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Dziś, sto lat temu i dawniej

Stare Miasto

W połowie XIV wieku wykonano obwałowanie lubelskiego Starego Miasta. Mury obronne 
wzmocnione zostały basztami i bramami, w tym najbardziej reprezentacyjną i dobrze nam 
znaną Bramą Krakowską.

Brama Krakowska

Wystawiona  w  1342  r.  przez  miasto,  zapewne  przy  wsparciu  króla  Kazimierza  Wielkiego, 
brama ta  była  wiele  razy odnawiana,  m.in.  w 1787 r.  przez  króla  Stanisława Augusta,  później 
jeszcze w 1839, 1845 r. W 1954 roku zlikwidowany został balkon wokół wieży, a w latach 1959-
1964 odsłonięto dawne ceglane lico murów.

Brama Krakowska na przestrzeni wieków zmieniała swoje funkcje - od obronnych po bardziej 
prozaiczne,  użytkowe.  Sto  lat  temu  dolna  część  mieściła  kramy,  w  środkowej  znajdowało  się 
mieszkanie trębacza, który w owym czasie o godz. 22, 23 i 24 trąbieniem ogłaszał swoją czujność. 
W górnej części zainstalowany był zegar z tarczą na dwie strony, w kopule dzwony zegarowe.

W latach trzydziestych bieżącego wieku urządzono w Bramie Krakowskiej strażnicę pożarną. 
Strażnik wygrywał z wieży na trąbce melodie - tym razem o godz. 8, 12 i 20.

Dziś hejnalista trąbi lubelski hejnał codziennie w południe.

Po przejściu Bramy Krakowskiej w kierunku ul. Bramowej po lewej stronie zauważyć można 
ul.  Szambelańską.  Zauważyć,  ponieważ  jest  to  uliczka  bardzo  wąska,  oryginalna,  typowa  dla 
średniowiecznych  miast.  Natomiast  po  prawej  stronie  bramy  dostrzegamy,  również  ciekawą, 
ul. Jezuicką, kierującą nas wzdłuż starych murów miejskich do Bramy Trynitarskiej, skąd miasto 
wygląda najpiękniej.

Wspomniana wyżej ul. Bramowa prowadzi wprost do staromiejskiego rynku. Warto wiedzieć, 
że ulica ta kilkakrotnie zmieniała nazwę. Sięgając do historycznych zapisów spotykamy się m.in. 
z nazwami: platea Cracoviensis - ulica Krakowska czy, w późniejszych dokumentach, Przyrynek. 
W odbudowanej po zniszczeniach wojennych kamienicy nr 3 mieści się kawiarnia „Czarcia Łapa”; 
nazwana  tak  dla  upamiętnienia  lubelskiej  legendy  o  sądzie  diabelskim,  który  miał  się  odbyć 
w Trybunale Koronnym w 1637 r.



Rynek Starego Miasta, niewielki i nieregularny w kształcie, zajmuje duży

gmach Trybunału Koronnego.

W XHI wieku stał w tym miejscu drewniany ratusz, na początku XIV w. zastąpił go budynek 
jednopiętrowy z  cegły.  Jego  wyglądu  jednak  nie  znamy.  Pewne  jest,  że  na  piętro  prowadziły 
zewnętrzne schody. Znajdowały się tam cztery sale, zajmowały je władze miejskie, mieściło się też 
archiwum i skarbiec. Parter to mieszkania dla służby miejskiej i pachołków. W piwnicach, zwanych 
kordygardą, odbywały się sądy karne. Dwa poziomy piwnic wykorzystane były w, ten sposób, że do 
górnej części wzywano oskarżonego celem przyznania się do winy, a w dolnej, zwanej kaź-nią lub 
męczarnią, torturami wymuszano zeznania.

Stary Ratusz przebudowywany w XVI wieku, i to dwukrotnie, w. 1578 r.  stał się miejscem 
pierwszej  sesji  Trybunału Koronnego dla Małopolski.  Rozbudowany był  też w XVII wieku, za 
czasów  panowania  króla  Jana  III  Sobieskiego.  Ostateczny  kształt  bryle  gmachu  w  stylu 
klasycystycznym, nadał Dominik Merlini,  architekt króla,  Stanisława Augusta.  W trakcie jednej 
z sesji Trybunału Koronnego w roku 1584, zmarł Jan Korwin Kochanowski z Czarnolasu.

