Z powyższego, bardzo zresztą skrótowego, zestawienia wynika, że w latach
1944-1979 powstała w Lublinie wielowydziałowa uczelnia rolnicza prowadząca
badania naukowe oraz kształcenie w podstawowych kierunkach rolniczej działalności. Obok niej rozwinęły działalność o charakterze naukowo-badawczym trzy
wyżej wymienione instytuty w Lublinie i instytut puławski. W sumie lubelskie
i puławskie placówki naukowe stanowią w tej dziedzinie jeden z ważniejszych
ośrodków naukowych w kraju. Rozporządza on dobrze przygotowaną kadrą naukową we wszystkich ważniejszych dyscyplinach i kierunkach, znaną nie tylko
w kraju, ale i za granicą. W dziedzinie gleboznawstwa ośrodek lubelsko-puławski odegrał ważną rolę w rozwoju polskiego rolnictwa. Zaliczyć tu należy prace
badawcze w dziedzinie hodowli i uprawy roślin oraz hodowli i chowu zwierząt.
W Puławach wyhodowano wiele odmian i form roślin uprawnych. Upowszechniono liczne gatunki roślin warzywnych i podjęto na większą skalę uprawę tytoniu i chmielu, systematycznie prowadzi się badania nad kukurydzą i roślinami
strączkowymi. Rezultaty badań naukowych pracowników Akademii Rolniczej
przyniosły im duże uznanie za rozwiązania takich problemów, jak przeciwdziałanie erozji gleb i podnoszenie ich żyzności, zwiększenie efektywności nawożenia
mineralnego, podniesienie wydajności plonów przez wykorzystanie nowych odmian zbóż, roślin okopowych i pastewnych, zabezpieczenie upraw i plonów przed
wszelkiego rodzaju szkodnikami. Dalej osiągnięcia w dziedzinie produkcyjności
zwierząt gospodarskich, badania nowych leków, ekologia i ochrona środowiska,
konstrukcja maszyn rolniczych i mechanizacja gospodarki roślinnej i zwierzę-
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cej. Wyniki badań naukowych akademii konfrontowane są z osiągnięciami nauki światowej. Sprzyja temu prowadzona od lat współpraca z równorzędnymi
ośrodkami naukowymi za granicami kraju: Lwowskim Instytutem Rolniczym
w Dublanach, Instytutem Zooweterynaryjnym we Lwowie, Wyższym Instytutem
Budowy Maszyn, Mechanizacji i Elektryfikacji Rolnictwa w Ruse — Bułgaria.
Także poprzez liczne wyjazdy zagraniczne i przyjmowanie zagranicznych uczonych w Lublinie.
W chwili powstania Akademii Rolniczej w Lublinie istniało 35 katedr naukowo-dydaktycznych, w których pracowało 49 samodzielnych pracowników nauki i 211 pomocniczych. Studiowało wtedy ponad 1600 studentów. Natomiast na
początku lat osiemdziesiątych katedr było 48 i 5 studiów międzywydziałowych,
w których pracowało 81 samodzielnych pracowników nauki, 19 wykładowców
i starszych wykładowców oraz 250 asystentów. Łączna liczba studentów przekroczyła 4 tysiące.
Reforma struktury organizacyjnej akademii nastąpiła w 1970 roku. Zniesiono
wtedy katedry, a na ich miejsce powołano 17 instytutów. Zachowano jedynie
3 samodzielne katedry. Utworzono ponadto Centralne Laboratorium Aparaturowe
oraz zachowano Studium Języków Obcych, Studium Wojskowe i Studium Wychowania Fizycznego jako jednostki ogólnouczelniane. Nowo utworzone instytuty wchodziły w skład wydziałów: Rolniczego, Ogrodniczego, Weterynaryjnego
i Techniki Rolnej. Struktura ta zachowała się do lat dziewięćdziesiątych.
Uczelnia szczyci się osiągnięciami w dziedzinie prac badawczych i kształcenia kadry. Wydano kilkanaście tysięcy dyplomów magistra inżyniera rolnictwa,
lekarza weterynarii oraz magistra inżyniera zootechnika. Stopień doktora uzyskało kilkaset osób, przeprowadzono kilkadziesiąt przewodów habilitacyjnych.
Pracownicy naukowi akademii opublikowali wiele prac naukowych, popularnonaukowych, podręczników i skryptów, uczestniczyli w zjazdach krajowych
i zagranicznych, wygłaszając referaty i prezentując swoje osiągnięcia naukowe.
Spośród wszystkich wyższych uczelni Lublina Akademia Rolnicza ma dotąd najwięcej członków Polskiej Akademii Nauk.
Dalszy rozwój Akademii Rolniczej w Lublinie to rozbudowa istniejących
kierunków oraz tworzenie nowych wydziałów. Wiąże się to z planowanym przeniesieniem akademii, co jest już częściowo realizowane, na tereny majątku doświadczalnego Felin. Występuje konieczność inwestycji budowlanych niezbędnych zarówno dla prac badawczych, jak i dydaktycznych.
Najmłodszą spośród uczelni lubelskich jest Wyższa Szkoła Inżynieryjna —
Politechnika Lubelska. Powstała ona w 1953 roku jako Wieczorowa Szkoła Inżynieryjna. Początki były bardzo trudne. Brakowało lokali, wyposażenia i pomocy
naukowych. Pierwszy własny gmach szkoła otrzymała w 1958 roku od Wojewódzkiej Rady Narodowej, a byl to pałac Sobieskich przy ul. Dąbrowskiego 13
26 Lublin w dziejach i kulturze Polski
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(dziś: Bernardyńska). Po gruntownym remoncie w 1962 roku inaugurację roku
akademickiego obchodzono we własnym budynku.
Początkowo jednowydziałowa uczelnia — istniał tylko Wydział Mechaniczny
— szybko się rozwijała. W 1964 roku powstał Wydział Elektryczny, a w następnym roku Studium Budownictwa, przekształcone później w Wydział Budownictwa Lądowego z dwoma kierunkami: budownictwa lądowego i inżynierii sanitarnej. Ważną datą w rozwoju placówki jest rok 1965, kiedy Rada Ministrów
podjęła uchwałę o przekształceniu Wieczorowej Szkoły Inżynieryjnej w Wyższą
Szkołę Inżynieryjną ze studiami dziennymi, wieczorowymi i zaocznymi. Władze miasta Lublina w 1969 roku przekazały nowej uczelni technicznej plac przy
ul. Nadbystrzyckiej pod budowę miasteczka akademickiego. Stosunkowo szybko
powstały budynki dydaktyczne i akademiki dla studentów. W roku akademickim 1974/75 wprowadzili się tu pierwsi studenci oraz instytuty: Przetwarzanie
i Użytkowanie Energii Elektrycznej i Technologii oraz Eksploatacji Maszyn. Pod
koniec roku 1975 sprowadził się do nowego miasteczka Instytut Inżynierii Budowlanej i Sanitarnej oraz Instytut Technologii i Eksploatacji Maszyn. Systematycznie rozbudowywano uczelnię i przenoszono instytuty i wydziały do nowej
siedziby. Ten szybki rozwój wiązał się z rosnącą z roku na rok liczbą studentów,
która pod koniec lat siedemdziesiątych dochodziła do 3300 osób. Oczywiście
musiano też zatrudniać coraz więcej wykładowców. Na początku lat siedemdziesiątych pracowało w WSI 186 pracowników naukowo-dydaktycznych, ponadto
z Politechniki Warszawskiej dojeżdżało z wykładami 5 profesorów i 4 docentów. Korzystano również z pomocy pracowników UMCS-u i AR-u. Działalność
Szkoły Inżynieryjnej wiąże się z zakładami produkcyjnymi, toteż prowadzi ona
3 punkty konsultacyjne: przy Kraśnickiej Fabryce Wyrobów Metalowych, Zakładach Wytwórczych Sprzętu Instalacyjnego w Poniatowej i Zakładach Azotowych
w Puławach. Ma też kontakty i wymianę myśli technicznej z uczelniami zagranicznymi.
