
Lublin przed  
lokacją miasta

Wiek X to czas budowania i kształtowania 
państwowości na ziemiach polskich. Jak wy-
nika z przeprowadzonych na terenie Polski 
badań, budowa zrębów państwa Piastów wią-
zała się z gwałtownym upadkiem ośrodków 
osadniczych okresu wcześniejszego - plemien-
nego. Przykładem tego jest m. in. nieodległy 
Sandomierz gdzie spalono gród, podobnie jak 
w Zawichoście. Nowe centra, związane już  
z administracją Piastów, usytuowano w tych 
ośrodkach w nowych miejscach.

Lublin od końca X w. stanowił skupisko osad-
nicze, na które składał się gród wraz z towarzy-
szącymi mu osadami rozlokowanymi na sąsied-
nich wzgórzach. Archeolodzy nie są pewni co 
do tego, jak przebiegały wydarzenia tego czasu 
na terenie Lublina. Istnieje szereg hipotez, co 
do lokalizacji grodu lubelskiego za pierwszych 
Piastów. Jedna z najnowszych wskazuje na  
wzgórze Grodzisko (zwane w bliższych nam cza-
sach Kirkutem), jako miejsce usytuowania grodu 
po zniszczeniu przez Piastów grodu plemienne-
go na Wzgórzu Staromiejskim.

Warto wspomnieć, że nazwa Grodzisko odno-
towana została po raz pierwszy, w pocz. XVI w., 
a pierwotna nazwa tego miejsca nie jest znana. 
Nazwa Grodzisko, czyli miejsce „gdzie gród stał”, 
mogła funkcjonować już od XIV stulecia. Czy jego 
pierwotną nazwą była nazwa Lublin? Czy mogła 
ona oznaczać gród należący do kogoś o imieniu 
Lubel czy Lubło, a więc „Lublin gród”? Wyjaśnie-
nie tego, jak na razie, nie jest możliwe. 
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Razem z grodem na Grodzisku mogło istnieć podgrodzie zlo-
kalizowane na sąsiednim wyniesieniu, od XVII wieku zwanym 
Białkowską Górą. Na Czwartku i na Wzgórzu Staromiejskim,  
a także na Wzgórzu Zamkowym istniały otwarte osady o cha-
rakterze rolniczym. 

Centrum osadnicze Lublina tego czasu zlokalizowane było 
przy wykształconym wcześniej ważnym trakcie komunikacyj-
nym prowadzącym z Rusi do Wielkopolski i na Pomorze, bie-
gnącym w obrębie Lublina po północnej stronie dolin Czechów-
ki i Bystrzycy.

Przyjmuje się, że po „testamencie” Bolesława Krzywoustego 
z roku 1138, mogło nastąpić kolejne przesunięcie centrum ad-
ministracyjnego i militarnego Lublina. Zmiana ta związana była 
z przemianami administracyjno-politycznymi dokonywanymi 
przez księcia Henryka Sandomierskiego lub jego brata i zara-
zem następcę, Kazimierza Sprawiedliwego, w ramach dzielni-
cy sandomierskiej, do której wówczas należał Lublin. Zapew-
ne intencją władcy było bliższe związanie ówczesnego Lublina 
z centrum księstwa – Sandomierzem. Nowy gród usytuowa-
ny został na wysuniętym w dolinę Bystrzycy wzgórzu zwanym  
w późniejszym okresie (może od XIV w.?) Wzgórzem Zamko-
wym. W latach 1224 -1229, wzmiankowany jest zawiadujący 
lubelskim grodem i kasztelanią kasztelan Wojciech – przed-
stawiciel księcia na tym obszarze.

Wraz z tą zmianą coraz większą rolę zaczęły odgrywać tere-
ny na południe od Czechówki. Wzgórze Staromiejskiego mogło 
pełnić funkcje podgrodzia, a w jego obrębie, wzdłuż obecnej 
ul. Archidiakońskiej, spory obszar otrzymał archidiakon – waż-
ny dostojnik kościelny, wspomagający biskupa. Najstarszy 
znany nam archidiakon lubelski, Jan, wzmiankowany jest po 
raz pierwszy w roku 1198. 

Przed połową XII wieku ważną zmianą było utworzenie osa-
dy targowej na Wzgórzu Czwartek.

Jak stwierdzają badania naukowe Lublin po włączeniu go  
w obręb państwa Piastów nie miał znaczenia ogólnopań-
stwowego. Rola ośrodka zaczęła wzrastać od połowy wieku XI  
i w ciągu stulecia XII.
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