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I

Po lokacji na prawie magdeburskim w 1317 roku główną władzą w Lublinie był 
wójt dziedziczny. On powoływał członków ławy sądowej, kierował wymiarem 
sprawiedliwości i całością życia miejskiego1. Niedługo po lokacji doszło do po-
wołania w mieście rady miejskiej. W źródłach pisanych występuje ona od 1377 
roku2 – wtedy i później była rzeczniczką interesów mieszczan i wszystkich 
mieszkańców na terytorium podległym gminie miasta. Składała się z czterech 
rajców urzędujących i czterech starych, mających głos doradczy. Każdy z rajców 
urzędujących przez kwartał pełnił funkcję burmistrza, którego od końca XIV 
wieku różnie tytułowano, zaś od roku 1442 był zapisywany jako proconsul3. Ka-
dencja rady trwała jeden rok, wybory zaś odbywały się w dzień św. Walentego 

1 K. Myśliński, Wójt dziedziczny i rada miejska w Lublinie 1317–1504, Lublin 1962, s. 13 i n.; 
R. Szczygieł, H. Gmiterek, P. Dymmel, Lublin, dzieje miasta, t. 1, Lublin 2008, s. 28–39.

2 Materiały do historii miasta Lublina 1317–1792, oprac. J. Riabinin, Lublin 1938, nr 8.
3 Tamże, nr 23.
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(14 lutego)4. Niestety, brak źródeł uniemożliwia nam poznanie procedury powo-
ływania rady miejskiej w Lublinie przed 1488 rokiem. 

W miastach królewskich Korony Polskiej wyróżniamy cztery formy elekcji 
tego organu władzy gminy miejskiej:
1. Wybór przez pospólstwo miejskie albo radę ustępującą (Gdańsk, Toruń, El-

bląg, Chełmno, Sandomierz).
2. Wybór kandydatów przez pospólstwo albo jego reprezentację, którą stanowili 

zazwyczaj cechmistrzowie. Następnie wybór był zatwierdzany przez starostę 
(Kalisz, Lwów, Płock, Poznań, Przemyśl, Warszawa).

3. Wybór przez urzędników królewskich (wojewodę, starostę) albo wójtów dzie-
dzicznych części rajców, drugą część wybierało pospólstwo (Biecz, Kraków, 
Lublin, Pilzno, Urzędów).

4. Nominacja przez starostów albo wojewodów (Międzyrzecz, Wschowa,  
Wieluń)5.

Wyborom rady miejskiej w Lublinie XV wieku wiele uwagi w swoich pra-
cach poświęcili Zofia Froehlichowa i Kazimierz Myśliński6. Oboje przyjmowali 
udział wójta dziedzicznego w tych wyborach, co zostało stwierdzone w kontr-
akcie na dzierżawę wójtostwa lubelskiego, jaki wójt Stanisław Morsztyn zawarł 
w 1459 roku z innym mieszczaninem krakowskim, Pawłem Tschirmerem, na dwa 
lata za 70 grzywien i 60 szczupaków „długich na łokieć”, przekazując dzierżawcy 
wszystkie dochody z majątku wójtowskiego, dla siebie zastrzegając tylko prawo 
wyboru landwójta i rajców7. K. Myśliński sformułował hipotezę, że wójtowie wy-
bierali dwu rajców, gdyż lubelski starosta, który według niego poprzednio powo-
ływał wszystkich rajców, „w końcu XIV, względnie na początku XV w. (…) naj-
prawdopodobniej scedował na ich rzecz połowę swoich uprawnień wyborczych 

4 R. Szczygieł, H. Gmiterek, P. Dymmel, Lublin…, s. 40–41.
5 Formy wyboru zestawił i omówił J. Ptaśnik, Miasta i mieszczaństwo w dawnej Polsce, 

wyd. 2, Warszawa 1949, s. 67–79. Zob. też rozważania R. Czai, T. Grabarczyka i T. Nowaka, 
J. Grabowskiego, M. Kaprala, E. Grin-Piszczek (Organizacja władz miejskich na obszarze pierw-
szej Rzeczypospolitej i na Śląsku w XIII–XVI wieku, red. M. Goliński, K. Mikulski, Toruń 2013, 
s. 9–13, 54–63, 170–171, 191–192, 211, 222, 254–255) dotyczące Elbląga, Chełmna, Wielunia, 
Starej i Nowej Warszawy, Lwowa i Przemyśla.