Nowe zadania stanęły przed WSI w związku z budową i eksploatacją
Lubelskiego Zagłębia Węglowego. Analiza stanu dróg, mostów, prognozowanie
wskaźników techniczno-ekonomicznych w głębokich kopalniach oraz zużycie
materiałów na dużych głębokościach prowadzone były w zakładach naukowych
WSI w Lublinie.
Doniosłym wydarzeniem w dziejach uczelni było otrzymanie w 1973 roku
prawa kształcenia studentów według jednolitych programów studiów magisterskich, realizowanych dotychczas tylko w politechnikach. Odtąd Wyższa Szkoła
Inżynieryjna w Lublinie wydawała absolwentom dyplomy magistra inżyniera.
Byl to ważny krok na drodze do Lubelskiej Politechniki.
W związku z powyższym przeprowadzono zmiany w warstwie organizacyjnej uczelni. Wprowadzono strukturę bezwydzialową, powołując 4 instytuty speł-
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niające funkcje wydziałów oraz szereg jednostek pozainstytutowych. W ramach
instytutów funkcjonowały zakłady dydaktyczne, zajmujące się organizacją procesu dydaktycznego. Badania naukowe i kształcenie kadry prowadziły dyrekcje
instytutów, powołując do okresTonych zadań zespoły badawcze. Rady instytutów
podejmowały decyzje o ważności problemów badawczych. Zespoły naukowe powołano dopiero w 1979 roku. Ta nowa struktura organizacyjna sprzyjała szybkiemu rozwojowi kadry naukowej, co sprawiło, że w roku 1977 uczelnia uzyskała
prawo nadawania stopnia naukowego doktora nauk technicznych przez Instytut
Przetwórstwa i Użytkowania Energii Elektrycznej.
Wprowadzenie programu politechnicznego, uprawnienia do nadawania stopni
doktorskich, zgromadzenie wysoko kwalifikowanej kadry naukowej, wysoki poziom prowadzonych badań naukowych — wszystko to stało się podstawą do
przekształcenia rozporządzeniem Rady Ministrów 1 sierpnia 1977 roku Wyższej
Szkoły Inżynieryjnej w Politechnikę Lubelską. Wprowadzona w 1973 roku instytutowa struktura organizacyjna z niewielkimi zmianami istnieje w politechnice
do dziś. Jest więc 5 instytutów, w tym 4 na prawach wydziałów oraz 7 jednostek
międzywydziałowych. Są to: Instytut Technologii i Eksploatacji Maszyn, Instytut
Przetwarzania i Użytkowania Energii Elektrycznej, Instytut Inżynierii Budowlanej i Sanitarnej, Instytut Organizacji i Zarządzania oraz Instytut Matematyki
Fizyki i Chemii. Ponadto: Biblioteka Główna, Studium Języków Obcych, Studium Wychowania Fizycznego i Sportu oraz Studium Wojskowe. Oprócz tego
działają: Zakład Metod i Technik Nauczania, Ośrodek Obliczeniowy, Studium
Nauk Społecznych i Zakład Aparatury. W latach osiemdziesiątych Politechnika
Lubelska zatrudniała: 52 profesorów i docentów, 92 starszych wykładowców, 88
adiunktów, 104 asystentów i 17 nauczycieli i lektorów. Uczelnia od początku
jest zaangażowana w realizację rządowych programów badawczych, problemów
węzłowych i międzyresortowych oraz badań podstawowych. Wykonuje się tu
zamówienia jednostek gospodarki narodowej oraz badania własne. Wymiernym
osiągnięciem prowadzonych w placówce badań naukowych są opracowania nowych technologii, patenty i publikacje.

ANNA SOCHACKA

RODOWODY LUBELSKICH DZIELNIC
W granicach dzisiejszego Lublina znajdują się rozległe tereny, na których
w przeszłości istniały liczne wsie, folwarki, jurydyki tworzące osadnicze zaplecze miasta. Niektóre z tych osad dały początek współczesnym dzielnicom,
po innych jedynym śladem, wskazującym, gdzie były położone, są nazwy ulic,
placów, a czasem tylko ogródków działkowych. W krótkim szkicu nie sposób
przedstawić historii wszystkich podlubelskich osad wchłoniętych przez miasto,
warto jednak pokazać ich początki, by zdać sobie sprawę z kierunków i form
zagospodarowywania najbliższej, ściśle z Lublinem związanej okolicy.
Ośrodek lubelski rozwinął się wokół przeprawy przez Bystrzycę, z której
niewątpliwie korzystali wędrowcy od najdawniejszych czasów. W miarę stabilne
osadnictwo pojawiło się jednak dopiero w średniowieczu, gdy poziom gospodarki
rolnej i stosunki społeczne pozwoliły na użytkowanie ziemi przez kolejne
pokolenia mieszkańców danej wsi.
W obrębie dzisiejszego Lublina jednym z najwcześniej zasiedlonych w sposób trwały punktów było wzgórze Czwartek, gdzie archeologowie stwierdzili
ślady zamieszkiwania średniowiecznych osadników już w V I wieku. Wyniesiony
nad poziom doliny rzeki teren był niewątpliwie atrakcyjnym miejscem do usytuowania siedzib ludzi, którzy podstawy swojej egzystencji mogli wiązać z obsługą podróżnych zmierzających do przeprawy, chociaż skądinąd położenie wsi
w sąsiedztwie ruchliwej drogi nie było zbyt bezpieczne. Dopiero zorganizowanie
struktur państwowych zapewniło opiekę i obronę takich ważnych strategicznie
punktów, spowodowało, że osiedlający się wokół nich ludzie mogli nie obawiać
się rabusiów czy najeźdźców. Nazwa osady pozwala przypuszczać, że stała się
ona ośrodkiem targowym, miejscem wymiany towarów, pozostającym pod opieką
i nadzorem urzędników książęcych odpowiedzialnych za spokój (mir targowy),
pobierających opłaty targowe i sprawujących jurysdykcję wobec uczestników
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wymiany. Większość osad o nazwach związanych z dniem odbywania targów tygodniowych powstała w X I wieku, tj. w okresie, gdy władcy piastowscy organizowali i umacniali system administracji i wykorzystania gospodarczego podległych
im terytoriów. Sądzić należy, że także lubelski Czwartek datuje swą targową
metrykę na początek doby piastowskiej w dziejach Polski. Targ na Czwartku
był zalążkiem miasta, rozwijającym się chyba dość prężnie, skoro najprawdopodobniej tutaj zbudowano pierwszy kościół dla mieszkańców potrzebujących
opieki duszpasterskiej. Nie znamy daty jego powstania, ale przypuszczać należy,
że miało to miejsce w czasach funkcjonowania taigu na Czwartku ( X I - X I I w.),
gdyż nadano świątyni wezwanie św. Mikołaja, ulubionego patrona kupców, co
niewątpliwie wynikało z handlowego charakteru osady.
Zasiedlenie wzgórza czwartkowskiego nie było zjawiskiem odosobnionym,
archeologia potwierdza równoczesne (od V I w.) istnienie osad na Białkowskiej
Górze oraz na wzgórzu staromiejskim, gdzie od VIII wieku mógł funkcjonować gród plemienny zbudowany jako miejsce schronienia okolicznych mieszkańców przed najazdami wrogów. Przypuszczalnie od strony południowo-wschodniej osłaniany był przez punkt obserwacji mchu w obrębie doliny Bystrzycy i na
brodzie przez rzekę, zwany Żmigrodem od sposobu powiadamiania o niebezpieczeństwie przy pomocy sygnałów dźwiękowych (np. gongu czy dzwonów).
Obronne urządzenia na wzgórzu staromiejskim straciły znaczenie, gdy tereny
nadbystrzyckie znalazły się w państwie piastowskim. Miało to miejsce najpewniej
w pierwszej połowie X wieku. Wtedy to prawdopodobnie spalony został gród
plemienny, a nowy, piastowski, ośrodek grodowy pełniący funkcje nie tylko
obronne, ale i rezydencjonalne — siedziba załogi zbrojnej, a może i urzędnika
książęcego administrującego zajętym terytorium — zbudowano przypuszczalnie
na Białkowskiej Górze, na wzniesieniu nad Czechówką, później powstał tu
cmentarz żydowski zwany Kirkutem. Wskazywać na taką pierwotną lokalizację
grodu lubelskiego zdaje się nazwa Grodzisko, którą określano ten teren jeszcze
w X V I i X V I I wieku, a także odkryte przez archeologów fragmenty wału
obronnego.
