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Najdawniejszy widok Lublina z roku 1618.
(Przekład tekstu łacińskiego z objaśnieniami).
Przekład tekstu łacińskiego.

.,Et haec olim meminisse juwabit.” Yirgilius, Aeneis 1 ,203.
Nie znamy dawniejszego widoku Lublina niż wy
dany w r. 1618 w księdze VI-ej wspaniałego i cennego? a
rzadkiego dziś dzieła Jerzego Brauna, które wychodziło
kilkakrotnie w Kolonji w latach 1572 — 1618 p. n. „ Civitates orbis terrarwmP lub „Theatrum praecipuarum totius
mundi urbium.LL Księga VI tego dzieła, pod której przed
mową podpisali się Antoni Hierat i Abraham Hoghenberg,
zawiera pomiędzy innemi miedzioryty, przedstawiające
pięknie wykonane widoki kilkunastu miast polskich. Au
tor dzieła, Jerzy Braun, archidjakon w Dortmundzie i
dziekan w Kolonji, który żył w drugiej połowie w. XVIgo i początku XVII-go, pisał rozprawy teologiczne, naj
więcej się jednak wsławił i zasłużył dziełem pod przyto
czonym wyżej tytułem, wydając je in folio w 3-ch tomach,
a 6-ciu księgach, w trzech językach: łacińskim, francu
skim („Le grandę theatre des differentes cites du monde”)
i niemieckim („Beschreibung und Contrafactur der vornehmsten Stadte der Welt”). Rysunki same, niczym się nie
różniące w trzech tych wydaniach, mają napisy łacińskie,
tylko opisy, umieszczone na stronie odwrotnej rysunków,
przełożono na języki francuski lub niemiecki.
Widok Lublina zajmuje całą stronę arkusza 48-go,
połowę zaś odwrotnej strony opis miasta. Wydając podo
biznę tego najdawniejszego widoku Lublina, uważaliśmy
za odpowiednie dodać dokładny przekład napisów na ry
sunku i całego opisu, którego, ja k przypuszczamy, dostar
czył Braunowi jeden z Jezuitów lubelskich lub czasowo
tu przebywających, oraz opatrzyć je dla dogodności czy
telników dzisiejszych, którzy mogą być niedostatecznie
obeznani z dziejami Lublina, krótkiemi dopełnieniami i
objaśnieniami. Dopełnienia i objaśnienia własne umie
szczamy w nawiasach [ ].
Poczytujemy sobie za miły obowiązek wyrazić
tutaj wdzięczność i uznanie Panu Henrykowi Kraussemu, który udzieleniem nakładu na wydanie podo
bizny umożliwił nam zapoznanie szerszej publiczności z
tym dawnym widokiem i opisem Lublina z czasów naj
większego rozkwitu tego miasta.
Lublin, d. 1 lutego 1901 r.
H. Łopaciński.

(Dopełnienia i objaśnienia umieszczone są w nawiasach).
A)

Napisy umieszczone nad rysunkiem.