6 Z. Froehlichowa, Z dziejów organizacji władz miejskich miasta Lublina do końca XVII w., 
„Pamiętnik Lubelski”, I, 1930, s. 69–115; K. Myśliński, Wójt dziedziczny…, s. 50–52, 55–58, 125–
132.

7 S. Krzyżanowski, Morsztynowie w XV wieku, „Roczniki Krakowski”, I, 1898, s. 342; Z. Froeh-
lichowa, Z dziejów organizacji…, s. 82; K. Myśliński, Wójt dziedziczny…, s. 54–55, 118–120.
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w odniesieniu do rady, zachowując dla siebie drugą połowę”8. Jednocześnie ne-
gował on, przyjmowaną przez Z. Froehlichową, możliwość udziału pospólstwa 
w wyborach rajców9. Sprawa ta jest bardzo ważna, gdyż w 1489 roku komisarze 
królewscy, o czym jeszcze będzie mowa, przyznali pospólstwu miejskiemu pra-
wo udziału w kolegium wyborczym. Należy wątpić, aby była to ich nowa decyzja. 
Dlatego należy przychylić się do zdania Z. Froehlichowej, że udział pospólstwa 
w wyborze rajców miał dawną tradycję. Jednakże nie można wykluczyć, że wójt 
dziedziczny powoływał wszystkich rajców, co jest mniej prawdopodobne. Nieza-
leżnie od tego, który wariant przyjmujemy, nie ulega wątpliwości, że w Lublinie 
do 1488 roku rajcy urzędujący byli wybierani przez wójta dziedzicznego i być 
może przez starostę. Dlatego też miała tam zastosowanie trzecia z omówionych 
wyżej form elekcji rady miejskiej.

Celem niniejszych rozważań będzie omówienie okoliczności podjęcia przez 
obywateli miasta Lublina w 1488 roku uchwały eliminującej udział w wyborach 
zarówno starosty, jak i wójta dziedzicznego. Dążyli oni wyraźnie do uzyska-
nia autonomii przy wyborze rady, podobnej do posiadanej przez pobliski San-
domierz10. Uchwała ta spowodowała przyjazd do Lublina komisji królewskiej, 
której ustalenia, zatwierdzone przez króla Kazimierza Jagiellończyka, stanowiły 
podstawę prawną elekcji rady miejskiej przez następne stulecia (do XVIII w.). 
Omówienie tego problemu będzie wymagało przedstawienia stosunków pomię-
dzy wójtem dziedzicznym a radą miejską i mieszczaństwem lubelskim. 

II

Lubelskie wójtostwo dziedziczne od ostatniego dziesięciolecia XIV wieku było 
własnością bogatych mieszczan krakowskich. Pierwszym był Piotr Bogacz Czech. 
Po nim wójtami dziedzicznymi w Lublinie byli przedstawiciele rodzin: Wierzyn-
ków i Schirmerów oraz Janusz Pieczeń, który w latach 40. XV wieku toczył licz-
ne procesy o to wójtostwo11. Już w pierwszej połowie XV wieku miały miejsce 