W drugiej polowie XI lub dopiero w XII wieku centrum grodowe zostało
przeniesione na przeciwległe wzgórze (dzisiejsze wzgórze zamkowe), lepiej bronione przez podmokłe doliny Czechówki i Bystrzycy. Drewniany pierwotnie gród
ok. połowy XIII wieku wzmocniony został murowanym donżonem istniejącym
do dziś.
Potrzeba wymiany towarów, która legła u podstaw powołania ośrodka targowego na Czwartku, dowodzi, że we wczesnym okresie rządów piastowskich musiały istnieć wokół Lublina liczne osady, których mieszkańcy korzystali z owego
targu. Do nich z dużym prawdopodobieństwem możemy zaliczyć wieś dającą
początek dzisiejszej dzielnicy Dziesiąta. Pierwotna jej nazwa brzmiała Dziesiąte,
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co pozwala sądzić, że utworzona została w drodze osadzenia tu ludnos'ci niewolnej, zorganizowanej w system setno-dziesiętny, tj. tworzącej „dziesiątle", czyli
grupy skupiające po 10 niewolników — najczęściej jeńców — z dziesiętnikiem
na czele. Ten typ osadnictwa związany był z działalnością książąt potrzebujących
ludzi do obsługi rozsianych po kraju swoich dworów, tj. centrów zarządu dóbr
należących do władcy, połączonych często z grodem. Wydaje się więc, że początki wsi Dziesiąte należy łączyć z czasem organizowania gospodarki książęcej
pod osłoną grodu lubelskiego, najprawdopodobniej w XII wieku przekształconego w ośrodek kasztelański. Dziesiątka niewolników pracujących dla dworu
lubelskiego zniknęła w ciągu XIII wieku — może padła ofiarą najazdów czy
epidemii lub została przez książąt przeniesiona gdzie indziej, a może przekształciła się z niewolnych w grupę służebników. O ludności niewolnej w Dziesiątem
źródła pisane nie wspominają, natomiast w początkach X I V wieku, według informacji przekazanej przez Jana Długosza, mieszkali w tej wsi sokolnicy, tj. ludzie
hodujący i tresujący sokoły potrzebne na książęce polowania. Byli oni kategorią
ludności służebnej, tzn. wolnych osobiście poddanych księcia, zobowiązanych do
ściśle określonych, co do rodzaju, świadczeń na rzecz władcy lub jego współpracowników.
Z funkcjonowaniem wczesnośredniowiecznego grodu w Lublinie możemy też
wiązać powstanie wsi Bronowice i Wrotków. Wniosek taki opiera się na interpretacji ich nazw, znanych wprawdzie dopiero z zapisek z X I V wieku, kiedy
to miały już formy upodobnione do najpowszechniejszych nazw patronimicznych czy dzierżawczych, czyli jakoby wskazujących na imiona pierwotnych ich
mieszkańców lub właścicieli. Jednak bardziej prawdopodobne jest, że zostały
one utworzone jako oznaczenie miejsc usytuowania zapór w postaci bron (urządzeń obronnych) i wrót (miejsc zatrzymywania i kontroli osób idących drogą
ku grodowi). Takie punkty strażnicze otaczały grody książęce, tworząc system
zabezpieczenia dostępu do nich wrogowi. Przebywające w nich załogi zbrojne
zapewniały też dobre warunki dla innych osadników, dawały bowiem osłonę
przed rabunkiem. Położenie przy szlaku komunikacyjnym stwarzało mieszkańcom tak powstałej wsi szersze możliwości wymiany, nawiązywania kontaktów
i korzystania z wszelkich płynących z tego pożytków.
Piastowski gród książęcy w Lublinie zbudowany na wzgórzu zamkowym
przyciągał osadników w rejon wiodącego ku niemu traktu książęcego, biegnącego
przez sąsiednie wzniesienie staromiejskie. Wzrost rangi lubelskiego ośrodka jako
siedziby kasztelana spowodował ponowne zagęszczenie zabudowy inspirowane
m.in. przez czynniki kościelne. Z nadania władcy, prawdopodobnie księcia
Kazimierza Sprawiedliwego, od końca XII wieku na wzgórzu staromiejskim,
w rejonie dawnego grodu plemiennego, mieli swe posiadłości archidiakoni
lubelscy. Z fundacji książęcej zapewne zbudowano tu archidiakoński kościół
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św. Michała, do którego przeniesiona została z Czwartku parafia lubelska. Jest
to dowód na wzrost rangi osadnictwa staromiejskiego i przejmownie przez ten
ośrodek wiodących funkcji miastotwórczych. Widać to nie tylko w wędrówce
parafii, ale i w pojawieniu się taigu w obrębie osady archidiakońskiej.
W pewnym oddaleniu od ówczesnego Lublina, zapewne już w XIII wieku, posiadali dobra ziemskie protoplaści znanej później rodziny Firlejów, gdyż w 1317
roku bracia Ostasz i Dzierżek z Bejsc herbu Lewart uzyskali od Władysława Łokietka zezwolenie na przeniesienie na prawo niemieckie należących do nich licznych wsi, wśród których wymieniony został podlubelski Sławin. Rycerskie osady
w XIII wieku mogły też funkcjonować w rejonie Abramowie, gdzie w końcu X I V
wieku erygowano parafię, zatem rozwój wsi, predestynujący ją do tej roli, musiał wyróżniać ją z osadniczego otoczenia, przypuszczalnie więc trwał już dłuższy
czas i rozpoczął się może jeszcze w poprzednim stuleciu.
Szczególną koniunkturę gospodarczą i osadniczą przeżywał Lublin, jak
wiemy, w X I V wieku. Wyrazem jej była lokacja w 1317 roku miasta na prawie
magdeburskim. Pod nowy teren miejski przeznaczy! Władysław Łokietek grunty
na wzgórzu staromiejskim w rejonie dzisiejszego rynku. Plan miasta obejmował też część terenu zajętą przez osadę archidiakona. Książę w zamian darował
archidiakonowi wieś Dziesiąte, zabierając z niej sokolników. Miasto otrzymało
100 łanów (ok. 2400 ha) położonych na zachód i północny wschód od Starego
Miasta i Czwartku, tj. w rejonie dzisiejszych dzielnic Śródmieście i Kalinowszczyzna. Na tym obszarze powstały przedmieścia, gospodarczo i administracyjnie
związane ściśle z Lublinem. Wśród nich najbardziej liczące się i prężne było
Krakowskie Przedmieście, ulokowane przy drodze do stolicy ówczesnej Polski
— Krakowa — stąd też jego nazwa. Po przeciwległej stronie miasta rozwinęło
się Przedmieście Lwowskie, które jednak nie wykazywało podobnej dynamiki
osadniczej i w późniejszych wiekach zdominowały je folwarki.
W 1342 roku Kazimierz Wielki przy okazji sprzedaży wójtostwa lubelskiego
przekazał na uposażenie wójta swoje królewskie wsie: Bronowice i Konopnicę.
Odtąd wieś Bronowice stała się własnością kolejnych wójtów lubelskich aż do
1504 roku, gdy od synów Stanisława Morsztyna odkupiła ją rada miejska Lublina.
Konopnicą przejściowo władał starosta lubelski Włodek z Charbinowic, któremu
nadał ją w 1386 roku król Władysław Jagiełło, lecz w 1400 roku syn Włodka,
Piotr, sprzedał tę wieś za 600 grzywien radzie miejskiej Lublina. Cena wsi
wskazuje na jej wysoką wartość wynikającą niewątpliwie z dużego zaludnienia
i dobrego zagospodarowania. Była to już wówczas siedziba parafii z drewnianym
kościołem pod wezwaniem św. Katarzyny, przy którym działała znana od 1453
roku szkoła.