Widok miasta Lublina w Królestwie Polskim, sław
nego w całym świecie trzy razy na rok odbywającemi
się jarmarkami.
Kościół Najświętszej Marji Panny [Wniebowzięcia,
de Triumpho, po-wizytkowski, zbudowany w latach 1426
—1427 przez Władysława Jagiełłę na pamiątkę zwycię
stwa nad Krzyżakami pod Grunwaldem. Były przy nim
2 klasztory: żeński dla Brygidek, który trwał do roku
1818, i męski Brygitanówr do w. XVI-go. Od roku 1835
klasztor należał do Wizytek, które tu miały pensję żeń
ską do roku 1864, następnie pozostawiono je do wymar
cia i przeniesiono do WarszawTy. Obszerne i piękne bu
dowle poklasztorne obrócono w części na internat gimna
zjalny, w części na potrzeby duchowieństwa prawosław
nego ].
Kościół św. Pawła, [wystawiony w latach 1466 —
1473 przez mieszczan lubelskich z klasztorem Bernardy
nów, którzy tu istnieli do r. 1864, obecnie parafjalny.
Budowa wskutek pożarów i przebudowmń kilkakrotnych
uległa znacznym zmianom. Klasztor obrócono w części
na użytek wojska, w części zaś Tow7. Dobroczynności].
Brama [Krakowska, pochodząca z w. XIV-go, mia
nowicie z czasów Kazimierza Wielkiego, była pierwotnie
znacznie wyższą, uległa wielkiemu pożarowi w roku 1575?
zresztą do dziś bardzo mało wygląd jej się zmienił, cho
ciaż odnowiona była za Stanisława Augusta, którego
cyfra S A R błyszczy na wierzchołku].
Kościół św. Jana Chrzciciela, [wzniesiony w7 roku
1582 przez Bernarda Maciejowskiego, wów czas biskupa
łuckiego, razem z Kolegjum Jezuitów. Po kasacie Je
zuitów7 w r. 1772 należał przez czas pewien do Trynitarzy.
Za rządu austrjackiego były w kościele i klasztorze ma
gazyny wojskowe. Odrestaurowany w latach 1823—
1832 został kościołem parafjalnym i katedralnym].
Kościół Trójcy Przenajświętszej [był kaplicą za
mkową, wzniesioną prawdopodobnie razem z zamkiem
za Bolesława Chrobrego, odbudowany za Władysławm
Jagiełły w r. 1395, obecnie jest kaplicą więzienną].
Kościół św. Mikołaja [na przedmieściu Czwrartek,
według podania założony przez Mieczysława I-go, ma
być najdawniejszym z kościołów lubelskich. Z pewno

ścią wiadomo, że istniał w początku wr. XV-go; w~ roku
1644 był przez ks. Walentego Turobojskiego z gruntu
odnowiony. Od r. 1669 był kościołem parafjalnym do
1866-go, w którym parafję przeniesiono do kościoła poaugustjańskiego na Kalinowszczyźnie].
B)

Napisy, umieszczone pod rysunkiem
i oznaczone numerami.

1. Kościół św. Krzyza za miastem, [zbudowany z
klasztorem dla Dominikanów Obserwantów w roku 1607
przez Jacka Rawskiego, podstolego braeławskiego, w
miejscu, gdzie już w w. XV-ym istniała kaplica drewnia
na, po roku 1803, w którym zakonników przeniesiono do
Wysokiego Koła, obrócony na koszary wojskowe].
2. Folwark Ojców Zgromadzenia Jezusowego.
3. Budynek wodociągów i kanałów, cisnący wodę
do góry, [dziś nie istniejący. Wodociągi miejskie w ro
ku 1535 już były zbudowane.
W drugiej połowie
wieku XVII-go, popsute wskutek wTojen i upadku Lubli
na, już odbudowane nie były; w r. 1602 i 1639 dawały
miastu 200 zł. p. dochodu].
4. Bielnik czyli blech [miejsce na łąkach do biele‘nia płótna* na urządzenie blechu otrzymało miasto w7 r.
1527 przywilej od Zygmunta Starego; w r. 1602 czynił
miastu 30 zł. dochodu, wr r. 1639 razem ze szlifiernią
zł. 50].
5. Wieża, sztucznie rozprowadzająca wodę w mie
ście, [dziś nie istniejąca; dawna wieża wodociągowa była
zbudowana na murze klasztoru Brygidek (po-wizytkowskiego) od ul. Dolnej Panny Marji].
6. Budynek, w którym wyrabiają pjroch strzelniczy
(prochownia), [dziś nie istniejący].
7. Dwór (Pałac). [Dawny pałac Sobieskich, o
którym szczegółowiej niżej w opisie Lublina, na ul.
Bernardyńskiej, później należał do Radziwiłłów, następ
nie z jego rudery urządził adwokat Boczarski koło roku
1840 młyn; obecnie jest kamienicą należącą do p. Vettera. Ruiny z r. 1837 odrysował S. Sierpiński i podał
w „Historycznym obrazie m. Lublina,” str. 70].
8. Kościół św. Ducha, [założony w7 r. 1342, po
spaleniu się w r. 1419 na nowo odbudowany przez mie
szczan lubelskich, był kościołem szpitalnym do r. 1834*
W roku 1843, gdy bardzo naprawy wymagał, 'i z
gruntu go odrestaurowano],
9. Szpital, [w7 roku 1342 fundowany przy kościele
św. Ducha z dobrowolnych ofiar mieszczan, uposażony

