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Lublin - otwarte miasto pogranicza

W dzisiejszych granicach pañstwowych Lublin jest najwiêkszym oœrodkiem miejskim we
wschodniej Polsce, blisko granic pañstwa
polskiego i zarazem aktualnych granic
wschodnich Unii Europejskiej. Jest miastem
szeroko otwartym na naszych wschodnich
s¹siadów, Ukrainê, Bia³oruœ, Litwê, ale tak¿e
Rosjê, Mo³dawiê, w dalszej perspektywie tak¿e na narody Kaukazu z ich europejskimi
aspiracjami. Jest niew¹tpliwie Lublin przez
tysi¹c lat swego istnienia miastem z jednej
strony od pocz¹tku g³êboko zakorzenionym
w ³aciñskim krêgu Chrzeœcijañskiej Rzeczpospolitej, naszej Europy, a z drugiej otwartym na polskie i europejskie s¹siedztwo
wschodnie, na œwiat kultury wschodniego
chrzeœcijañstwa s³owiañsko-bizantyjskiego.
Taka sytuacja naszego miasta zarysowa³a
siê bardzo wyraŸnie ju¿ w X-XIII stuleciu gdy
kszta³towa³a siê mapa Europy ³aciñskiej okreœlaj¹cej siê wtedy jako Rzeczpospolita Chrzeœcijañska. W jej sk³ad wesz³y nowe pañstwa,
które w ci¹gu X wieku przyjê³y z Rzymu chrzeœcijañstwo - Czechy, Wêgry, Chorwacja, Polska - tworz¹c Europê Œrodkowo-Wschodni¹
miêdzy Ba³tykiem i Adriatykiem, która przez
stulecia stanowiæ mia³a rodzaj os³ony od
wschodu, rozwijaj¹cego siê krêgu cywilizacyjnego naszej Europy.
S¹ podstawy do przyjêcia, ¿e ju¿ w drugiej
po³owie X wieku obronny gród lubelski (³aciñskie okreœlenie Castrum) znalaz³ siê w obrêbie pañstwa polskiego tworzonego wokó³ grodów w GnieŸnie i Poznaniu - w Wielkopolsce -
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ale w ci¹gu X wieku obejmuj¹cego stopniowo
du¿e obszary ziem miêdzy Ba³tykiem a Karpatami i Sudetami. Wielkie dzielnice, Wielkopolska, Ma³opolska, Mazowsze, Œl¹sk, Pomorze znalaz³y siê w obrêbie pañstwa, które
ukszta³towa³o siê ostatecznie jako Królestwo
Polskie.
Lublin nale¿¹cy do Ma³opolski stanowi³ w
tym pañstwie najdalej na wschód wysuniêt¹
placówkê nieco wiêksz¹, w bliskim s¹siedztwie z pañstwem Rusi Kijowskiej formowanym
- jak i Polska - od X wieku (obejmuj¹cym
przede wszystkim dzisiejszy obszar Ukrainy i
Bia³orusi).
Mamy bardzo ma³o wiadomoœci w Ÿród³ach
pisanych o Lublinie w pierwszych wiekach jego
istnienia, liczymy bardzo na trwaj¹ce ci¹gle
badania archeologiczne wnosz¹ce ci¹gle nowe
elementy do rysuj¹cego siê obrazu. O jego
znaczeniu na peryferiach wschodnich pañstwa
mówi¹ Ÿród³a koœcielne. Ju¿ w XII wieku sta³
siê Lublin siedzib¹ archidiakona, zarz¹dzaj¹cego powstaj¹cymi parafiami z ramienia biskupa rezyduj¹cego w Krakowie - nale¿a³ do wielkiej diecezji krakowskiej utworzonej w 1000
roku dla ca³ej Ma³opolski - na du¿ym terenie
pogranicza. Znamienne jest utworzenie w po³owie XIII wieku w Lublinie klasztoru Braci Kaznodziejów, dominikanów. Wielkie zakon zak³ada³ swe ¿ywotne klasztory - wspólnoty zakonne na ca³ym obszarze ³aciñskiego
(zachodniego) chrzeœcijañstwa tylko w najwiêkszych oœrodkach miejskich, st¹d sam wybór
stanowi dla nas cenna wskazówkê jego zna-

2010-02-17, 15:19

Jerzy K³oczowski

3

czenia. Inn¹ wskazówk¹ z prze³omu XII/XIII
wieku jest tekst uczonego Polaka, mistrza
Wincentego, w jego dziejach Polski Wincenty próbowa³ ³¹czyæ staro¿ytnoœæ z dawnymi
dziejami swego kraju. Sam pochodzi³ z okolic
Sandomierza, najwiêkszego w Ma³opolsce
miasta miêdzy Lublinem a Krakowem, nasz
Lublin z pewnoœci¹ te¿ dobrze zna³. Wyprowadza jego nazwê w swym opowiadaniu od
córki Juliusza Cezara, Julii, daj¹c tym samym
naszemu miastu bardzo staro¿ytn¹ metrykê.
Wincenty zna³ rozpowszechniony w tych czasach w krajach zachodnich zwyczaj nawi¹zywania do Juliusza Cezara jako za³o¿yciela
miast, wprowadzi³ go te¿ do Polski nawi¹zuj¹c, zarazem wcale nie przypadkiem, w³aœnie
do Lublina (Wincentego Kronika Polska w
opracowaniu Brygidy Kürbis, Warszawa 1974,
str. 89).
Wyj¹tkowo trudna, pe³na napiêæ i wojen
sytuacja miêdzynarodowa w ci¹gu XIII-XIV stulecia zaci¹¿y³a bardzo powa¿nie nad sytuacj¹
miasta i ca³ej okolicy tamuj¹c w ten sposób
oczywisty jego rozwój. By³ to wynik podboju
Rusi Kijowskiej przez Mongo³ów nazywanych
w Polsce Tatarami, walk miêdzy poszczególnymi, dzielnicami - ksiêstwami polskimi i ruskimi, ekspansj¹ pogañskich Litwinów buduj¹cych wœród nieustannych walk Wielkie Ksiêstwo Litewskie miêdzy Ba³tykiem a Morzem
Czarnym. Przez kilka pokoleñ najazdy i zniszczenia gro¿¹ nieustannie Lublinowi i LubelszczyŸnie.
PóŸniej ani¿eli w wielu miastach w zachodniej Polsce, bo w 1317 r., otrzyma³ Lublin miejskie prawo magdeburskie z r¹k ksiêcia (a rych³o ju¿ króla Polski) W³adys³awa £okietka.