Zainteresowanie ostatnich Piastów rozwojem Lublina związane z ich polityczną aktywnością na wschodniej granicy państwa (zabiegi dynastyczne i walki
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zbrojne o Ruś Halicką) zaowocowało nowymi inwestycjami osadniczymi w pobliżu miasta. W 1364 roku król Kazimierz powierzył Grzegorzowi, synowi Przybka Tatarzyna z Błogocic, zadanie zorganizowania wsi Zemborzyce, przeznaczając na ten cel 33 łany w lasach nad Bystrzycą. Nadał też mającej powstać
wsi prawo magdeburskie — takie, jakim rządził się Lublin. Wieś rzeczywiście
powstała i zapewne dzięki bliskości Lublina rozwijała się bardzo szybko, skoro
w dziewięćdziesiąt lat później była już ośrodkiem parafialnym, a jej sołtysi w X V
wieku wchodzili w skład sądu wyższego prawa niemieckiego urzędującego na
zamku królewskim w Lublinie.
Nieco na północ od Zemborzyc, bliżej Lublina, istniała w X I V wieku
jeszcze jedna królewska wieś — Sulislawice, wymieniana w źródłach pisanych
od 1383 roku. Z niedalekim Wrotkowem sąsiadowała też królewska osada
młyńska zwana Chłopie, wprawdzie zapisana po raz pierwszy dopiero w 1409
roku, ale niewątpliwie starsza. Zarówno z Wrotkowem, jak i Zemborzycami
graniczyła osada o nazwie Rawszyce, należąca po części do króla, a po części do
szlachty. W X V I wieku Sulisławice, Chłopie i Rawszyce zostały wchłonięte przez
Wrotków i jedynymi po nich śladami w X X wieku pozostały nazwy: „folwark
chłopski", notowany między Wrotkowem a młynem zemborzyckim, i Rasice —
parów w pobliżu Zemborzyc.
XIV-wieczna koniunktura do rozwoju okolic Lublina widoczna była też we
włościach szlacheckich. Szczególnie dogodne po temu warunki, głównie dzięki
położeniu w bezpośrednim sąsiedztwie miasta i jego przedmieść, miał Czechów,
wieś odnotowana w 1326 roku w dochowanych do dziś zapiskach, własność
szlachecka niewątpliwie w 1369 roku, gdy jej dziedzicem był Stogniew, właściciel również tutejszego młyna. Czechów może już wtedy był dużą wsią, skoro
w X V wieku uprawiano tam 19,5 lana ziemi (przeszło 460 ha), zamieszkiwaną
przez kmieci umiejących korzystać z możliwości ciągnięcia zysków z popytu
na żywność w rozrastającym się mieście. Zamożności i przedsiębiorczości Czechowskich rolników dowodzi znana z X V wieku spółka zawiązana przez nich
w celach handlowych. Odkupowali oni od duchownych prawo do poboru dziesięcin, tzn. przysługującej Kościołowi daniny I /10 dochodów z uprawy ziemi,
oddawanej najczęściej w postaci co dziesiątego snopa zbieranego z pola. Niewątpliwie kmiecie z Czechowa dokonywali takich zakupów z myślą o zyskownym
odsprzedaniu zboża, musieli zatem organizować jego zbyt, kierując się perspektywą otrzymania wysokiej ceny czy to po przechowaniu do przednówka, czy po
dostarczeniu na lynki o większym popycie. Ludna i bogata wieś była źródłem
niemałych dochodów właścicieli, płynących nie tylko z czynszów kmiecych, ale
i z młyna, który dzięki przywilejowi uzyskanemu przez Stogniewa od Kazimierza
Wielkiego mógł młeć zboże przedmieszczan lubelskich i mieszkańców okolicznych wsi. Dawało to spore zyski, przedmiot zatargów w X V wieku ze starostami
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lubelskimi, patrzącymi niechętnym okiem na przemiał w konkurencyjnym dla
młynów starościńskich młynie szlacheckim.
Po przeciwległej stronie Lublina, przy drodze wiodącej do Szczebrzeszyna,
w X I V wieku znacznie rozwinęły się szlacheckie Abramowice. W 1398 roku
dziedzic tej wsi Sieciej z Grodźca ufundował tu kościół pod wezwaniem św.
Trójcy, św. Jakuba i Najświętszej Marii Panny, uposażając proboszcza 3 łanami
ziemi, karczmą, prawem łowienia ryb na własny użytek w stawie dziedzica oraz
dziesięciną z ról dworskich w Abramowicach. Parafia otrzymała też dziesięciny
z łanów kmiecych w tej wsi i w Wilczopolu należącym również do Siecieja.
Był on człowiekiem zamożnym, posiadającym w Lubelskiem kilka znacznych
majątków (poza Abramowicami i Wilczopolem miał także położone nad Wisłą
Chwałowice, Komorzyn i Ochodzę), mógł więc pozwolić sobie na podnoszącą
jego prestiż fundację kościoła. Służyła ona jednak przede wszystkim zaspokojeniu rzeczywistych potrzeb religijnych coraz liczniejszej ludności zasiedlającej
Abramowice i okolicę.
W ciągu X I V wieku zaludnienie terenów wokół Lublina znacznie wzrosło,
powstawały nowe wsie i osady podmiejskie. Najprawdopodobniej wtedy w te
strony przybyły grupy Żydów, którzy zamieszkali w pobliżu zamku na północny
wschód od miasta, przy drodze wiodącej w kierunku Litwy. Był to szlak
komunikacyjny coraz bardziej uczęszczany, szczególnie od ostatniej ćwierci X I V
wieku w związku z zawarciem unii polsko-litewskiej. Żydzi podjęli przy nim
działalność handlową, której śladem jest nazwa Żydowskie Kramy używana
w X V wieku na określenie osady będącej już wtedy folwarkiem. Handlowe
osiedle żydowskie zapewne zlikwidowano, a teren przejął folwark szlachecki,
który aż po X V I I I wiek nazywano Żydowskie, mimo że od końca X V I wieku
notowana jest też inna jego nazwa — Hejdów (dziś Hajdów).
W Lublinie od końca X I V wieku odbywały się zjazdy polsko-litewskie,
miały siedzibę szlacheckie sądy grodzkie i ziemskie, obradowały wiece sądowe,
a następnie sejmiki miejscowej szlachty. Przybywali więc tu często władcy, możni
i szlachta z dworzanami i służbą, których zapotrzebowanie na towary i usługi
stwarzało prężny rynek lokalny. Coroczne jarmarki z kolei przyciągały kupców
z bardzo nawet odległych stron. W tej sytuacji wsie i folwarki produkujące na zbyt
w Lublinie miały zagwarantowane niezawodne zyski. Dlatego zarówno król, jak
i szlachta, duchowni oraz mieszczanie dążyli do rozszerzania swoich posiadłości
ziemskich w tym rejonie. Odbywało się to nie tylko drogą powiększania osad już
istniejących, ale i poprzez tworzenie nowych gospodarstw folwarcznych lub wsi
zasiedlanych przez kmieci.
Podlubelskie królewszczyzny powiększyły się wtedy o nową wieś Tatary.
Legenda wiąże jej nazwę z bitwą Kazimierza Wielkiego z Tatarami stoczoną
rzekomo na tym miejscu, ale historia jej nie potwierdza. Bardziej prawdopodobne
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jest to, że wies' wzięła nazwę od osiedlonej tu ludności tatarskiej, co mogło
nastąpić w czasach Władysława Jagiełły; wiemy bowiem, że jego brat stryjeczny,
wielki książę litewski Witold osadzał Tatarów na Litwie. Niewykluczone więc,
że i Jagiełło korzystał z takich możliwości, tym bardziej że znane są darowizny
czynione mu przez Witolda z części jeńców tatarskich. Możliwe więc, że
zainteresowany osadnictwem tatarskim król ściągał do Polski grupy tej ludności
w celu wykorzystania jej jako czynnika przydatnego w obronie czy kontaktach
ze Wschodem. Sąd ten znajduje pewne uzasadnienie w fakcie, że według X V I -wiecznych przekazów w Tatarach mieszkali slużkowie zamkowi, a więc ludność
0 specyficznym statusie prawnym, sytuującym ją w hierarchii społecznej między
drobną szlachtą a kmieciami. Taki status był charakterystyczny dla osadników
ściąganych przez czynniki państwowe w celu zapewnienia obronności jakiegoś
terytorium lub usprawnienia jego obsługi administracyjnej. Na Litwie Tatarzy
osiedleni przez Witolda obciążani byli tego typu obowiązkami. Lubelskie Tatary
po raz pierwszy pojawiają się w źródłach historycznych w 1464 roku jako osiedle
graniczące z Bronowicami.