8 K. Myśliński, Wójt dziedziczny…, s. 57.
9 Tamże, s. 55; Z. Froehlichowa, Z dziejów organizacji…, s. 82.

10 Dzieje Sandomierza, t. II, cz. 1: W okresie świetności, XVI–XVIII w., red. F. Kiryk, Warsza-
wa 1993, s. 41, 46.

11 Problemy te szczegółowo omówił K. Myśliński, Wójt dziedziczny…, s. 30–95. Zob. M. Cho-
jęta, R. Szczygieł, Związki patrycjatu lubelskiego i krajowskiego w epoce jagiellońskiej, w: Elita 
władzy miasta Krakowa i jej związki z miastami Europy w średniowieczu i epoce nowożytnej (do 
połowy XVII wieku), red. Z. Noga, Kraków 2011, s. 222–226
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liczne konflikty wójtów dziedzicznych z reprezentującą mieszczaństwo lubelskie 
radą miejską. Poza problemami związanymi z życiem gminy miejskiej, pewną 
rolę odegrały sprzeczności interesów patrycjatu lubelskiego i krakowskiego. Wój-
towie lubelscy byli oczywiście ściśle związani z tym drugim i działali zgodnie 
z interesami krakowskich współobywateli12. Korzystali zaś z poparcia wpływo-
wych panów małopolskich13. Chodziło o ograniczanie działalności cechów lubel-
skich przez stowarzyszenia krakowskie, odbudowę kramów w rynku lubelskim 
po pożarze miasta z 1447 roku i budowę nowych, przed czym wójt Pieczeń się 
wzbraniał, a także o czynsze z nich. Wyrok królewski z 1451 roku przyznawał 
radzie lubelskiej prawo budowy nowych kramów, z których mogła pobierać opła-
ty. Został więc złamany monopol nadzoru wójta nad wytwórczością i drobnym 
handlem14. Sprzyjające Lublinowi stanowisko króla Kazimierza Jagiellończyka 
uwidoczniło się też w czasie rozpatrywania przed sądem królewskim w 1453 roku 
skargi Krakowa na przejazdy kupców z Wielkopolski i Śląska na Ruś przez Ra-
dom i Lublin, z pominięciem tego miasta. Monarcha nie poparł próśb o zakaz 
wykorzystywania drogi radomsko-lubelskiej. Warto wspomnieć, iż jednym z ze-
znających na korzyść Krakowa był Janusz Pieczeń15. Jego pozycja w Lublinie 
uległa osłabieniu, dlatego też 22 I 1456 roku sprzedał wójtostwo lubelskie swo-
jemu zięciowi, rajcy krakowskiemu Stanisławowi Morsztynowi, za 1000 złotych 
węgierskich16.

W latach następnych doszło do nasilenia konfliktów w Lublinie. Korzystając 
z poparcia cechów rzemieślniczych i innych grup mieszczaństwa, rada w ciągu 
następnych dziesięcioleci prawie zupełnie zlikwidowała udział wójta dziedzicz-
nego w zarządzaniu gospodarką miejską, przejmując jego uprawnienia17. Doszło 
też do ograniczenia jego roli w administracji gminy miejskiej i wymiarze spra-
wiedliwości. Według K. Myślińskiego po 1460 roku rada miejska przejęła powo-
ływanie landwójta, który później będzie tytułowany wójtem sądowym oraz ławy 

12 K. Myśliński, Wójt dziedziczny…, s. 45–61; tenże, Czasy walki o samorząd, w: Dzieje Lubli-
na, t. I, red. J. Mazurkiewicz, Lublin 1965, s. 65–69.

13 K. Myśliński, Czasy walki…, s. 65–66.
14 Materiały do historii miasta Lublina…, nr 33,34; B. Nowak, Rzemiosło Lublina od XIV do 

połowy XVI wieku, Lublin 1991, s. 78–81, 134–138; K. Myśliński, Wójt dziedziczny…, s. 97–105.
15 K. Myśliński, Wójt dziedziczny…,, s. 106–117.
16 Materiały do historii miasta Lublina…, nr 41.
17 K. Myśliński, Wójt dziedziczny…, s. 96–117; tenże, Czasy walki…, s. 66–67.
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sądowej18. Kolejnym posunięciem mieszczan lubelskich, widocznym w dziewią-
tym dziesięcioleciu XV wieku, były zabiegi o pozbawienie wójta prawa udziału 
w wyborach rajców19.

III
Przedstawiciele lubelskiej grupy rządzącej, która kierowała walką z wójtem dzie-
dzicznym, bacznie obserwowali narastający od lat 60. XV wieku konflikt gminy 
miejskiej Krakowa z dworem królewskim i elitą polityczną Korony po zabójstwie 
Andrzeja Tęczyńskiego, a także w czasie sporu o niezapłacone podatki, nałożo-
ne przez sejm w 1487 roku20. Postanowili więc wykorzystać osłabienie pozycji 
krakowskiej elity władzy i pozbawić wójta S. Morsztyna uprawnień do wyboru 
lubelskich rajców. 