Mieszczanie otrzymali szereg wa¿nych uprawnieñ i przywilejów, ale szczególnie mocn¹ pozycjê i w³adzê zdoby³ wójt. Dopiero po d³ugim
okresie starañ i walk, bo ostatecznie na prze³omie XV i XVI stulecia, miasto uzyska³o pe³ny samorz¹d. Wybrana rada miejska przejê³a
w³adzê z r¹k dziedzicznego wójtostwa u progu XVI stulecia, które mia³o okazaæ siê dla
Lublina szczególni wa¿ne.
Fundamentaln¹ wrêcz zmianê w sytuacji
naszego miasta i niespokojnych, dalekich od
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stabilizacji wielkich obszarów miêdzy Ba³tykiem a Morzem Czarnym przynios³a unia personalna miêdzy Królestwem Polskim a Wielkim Ksiêstwem Litewskim. Przynios³a dalekosiê¿ne skutki dobrze widoczne do dnia
dzisiejszego. Akt podpisany w Krewie (ma³e
miasteczko na po³udniowy-wschód od Wilna)
14 sierpnia 1385 roku potwierdza³ ¿e wielki
ksi¹¿ê Jagaila (spolszczona nazwa - Jagie³³o)
poœlubi króla Polski (nie królow¹, a koronowanego króla), Jadwigê z dynastii andegaweñskiej
i zostanie królem Polski. Wielki ksi¹¿ê zobowi¹za³ siê wraz z ca³¹ rodzin¹ i pogañskim ludem litewskim przyj¹æ chrzest katolicki oddzielaj¹cy wyraŸnie Litwinów od prawos³awnych
Rusinów stanowi¹cych oko³o 70-80% mieszkañców Wielkiego Ksiêstwa. Warto pamiêtaæ,
¿e Jagie³³o sta³ przed wyborem ma³¿eñstwa z
córka w³adcy Ksiêstwa Moskiewskiego z mo¿liwoœci¹ zwi¹zku obu pañstw i ma³¿eñstwa w
Krakowie wraz ze zwi¹zkiem z Polsk¹. W rezultacie jego wyboru powsta³ silny organizm
polityczny bardzo, jak siê mia³o okazaæ, trwa³y, a wraz z nim stabilizacja pokojowa na pó³tora stulecia na tak niespokojnych dot¹d, pe³nych napiêæ i wojen obszarach.
Unia stanowi³a dla Lublina wielk¹ szansê
nie tylko przez zapewnienie pokoju i stabilizacji. Ju¿ wczeœniej ³¹czy³y ludzi z Lublina bliskie zwi¹zki z Litw¹ skoro Jagie³³o 18 kwietnia
1383 roku, ponad dwa lata przed Krewem,
wystawi³ w Wilnie dokument, w którym zezwala
"kochanym naszym mieszczanom z Lublina
na wolne prowadzenie handlu na obszarze
ca³ego pañstwa oraz na niczym nie ograniczone przekraczanie granicy ilekroæ bêd¹ chcieli
to zrobiæ".
W styczniu 1386 roku Jagie³³o wkroczy³ do
Polski przez Lublin gdzie 2 lutego dokonana
zosta³a przez panów polskich jego elekcja na
króla. Rych³o potem w Krakowie dosz³o kolejno do chrztu, œlubu i koronacji.
Protekcja i ¿yczliwoœæ Jagie³³y, ju¿ jako króla Polski (1386-1434), dla Lublina mia³a oczywiœcie istotne znaczenie dla rozwoju miasta.
Le¿a³o ono na szlaku miêdzy stolic¹ Polski,
Krakowem i stolic¹ Litwy Wilnem i st¹d czêste w mieœcie pobyty Jagie³³y jak i jego na-
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stêpców, kolejnych w³adców z dynastii Jagiellonów sprawuj¹cych rz¹dy do 1572 roku.
Pozosta³ po Jagielle jeden z najcenniejszych zabytków w dzisiejszym Lublinie. Chodzi o polichromiê w koœciele zamkowym, gotyckim, z XIV wieku. Jest to, rzecz bardzo
charakterystyczna, pomnik malarstwa bizantyñsko-ruskiego w ca³oœci dot¹d zachowany.
Z zachowanego fragmentu napisu dowiadujemy siê, ¿e zosta³o ono skoñczone 15 sierpnia
1418 r. przez malarza Andrzeja sk¹din¹d nieznanego. Wyró¿niamy w polichromii kilku
malarzy, u niektórych odnajdujemy wp³ywy
gotyckie. Nie ma w¹tpliwoœci, ¿e polichromia
oddaje g³êbokie zwi¹zki króla Jagie³³y z kultur¹ s³owiañsko-bizantyñsk¹, w której w du¿ym stopniu - chocia¿ poganin, by³ wychowany. Matka króla, Julianna, by³a ksiê¿niczk¹
rusk¹, a prawos³awni Rusini - przodkowie dzisiejszych Bia³orusinów i Ukraiñców - stanowili
wiêkszoœæ mieszkañców Wielkiego Ksiêstwa
Litewskiego.
Warto pamiêtaæ, ¿e w granicy miêdzy œwiatem rzymsko-³aciñskim (od XVI w. katolickoprotestanckim) a bizantyñsko-s³owiañskim
widz¹ historycy najstarsz¹ granicê kulturow¹
dziel¹c¹ Europê. W malowidle lubelskim wolno widzieæ symboliczny wyraz g³êbokiego spotkania dwóch krêgów cywilizacyjnych, do którego dosz³o na wielkich obszarach pañstwa
rz¹dzonego przez Jagie³³ê i jego nastêpców.
Ró¿norodnoœæ kulturowo-religijna bêdzie stanowiæ jedn¹ z jego najbardziej charakterystycznych cech tego pañstwa. To w jej ramach mia³y siê z czasem ukszta³towaæ wysoce oryginalne, ale kultury narodowe jak bia³oruska czy
ukraiñska prze³amuj¹ce granice bizantyñsko³aciñsk¹ zdecydowanie i wyraŸnie.
