
Z KORONĄ oraz zamykane drzwiczki w dolnej 
partii obelisku, umożliwiające wejście do 
wnętrza pomnika. W jego zachodniej stronie 
zamontowano napis: ODNOWIONY ROKU MD-
CCCXXV.

 Klasycystyczna forma pomnika jest typowa 
dla okresu, w którym powstał. Żeliwny obelisk 
o wysokości ok. 13 m spoczywa na postu-
mencie ustawionym na podstawie obłożonej 
współcześnie granitowymi płytami. W czterech 
narożach podstawy umieszczono żeliwne 
słupki połączone kutymi łańcuchami. Postu-
ment składa się z podstawy na rzucie 
kwadratu i węższego trzonu zwieńczonego 
wydatnym gzymsem, na którym osadzono 
wysoki wysmukły obelisk. Złocony relief 
znajdujący się na trzonie od strony połud-
niowej przedstawia dwie stojące postacie po
dające sobie prawą dłoń. 

 Postać z lewej, w koronie królewskiej, 
ubrana w rzymską togę symbolizuje Królestwo 
Polskie, natomiast postać po prawej, 
w mitrze książęcej i greckim chitonie – Wielkie 
Księstwo Litewskie. Pomiędzy personifikacja-
mi ulokowano tarcze herbowe obu państw. 
Po lewej tarczę z Orłem polskim, a po prawej 
litewską Pogoń. Po wschodniej stronie postu-
mentu umieszczono napis z mosiężnych liter: 
EPOKA POMNIKA. ROKU MDLXIX, a w północ- 
nej części inskrypcja: POŁĄCZENIE LITWY



Lublina zabytki będące świadkami zawarcia Unii 
i ją  upamiętniające – Kaplica Trójcy Świętej 
na Zamku Lubelskim, Pomnik Unii Lubelskiej 
i kościół p.w. św. Stanisława BM i klasztor ojców 
dominikanów.

    Rysunki do płaskorzeźb opracował profesor 
malarstwa Antoni Brodowski. Zrealizowana zos-
tała jedynie jedna z planowych płaskorzeźb, 
wykonana przez rzeźbiarza Pawła Malińskiego. 
Przedstawia ona dwie postacie symbolizu-
jące unię Polski z Litwą. Monument odlano 
w kieleckim Samsonowie, a jego realizacja była 
w całości finansowana z funduszu skarbowego 
będącego wówczas w dyspozycji namiestnika 
Królestwa Polskiego gen. Józefa Zajączka. 
Obelisk usytuowano na specjalnie usypanym 
kopcu, a teren wokół niego zadrzewiono i ob-
sadzono krzewami. Uroczyste odsłonięcie 
pomnikapomnika odbyło się 26 sierpnia 1826 r. Pomnik 
był w następnych latach wielokrotnie remon-
towany, ostatnia gruntowna renowacja miała 
miejsce w 2009 r.

 Komisja Europejska decyzją z 10 marca 
2015 r. (Dz. Urz. KE, 2015/C83/0) przyznała 
Miastu Lublin Znak Dziedzictwa Europejskiego, 
miejsce zawarcia Unii Lubelskiej – jako wyjąt-
kowy symbol pokojowej i demokratycznej inte-
gracji dwóch krajów, zróżnicowanych religijnie 
i etnicznie. Idee te są reprezentowane mate-
rialnie przez zachowane w krajobrazie miasta
  

W 1819 r. namiestnik Królestwa Polskiego, ge-
nerał Józef Zajączek wydał decyzję o rozbiórce 
klasztoru i kościoła, stwierdzając w jej uzasad-
nieniu, że "jako pusty i porysowany znieść go 
wypada". Przypuszczalnie podczas burzenia 
murów w 1820 r. zniszczono również obelisk. 
Pomnik unii przewrócono i porozbijano na ka
wałki razem z kamiennymi rzeźbami. Józef Do-
mański, prezes Komisji Województwa Lubel-
skiego, który polecił rozbiórkę okrył się, za 
sprawą swych decyzji niechlubną sławą.

    W listopadzie 1823 r. Stanisław Staszic (ów-
czesny minister stanu) poprosił przejeżdżające-
go przez Lublin cesarza Aleksandra I o przywró-
cenie pomnika unii. W 1824 r. przystąpiono już 
do pracy nad wzniesieniem żeliwnego obelisku. 
W następnym roku Feliks Bentkowski (biblio-
graf, historyk literatury) zaprezentował projekt 
godeł pamiątkowych, które miałyby zostać 
umieszczone na pomniku. W związku z tym mo-
delem Towarzystwo Przyjaciół Nauk zatwierdziło 
koncepcje, aby na pomniku znalazły się nastę-
pujące sceny: ślub Władysława Jagiełły z Jadwi-
gą, połączenie Litwinów z Polakami na sejmie 
w Horodle w 1413 r. oraz unia Polski z Litwą
w 1569 r. 
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