był wTznaczne posiadłości ziemskie, kamienice i kapitały,
które w roku 1834 przeszły pod zarząd rady szczególnej
opiekuńczej; szpital oraz znajdującą się przy nim
bramę Swięto-Duską rozebrano w roku 1859].
10. Dom Ojców Zgromadzenia Jezusowego. [Wiel
kie gmachy, dla Jezuitów wr roku 1582 wyniesione, mie
ściły klasztor i szkoły jezuickie, następnie należały do
Trynitarzy; znajdowały się w nich gimnazjum i szkoła
realna; obecnie są zamieszkane przez duchowieństwo ka
tedralne i zajęte na szkoły elementarne].
11. Kościół najstarszy, założony przez Leszka [Czar
nego], Króla Polskiego [w roku 1282, pod wozwoniem
św. Michała był parafjalnym, od roku 1574 wynie
siony do godności kolegjaty; w latach 1826— 32
odbywTało się w^ nim nabożeństwo katedralne. Po
przeniesieniu w7 roku 1832 katedry, parafji i kapi
tuły do kościoła po-jezuickiego zaczął się rujnować, i
w7latach 1852 do 1858rozebrano go. Na rysunku zwrraca uwagę przepiękna jego wieża w7 stylu romańskim].
12. Katusz, [murowany, w zniesiony wt roku 1389
w miejsce drewnianego, miał wieżę, ja k widzimy na ry
sunku ; od roku 1578 odbyw7ały się w7 nim posiedzenia
Trybunału Koronnego; za Stanisława Augusta przebudo
wał go budowniczy M.erlini.; w’ roku 1836 przy gruntownej
restauracji dzisiejszą przybrał postać. Mieścił się w wie
ku XIX-ym w tym gmachu trybunał cywilny, następnie sąd
okręgowy, obecnie zajmuje go zjazd sędziów^ pokoju].
13. Kościół św. Stanisława, [zbudowany w roku
1342 przez Kazimierza Wielkiego dla Dominikanów, któ
rzy go zajmowali do roku 1886. Szczyci się posiada
niem jednej z największych w świecie części drzewca Krzy
ża Świętego. Wspaniałe budowie klasztorne, oddane w7
roku 1900 Lubelskiemu Towmrzystwui Dobroczynności i
Domowi Zarobkowemu, gruntownej i kosztowanej wyma
gają naprawy].
14. Brama miejska, prowadząca do zamku, [dziś
Grodzką zw7ana, zbudow7ana za czasów Kazimierza Wiel
kiego, bardzo się zrujnowrała w wieku ХѴІІІ-ут, wsku
tek czego za Stanisława Augusta w7 roku 1785, jak
świadczy cyfra na niej umieszczona, była odnowiona].
15. Kościół św. Wojciecha [przy ul. Podwmle, zbu