Inny, wa¿ny pomnik Jagie³³y w Lublinie, to
koœció³ wzniesiony dla klasztoru szwedzkiego zgromadzenia zakonnego œwiêtej Brygidy
(1303-1373) jako votum po wielkim zwyciêstwie
polsko-litewskim w 1410 r. pod Grunwaldem
nad Zakonem Niemieckim (Krzy¿akami w polskiej tradycji). G³oœna w Europie Brygida przewidywa³a klêskê Krzy¿aków co zadecydowa³o o decyzji Jagie³³y. Krzy¿acy z wielk¹ konsekwencj¹ d¹¿yli w ci¹gu XIV w. do zniszczenia
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i podporz¹dkowania sobie ostatniego w Europie pañstwa pogañskiego jakim by³o Wielkie
Ksiêstwo Litewskie, cieszyli siê przy tym szerokim poparciem rycerstwa zachodnio-europejskiego. Pokojowa konwersja i zwi¹zek z Polsk¹
podciê³y w gruncie rzeczy sam sens istnienia
pañstwa zakonnego z czym trudno by³o im siê
pogodziæ. Oskar¿anie Jagie³³y i unii w opinii
europejskiej nie da³o jednak pozytywnych wyników i z czasem pañstwo zakonne upad³o (jak
pamiêtamy, w 1525 r. jako ksiêstwo protestanckie z pewn¹ autonomi¹ zosta³o w³¹czone do monarchii Jagiellonów).
Przed miastem Lublinem nowa sytuacja po
1386 roku otworzy³a wielkie perspektywy handlowe wymiany miêdzy bogatymi w poszukiwane p³ody leœne czy hodowlane obszarami
rusko-litewskimi i zachodnimi terenami Polski,
Niemiec i dalszych krajów europejskich.
W œlad za wskazanym ju¿ wy¿ej dokumentem jeszcze z 1383 roku Jagie³³o nada³o Lublinowi w 1392 roku niezwykle wa¿ne prawo "sk³adu" i prawo odbywania jarmarku. Oznacza³o
to zobowi¹zanie wszystkich kupców przeje¿d¿aj¹cych przez miasto do wystawienia na
przeci¹gu oœmiu dni wszystkich towarów wiezionych na sprzeda¿ oraz prawo do odbywania wielkich, 16 dniowych jarmarków rok do
roku w okresie Zielonych Œwi¹t.
Z czasem liczba s³awnych jarmarków wzros³a do kilku, przybywali na nie kupcy z ca³ej
Europy. XVI wiek by³ czasem najwiêkszego
rozkwitu. Z targami zachodnimi przybywa³o
miêdzy innymi wielu Niemców, W³ochów, Francuzów, Szkotów, Wêgrów, ze wschodu zw³aszcza Ormianie oraz liczni Rusini czy Litwini z
p³odami leœnymi (drzewo, popió³, smo³a,
szczególnie liczne futra oraz wosk) czy wo³ami z po³udniowych ziem ruskich. Wielu zatrzymywa³o siê na d³u¿ej czy nawet na sta³e w
Lublinie.
Od XIV, a zw³aszcza XV wieku osiada w
mieœcie coraz wiêcej ¯ydów wyrzuconych, jak
wiadomo, z krajów zachodnich. Grupuj¹ siê w
osiedlach poza murami miasta, o obrêbie których w zasadzie nie maj¹ prawa mieszkaæ.
Ciasne ramy "starego miasta" powodowa³y
zreszt¹, ¿e nowo przybyli lokowali siê na co-
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raz liczniejszych przedmieœciach, które zaczê³y stanowiæ coraz wiêksz¹ konkurencjê w handlu czy rzemioœle dla obywateli miasta w jego
murach. Zatargi bêd¹ st¹d sta³ym elementem
rozrastaj¹cej siê "aglomeracji lubelskiej". ¯ydzi
tradycyjnie wiele znaczyli w operacjach finansowych, czemu oczywiœcie bardzo sprzyja³y
jarmarki.
Wspólnota ¿ydowska umacnia³a stopniowo swoj¹ kwitn¹c¹ coraz pe³niej pozycjê.
Wczeœnie, ju¿ w 1475 r., przyby³ do niej rabin
Jakub z Trydentu. ¯yd bêd¹cy doktorem medycyny, Ezechiel, w 1503 r. zwolniony zostaje
z podatków i otrzymuje od króla prawo do
mieszkania w obrêbie murów miejskich. Autonomiczne wspólnoty ¿ydowskie w licznych
miastach polskich tworz¹ w XVI wieku w³asny
"sejm krajowy", który pertraktuje z w³adzami
pañstwa w sprawach dotycz¹cych sytuacji i
praw ¯ydów w pañstwie.
os³a jednoczeœnie rola miasta w ustroju
pañstwa. Ca³a Lubelszczyzna nale¿a³a przez
wieki do województwa Sandomierskiego, ale
od XV wieku Lublin sta³ siê stolic¹ województwa z w³asnym wojewod¹ - cz³onkiem rady
królewskiej przekszta³caj¹cej siê w senat.
Wraz ze zwyciê¿aj¹c¹ stopniowo demokracj¹
szlacheck¹ rz¹dów bardzo licznej warstwy
szlacheckiej (oko³o 10% ogó³u ludnoœci) sejmik województwa lubelskiego z du¿ymi uprawnieniami odbywa swe spotkania regularnie w
Lublinie. Coraz czêœciej maj¹ te¿ miejsce w
mieœcie rozmaite, wa¿ne polityczne spotkania, m.in. z w³adcami. Zamek królewski w
Lublinie zostanie powa¿nie rozbudowany jako
wa¿na rezydencja i miejsce obrad (w du¿ej
mierze uleg³ póŸniej zniszczeniu w XVII-XVIII
wieku).
Utworzenie w 1578 roku Trybuna³u Koronnego jako najwy¿szego S¹du pañstwa i jego
d³ugie sesje w Lublinie (w gmachu dot¹d stoj¹cym na rynku Starego Miasta) skupia³y przez
kilka miesiêcy bardzo wielu przedstawicieli
magnaterii i szlachty, nie rzadko z licznymi
orszakami. Powsta³o wtedy w mieœcie ca³y
szereg pa³aców i rezydencji szlacheckich. Niektóre siedziby tego rodzaju na przedmieœciach
uwalnia³y siê od zobowi¹zañ miejskich uzy-
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skuj¹c w³asne prawa jako tak zwane jurydyka. Jurydyki szlacheckie, koœcielne i inne,
m.in. ¿ydowskie, stanowi³y oczywiœcie powa¿n¹ konkurencjê dla miasta jako wspólnoty
jego obywateli z prawami miejskimi os³abiaj¹c
je z biegiem czasu. W XVIII wieku liczba dworów szlacheckich w aglomeracji lubelskiej dosz³a do setki wyciskaj¹c na niej silne, swoiste piêtno proporcjonalne niejako do rosn¹cej
przewagi szlachty w kraju.