Ekonomiczna atrakcyjność posiadłości podlubelskich powodowała, że zabiegali o nie możni. Starosta lubelski Jan Szczekocki z Wojciechowa w 1453 roku
kupił od szlachcica Bogusza wieś Ponikwodę, notowaną w źródłach od 1426 roku.
Firlejowie ze Sławina przed 1456 rokiem lokowali obok swojej wsi nową osadę
nazwaną Wola Sławińska. Abramowice i zaginioną później osadę Jabłonka, dzięki
małżeństwu z Pachną, córką znanego nam już Siecieja, starosty lubelskiego, uzyskał na własność Jan z Ossolina, kasztelan radomski, a jego syn Andrzej odkupił
w 1473 roku od Firlejów Sławin i Sławińską Wolę. We wsi Czechów w latach
1418-1422 nabył dobra Mikołaj Cebulka, sekretarz i dyplomata wielkiego księcia litewskiego Witolda, a także pisarz ziemski lubelski. Gospodarował on wraz
z bratem Wojciechem, dziedzicem folwarku Żydowskie. Zmarł bezpotomnie i w
latach sześćdziesiątych X V wieku Czechów i Żydowskie poprzez małżeństwo
córki Wojciecha Katarzyny przejęli Wielogłowscy, od których z kolei w 1474
roku kupił je Piotr Koniński z Witowie. Jego syn Jan dzierżawił też królewskie
Zemborzyce i Sulisławice.
Z XV-wiecznej koniunktury korzystał też Kościół. W Dziesiątem archidiakoni
lubelscy założyli folwark, mieli 12 łanów zasiedlonych przez kmieci, karczmę
1 duży staw z młynem. Ufundowany przez Władysława Jagiełłę w latach 14261432 klasztor Brygidek (obecnie powizytkowski) otrzymał uposażenie w dość
odległych od Lublina Skrzynkach i Czerniejowie, ale pod miastem utworzył on
folwark leżący przy starej drodze do Krakowa — u zbiegu dzisiejszych ulic
Chopina, Lipowej, Piłsudskiego i Narutowicza. Podobny folwark usytuowany na
południowy zachód od brygidkowskiego miał kościół Św. Ducha, który wznieśli
na Krakowskim Przedmieściu mieszczanie lubelscy w początkach X V wieku
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jako świątynię, przy której w 1421 roku erygowano pierwszy lubelski szpital,
spełniający wówczas rolę przytułku dla bezdomnych i chorych. Na przełomie X V
i X V I wieku, gdy zbudowano biegnący wzdłuż folwarków klasztornych wodociąg
doprowadzający wodę dla Lublina z Wrotkowa, zaczęto je nazywać Rurami.
Obok Rur Brygidkowskich i Rur Świętoduskich w X V I wieku pojawiły się Rury
Jezuickie, własność osiadłego w Lublinie w 1582 roku zakonu jezuitów, a w X V I I
i X V I I I wieku również Rury Bonifraterskie, tj. folwark bonifratrów opiekujących
się szpitalem psychiatrycznym na Czwartku, oraz Rury Wizytkowskie należące do
sprowadzonych do Lublina w 1723 roku panien wizytek. Tak więc zakony osiadłe
w Lublinie w ciągu X V - X V I I I wieku zagospodarowały tereny rozciągające się
na południowy zachód od miasta, tworząc tu osiedla folwarczne.
Królewskie miasto Lublin, jak pamiętamy, posiadało dobra ziemskie na przedmieściach, gdzie jednak tereny uprawne kurczyły się w związku z zajmowaniem
ich pod różnorodną zabudowę, z wykupowaniem ich przez szlachtę itp. Bogatsi mieszczanie dążyli do nabywania ziemi szlacheckiej, co w X V wieku było
jeszcze możliwe, zanim zazdrosna o konkurencję szlachta nie wprowadziła zakazu posiadania przez mieszczan ziemi. W 1470 roku obywatel Lublina Maciej
Szklarz kupił od Szczekockich Ponikwodę, którą w dwanaście lat później jego
córka odsprzedała radzie miejskiej Lublina. W wójtowskich Bronowicach w X V
wieku obok łanów kmiecych założono folwark. Również na gruntach miejskich
powstawały folwarki bogatszych rodzin mieszczańskich. Pod murami miasta, od
ich południowej strony, na stoku wzniesienia o starodawnej nazwie Żmigród
miał swe posiadłości Mikołaj, syn Jana Wronki, który od tej posesji nazywał się
Żmigrodzki. W 1539 roku sprzedał je miastu. Inna rodzina mieszczańska — Lubomelscy — w X V I wieku miała rozległy 12-łanowy folwark tam, gdzie później
powstała Wieniawa.
Od końca X V wieku obserwujemy nasilenie dążeń właścicieli ziemi do organizowania produkcji rolnej w ramach gospodarstw folwarcznych. Stanowiły one
niejednokrotnie zalążki nowych osad, mających własne nazwy, często używane
do dziś. XV-wieczny rodowód miały wspomniane już Żydowskie, Rury i Żmigród. W X V I wieku proces tworzenia folwarków nasilił się znacznie. Wpływał
na to międzynarodowy charakter jarmarków lubelskich, które ułatwiały dostęp
produktów folwarcznych do rynków zbytu. Od końca X V I wieku rozszerzył się
też bardzo popyt na rynku lokalnym, gdy na sesje powołanego w 1578 roku Trybunału Koronnego zaczęła zjeżdżać liczna szlachta. Mnożyły się więc folwarki
tworzone na gruntach miejskich, na terenach dotąd nie zagospodarowanych, na
rolach wyrugowanych dotychczasowych użytkowników — kmieci. Ich nazwy
nawiązywały często do nazwiska właścicieli, np. w X V I I wieku mieszczańska
rodzina Łemków miała folwark zwany Lemszczyzna, przekształcony w XIX
wieku w wieś, której teren dzisiaj zajmuje osiedle domków i ogródki działkowe.
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Włączone do aglomeracji lubelskiej w 1959 roku zachowują starą nazwę Lemszczyzna, widoczną na planie miasta. W północno-zachodniej części dzisiejszego
Lublina istniał szlachecki folwark Bielszczyzna, którego nazwą nadał oznacza się
teren przez niego niegdyś zajmowany, choć zniknęła ona z oficjalnego użycia.
Bywały też przypadki przekształcania folwarków we wsie, jak to obserwujemy w Żydowskiem, gdzie na początku X V I I wieku powstała wieś Hejdów biorąca nazwę od nazwiska czy przezwiska właściciela lub użytkownika ról, „które
zowią Żydowskiem albo Heydowe".
Obsługą ciągnących do Lublina podróżnych zajmowano się w usytuowanych
na jego obrzeżach karczmach. Jedną z nich była notowana już w początkach
X V I wieku karczma Budzin stojąca nad brodem na Bystrzycy, na wschód od
miasta. Wokół niej wyrosło osiedle o tej samej, choć nieco przekształconej
nazwie — Budzyń, utrzymującej się do X X wieku, ale dziś już nie uwzględnianej
w oficjalnych opisach Lublina. Podobny „karczemny" rodowód ma Poczekajka,
na to bowiem wskazuje jej nazwa. Osiedle powstałe w pobliżu tej karczmy
w źródłach pojawiło się w końcu X I X wieku. Dzisiaj nazwę Poczekajka nosi
ulica w dzielnicy LSM.
