
Lokacja LubLina 

15 sierpnia minęło 695 lat od wystawienia przez 
Władysława Łokietka (a właściwie książęcą kance-
larię) dokumentu sprzedaży wójtostwa lubelskiego 
Maciejowi z Opatowca.  Data 15 sierpnia 1317 roku 
funkcjonuje w świadomości lublinian, jako data lo-
kacji miasta. Warto jednak wyjaśnić, że tzw. lokacja 
(od łac. słowa locare – umieścić) była procesem zło-
żonym i długotrwałym. 

Miejskie procesy lokacyjne związane były z przemia-
nami gospodarczymi Europy, dokonującymi się w XII 
i XIII w. Podstawą lokacji było nadanie nowemu ośrodko-
wi prawa niemieckiego, przy jednoczesnym zwolnieniu 
osadników z obowiązków wynikających z dotychczas 
obowiązującego prawa książęcego. Oznaczała ona 
także powołanie do życia i przestrzenne wyodrębnienie 
nowego osiedla, czasami zakładanego na „surowym 
korzeniu”, ale często tworzonego w wyniku przebudo-
wy ośrodka już istniejącego. Lokacja obejmowała też 
organizację gminy: tworzenie struktur władzy i kształto-
wanie życia społeczności objętej procesem lokacji. 

Do niedawna przyjmowano, że lokacja Lublina na-
stąpiła w początkach XIV stulecia, jako jednorodna ak-
cja. Istniały jednak przesłanki wskazujące, że proces 
ten mógł być złożony. Jan Riabinin i Zofia Froehlichowa 
przed II wojną światową, a w l. 60. XX w. Wiesław Mül-
ler, zwracali uwagę, że lokacja Lublina mogła się zacząć 
przed 1317 r., wg W. Müllera pomiędzy 1253, a 1259 
r. Przemawiać miały za tym wzmianki w źródłach histo-
rycznych o pierwotnym dokumencie lokacyjnym, jako-
by zaginionym podczas najazdu Tatarów (1259/60).

Warto podkreślić za R. Szczygłem, że druga poło-
wa XIII w. była dla Lublina okresem przełomowym. 
W tym czasie księstwa Krakowskie i Sandomierskie 
objął ruch lokacyjny: przebudowa ośrodków miejskich, 
m.in. Krakowa, Bochni, Opatowa, Sandomierza, Za-
wichostu. Przemianom sprzyjało dogodne położenie 
ośrodka lubelskiego na szlakach handlowych z połu-
dniowego-wschodu i wschodu ku Bałtykowi i do kra-
jów Europy Zachodniej. Był to jednak także czas wojen 
i zniszczeń będących skutkiem najazdów mongolskich, 
Rusinów, Jaćwingów i Litwinów.

Nie jest pewny moment, kiedy zaczęto proces loka-
cji Lublina. Analiza planu zabudowy na Wzgórzu Sta-
romiejskim wskazuje, że proces ten przebiegał etapo-
wo. Najprawdopodobniej I etap lokacji rozpoczęto po 
najazdach mongolskich (1241 i 1259/60) i wiązać 
należałoby go z osobą księcia Bolesława Wstydliwego, 
chociaż możliwe, że jego inicjatorem mógł być w latach 
1279-1288, książę Leszek Czarny. Lokacja miała za-
pewne na celu odbudowę zyskującego na znaczeniu 
ośrodka administracyjnego, militarnego i gospodar-
czego na skraju Księstwa. Czternastowieczny Rocznik 
Traski określa ówczesny Lublin jako Lublinum Novum, 
który musiał zapewne wyróżniać się swoją formą od 
pozostałego zagospodarowania istniejącego w obrębie 
aglomeracji. Pierwotny obszar lokacyjny objął północ-
no-wschodnią część Wzgórza, wzdłuż dzisiejszej ulicy 
Grodzkiej, od Bramy Grodzkiej do Rynku Starego Mia-
sta. 

Zapewne zapoczątkowany w 2 połowie XIII wieku 
proces lokacyjny napotkał na trudności (wypadki wo-
jenne) i być może z tego powodu, w początku XIV w. 
konieczne było nadanie lokacji nowego impetu, z czym 
wiązać należałoby akt Władysława Łokietka z sierpnia 
1317 roku. Książę uczynił nowym zasadźcą (tj. orga-
nizatorem akcji lokacyjnej) swojego zaufanego wójta 

sądowego z Opatowca – Macieja. 
Przy tej okazji dowiadujemy się, że 
w Lublinie występowali wówczas lu-
dzie, którzy posiadali prawo wieczystej 
dzierżawy na terenie miasta i z tego 
tytułu korzystali z prawa miejskiego 
(cives) i tacy, którzy takiego prawa nie 
posiadali, a rekrutowali się zapewne 
z pobliskich wsi (incolae). Zapiska 
taka może wskazywać na wcze-
śniejszy etap lokacji, bowiem pra-
wo wieczystej dzierżawy wiązało się 
z posiadaniem wydzielonej działki 
w obszarze objętym prawem miej-
skim. Oczynszowana działka gruntu 
była istotą przedsięwzięcia gospo-
darczego, jakim była lokacja ośrodka 
miejskiego.

Nie jest pewne, w którym momen-
cie kolejnego etapu procesu loka-
cyjnego, książę Władysław Łokietek 
wystawił swój dokument. Pewne fak-
ty wskazują, że mogła to być  chwila 
początkująca nowy etap rozbudowy 
miasta, który objął południową część 
Wzgórza Staromiejskiego od ul. Złotej 
i Rybnej do ul. Jezuickiej i ul. Szambe-
lańskiej. 

Decyzją księcia Lublin objęty został prawem niemiec-
kim w redakcji magdeburskiej. Jednocześnie przestały 
obowiązywać w granicach miasta poprzednie decyzje 
książęce oparte na najprawdopodobniej na prawie nie-
mieckim w redakcji ukształtowanej w Środzie Śląskiej 
(tzw. prawo średzkie).

Marek Stasiak
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