W ¿yciu religijnym miasta ci¹g³oœæ nieprzerwan¹ do XIX wieku reprezentuje kolegiata œw.
Micha³a, parafia staromiejska (dziœ nie istniej¹ca) i le¿¹cy obok klasztor dominikañski (w
XX wieku). Oba te wa¿ne oœrodki dzia³aj¹ od
XIII wieku. W XV wieku dochodzi do nich miêdzy innymi klasztor franciszkanów-obserwantów zwani bernardynami. Od po³owy XVI wieku silny ruch reformatorski obejmuje przede
wszystkim elity mieszczañskie Lublina oraz
okoliczn¹ szlachtê. G³ówne nurty reform protestanckich s¹ w lublinie i w bliskiej okolicy
reprezentowane, szczególn¹ aktywnoœci¹ i
poziomem wypowiedzi wyró¿niaj¹ siê arianie Bracia Polscy jak ich nazwano. Od 1583 r. przybyli do Lublina jezuici podejmuj¹ z nimi, jako
g³ówna si³a reformy katolickiej, ostr¹ polemikê
i walkê, które ci¹gn¹æ siê bêd¹ przez kilkadziesi¹t lat. O wyraŸnym u schy³ku XVI stulecia zwyciêstwie katolicyzmu zadecydowa³a
przede wszystkim postawa szerokich krêgów
szlachty polskiej, która w przygniataj¹cej
wiêkszoœci opowiedzia³a siê ostatecznie za katolicyzmem. Nie zadecydowa³a tu si³a jak w pañstwach absolutyzmu wyznaniowego, bo konstytucja przyjêta w Polsce w latach siedemdziesi¹tych gwarantowa³a wyraŸnie wolnoœæ
religijn¹ w stopniu w gruncie rzeczy nie znanym w dawnej Europie.
W intensywnym rozwoju kultury polskiej w
XVI wieku, piœmiennictwa, sztuki, nauki, Lublin i Lubelszczyzna mia³y swoje znacz¹ce
miejsce. Spoœród szczególnie zas³u¿onych
twórców wymienia siê tu takie postacie jak
Biernat z Lublina z pocz¹tku tego stulecia czy
Sebastian Klonowic u jego schy³ku. Znawca
przedmiotu okreœli³ wrêcz Biernata jako "ojca
polskiej literatury polskiej", Klonowic zaœ - to
dla niego "dziedzic myœli humanistycznej" w
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swym pog³êbionym krytycyzmie (Julian Lewañski, Dzieje Lublina I, 1965, s. 162/164).
Najwa¿niejszym wydarzeniem w historii
Lublina i to zapewne nie tylko w XVI wieku by³
sejm obraduj¹cy w mieœcie w pierwszym pó³roczu 1569 roku i który w wyniku przyniós³
zawarcie unii polsko-litewskiej ju¿ w dojrza³ej,
prawnie dobrze dopracowanej formy federacji
daleko odbiegaj¹cej od luŸnych form "unii personalnej" z lat 1385-1569. Sejmy polskie odbywa³y siê coraz czêœciej w XVI wieku w Lublinie, mo¿na by³o liczyæ wrêcz ze tu zostanie
przeniesiona stolica pañstwa z Krakowa; jak
wiadomo jednak, Warszawa ubieg³a Lublin.
Sejmy Królestwa Polskiego i Wielkiego
Ksiêstwa Litewskiego obradowa³y w Lublinie.
Po kilku trudnych miesi¹cach sporów i napiêæ
doprowadzono wreszcie do kompromisu i podpisania unii w dniu 1 lipca 1569 r. Kompromis
okaza³ siê bardzo trwa³y, pañstwa federalne
rozbiæ mia³y dopiero rozbiory z ostatnim w³¹cznie w 1795 roku. Wspólny by³ dla monarchii
polskiej i Wielkiego Ksiêstwa król - wielki ksi¹¿ê
w jednej osobie, wspólna w³adza ustawodawcza - sejm i senat, osobne rz¹dy z wojskiem,
skarbem, w³asnymi prawami. Unia-federacja w
warunkach du¿ego zró¿nicowania kulturalnego, religijnego, etnicznego ludnoœci, z dalek¹
jak na te czasy posuniêt¹ tolerancj¹ i wolnoœci¹, stanowi³a niew¹tpliwie jedno z najbardziej
ciekawych i wa¿nych na dziœ tak¿e doœwiadczeñ europejskich wartych pamiêci w Unii
Europejskiej. W dobie narastaj¹cych od schy³ku XIX wiecznych w ca³ej Europie agresywnych
nacjonalizmów krytykowano tradycje unii lubelskiej z wszystkich stron Polski nie wy³¹czaj¹c. Po 1945, a w naszym regionie Europy
na dobre po 1989 roku, tradycja zaczê³a wyraŸnie od¿ywaæ i nabieraæ nowych, bardzo ju¿
europejskich treœci. W sposób szczególnych
historycy bia³oruscy, litewscy, polscy, ukraiñscy, ale tak¿e niemieccy i ¿ydowscy i inni
podjêli pracê nad wspólnymi tradycjami zwi¹zanymi ze wspó³¿yciem ró¿norodnych spo³ecznoœci w ramach Rzeczpospolitej Obojga,
a faktycznie Wielu Narodów. W 425 rocznicê
Unii Lubelskiej odby³a siê w Lublinie miêdzynarodowa sesja historyczna z inicjatywy hi-
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storyków bia³oruskich na temat Unii i jej dziedzictwa z bardzo znamiennymi dla naszych
ujêæ konkluzjami (por. tom pod tytu³em Unia
Lubelska i tradycje integracyjne w Europie Œrodkowo-Wschodniej, Lublin 1999 i spoœród ostatnich publikacji zob. tom w jêzyku francuskim i
angielskim: L'héritage de la Res Publica des
Deux Nations, red. Jerzy K³oczowski - Iwona
Goral, lublin-Paris 2009).
Pod wielu wzglêdami wiek XVI i pocz¹tki XVII
znacz¹ szczególnie dobry okres w rozwoju Lublina z kilkunastu tysi¹cami mieszkañców, g³oœnymi jarmarkami czy spotkaniami politycznymi czy sejmami by³ miastem œredniej wielkoœci w kraju z du¿ymi zarazem ambicjami. Dzieli³
niejako okres pokojowego rozwoju i sukcesu z
ca³ym krajem.