tw ia n y w roku 1611 przez Stanisława Ganyaskiego, stam
gost;^ńskiego. Dziś w7 ruinie, jest wiasnościa pryЩ ą).
16. Szpital św. Łazarza [był przy kościele św7.
Woj И cha; ж wieku ХѴІІІ-уш były przy nim Siostry
,]Aj ; ' {Щщ..
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Miłosierdzia; obecnie w ruinie, jest własnością prywatną;
Siostry zaś Miłosierdzia w roku 1835 przeniosły się ze
szpitalem do kościoła i klasztoru Najświętszej Marji Pan
ny Niepokalanego Poczęcia, założonego w roku 1650 dla
Karmelitanek Bosych przy ulicy Poczętkowskiej].
17. Most, łączący miasto z zamkiem. [Dziś nie
istnieje].
18. Zamek, odznaczający się wspaniałym i praw
dziwie królewskim urządzeniem, [pierwotnie drewniany,
wzniesiony za Bolesława Chrobrego; zająwszy Lublin w
roku 1244, Daniel, książę halicki, zbudował z cegły wie
żę okrągłą. Murowany zamek wzniósł Kazimierz Wiełld.
W wieku XVIII-ym zamek był w wielkiej ruinie, ocalały
ku początkowi wieku XIX-go tylko wieża i kościół św.
Trójcy. Po gruntownej odbudowie i restauracji zamku
w roku 1824 i następnych umieszczono w nim więzienie].
19. Cerkiew [pod wezwaniem Przemienienia Pań
skiego przy ulicy Ruskiej, istniała już w wieku XV-ym;
gdy cerkiew drewniana w roku 1607 się spaliła, zbudo
wano murowaną, dzisiaj istniejącą. W ciągu wieku
XVII-go kilkakrotnie przechodziła z rąk prawosławnych
do unitów i odwrotnie, od roku 1695 do 1875 należała
do unitów; był przy niej klasztor Bazyljanów; od roku
1875 jest prawosławną].
20. Przedmieście [Kalinowszczyzna].
21. Jezioro obszerne i głębokie, odznaczające się róż
norodnością ryb. [Dziś tylko bagna i łąki świadczą
o istnieniu tu niegdyś wielkiego jeziora czy stawów,
0 których szczegółowiej powiedziano niżej w samym opisie]
22. Papiernia [obecnie w tym miejscu znajduje
się młyn braci Henryka i Adolfa Kraussów. Młyn papierny był na Bystrzycy od roku 1532, gdy Zygmunt I
zezwolił wystawić go Janowi Fajfrowi, ale następnie zgo
rzał. Zygmunt August w roku 1565 dał przywilej.
Tomaszowi Wąsowi na odbudowanie papierni z muru
1 drzewa. W wieku XVIII-ym zamieniono papiernię na
młyn].