Szlachta zainteresowana posiadłościami w pobliżu Lublina odkupowala ziemię od mieszczan, ale nie chciała poddawać się związanemu z nią prawu miejskiemu. Zabiegała więc u władców o zwolnienie tych ogrodów i placów od
sądownictwa miejskiego i obciążeń na rzecz miasta, pragnąc uprawnień podobnych do gruntów królewskich, niezależnych od władz miejskich. Uzyskawszy
taki przywilej organizowała w tych dobrach własny zarząd z wójtem na czele,
tworząc w ten sposób jurydyki. Za przykładem szlachty szły też instytucje duchowne. W ciągu X V I i X V I I wieku wokół Lublina powstały 23 jurydyki należące do niemieszczańskich właścicieli. Zajmijmy się tymi spośród nich, których nazwy przetrwały do dzisiaj jako oznaczenia ulic, dzielnic lub ich części.
Jedną z najwcześniej utworzonych jurydyk było zapewne królewskie Podzamcze, gdzie zamieszkiwała zamkowa służba, znajdowały się zabudowania gospodarcze zamku, browar i łaźnia, osiedlali się też rzemieślnicy, głównie Żydzi. Podzamcze miało własnego wójta, ławników, cechy, a pod koniec X V I
wieku otrzymało prawa miejskie. Królewska była również jurydyka Słomiany
Rynek w pobliżu Przedmieścia Lwowskiego, w X V I I wieku nazywana też Firlejowszczną od dzierżącego ją starosty lubelskiego Zbigniewa Firleja, a potem
w X V I I I wieku przemianowana na Kalinowszczyznę. Przywilej na jarmarki uzyskany przez nią w 1787 roku ukazuje aspiracje tej jurydyki do konkurowania
z Lublinem.
Status jurydyk uzyskały też posiadłości proboszcza lubelskiego i popa ruskiego. W X V I wieku kościół parafialny św. Michała miał ziemię położoną
w obrębie dzisiejszej Kalinowszczyzny, zwaną Probostwo I, a w X V I I wieku
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otrzymał przywilej na jurydykę Probostwo II, znajdującą się nieco na zachód
od poprzedniej. W X V I wieku również dla cerkwi ruskiej utworzono jurydykę
zwaną Bazylianówka od zakonu bazylianów, który przejął cerkiew w 1588 roku.
Lubelski klasztor Jezuitów, prowadzący kolegium i bursę, miał na utrzymanie
tych placówek os'wiatowych grunty zwane Bursaki, będące odrębną jurydyką
ustanowioną prawdopodobnie już w końcu X V I wieku.
Liczne jurydyki utworzyła szlachta: Białkowską Górę (dziś w północno-zachodniej części miasta), od 1552 roku własność Baltazara Białkowskiego; zapomnianą dziś Gorajszczyznę, położoną na południowy zachód od Bramy Krakowskiej, nazwaną tak od posiadającej ją rodziny Gorąjskich; Czechówkę Dolną,
obok utworzonej w XVII wieku wsi Czechówka Górna; Sierakowszczyznę, którą
na Siereniowskiej Górze (wschodnia część terenów przy ul. Lwowskiej) w początkach X V I I wieku posiadał pisarz grodzki lubelski Wojciech Sierakowski. Na
gruntach folwarku Lubomelskie w 1636 roku pojawiła się Wieniawa, miasteczko
lokowane przez Leszczyńskich, którzy nadali jej nazwę nawiązującą do ich herbu.
Pomyślny rozwój gospodarczy Lublina i okolic zakończył się w czasie wojen, które od połowy XVII wieku nękały Polskę. Zahamowało to procesy osadnicze w obrębie dzisiejszego Lublina. U progu tego niekorzystnego okresu widzimy miasto jako ośrodek handlowo-rzemieślniczy ściśle powiązany gospodarczo z otaczającymi go osiedlami, tj. przedmieściami, jurydykami, folwarkami i podmiejskimi wsiami. Był to ludny i dynamiczny kompleks osadniczy. Jednak w łonie tego organizmu, w miarę pogarszania się koniunktury,
nasilały się konflikty między społecznością miejską a właścicielami otaczających ją posiadłości niemieszczańskich. Tworzenie jurydyk miało bowiem skutki
nie tylko w postaci ograniczenia władzy miasta. Przede wszystkim zmniejszały one dochody mieszczan, stanowiąc konkurencję w handlu i wytwórczości. Wiele jurydyk miało własne targi, w karczmach prowadzono wyszynk
piwa produkowanego przez właścicieli jurydyk, co godziło w prawo lublinian do monopolu propinacyjnego. Jurydyki miały często własne cechy rzemieślnicze odbierające dochody organizacjom cechowym Lublina. Skargi lublinian i mieszczan z innych miast na jurydyki kierowane do króla i przedstawiane na sejmach miały ten skutek, że z oporami zgodzono się najpierw (w połowie XVII w.) tylko na likwidację odrębności prawnej jurydyk utworzonych na gruntach miejskich, ale to rozporządzenie okazało się
bezskuteczne wobec oporu szlachty i słabnięcia miast. W początkach XVIII
wieku w Lublinie tworzono nawet nowe jurydyki, jak np. wspomniane już
Probostwo II oraz Piaski założone na gruntach Bronowie, w okolicach dzisiejszego dworca kolejowego. Miasteczko to używało też nazwy Kazimierz
Nowy, zapewne jako odniesienie do Kazimierza — późniejszej dzielnicy Krakowa, gdyż Piaski koło Lublina, tak jak i podkrakowski Kazimierz zamiesz-
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kiwali głównie Żydzi, których liczba wzrosła tu szczególnie po 1780 roku,
gdy królewskim dekretem wyrugowano ich z miasta i Krakowskiego Przedmieścia.
Pewne ożywienie gospodarcze w XVIII wieku, szczególnie w drugiej jego
połowie, spowodowało pojawienie się na terenie podlubelskim trzech nowych
os'rodków, które w późniejszych czasach dały początek nowym dzielnicom. We
wschodnim rejonie dzisiejszego miasta w 1748 roku odnotowano nową zapewne
wieś Dębinę, w następnym stuleciu przemianowaną na Zadębie. Na przeciwległym, zachodnim, skraju miasta od 1787 roku znana jest osada Sławinek, dwór
i folwark będący własnością stryja Tadeusza Kościuszki, Józefa. W X I X wieku
Sławinek stał się dość znanym uzdrowiskiem. Na południe od miasta w końcu
X V I I I wieku powstał nowy folwark zwany Baki, zajmujący tereny wsi Rury Bonifraterskie. Nazwa Baki w X I X wieku została wyparta przez funkcjonujące już
w X V I I wieku określenie: Czuby, używane na oznaczenie wzniesień na skraju
doliny Bystrzycy powstałych między wyżłobionymi w lessie wąwozami. Folwark Baki vel Czuby (tak zapisano w 1884 r.) po pierwszej wojnie został rozparcelowany, jego miejsce zajęła Kolonia Rury-Czuby, dziś wyrosła tam jedna
z większych dzielnic Lublina nazwana pierwotnym, topograficznym określeniem
— Czuby.
Wiek XVIII na ogół jednak nie zaznaczył się większymi inwestycjami osadniczymi. Perspektywy prężniejszego rozwoju, rysujące się pod koniec tego stulecia
w związku z reformami Sejmu Czteroletniego (m.in. zniesienia jurydyk na mocy
Konstytucji 3 maja) zostały przecięte aktami rozbiorowymi. Powstanie kościuszkowskie, okupacja austriacka, wojny doby napoleońskiej nie sprzyjały rozrostowi
miasta. Dopiero stabilizacja sytuacji politycznej po 1815 roku i utworzenie guberni z siedzibą w Lublinie dały asumpt do napływu do miasta dużej liczby
ludności. Lublin pod względem liczby mieszkańców był po Warszawie drugim
miastem Królestwa Kongresowego.
W tym czasie administracyjne granice miasta obejmowały już, prócz dawnego Starego Miasta, także Krakowskie Przedmieście, Podzamcze, Czwartek, Kalinowszczyznę, Białkowską Górę, Słomiany Rynek, Sierakowszczyznę, folwark
Lemszczyznę, Bursaki, Tatary, Piaski i folwark Ponikwodę. Poza tymi granicami
znajdowały się inne miejskie posiadłości, tj. folwark Bronowice i miasteczko
Wieniawa wykupione przez skarb państwa od prywatnych właścicieli w 1827
roku. Po powstaniu styczniowym Wieniawa, w 1866 roku, została pozbawiona
praw miejskich.