W ostatnich latach gmach Trybunału Koronnego znacznie się ożywił. Mieści się tu m.in. Pałac 
Ślubów, organizowane są liczne imprezy kulturalne.

Ulica Grodzka

(platea Castrensis) i Brama Grodzka to na wschód od rynku główny trakt prowadzący w kierunku 
zamku - grodu. Ulice tę zamieszkiwała palestra. W domu pod nr 24 mieszkał w 1826 r., jako uczeń 
szkoły wojewódzkiej,  Józef Ignacy Kraszewski. To temu znakomitemu pisarzowi społeczeństwo 
miasta  ofiarowało część pnia  dębu, na którym wspierał  się  ołtarz  kościoła  Św. Michała,  a pod 
którym to dębem miał proroczy sen Leszek Czarny. 

Ulicę Grodzką zamyka Brama Grodzka, równie wiekowa jak Brama Krakowska. Jest jednak 
mniej  wyniosła  i  monumentalna,  niewiele  przewyższa dachy sąsiadujących kamienic.  Za bramą 
rozpościerał się parów wodny, a do zamku, podobnie jak do Bramy Krakowskiej, prowadził most 
zwodzony. Po odnowieniu w 1785 r.,  most ten został  zlikwidowany, a na jego miejscu powstał 
nasyp z gruzów zburzonych murów miejskich.

Zamek

Jak wygląda - wszyscy widzą. Służył jednak za rezydencję panującym - o czym już nie wszyscy 
wiedzą. Poczynając od Władysława Jagiełły,  a kończąc na Auguście II z Sasów, polscy władcy 
rezydowali na lubelskim zamku ze swoimi dworami.

„Ilustrowany Przewodnik po Lublinie” pisał prawie sto lat temu - w 1901 roku:

„Na  południowo-wschodnim  krańcu  miasta,  nad  łąkami  rozciągającymi  się  nad  rzeką  
Bystrzycą, wznosi się starożytny zamek Lubelski, odległej sięga on starożytności. Podanie mówi,  



że  jakiś,  książę  w  czasach  pogańskich  założył  tu  miasto,  czego  dowodem  ma  być  usypana 
w bliskości  miasta  wysoka  mogiła,  a  że,  prócz  małych  kopców na  Kalinowszczyźnie,  nie  ma  
żadnej mogiły z okolic miasta, można przypuścić, że owa, usypana przez ludzi, mogiła, jest chyba 
górą,  na  której  zamek  stoi,  trudno  bowiem  sądzić,  aby  sama  natura  utworzyć  mogła  tak 
regularną wyniosłość”.

No i proszę - zamek stoi na usypanym kopcu. Spójrzmy jednak na fakty; najlepiej z miejsca, 
które już bez wątpienia jest korzeniem Lublina.

Czwartek

Pradziejowa  skarpa,  bezpieczna  od  południa  i  zachodu  dzięki  naturalnemu  ukształtowaniu 
terenu, od wschodu i północy narażona była na najazdy dokonywane przez plemiona Jadźwingów, 
ruskie, tatarskie. Zapewne z tego względu, co poświadczają źródła, osadnicy z Czwartku przenieśli 
się na wzgórza Starego Miasta i wzgórze zamkowe, lepiej otoczone wodami i bagnami, łatwiejsze 
znacznie do obrony.

Przywołam zapis z „Ilustrowanego Przewodnika po Lublinie”:

„...  początek Lublina jest niewiadomy; osada tutejsza pewno jeszcze za czasów pogańskich 
powstała,  a  pod  rządem  pierwszych  Piastów  już  tu  był  obronny  zamek  drewniany;  według  
podania za Mieszka I miał tu być wystawiony (...) kościół Św. Mikołaja, na przedmieściu, zwanem  
Czwartek,  na wzgórzu, nad rzeką Czechówką,  który uważany jest  za najdawniejszą świątynię  
Lublina”.

Fotografia sprzed 100 lat,  wykonana z najlepszego punktu do obserwacji,  jakim jest Brama 
Trynitarska,  pokazuje  bliskie  łąki,  staw,  dzielący obie  części  Czechowa,  naturę,  która  była  „na 
wyciągniecie ręki”...