Z tego powodu w 1488 roku doszło do uchwalenia laudum miejskiego, jak 
w Lublinie nazywano wilkierze, w którym „Panowie rajcy nowi i starzy, wraz 
ze wszystkimi cechmistrzami” postanowili, że powinno się przestrzegać, aby 
w kolegium wybierającym brali udział rajcy urzędujący i starzy, ławnicy oraz 
cechmistrzowie mieszkający w mieście i poza nim, kupcy i znaczniejsi z pospól-
stwa, mieszkający w obrębie miasta. Od udziału w elekcji zostali jednocześnie 
odsunięci przede wszystkim mieszkańcy przedmieść (nie licząc mieszkających 
tam cechmistrzów), ludzie nieposiadający nieruchomości w mieście i wszyscy ci, 
którzy wszczynają spory, kłótnie i niezgody21.

Ograniczenie składu kolegium wyborczego miało na celu zmniejszenie jego 
liczebności. Wydaje się więc, że w tym przypadku chciano odsunąć od udziału 
w wyborach przedmieszczan, którzy byli coraz liczniejsi, nie posiadali zaś pełni 
praw i przywilejów, jakie przysługiwały mieszkańcom miasta w murach22.

Uchwała z 1488 roku nic nie mówi o udziale w wyborach rajców wójta dzie-
dzicznego, co należy uznać za główny powód jej ogłoszenia. Nie wspomina też 

18 K. Myśliński, Wójt dziedziczny…, s. 120–124; J. Mazurkiewicz, Ustrój i znaczenie Lublina 
w życiu polityczno-prawnym dawnej Polski, w: Lublin 1317–1967, red. H. Zins, Lublin 1967, s. 58. 

19 K. Myśliński, Wójt dziedziczny…, s. 118.
20 F. Papée, Przełom w stosunkach miejskich za Kazimierza Jagiellończyka, w: tegoż, Studia 

i szkice, Warszawa 1907, s. 165–168.
21 Materiały do historii miasta Lublina. Wilkierze XV–XVIII wieku, wyd. L. Białkowski, Lublin 

1928, s. 4.
22 R. Szczygieł, Konflikty społeczne w Lublinie w pierwszej połowie XVI wieku, Warszawa 

1977, s. 36; tenże, Przedmieście Krakowskie w życiu miasta Lublina w XV i XVI wieku, w: Ars 
omnia vincit. Studia z dziejów sztuki i kultury artystycznej, red. A. Bender i in., Lublin 2012, 
s. 271–275. 
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o udziale w kolegium wyborczym starosty, co K. Myśliński starał się tłumaczyć 
dwojako. Po pierwsze, według niego, uchwała dotyczyła uregulowania wyboru 
tylko połowy rady, gdyż – jak zakładał w innym miejscu – we wcześniejszym 
okresie druga połowa rajców wybierana była przez wójta. Po drugie zaś – po 
podjęciu uchwały, jak twierdził, tę część rady wybierało samo miasto, a kom-
petencje starosty „w tej sprawie pozostały nienaruszone”23. Trudno się jednak 
zgodzić z takim wyjaśnieniem. Nie mamy bowiem żadnej informacji źródłowej 
z okresu poprzedniego o udziale starosty w wyborze rajców w Lublinie, zaś jego 
rola jako przedstawiciela właściciela, którym był monarcha, oraz analogie zna-
ne z innych miast królewskich nie są wystarczającym argumentem do uznania 
tego wyjaśnienia. Trudno zgodzić się również z kolejną hipotezą, że pominię-
to starostę w uchwale, gdyż lubelska grupa rządząca chciała sama decydować 
o sprawach miasta, co K. Myśliński uznał za „jaskrawy dowód, jak dalece sięgały 
ówczesne aspiracje i ambicje mieszczaństwa lubelskiego. Pragnęło ono (...) prze-
kreślić wszelki wpływ czynnika zewnętrznego”24. Wydaje się, że w ówczesnej 
atmosferze politycznej wobec miast było to niemożliwe. Raczej nie pozwolono by 
pozbawić starosty prawa do wyboru rajców. Dlatego trzeba przyjąć, iż w okresie 
poprzednim nie brał on udziału w elekcjach lubelskiej rady miejskiej. 