X I X wiek w dziejach Lublina to okres wkraczania w dobę kapitalizmu, w której głównym czynnikiem stymulującym postępy osadnictwa w tym rejonie stały
się inwestycje przemysłowe. Początkowo były to manufaktury mieszczańskie, takie jak tytoniowa, założona w 1816 roku. W 1828 roku powstało nawet w Lubli-
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nie Towarzystwo Akcjonariuszy do wspierania fabryk. Wszystkie te inicjatywy
miały wpływ na rozwój przestrzenny miasta i na zagęszczanie się zaludnienia
jego okolic. Pierwsze osiedla o charakterze przemysłowym, tj. związane z funkcjonowaniem zakładów przetwórczych, odnotowujemy od połowy X I X wieku.
Były to: Kośminek, powstały jako osada przy założonym w 1861 roku przez
Michała Kośmińskiego młynie parowym; Firlejowszczyzna, skupiająca mieszkańców zatrudnionych w fabryce narzędzi rolniczych, zbudowanej na prawym
brzegu Bystrzycy na gruntach Firlejów; rodzina ta miała też na północ od tego
terenu folwark, gdzie założono fabrykę cementu. Powstałe w ten sposób osiedle,
zwane Firlejówką lub Firlejem, rozciągało się w rejonie skrzyżowania dzisiejszych ulic Łęczyńskiej i Mełgiewskiej. W końcu X I X wieku notują też źródła
dwa nowe podlubelskie osiedla utworzone przy cegielniach: Cegielnisko, na północ od miasta, oraz dawniejszy folwark Helenów, rozrastający się wokół dwu
dużych wytwórni cegły, leży w zachodniej części dzisiejszego miasta.
Wzrost liczby ludności Lublina zaopatrywanej w żywność przez najbliższe
wsie i folwarki był bodźcem do intensyfikacji produkcji rolnej i obejmowania
uprawą wszystkich nie wykorzystanych dotąd terenów podmiejskich. Powstawały
zatem nowe wsie, np. Granicznik na północy, Majdan Wrotkowski na południu,
zorganizowany na gruntach przyległych do Wrotkowa, a użytkowanych dotąd
jako plac dla bydła, głównie wołów pędzonych na sprzedaż. Podobny rodowód
ma Majdan Tatarski, wieś utworzona z gruntów folwarku Tatary w latach
1905-1916. Na zachód od miasta zasiedlono parowy zwane Zimnymi Dołami
i okolice karczmy Poczekajka. Właściciele ziemscy mający grunty pod Lublinem
organizowali na nich nowe folwarki. Tak właśnie powstały: Konstantynów,
Węglin, Felin, Wiktoryn, zwany początkowo Wiktorią, Choiny i Choinki oraz
notowany od 1909 roku Dzbenin. Nazwy ich nawiązywały często do imion
lub nazwisk właścicieli. Produkowane w tych gospodarstwach zboże nie tylko
zaspokajało potrzeby mieszkańców Lublina, było też wywożone przez kupców
do Kazimierza i Puław, a stamtąd drogą wodną poza kraj.
Zmiany, jakie zaszły w stosunkach wiejskich po uwłaszczeniu chłopów przez
rząd carski w 1864 roku, znalazły też odbicie w majątkach podlubelskich.
Reminiscencją tego jest nazwa Piorunówka odnosząca się do części dzisiejszego
Lublina między ulicą Puławską a rzeczką Czechówką. Tereny te, należące
wcześniej do właścicieli Czechowa, otrzymał w ramach uwłaszczenia chłop
Antoni Piorun. Nie miały one statusu odrębnej osady, ale wyróżniająca je nazwa
utrzymała się do dziś.
Na początku X X wieku Lublin miał ponad 50 tysięcy ludności, której liczba
gwałtownie rosła i między 1900 a 1913 rokiem zwiększyła się o ok. 20 tys.
mieszkańców. Skutkiem tego było zagęszczenie zabudowy i stopniowa likwidacja odrębności przestrzennej położonych w pobliżu miasta osiedli. W 1916 roku
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zlikwidowano też ich odrębność administracyjną włączając w granice Lublina
tereny ciągnące się na zachód wzdłuż rzeczki Czechówki, tj. Wieniawę, Piorunówkę, Czechówkę Dolną i część wsi Czechówka oraz folwarki Bielszczyznę
i Lemszczyznę. Rozszerzono też granice miasta na wschód o Budzyń, Tatary,
Firlej, Firlejowszczyznę, Majdan Tatarski, Bronowice, Kośminek, Piaski, a na
południu włączono do Lublina nadbystrzyckie Rury Św. Ducha i Brygidkowskie. Tak więc jeszcze przed odzyskaniem niepodległości przez Polskę Lublin
sięgał po dzisiejsze Aleje Racławickie i ulice Nadbystrzycką, Kunickiego i Kałinowszczyznę.
W ramach odrodzonego państwa polskiego po 1918 roku rozwój Lublina
polegał raczej na porządkowaniu miasta, wyposażaniu go w niezbędne urządzenia
komunalne, natomiast wielkość miasta zmieniła się nieznacznie. Zanotować
możemy jedynie wejście w obręb Lublina w 1931 roku części wsi Dziesiąta,
w innej jej części powstało przed II wojną niewielkie osiedle zwane Majdanek.
Dopiero po II wojnie światowej nastąpił dalszy rozrost administracyjnych
granic Lublina — w 1954 roku włączono do miasta Majdanek i resztę wsi
Dziesiąta. Po tej dacie, głównie wskutek rozwoju przemysłu i placówek naukowo-oświatowych, zaznaczył się gwałtowny wzrost ludności — między 1954
a 1968 rokiem przybyło jej 110 tys. Nie było to tylko skutkiem napływu
mieszkańców spoza Lublina, lecz również włączenia do miasta związanych
z nim i zamieszkiwanych praktycznie przez ludność miejską obszarów otaczających Lublin. Od 1959 roku status miejski rozciągnięto na tereny przeznaczone pod planowaną nową zabudowę, zyskując przestrzeń pod obiekty przemysłowe, komunalne i mieszkaniowe. I tak w granicach Lublina znalazły się:
wieś Lemszczyzna, Bazylianówka i Ponikwoda, położone na północnym wschodzie osiedla Hajdów i Zadębie, leżący na wschód od miasta Felin, a na południowym wschodzie część Abramowie, dalej na południu wszystkie Rury,
tj. dawne Bonifraterskie z Czubami (dziś tereny dzielnicy Czuby), Jezuickie
i Wizytkowskie (dziś obszar zajęty przez Lubelską Spółdzielnię Mieszkaniową)
oraz Wrotków i Majdan Wrotkowski. Na zachód od Lublina jego granice objęły tereny wsi Choiny, Czechów, Sławinek i część Slawina, Helenów, osiedli
Zimne Doły, Konstantynów i część Węglina. W 1967 roku włączono do miasta Dzbenin i Granicznik i przed 1972 rokiem resztę Węglina i Poczekajkę.
Po oddaniu do użytku Zalewu Zemborzyckiego nastąpiło rozszerzenie granic
miasta w kierunku południowym ku ośrodkom wypoczynkowym nad jego wodami. W obszarze Lublina znalazły się wtedy dwie części Zemborzyc (Kościelne
i Górne) oraz grunty odległych dość wsi Prawiedniki i Dąbrowica zajęte głównie przez lasy. Perspektywy dalszego rozwoju Lublina spowodowały w 1989
roku znaczne rozszerzenie jego granic o Pliszczyn, Lysaków, Jakubowice Mu27 Lublin w dziejach i kulturze Polski
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rowane, Dominów, Abramowice Prywatne i Kościelne, Wólkę Abramowicką,
Węglinek, Konopnicę, Slawin-Szerokie, Wolę Sławińską, Swidniczek, Biskupie
i Głusk.