Ten stan rzeczy zacz¹³ siê zmieniaæ zasadniczo od po³owy XVII wieku wraz z d³ugimi wojnami, najazdami, gospodarcz¹ katastrof¹ i potê¿nymi konfliktów wewnêtrznych, które dotknê³y pañstwo polsko-litewskie w ci¹gu stulecia,
od po³owy XVII do po³owy XVIII wieku. Krótki
okres odrodzenia w drugiej po³owie XVIII wieku
zakoñczy³ dramat rozbiorów pañstwa zakoñczonych jego ostatecznym upadkiem w 1795 roku.
Lata 1795-1918 to ciê¿kie i trudne lata niewoli
narodowej z krótkimi okresami nieco wiêkszej
wolnoœci w napoleoñskim Ksiêstwie Warszawskim i przede wszystkim ciesz¹cym siê wiêksz¹
autonomi¹ Królestwie Polskim z carem rosyjskim jako królem (1815-1830/31). Lublin w latach 1795-1869 znalaz³ siê pod rz¹dami austriackimi, a po 1815 rosyjskimi. Dotykany klêskami, zniszczeniami, ograniczeniami na wielu
polach miasto ¿y³o jednak i próbowa³o wykorzystaæ ró¿ne mo¿liwoœci dla trwania i rozwi¹zania gdzie siê tylko da³o. Pozostawa³o stolic¹
regionu, np. rosyjskiej guberni, co dawa³o oczywiœcie pewne mo¿liwoœci przy jednoczeœnie
wielkiej kontroli w³adz zaborowych.
Kszta³tuje siê w tych trudnych warunkach
wyraŸny ju¿ w ka¿dym razie w XVIII wieku podzia³ mieszkañców na ¯ydów i chrzeœcijan, na
faktycznie dwa miasta, ¿ydowskie i polskie. W
spisie ludnoœci z 1787 roku na 8550 mieszkañców Lublina podano 4153 katolików, 187 dysydentów i 4230 ¯ydów. Mieszkaj¹c w osobnych
dzielnicach "miasta ¿ydowskiego", poza mura-
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mi miejskimi, stanowili oko³o po³owê ludnoœci
miasta. Ta sytuacja utrzyma³a siê do XX wieku:
w 1914 r. stanowili dok³adnie 48,9 % ogó³u obywateli. Równouprawnienie ³¹cznie z prawem
mieszkania wszêdzie uzyskali w 1862 roku.
Swoj¹ daleko posuniêt¹ odrêbnoœæ religijn¹,
kulturaln¹, jêzykow¹ utrzymywali d³ugo w swych
tradycyjnych ramach. Pe³na, od dawna, alfabetyzacja mê¿czyzn znaczy³a tym wiêcej w zaborze rosyjskim, ¿e polityka zaborców niszczenia szkolnictwa polskiego prowadzi³a w ci¹gu
XIX wieku do postêpuj¹cej analfabetyzacji szerokich szerokich krêgów ludnoœci. Silni tradycyjnie w finansach, handlu i rzemioœle stanowili
w coraz wiêkszym stopniu, obok innych jurydyk (dzielnic "wy³¹czonych" z prawa miejskiego) ostra konkurencjê dla mieszczan. Zjawisko
asymilacji, polonizacji ¯ydów by³o rzadkie, dotyczy³o g³ównie bardziej bogatej bur¿uazji czy
inteligencji ¿ydowskiej.
Wœród mieszczañstwa katolickiego narodowoœci polskiej koœcio³y w warunkach kryzysu czy braku w³asnego pañstwa odgrywa³y
d³ugo istotn¹ rolê. W XVIII wieku by³y to zw³aszcza liczne klasztory z ¿ywotnym kolegium jezuitów na czele, likwidowane potem ca³kowicie w XIX w. przez Rosjan. W XIX w. uzyska³
Lublin w³asne biskupstwo. Utrzymanie szkó³
sta³o siê spraw¹ szczególnie wa¿n¹ i trudn¹ w
warunkach zaborów. W ramach sytuacji po
powstaniu 1863 r. pozosta³o tylko nieco szkó³
z jêzykiem rosyjskim. Tajne grupki samokszta³ceniowe by³y organizowane z myœl¹
zw³aszcza o jêzyku i historii Polski. Dopiero
po rewolucji 1905 r. w ramach szerszej liberalizacji w ca³ej Rosji uda³o siê utworzyæ w mieœcie kilka szkó³ polskich. Nie mog³o byæ mowy
w ca³ym zaborze rosyjskim o uniwersytecie
polskim. W kolejnych pokoleniach wyraŸnie
zaznacza³ siê udzia³ Lublinian w kolejnych
walkach o niepodleg³oœæ kraju, powstaniach,
próbach kulturowego oporu zw³aszcza wobec
groŸby rusyfikacji. Wa¿nym i pozytywnym z
wielu wzglêdów faktem dla rozwoju miasta by³
okres stosunkowo du¿ej autonomii Królestwa
Polskiego w latach 1815-1830.
Mimo ucisku politycznego rozwój spo³eczno-gospodarczy, tak charakterystyczny w XIX
w. dla ca³ej Europy, ogarn¹³ te¿ w pewnej mie-
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rze ziemie polskie pozostaj¹ce pod w³adz¹
Rosji od ostatnich dziesiêcioleci tego stulecia.
Wa¿n¹ data by³ rok 1877 kiedy miasto uzyska³o po³¹czenie kolejowe z Warszaw¹ i ku
wschodowi z Ukrain¹ pozostaj¹c¹ równie¿ w
imperium rosyjskim. Lublin zacz¹³ wychodziæ
powoli z d³ugiego okresu stagnacji. Rozwija³
siê przemys³ g³ównie na potrzeby rolnictwa na
bogatych ziemiach Lubelszczyzny. Liczba
mieszkañców wzros³a od 21,3 tysiêcy do 80,
a z przedmieœciami nawet do ponad 90 tysiêcy w 1914 r. Nap³ywali do miasta ch³opi uwolnieni od pañszczyzny, ¯ydzi opuszczaj¹cy
ma³e miejscowoœci, a tak¿e zdeklasowana
szlachta przekszta³caj¹ca siê w miastach w
inteligencjê coraz wiêcej znacz¹c¹ - tak¿e w
Lublinie - zw³aszcza w sferze kultury, polityki,
umocnienia - mimo wszystkich przeszkód œwiadomoœci narodowej. Ró¿norodne inicjatywy spo³eczne powoli przyczynia³y siê do
modernizacji miasta zarz¹dzanego odgórnie i
bezwzglêdnie przez okupacyjne w³adze.