C)

Opis Lublina, umieszczony na odwrotnej stronie rysunku.

L U B L I N .
Pomiędzy najznakomitszemi miastami Królestwa
Polskiego Lublin zajmuje najbliższe prawie miejsce po
pierwszym z nich, ustępując znaczeniem i wielkością
niektórym tylko, pod względem zaś piękności położenia,
wspaniałości budowli, oraz silnej twierdzy nie stoi niżej
od żadnego. Leży ku południo-wschodowi pod stop
niem 45 szerokości gieograficznej, długości zaś niecko
więcej niż 51 [właściwie 51° 1473 ” szer. półn. i 40° 13'
dług. wschodniej]. Pierwszym założycielem miasta, Jak
mówią, był książę Władysław, który, zwróciwszy uwagę
na dogodność tego miejsca, uczynił z niego warownie
przeciwko najazdom Scytów, czyli Tatarów. [Początek
Lublina sięga czasów przedhistorycznych, Władysław
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Łokietek zaś o tyle za fundatora czyli założyciela miasta
był uważany, że pierwszy nadał Lublinowi w roku 1317
prawo magdeburskie]. Następnie Kazimierz, zwany Wiel
kim, w części odbudował miasto, w części opasał nowemi
murami i fortyfikacjami, powstrzymując w ten sposób
napady dzikich i barbarzyńskich ludów nie tylko od
Polski, ale nawet od Śląska i Morawji. Odległy jest
Lublin od Krakowa o 36 mil, od Warszawy 24,
Sandomierza 14, Wilna, stolicy Litwy, 70 mil. Mury
bardzo wysokie i rów głęboki bronią miasta nie
tylko przed gwałtownym napadem, ale nawet przed
stałym oblężeniem, Samo położenie dodaje Lublinowi
wiele uroku, gdyż oblewają go wielkie stawy, obfitujące
w ryby różnorodne i służące tak do irygacji, jako też do
rozrywki osób, życzących sobie pływać łódkami. Jeden z
tych stawów, leżący ku wschodowi, tak jest wielki, że
znajduje się na nim wyspa, odznaczająca się piękną zie
lonością trawy i drzew. W wielu miejscach koło stawu
zbudowane są domy podmiejskie, odwiedzane przez mie
szkańców miasta szczególnie w leeie z powodu rozkosz
nego położenia. [Obecnie już oddawna stawów i wyspy,
o których tu mowa, niema]. Przedewszystkim zaś nad
zwyczajną stanowi ozdobę tak miasta, jak i całej okolicz
nej krainy, zamek bardzo warowny skutkiem położenia
swego i fortyfikacji, zbudowany na dość wyniosłym
wzgórzu nad stawem i łączący się z miastem za pomocą
mostu. Okazały jest i nader wysokiemi basztami i wspaniałemi budowlami, stanowiąeemi bardzo wygodne pała
ce i komnaty do zamieszkania dla królów, i bardzo silną
twierdzą dla odparcia jakiejkolwiek liczby nieprzyjaciół.
Samo miasto jest ozdobione w zadziwiający sposób
przepysznemi budowlami publicznemi i prywatnemi, kościelnemi i świeckiemi. Przedewszystkim Lublin posia
da kościół albo kaplicę ku czci Najśw. Marji Panny
[dziś kościół po-wizytkowski] z klasztorem dziewic po
święconych Bogu (zakonnic), zwany zwykle kościołem
św. BrygityZwycięskiej; klasztory tego zakonu czyli zgro
madzenia istnieją tylko w trzech miejscach w całym
świecie, na przestrzeni, na jakiej wyznawana jest religja
chrześcijańska, i to jedynie tylko w ziemiach podległych
władzy najszczęśliwiej panującego króla Zygmunta [III],
a mianowicie: jeden w królestwie Szwedzkim, drugi tu
w Lublinie w królestwie Polskim, trzeci w Gdańsku w
księstwie Pruskim. Drugi kościół w Lublinie pod we
zwaniem Nawrócenia Św. Pawła należy do Ojców Ber
nardynów, posiada klasztor, w którym bardzo wielu jest
zakonników, pełniących służbę Bożą z niezwykłą poboż
nością i przyświecających współobywatelom swą cnotą.
Oprócz tych jest inny jeszcze kościół zbudowany z ka
mienia, a mianowicie św. Ducha, słynny swym probo
stwem (prepozyturą) i sprawowaniem świętych obrzędów.
Lecz, jak szczególnemi względem Kościoła i Rzeczypo
spolitej zasługami odznacza się Towarzystwo Jezusowe,
tak zaledwie może być cośkolwiek wspanialszego nad je 
go kościół i klasztor. Poświęcony św. Janowi Chrzcicie
lowi kościół już zzewnątrz dziwnie pociąga wzrok prze
śliczną budową, wewnątrz zaś w niezwykły sposób pobu
dza umysły zwiedzających go i rozpala do modlitwy