IV

Lubelska uchwała z 1488 roku musiała wywołać niezadowolenie i protesty z róż-
nych stron, przede wszystkim zaś wójta Stanisława Morsztyna, posiadającego to 
wójtostwo od 1482 roku, syna poprzedniego wójta, też Stanisława25. Być może 
na wieść o jej uchwaleniu rozpoczął starania o sprzedaż wójtostwa, o czym po-
siadamy informację z 8 IV 1488 roku. Nabywcą miał być mieszkaniec Krako-
wa, szlachcic Szymon z Wierzchowisk, który miał zapłacić 2500 florenów26. 
Do sprzedaży jednak nie doszło. Posiadamy też informacje, że treść uchwały 
spotkała się z protestami przedmieszczan. Zapewne oni także skierowali swoje 
skargi do króla, podobnie jak to uczynił wójt Morsztyn. 

23 K. Myśliński, Wójt dziedziczny…, s. s. 125–126.
24 Tamże, s. 127. 
25 S. Krzyżanowski, Morsztynowie…, s. 341–342; K. Myśliński, Wójt dziedziczny…, s. 125. 
26 S. Krzyżanowski, Morsztynowie…, s. 343; Z. Froehlichowa, Z dziejów organizacji…, s. 83; 

K. Myśliński, Wójt dziedziczny…, s. 128.
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Król Kazimierz Jagiellończyk do rozpatrzenia narastającego konfliktu po-
wołał dwuosobową komisję, do której wszedł starosta lubelski, zarazem kasztelan 
biecki Mikołaj z Ostrowa, nazywany Minorkiem27. Jego nominacja dowodzi, że nie 
był on stroną w tym sporze, co chyba przesądza, że starostowie lubelscy w poprzed-
nim okresie nie brali udziału w wyborze rajców miasta. Był on zaś, jak podkreślał 
Stanisław Kuraś w jego biogramie, obeznany ze sprawami miast i występował jako 
świadek na wielu wydanych dla nich przywilejach28. Drugim członkiem komisji był 
sekretarz królewski, kanonik sandomierski Daniel z Białaczowa29.

Komisja zjechała do Lublina zapewne w pierwszym kwartale 1489 roku i po 
wysłuchaniu wszystkich zainteresowanych 24 IV tego roku ogłosiła swoją decyzję 
we wszystkich rozpatrywanych sprawach30. Dokument ten został przesłany do kró-
la, który 17 V 1489 roku zatwierdził decyzje komisarzy31. W części dotyczącej wy-
borów rady miejskiej była ona następująca. Komisarze postanowili, że w ustalony 
zwyczajem dzień wyborów rajcy powinni zwołać przed ratusz wszystkich obywa-
teli miasta i przedmieszczan, którzy tam powinni pozostać. Do budynku powinni 
wejść rajcy, ławnicy, cechmistrzowie, przedstawiciele kupców, kramarzy i posiada-
czy nieruchomości w mieście oraz delegaci „wybrani i zaprzysiężeni” z przedmieść, 
którzy stanowili ścisłe kolegium wyborcze. Do niego powinni dołączyć osobiście, 
względnie przez swoich pełnomocników, wojewoda lubelski i tutejszy starosta32.

W porównaniu z uchwałą z 1488 roku kolegium wyborcze zostało więc 
powiększone o liczniejszą delegację przedmieszczan, których poza mieszkają-
cymi tam cechmistrzami, teraz zaliczonymi do grupy starszych cechowych, re-
prezentowali wspomniani już wybrani starsi i przysięgli33, co było niewątpliwie 
częściową realizacją postulatów zgłaszanych przez mieszkańców przedmieść. 
Zasadniczą zmianą tej decyzji było włączenie do kolegium wyborczego rajców 
urzędników ziemskich: starosty i wojewody lubelskiego. Warto przy tym wspo-
mnieć, że urząd wojewody został ustanowiony dopiero pięć lat wcześniej, w 1474 
roku. Nie udało się więc lubelskiej grupie rządzącej uzyskać uprawnień do 

27 S. Kuraś, Ostrowski Mikołaj. Polski słownik biograficzny, t. XXIV, Wrocław 1979, s. 571.
28 Tamże.
29 Materiały do historii miasta Lublina…, nr 66, 67.
30 Tamże, nr 66.
31 Tamże, nr 67.
32 Tamże.
33 Tamże.
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samodzielnego wyboru rady miejskiej, o co niewątpliwie zabiegali. Warto przy 
tym wspomnieć, że uprawnienia takie zachowała gmina miejska Sandomierza. 
Dokładnie w miesiąc po wystawieniu królewskiego dokumentu, potwierdzają-
cego decyzje komisji wysłanej do Lublina, kancelaria królewska ogłosiła 17 VI 
1489 roku przywilej Kazimierza Jagiellończyka, potwierdzający prawo obywateli 
Sandomierza do samodzielnego wyboru rajców. Król polecił swoim urzędnikom, 
aby zachowali tamtejszych mieszczan przy tym uprawnieniu34.