W trakcie wybuch³ej w 1914 r. wojny Lublin
zajêli w 1915 r. Austriacy, nast¹pi³o znaczne
o¿ywienie ¿ycia politycznego w nadziei na odzyskanie niepodleg³oœci Polski. Wojna przynios³a ogromne straty na ziemiach polskich, ale
zarazem klêska trzech mocarstw, które dokona³y rozbiorów Rzeczpospolitej: Rosji, Niemiec
(Prus) i Austrii umo¿liwi³a jesieni¹ 1918 roku odzyskanie pe³nej niepodleg³oœci. Wykorzystuj¹c
klêskê Austrii uformowa³ siê w³aœnie w Lublinie
lewicowy i niepodleg³oœciowy zarazem Tymczasowy Rz¹d Ludowy Republiki Polskiej, który w
odezwie z 7 listopada 1918 r. zapowiedzia³ utworzenie niepodleg³ego pañstwa i jednoczeœnie
szereg radykalnych reform spo³ecznych. Rych³o
jednak inicjatywa ta podporz¹dkowa³a siê rz¹dowi tworzonemu w Warszawie od 11 listopada
pod auspicjami ciesz¹cego siê wielkim autorytetem Józefa Pi³sudskiego. Niepodleg³oœæ t¹
wypad³o jeszcze broniæ zbrojnie i umacniaæ na
wielu frontach. Jednoœæ narodu i wola niepodleg³ych uwidoczni³a siê w szczególnoœci w 1920
r. w odparciu najazdu bolszewickiego, który "po
trupie Polski" mia³ wesprzeæ rewolucjê bolszewick¹ w Niemczech i innych krajach zachodniej Europy. Lublin i Lubelszczyzna mia³y swoj¹
w³asn¹, chlubn¹ kartê w tych zmaganiach.
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W wolnej Polsce rz¹dy miasta przesz³y po
d³ugich latach w rêce jego mieszkañców na krótki zreszt¹ czas (1918, faktycznie od pokoju w
1921 do 1939). Warunki i sytuacja kraju gruntownie zniszczonego, rych³o bardzo dotkniêtego wielkim œwiatowym kryzysem gospodarczym, by³a w gruncie rzeczy bardzo trudna.
Mimo to nie ma³o zrobiono dla modernizacji
miasta i udogodnienia ¿ycia mieszkañcom.
Wielki wysi³ek w³o¿ono zw³aszcza za upad³e w
latach niewoli szkolnictwo powszechne i œrednie. Jesieni¹ w 1918 r. powsta³ uniwersytet katolicki z inicjatywy profesorów akademii teologicznej w Petersburgu, która po rewolucji bolszewickiej zosta³a tam zlikwidowana i powróci³a
niejako do Polski. Sama Akademia by³a kontynuatorem uniwersytetu w Wilnie kwitn¹cego jako
œwietna szko³a polska w pocz¹tkach XIX wieku
a¿ do zamkniêcia przez carat. W 1939 r. mia³
Lublin 122 tys. nie wiele wiêcej ni¿ w 1914 r., co
œwiadczy o trudnoœciach jakie mia³ mimo równoczesnych osi¹gniêæ przede wszystkim kulturalno-politycznych.
Wojna 1939-1945 z jej skutkami niezwykle
mocno zaci¹¿y³a nad Lublinem jak i nad ca³¹
Polsk¹. W rozbiorze Polski przewidzianym w
sierpniu 1939 w pakcie Ribentrop-Mo³otow Lublin i Lubelszczyzna mia³y byæ w³¹czone do
Zwi¹zku Radzieckiego. Jeszcze we wrzeœniu
39 r. przeniesiono granicê z Wis³y na rzekê Bug,
i wobec tego Lublin a¿ do koñca lipca 1944 r.
mia³ pozostaæ pod okupacj¹ niemieck¹ w tak
zwanej Generalnej Gubernii rz¹dzonej brutalnie
i bezwzglêdnie przez aparat w rêku niemieckiej
partii narodowo-socjalistycznej. Od pocz¹tku rasistowskie za³o¿enia oznacza³y rz¹dy terroryzmu, okrutne represje i daleko id¹ce ograniczenia poczynaj¹c np. od zamkniêcia wszystkich
szkó³ poza elementarnymi, zakazem posiadania i s³uchania radia i.t.d. Niszczenie, tak¿e fizyczne inteligencji mia³o w rasistowskim za³o¿eniu przygotowaæ grunt do rz¹dów rasy panów obs³ugiwanych przez s³owiañskich
niewolników. ¯ydów tak¿e w Lublinie zamkniêto w getcie, a w 1941/2 wymordowano okrutnie
w obozach œmierci ulokowanych w du¿ej mierze - trzeba o tym pamiêtaæ - na LubelszczyŸnie z myœl¹ o wszystkich ¯ydach europejskich.

kloczowski pl.p65

8

U bram Lublina, na Majdanku utworzono specjalny obóz œmierci dla wszystkich narodowoœci, od Polaków i ¯ydów poczynaj¹c. Udzielanie jakiejkolwiek pomocy przeœladowanym
¯ydom karane by³o œmierci¹. Kilkusetletni Lublin ¿ydowski zosta³ kompletnie zniszczony, nawet w œladów materialnych.
Opór polski wobec okupanta mia³ wyj¹tkow¹
wrêcz jednolite i szerokie poparcie spo³eczne,
rozrós³ siê stopniowo w formê "podziemnego",
"konspiracyjnego" pañstwa z armi¹ "podziemn¹" z kilkuset tysi¹cami ¿o³nierzy-ochotników tak zwanej "Armii Krajowej". Lublin stanowi³ jeden z kilku najwa¿niejszych oœrodków
tego pañstwa i jego armii. Szkolnictwo tajne
stanowi³o jeden z wa¿nych elementów tego
podziemnego œwiata.
