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Komentarz do mapy Lublina z 1569 roku

Rekonstrukcja planu Lublina z okresu podpisania Unii Lubelskiej to interdyscyplinarny projekt 

realizowany w Ośrodku „Brama Grodzka – Teatr NN” wykorzystujący wiedzę lubelskich 

ekspertów: historyka dr. hab. Jacka Chachaja, architekta dr. inż. Krzysztofa Janusa, archeologa 

Jacka Jeremicza, specjalistki w zakresie geografii miast dr Dagmary Kociuby, kartografa dr. Jakuba 

Kuny, historyka sztuki dr. Huberta Mącika oraz archeologa dr. Rafała Niedźwiadka. Opierając się 

na dokumentacji badawczej, udostępnionej przez Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków oraz 

różnego typu źródła znajdujące się w zasobach Archiwum Państwowego w Lublinie i Archiwum 

Archidiecezjalnego w Lublinie a także opracowaniach naukowych, eksperci podjęli się graficznego 

przedstawienia zabudowy, sieci wodnej oraz układu dróg i działek w obrębie miasta. Prezentowane 

budynki zostały zaopatrzone w informacje pochodzące ze źródeł z XVI wieku i opracowań 

naukowych.

Podstawowymi źródłami do rekonstrukcji mapy z okresu Unii Lubelskiej były źródła pisane. 

Należą do nich przede wszystkim lustracje województwa lubelskiego z lat 1565 i 1570, oraz 

wykazy szosu (spisy podatkowe) z 1524 i 1573 roku, które znajdują się w Archiwum Państwowym 

w Lublinie. We wspomnianych dokumentach można odnaleźć informacje o głównych budynkach w

mieście wraz z informacjami o ich właścicielach, nazwy ulic i miejsc. Opisy historyczne zostały 

uzupełnione i doprecyzowane dzięki analizie dokumentacji z badań i nadzorów archeologicznych, 

architektonicznych i historycznych, które zostały udostępnione przez Wojewódzki Urząd Ochrony 

Zabytków w Lublinie. W rekonstrukcji przestrzeni pomocą były późniejsze przedstawienia 

kartograficzne – przede wszystkim mapa Jana Nepomucena Łąckiego z 1783 roku i mapa Johanna 

Trettera z 1803 roku oraz ikonograficzne – rycina z 1618 roku przedstawiająca Lublin autorstwa 

Georga Brauna i Abrahama Hogenberga.  

Przy rekonstrukcji planu Lublina z 1569 roku uzyskane informacje podzieliliśmy na trzy główne 

grupy, które na mapie zaznaczone są różnymi kolorami: miejsca i budynki pewne, potwierdzone 

zarówno źródłami historycznymi, jak i archeologicznymi lub architektonicznymi. Drugą grupą są 

miejsca i budynki, które znane są z jednego rodzaju źródeł np. tylko historycznych. Trzecią grupą 

miejsc i budynków są rekonstrukcje, które znane są tylko z ogólnych wzmianek historycznych.  
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