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Sytuacja wieży w grodzie w XIII - I poł. XIV w.

Najstarszym zachowanym obiektem murowanym na 
Wzgórzu zamkowym jest cylindryczna wieża, na planie 
koła, w części kamienna, a w części murowana z ce-
gły. Była to budowla o minimum trzech kondygnacjach 
(obecnie cztery z piwniczną). zwieńczona jest krenela-
żem powstałym w l. 1820-26. Komunikację we wnę-
trzu zapewnia spiralna klatka schodowa usytuowana 
w grubości muru. pierwotne wejście do wnętrza wieży 
zlokalizowane było na poziomie II kondygnacji. Na wy-
sokości trzeciej kondygnacji (ob. czwarta) znajduje się 

reprezentacyjna sala ze zdobnymi otworami okiennymi 
i charakterystycznym biforium (podwójne okno z kolum-
ną pośrodku). Niektórzy badacze lokują tu kaplicę gro-
dową. Biforium wciąż budzi kontrowersje, przyjmuje się, 
że pochodzi z XIII w., chociaż nie można wykluczyć póź-
niejszego datowania.

Metryka i funkcje wieży (poza funkcją skupionej obro-
ny i schronienia) nie są w pełni jasne. Badacze historii 
Lublina umiejscawiali jej powstanie w szerokim prze-
dziale czasowym od l. 30 XIII w. po przełom XIII i XIV 
stuleci. Skromna baza źródłowa nie pomaga w rozstrzy-
gnięciu tej kwestii. powstanie wieży związane było za-
pewne z koniecznością wzmocnienia funkcji obronnych 
grodu, chociaż niektórzy z badaczy zwracają uwagę na 
potencjalne funkcje reprezentacyjne, czy sakralne wieży 
(w związku z hipotezą funkcjonowania kaplicy w jej naj-

wyższej kondygnacji).
Na podstawie dotych-

czasowych badań można 
wysunąć hipotezę, że wie-
ża związana była z wałem 
obronnym grodu. zapewne 
z wału, poprzez ruchomy 
pomost, możliwy był dostęp 
do jej wnętrza, kilka metrów 
ponad poziomem terenu.  

problemem badawczym 
jest nie tylko to, kiedy wieża 
powstała, ale również kto 
ją wybudował. Dotychczas 
pojawiały się tezy, oparte o 
interpretację źródeł histo-
rycznych, że wieżę wzniósł 
ok. lat 1243-1244 książę 
halicki Daniel Romanowicz 
po rzekomym zdobyciu Lu-

blina. pogląd ten jednakże nie przyjął się, bowiem ze 
źródeł wynika, iż Daniel Lublina nie zdobył. 

Źródła historyczne wskazują, że okres XIII stulecia 
był dla Lublina i Lubelszczyzny okresem obfitującym 
w wydarzenia wojenne. W roku 1205 Lublin oblegał  
książę ruski Roman Mścisławowicz. W roku 1241 
miał miejsce pierwszy najazd mongolski, a zaraz po 
nim najazd Daniela. W 1255  miała miejsce wyprawa 
Litwinów. Drugi najazd Mongołów nastąpił w kilkana-
ście lat później (1259-1261). Rok 1266 to kolejna 
wyprawa Litwinów i Rusinów, po czym w związku z 
buntem biskupa krakowskiego i możnowładztwa ma-
łopolskiego przeciwko Bolesławowi Wstydliwemu w 
roku 1273, Litwini po raz kolejny dokonali najazdu na 
Lubelszczyznę. W latach 80.-90. XIII stulecia do roku 
1302 Lublin pozostawał w rękach załogi ruskiej.  

problem fundatora zamkowej wieży głównej, nazy-
wanej też donżonem, pozostaje otwarty. Można przypi-
sać ją, za lubelskim badaczem architektury W. Kozie-
jowskim, księciu Bolesławowi Wstydliwemu, któremu 
przypisywany jest także pierwszy etap lokacji Lublina 
na prawie niemieckim. Można by wówczas przyjąć, że 
inwestycja ta byłaby oznaką programu umacniania 
przez księcia Lublina, jako ważnego ośrodka w obsza-
rze ówczesnego pogranicza oraz zalążkiem przyszłe-
go zamku.

Nie można jednakże wykluczyć innych scenariu-
szy powstania tej intrygującej wieży w obrębie zam-
ku. Jakkolwiek obowiązuje dzisiaj teza, że murowana 
struktura wieży jest jednorodna, to warto by jeszcze 
raz przyjrzeć się, jej partiom kamiennym i ceglanym. 
Nie można ostatecznie odrzucić hipotezy, że dolne 
kamienne partie wieży, nie są chronologicznie jedno-
rodne z partiami ceglanymi. Jej struktura mogła po-
wstawać na przestrzeni od 2 poł. XIII w. po początek 
wieku XIV.
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