Zwyciêski Zwi¹zek Radziecki od 1943/4
roku nie uznawa³ podziemnego pañstwa polskiego ani rz¹du polskiego w Londynie uznanego
przez ca³¹ koalicjê z Wielk¹ Brytani¹ i Stanami
Zjednoczonymi. Stalin mia³ wyraŸny plan nie
tylko uznania aneksji po³owy obszaru Polski,
który zrealizowa³ w sojuszu z Hitlerem w 1939
r., ale utworzenie zale¿¹cego od niego ca³kowicie pañstwa polskiego. St¹d gdy w lipcu 1944 r.
olbrzymie armie sowieckie zbli¿a³y siê do Wis³y i do Warszawy Stalin powo³a³ marionetkowy Polski Komitet Wyzwolenia Narodowego
traktuj¹c go jako w³aœciwy rz¹d polski. Ulokowa³ ten Komitet w Lublinie czyni¹c z miasta
rodzaj stolicy utworzonego przez siebie pañstwa marionetkowego choæ okrutnego.
Nie ty miejsce na przedstawienie ca³ego dramatu polskiej sytuacji w 1944/5. Dla Lublina
oznacza to brutaln¹ likwidacjê pañstwa i armii
podziemnej. Symboliczn¹ wymowê ma np. zamkniêcie w obozie na Majdanku uwolnionym
od Niemców wielu tysiêcy ¿o³nierzy Armii Krajowej. Tysi¹ce zosta³o wywiezionych wg³¹b
Rosji, zamordowanych, zmuszonych wrêcz do
ucieczki i organizowania partyzantki antysowieckiej nie maj¹cej zreszt¹ ¿adnych szans powodzenia.
W³adze sowieckie, si³¹ wprowadzaj¹ce swój
re¿im (partia komunistyczna mia³a bardzo s³abe wp³ywy w Polsce, zosta³a zreszt¹ zlikwidowana przez Stalina przed 1939 r. Tysi¹ce jej
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cz³onków zamordowano z rozkazu Stalina) usi³owa³o jednoczeœnie pozyskaæ poparcie has³ami patriotycznymi, zw³aszcza antyniemieckimi,
ale tak¿e religijnymi. St¹d np. starania Bu³ganina, wielkorz¹dcy w Lublinie, by mo¿liwie najszybciej otworzyæ zamkniêty przez Niemców
uniwersytet katolicki. Rektor uniwersytetu w porozumieniu z w³adzami podziemnymi waha³ siê
nie chc¹c dawaæ do rêki argumentów na rzecz
narzuconego systemu. Dopiero po kilku tygodniach wyrazi³ zgodê przede wszystkim z
myœl¹ o ratowaniu w ten sposób m³odych ludzi
zagro¿onych przez policjê sowieck¹ i powoli
organizowan¹ polsk¹ na us³ugach re¿imu.
Po totalitaryzmie nacjonal-socjalistycznym
Lublin i Polska w nowych granicach mia³a
przejœæ przez d³ugi okres totalitaryzmu sowieckiego w nieco swoistym - to rzecz wa¿na - wydaniu polskim odbiegaj¹cym niekiedy wcale
powa¿nie od sowieckiego wzorca zw³aszcza po
1956 roku. W krótkim opisie mo¿na tylko zasygnalizowaæ kilka wybranych zjawisk dotycz¹cych tak lat 1944/5-1989 dotycz¹cych pañstwa,
które siê samo okreœli³o jako Polska Rzeczpospolita Ludowa, dalej prze³omu 1989 roku, który przyniós³ w rezultacie pe³ne odzyskanie niepodleg³oœci i wreszcie ju¿ dzisiaj dwudziestoletniego okresu niepodleg³oœci (1989-2003)
umacniaj¹cego zdecydowanie niepodleg³oœæ i
zarazem wewnêtrzn¹ i miêdzynarodow¹ pozycjê Polski.
Wspierana przez partyjne, centralistyczne
kierowane pañstwo rozbudowa ciê¿kiego przemys³u i szkolnictwa wy¿szego mia³a miêdzy
innymi doprowadziæ do pañstwa, w terminologii
oficjalnej, w pe³ni "socjalistycznego", a w nastêpnym etapie "komunistycznego". Taki przemys³ jak np. fabryka samochodów ciê¿arowych,
rozwin¹³ siê w Lublinie i w s¹siaduj¹cym z nim
blisko nowym miastem Œwidnikiem. Obok dzia³aj¹cego ca³y czas uniwersytetu katolickiego powsta³ du¿y uniwersytet pañstwowy Marii CurieSk³odowskiej (UMCS) i obok niego uniwersytety
przyrodniczy i medyczny, a tak¿e politechnika.
Przyrost liczby mieszkañców dobrze oddaje te
wa¿ne przemiany. W 1946 roku liczy³ Lublin 99,4
tys. mieszkañców wobec 122 tysiêcy przed
wojn¹, w 1939. straty wojenne, przede wszyst-
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kim jak¿e licznych ¯ydów, wyraŸny nap³yw ludzi ze wsi do miasta oraz wysiedlonych z obszarów w³¹czonych do Zwi¹zku Radzieckiego.
W 2008 roku mia³ ju¿ 350,4 tysi¹ce mieszkañców (nie licz¹c oczywiœcie Œwidnika). Sta³ siê
po 1945 roku miastem prawie wy³¹cznie polskim
i oczywiœcie katolickim po kilku stuleciach tak
uderzaj¹cej ró¿norodnoœci. Ludowy, wiejski z pochodzenia charakter generalny tej nowej w du¿ej mierze populacji by³ bardzo znamienny. Narzucony przez siln¹ propagandê i ró¿ne formy
presji konformizm zachowañ i nawet pogl¹dów
³¹czy³ siê w jakiœ sposób z wartoœciami religijnymi czy patriotycznymi, narodowymi, nie rzadko
¿ywymi tradycjami niepodleg³oœciowymi z lat 3945, z praktykami religijnymi niekiedy nawet cz³onków partii ukrywanymi jeœli siê da³o.
Jednym z przyk³adów pewnej swoistoœci i
dwuznacznoœci polskiej rzeczywistoœci mo¿e
byæ trwaj¹ca mimo wszystkich trudnoœci, ograniczeñ dzia³ania Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego utworzonego z drobnych ofiar zbieranych we wszystkich parafiach polskich i ciesz¹cego siê nie ma³ym presti¿em. By³ to jedyny
uniwersytet tego typu w ca³ym œwiecie rz¹dzonym przez komunistów. Trzeba tu oczywiœcie
pamiêtaæ, ¿e Koœció³ Katolicki w Polsce z bardzo mocnym oparciem spo³ecznym zachowa³
swoj¹ niezale¿noœæ i stopieñ wolnoœci dzia³ania bez porównania wiêkszy ani¿eli we wszystkich innych krajach komunistycznych. O ca³ej
swoistej historycznie mocno ugruntowanej polskiej sytuacji trzeba dobrze pamiêtaæ ¿e by zrozumieæ si³ê opozycji antytotalitarnej w spo³eczeñstwie polskim, o 10 milionowym ruchu Solidarnoœci w 1980/1 roku, przyjmowaniu Jana
Paw³a II przez ca³e spo³eczeñstwo, o postawie
w 1989 roku. Lublin i Lubelszczyzna w pe³ni i w
szerokim zakresie uczestniczy³y w tych wielkich wydarzeniach.