rzadką wspaniałością i pięknością sprzętów i obrazów,
rych takie tutaj zbiera się mnóstwo ludzi ze wszyst
równie ja k codziennym Ojców nabożeństwem. Kolegjum
kich stanów Królestwa, że zaledwie mogą się zmieścić.
to Jezuitów, odznaczające się tak obszernością, ja k wiel
Tutaj książę pruski [Albrecht Fryderyk w roku 1569]
ce dogodnym urządzeniem, oraz wspaniałą budową, do
złożył królowi [Zygmuntowi Augustowi] i Królestwu hołd
tego stopnia kwitnie stałemi wykładami najuezeńszych
czyli przysięgę na wierność i posłuszeństwo i dotychczas
mężów i częstemi ćwiczeniami licznej młodzieży, że słusz
zwykle składa, tutaj łagodzą się niezgoda i spory najza
nie może być nazwane siedliskiem religji i nauk, oraz
ciętsze magnatów, tutaj następuje między niemi zgoda
szkołą Kościoła i Rzeczypospolitej. Szczęśliwi z posia
i spokój. A co najważniejsza, w tym samym miejscu do
dania takiego skarbu, Lublinianie nie tylko mają zabez
najpożądańszego skutku doprowadzona była wielce
pieczone prawdziwe i bardzo dokładne wykształcenie
szczęśliwa Unja dwu bardzo potężnych narodów Pola
swych dzieci, ale nadto z tego właśnie względu zasługują
ków i Litwinów, o którą długo się starano. Niemniej
się dobrze swym sąsiadom i obcym. Wielkie to dobro
sławne jest to miasto jarmarkami, odbywającemi się tu
dziejstwo zawdzięczają Lublinianie po Bogu nieśmiertel
taj trzy razy na rok, przyczyna każdy z nich trwa mie
nym szczodrobliwości Andrzeja lir. Tęczyńskiego, woje
siąc prawie. [Właściwie 4 razy na rok odbywały się
wody krakowskiego, który nie tylko tu sprowadził Tow.
jarmarki w Lublinie: w roku 1392 Władysław Jagiełło
Jezusowe, ale nadto wyznaczył mu bardzo obszerny dom
ustanowił jeden jarmark 16-dniowy na Zielone Świątki,
i wszelkiemi sposobami go podnosił i ozdabiał. [Funda
Kazimierz Jagiellończyk w r. 1448 nadał Lublinowi pra
torem kolegjum jezuickiego w roku 1582 był Bernard
wo urządzania 4 jarmarków, Zygmunt I potwierdził ten
Maciejowski, biskup łucki, później kardynał. Jaki był
przywilej w r. 1542]. Zjeżdżają się zwykle na nie z naj
stosunek do tej fundacji Jędrzeja Tęczyńskiego, z innych
dalszych stron świata różne narody: Niemcy, Grecy, Or
źródeł niewiadomo. Jedna córka jego, Agnieszka Firłemianie, Arabowie, mieszkańcy Moskwy, Scytowie [Tatajowa, fundowała przy tymże kolegjum ‘filozofję, druga
rzy], nawet Francuzi, Włosi i Anglicy. Znajduje się
zaś, Izabela, żyła tu w panieńskim stanie przy kościele
w Lublinie bardzo wielka liczba Żydów, mieszkających
jezuickim, w którym była pochowana. Kaplicę bogatą
przeważnie na przedmieściach i mających tu najważniej
przy kościele wystawiła Katarzyna z Tęczyńskich z
szą na całą Polskę synagogę. [Z istniejących dziś syna
pierwszego ślubu księżna Słucka, z drugiego Krzysztofowa
gog w Lublinie trzy sięgają w. XVI-go: synagoga Saula
Radziwiłłowa, zmarła w roku 1596]. Świątynia, sąsia
Wahla, synagoga słynnego rabina Salomona Lurjego Madująca z klasztorem wymienionego Towarzystwa, najstar
harszala i synagoga główna przy ul. Ruskiej, uchodząca za
sza, odznaczająca się bardzo wyniosłą wieżą, jest zbudo
najstarszą. Przy jednej z nich na Podzamczu wr. 1567 za