Lublin — średniowieczny ośrodek grodowy i targowy, następnie miasto
i ważne centrum życia politycznego Polski Jagiellonów, miejsce odbywania jarmarków o zasięgu międzynarodowym, w końcu ośrodek przemysłowo-rzemieślniczy w okresie zaborów i w dwudziestoleciu międzywojennym przyczyniał się
— jak starałam się ukazać w tym krótkim szkicu — do rozwoju gospodarczego okolicznych terenów, na których powstało wiele wsi, folwarków, osiedli. Ich niejednokrotnie wielowiekowa egzystencja, ściśle powiązana z miastem,
zasługuje na zainteresowanie, składa się ona bowiem na historię dzisiejszego
Lublina.

STANISŁAW MICHAŁOWSKI

LUBLIN PRZYSZŁOŚCI
Blisko siedemsetletnie dzieje miasta Lublina skłaniają do refleksji nad jego
przeszłością. Zbliża się jednak kolejny przełom wieków, a tym samym pojawia
się pytanie dotyczące przyszłości grodu nad Bystrzycą. Częściową odpowiedź na
nie uzyskamy analizując uchwałę Rady Miejskiej w Lublinie z 4 lipca 1996 roku
„ W sprawie określenia głównych kierunków rozwoju miasta Lublina do roku
2000 oraz zasad polityki ekologicznej miasta".
W myśl założeń tej uchwały niewiele zmieni się sytuacja demograficzna miasta, liczącego obecnie ponad 350 tys. mieszkańców, ponieważ w ostatnich latach
praktycznie zahamowany został przyrost naturalny oraz napływ ludności wiejskiej. Pozostanie jednak Lublin wiodącym ośrodkiem po prawej stronie Wisły.
W toczących się obecnie dyskusjach dotyczących przeprowadzenia gruntownej
reformy podziału terytorialnego kraju zwraca się uwagę na potrzebę przywrócenia historycznych struktur terytorialnych, czyli eksponowania roli regionów lub
dużych województw. Rola Lublina jako stolicy ziemi lubelskiej lub województwa lubelskiego będzie więc niewątpliwie wzrastać. Również ze względu na swe
położenie geopolityczne Lublin ma dużą szansę na przywrócenie mu historycznej roli ważkiego ośrodka kontaktów między Wschodem a Zachodem, w tym
zwłaszcza obsługi handlu i wymiany z Ukrainą i Białorusią.
Samorząd lubelski od kilku lat uznaje za priorytetowe zadanie rewaloryzację
Starego Miasta. Pozwala to przypuszczać, że do roku 2000 przebudowana zostanie infrastruktura techniczna (wymiana nawierzchni ulic, modernizacja oświetlenia), a zarazem uruchomiona zostanie podziemna trasa turystyczna od Trybunału do pl. Po Farze. Blasku Staremu Miastu dodawać będą wyremontowane już
obiekty zabytkowe: Brama Krakowska, Brama Grodzka, gmach Trybunału Koronnego oraz kamienice przy ulicach Bramowej 2, Grodzkiej 11, 21, 23, Rynku 7
czy Złotej 2. Uwzględniając inne wykonywane i planowane prace remontowe
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w centrum Lublina (np. przy Krakowskim Przedmieściu i na pl. Litewskim) oraz
przewidywane uzupełnienia w bazie hotelowej, należy się spodziewać, że na początku X X I wieku miasto nad Bystrzycą stanie się bardziej znaczącym ośrodkiem
na mapie turystycznej Polski.
Lublin od kilkudziesięciu lat stanowi największy ośrodek szkolnictwa średniego i wyższego we wschodniej Polsce. Występujące w tym zakresie tendencje:
budowa kolejnych obiektów szkolnych i akademickich, tworzenie nowych specjalności i kierunków nauki i studiów, zwiększająca się systematycznie liczba
uczniów i studentów, świadczą wyraźnie, iż pozostanie on swoistą stolicą szkolnictwa w tym rejonie Polski.
Podobną rolę będzie odgrywać gród nad Bystrzycą w zakresie życia kulturalnego. Liczne już obecnie instytucje kulturalne: teatry, kina, domy kultury, muzea,
zespoły taneczne, biblioteki i oficyny wydawnicze wzbogacą się o bardzo długo
oczekiwany budynek teatru przy ul. Idziego Radziszewskiego. Godne warunki
do swej działalności znajdą w nim m.in. Filharmonia i Teatr Muzyczny.
Wśród priorytetów obecnego samorządu lubelskiego znajduje się budowa
i modernizacja dróg oraz udrożnienie układu komunikacyjnego miasta. Dokończenie remontu Krakowskiego Przedmieścia, przebudowa skrzyżowania ulic:
Narutowicza-Okopowa-Hempla, modernizacja al. Kraśnickiej i ul. Nadbystrzyckiej, zakończenie budowy wiaduktu Poniatowskiego, to tylko niektóre z zadań,
mających na celu radykalną poprawę systemu komunikacyjnego w Lublinie, a zarazem dostosowanie go do szybko wzrastającej liczby samochodów. Warto też
dodać, że na przełomie wieków Lublin będzie dysponował pierwszymi, tak długo
oczekiwanymi i wielce potrzebnymi, ścieżkami rowerowymi.
W ciągu najbliższych pięciu lat mieszkańcy miasta odczują poprawę w funkcjonowaniu komunikacji zbiorowej, gdyż dokonana zostanie wymiana ok. 150
autobusów, a środki na ten cel zostaną uzyskane z emisji obligacji komunalnych.
Gród nad Bystrzycą ma stosunkowo korzystne warunki przyrodniczo-klimatyczne. Na przełomie wieków powinny one ulec dalszej poprawie. Przyczynią
się do tego następujące tendencje i działania: zmiany w strukturze przemysłowej,
rozbudowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej, w tym kanalizacja rejonu Zalewu
Zemborzyckiego, zakończenie prac nad hermetyzacją obiektów oczyszczalni ścieków Hajdów, rewaloryzacja zdegradowanych i utworzenie nowych terenów zielonych, budowa pompy cieplnej wykorzystującej ciepło powstające w oczyszczalni
ścieków Hajdów, kontynuacja procesu likwidacji lokalnych kotłowni i palenisk
domowych, wdrożenie programu gospodarki odpadami komunalnymi z uwzględnieniem możliwości selektywnej ich zbiórki.
W najbliższym czasie nie uda się w Lublinie zaspokoić potrzeb mieszkaniowych, chociaż planuje się, iż rocznie będzie przybywać 1100-1500 mieszkań. Będą one efektem kontynuacji budownictwa komunalnego, wielorodzinnego
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(głównie spółdzielczego w dzielnicy Felin i osiedlu Nałkowskich) oraz jednorodzinnego (rejon Szerokiego).
Niektóre dzielnice, ze względu na intensywny rozwój budownictwa mieszkaniowego i związany z tym przyrost liczby mieszkańców, pilnie potrzebują nowych
szkól podstawowych. Zostaną one wybudowane w osiedlu Widok, w dzielnicach
Czuby oraz Felin. Znaczne środki przeznaczy też miasto na rozbudowę, modernizację i remonty istniejących już obiektów szkolnych, które niedawno przejęło
od administracji rządowej.
Wielu mieszkańców Lublina znajduje się u progu X X I wieku w bardzo trudnej
sytuacji zdrowotnej, mieszkaniowej i materialnej. Samorząd miejski zmuszony
więc będzie do przeznaczania znacznych środków finansowych w corocznych
budżetach na zadania związane z opieką społeczną, budownictwem socjalnym,
budową i utrzymaniem schroniska dla bezdomnych, na modernizację i remonty
przychodni zdrowia.
Zbliżający się przełom X X i X X I wieku niesie miastu nad Bystrzycą wiele
wyzwań i problemów, lecz zarazem stwarza mu niepowtarzalną szansę dalszego
ugruntowania się jego pozycji we wschodniej Polsce. Od inwencji i pracy
samorządu miejskiego, tej i następnej kadencji, zaangażowania i wysiłku lublinian
zależy, czy ta szansa zostanie wykorzystana, a Lublin nawiąże do swej pięknej
przeszłości historycznej, gdy rozstrzygały się w nim sprawy o pierwszorzędnym
znaczeniu dla losów Polski.
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