Strajki w Lublinie w lipcu 1980 r przygotowa³y niejako grunt do strajków powszechnych
w sierpniu tego roku i porozumienia gdañskiego, do powstania Solidarnoœci. Region Œrodkowo-Wschodni Solidarnoœci z oœrodkiem w Lublinie nale¿a³ do jednego z najbardziej prê¿nych,
tak¿e w fazie konspiracji po 1981 roku. Solidarnoœæ robotników i œwiata uniwersyteckiego Lu-
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blina w ca³ym tym ruchu popieranym zarazem
przez Koœció³ by³a zjawiskiem uderzaj¹cym.
W wyborach 4 czerwca 1989 roku, w³aœciwie narodowym plebiscycie, pierwszych wolnych po 50
latach, przygniataj¹ca wiêkszoœæ mieszkañców
Lublina i Lubelszczyzny, jak i ca³ej Polski zdecydowanie odrzuca³a system komunistyczny.
By³o to wydarzenie niew¹tpliwie wielkiej wagi w
ca³ym procesie upadku imperium sowieckiego.
Jednym z najwa¿niejszych nurtów, który
ujawni³ siê z wielk¹ si³¹ i w ró¿norodny sposób
w wolnym po 1989 roku Lublinie sta³o siê nawi¹zywanie do tradycji ró¿norodnoœci i rozwi¹zañ unijnych, ³¹cz¹cych ludzi, tak wyraŸnie w
d³ugiej historii miasta widocznych i znacz¹cych.
Przy wchodzeniu Polski do Unii Europejskiej
zrodzi³o siê w³aœnie w Lublinie has³o przewodnie "od unii lubelskiej do Europejskiej", które
przyj¹³ Jan Pawe³ II w gor¹cej zachêcie by tak
w³aœnie pojmowali je jego rodacy. Wœród wielu
inicjatyw podnieœæ wypada ca³y ruch przypominania tradycji ¿ydowskiej Lublina tak organicznie i d³ugo zwi¹zanej z przesz³oœci¹ miasta Oœrodek "Brama Grodzka" ma tu szczególne zas³ugi.
Wspólne dziedzictwo kulturowe ludów tworz¹cych pierwsz¹ Rzeczpospolit¹ Wielu Narodów to wielki i jak¿e aktualny temat dzisiaj
zw³aszcza, gdy problem g³êboko rozumianej
jednoœci europejskiej staje przed nami z tyloma obci¹¿eniami i ró¿norakimi napiêciami.
Dzia³aj¹cy od 1989/90 r w Lublinie Instytut Europy Œrodkowo-Wschodniej systematycznie
pracuje w sta³ej wspó³pracy z historykami bia³oruskimi, litewskimi i ukraiñskimi i innymi w³aœnie nad rysuj¹c¹ siê tu przestrzeni¹ kulturow¹,
w której odnajdujemy wa¿ne elementy zarazem
europejskie i narodowe bardzo istotne i nie rzadko wspólne dla nas wszystkich, dla naszych
narodowych kultur. Rozszerzamy tak¿e porównawczo studia na naszych bezpoœrednich s¹siadów, zw³aszcza Rosjan i Niemców, w sposób oczywisty na ¯ydów, a trochê szerzej na
ca³¹ Europê Œrodkowo-Wschodni¹, wielk¹ prze-
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strzeñ miêdzy Ba³tykiem, Adriatykiem i morzemCzarnym z jej tak bogat¹ ró¿norodnoœci¹ tak
ma³o dot¹d w perspektywie europejskiej widzian¹, znan¹ i docenian¹. Potrzeba nowej hi
storii Europy uwzglêdniaj¹cej w pe³ni ten d³ugo
zapomniany obszar stajê siê coraz bardziej piln¹
i potrzebn¹ z uwzglêdnieniem - rzecz jasna szkolnych podrêczników wszelkiego rodzaju,
dobrych przewodników turystycznych i t.d. Nasza refleksja nad Lublinem prowadzi nas w ten
sposób bezpoœrednio do refleksji nad nasz¹
wspó³czesn¹ Europ¹ i Uni¹ Europejsk¹, z któr¹
mamy pe³ne prawo wi¹zaæ wielkie nadzieje na
przysz³oœæ.
Bardzo wa¿nym czynnikiem wspó³czesnego Lublina s¹ rosn¹ce kontakty bezpoœrednie
z osobami ró¿nych kultur i narodowoœci, od najbli¿szych s¹siadów poczynaj¹c. Ukraiñcy s¹,
mo¿na powiedzieæ, codziennymi goœæmi, a wyjazdy na Ukrainê staj¹ siê niejako codzienna
regu³¹ Lublinian. Dzia³a w lublinie od kilkunastu
lat kolegium polsko-ukraiñskie dla doktorantów,
zal¹¿ek przysz³ego - jak mamy nadziejê - uniwersytetu europejskiego szeroko otwartego dla
naszych wschodnich s¹siadów. Mo¿na by wymieniæ szereg œrodowisk i inicjatyw lubelskich,
czêsto z udzia³em m³odych ludzi i m³odzie¿y;
rozwijaj¹cych wspó³pracê s¹siedzk¹ w ró¿nych
dziedzinach. Sprawa otwarcia granic dla takiej
wspó³pracy ma oczywiœcie zasadnicze znaczenie. Wolno wi¹zaæ te¿ nadziejê z uk³adami o
wspó³pracy miasta Lublina z wieloma miastami europejskimi, jak oczywiœcie i rozwijane stosunki i w sprawach kulturalnych, gospodarczych
i innych. Wiele jest tu jeszcze do zrobienia, ale
szanse i perspektywy s¹ te¿ oczywiste.
Lublin w naszych warunkach wraca powoli
do czasów swojej dawnej œwietnoœci, do czasów wielokulturowej, otwartej wspó³pracy w wielu
dziedzinach, z najwiêkszym po¿ytkiem dla siebie i dla innych. Wolno wyraziæ nadziejê, ¿e
szansa ta zostanie w nadchodz¹cych pokoleniach w pe³ni wykorzystana.
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