wana przez Leszka Czarnego, króla polskiego; ten, gdy po
łożono za przywilejem Zygmunta Augusta wyższą szkołę
bił niezmierne wojsko ludów barbarzyńskich [t. j.Jadźwinżydowską, rodzaj akademji (jeszyba albo jeszybot), przy
gów] nieznaczną garścią Polaków, wzniósł [w r. 1282] zna
innej od w. XVI-go zbierał się podczas jarmarków t. zw.
komity ten pomnik zwycięstwa swego i poświęcił go św.
zjazd czyli synod czterech krajów (t. j. Wielkopolski, Ma
Michałowi Archaniołowi, który mu we śnie obiecał zwycię
łopolski, Wołynia i Czerwonej Rusi), który był instytucją
stwo. Kościół ten, zrujnowany w pewnej swej części skut
centralną dla wszystkich Żydów w Polsce, gdyż zjeżdżali
kiem starości, magistrat lubelski z chwalebną pobożnością
się tu rabini z wymienionych dzielnic; synody te miały wła
postarał się odnowić i odrestaurować dla zachowania na
dzę sądowo-administracyjną i prawodawczą i przetrwały
zawsze pamiątki takiego zwycięstwa. [Kościół św. Micha
w Polsce do roku 1764, w Lublinie zaś tylko do r. 1690].
ła rozebrano w latach 1852—58]. Niedaleko stamtąd wi
Niemałą też ozdobą Lublina jest wspaniały pałac JW-go
dać kościół pod wezwaniem św. Stanisława, biskupa kra
Pana Marka Sobieskiego, wojewody lubelskiego [umarł
kowskiego, wsławionego męczeństwem; przy nim znaj
w r. 1606], w miejscu widocznym zbudowany z wielką
duje się klasztor, w którym wielu zakonników, jaśnie
starannością i niemałym kosztem [por. na rysunku
jących świętością życia i nauką, trzymając się reguły
№ 7 i objaśnienie do niego]. Niedaleko stąd znajduje
św. Dominika, tak ze swoją, ja k współobywateli ko
się szpital [św. Ducha, p. na rysunku N° 9], złożony
rzyścią, Bogu służą. Nieco dalej, w miejscu spadzistym,
z wielkich gmachów i obszernej posiadłości, jako wieczny
widać kościół św. Wojciecha i szpital zbudowany razem
pomnik miłosierdzia chrześcijańskiego mieszczan lubel
z tym kościołem kilka lat temu [w r. 1611— obecnie w
skich. Cóż powiedzieć mamy o domach prywatnych?
ruinie, jest własnością prywatną]. Stąd widać wznoszą
Niektóre z nich, szczególnie znajdujące się w wyższej
cy się na dość wyniosłym miejscu kościół św. Mikołaja.
części miasta, okazują niezwykłą piękność i przepych.
Dalej inny drewniany, bardzo stary, w którym odbywa
Dodać też należy, że rola koło Lublina bardzo jest uro
się nabożeństwo według obrządku Ruskiego albo
dzajna, wydaje wszelkiego rodzaju zboża nie tylko wiel
Greckiego, zwany pospolicie cerkiew [błędnie w tekście
kie mnóstwo, lecz i szczególnej dobroci, tak, iż w Gdań
łacińskim Czerliew zamiast C(z)erkiew, we francuskim j esku i krajach zamorskich zboża z tych stron są wychwala
szcze gorzej
Czerlieun],Dalej w środku rynku miej
ne i pożądane więcej niż z innych. Dlatego dziwić się
skiego widać ratusz, ozdobiony bardzo piękną wieżą;
nie należy, że miasto to kwitnie przed innemi, i nie brak
w ratuszu odbywają się zebrania z całego państwa, i w
tu niczego, co służy bądź do użytku zwykłego i potrzeb
ciągu prawie pięciu miesięcy letnich urządzane są po
życia, bądź nawet do uciechy i okazałości.
siedzenia sądowe [Trybunał Koronny], podczas któ

'

Дозволено Цензурою.
.

.

.

.

.

.

Г. Варшава 2ь Февраля 1901 года.
5

V

•