Dokumenty z 1489 roku potwierdzają za to, zgodnie z uchwałą miejską 
z roku poprzedniego, eliminację wójta dziedzicznego od udziału w wyborach 
rady lubelskiej. W jego miejsce, zapewne z inicjatywy starosty Mikołaja z Ostro-
wa, wprowadzono dwu urzędników ziemskich. Jednakże ani decyzja komisarzy, 
ani jej potwierdzenie przez króla, nie precyzują roli tych urzędników w proce-
durze wyborczej. Dopiero źródła z XVI wieku pozwalają nam tę rolę określić. 
Wynika z nich (wpisanych do ksiąg miejskich w latach 1523–1561), że w czasie 
elekcji zazwyczaj pierwszego rajcę wybierał starosta, drugiego wojewoda, trze-
ciego i czwartego przedstawiciele obywateli miasta i przedmieść, dopuszczeni do 
udziału w wyborach według porządku opisanego w decyzji komisarzy królewskich 
z 1489 roku35. Informacje te wyjaśniają także rolę przedstawicieli mieszczan lubel-
skich w kolegium wyborczym. Dopiero bowiem z XVI wieku pochodzą zapisy, że 
wybierali oni dwu rajców urzędujących. Wydaje się, że szczegółowy opis składu 
ich delegacji do kolegium wyborczego z 1489 roku przemawia jeszcze raz za wnio-
skiem, że w poprzednim okresie także wybierali dwu rajców urzędujących. 

V

Reasumując należy stwierdzić, iż korzystający z pomyślnej koniunktury, zwią-
zanej ze wzrostem roli jarmarków lubelskich w wymianie handlowej i z ogólnym 
rozwojem miasta, przedstawiciele lubelskiego patrycjatu postanowili przed 1488 
rokiem uzyskać większy wpływ na wybory rady miejskiej, eliminując udział wój-
ta dziedzicznego oraz ograniczając rolę w kolegium wyborczym przedmieszczan 
i części mieszkańców miasta w murach. Zamiar ten, zawarty w uchwale z roku 
1488, nie powiódł się jednak. Decyzją komisji królewskiej i samego monarchy 
z roku następnego, w miejsce wójta dziedzicznego do kolegium wyborczego zo-
stali włączeni starosta i wojewoda lubelski. Procedura ta utrwaliła się na ponad 

34 Dzieje Sandomierza…, t. II, cz. 1, s. 41.
35 R. Szczygieł, Konflikty społeczne…, s. 105–106.
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dwieście następnych lat. Została zmieniona dopiero w 1703 roku, wraz z nada-
niem przywileju króla Augusta II, zrównującego w prawach Lublin z Krakowem. 

Należał więc Lublin do grupy miast królewskich, w których członkowie 
rady miejskiej byli w jednej części wybierani przez przedstawicieli gminy miej-
skiej, a w drugiej – przez urzędników ziemskich. 
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StreSzczenie

W Lublinie w ciągu XV wieku radę miejską wybierało kolegium złożone z wójta dzie-
dzicznego oraz przedstawicieli obywateli miasta i przedmieszczan lubelskich. W tym 
stuleciu doszło do ich konfliktu z wójtami dziedzicznymi, którzy reprezentowali patry-
cjat krakowski i nie byli zainteresowani rozwojem Lublina. W trzecim ćwierćwieczu XV 
wieku, wspierana przez liczne grupy mieszczan, lubelska rada miejska, przy poparciu 
króla Kazimierza Jagiellończyka, pozbawiła wójta wpływu na życie gospodarcze mia-
sta oraz wybór wójta sądowego i ławników. Wykorzystując konflikt miasta Krakowa 
z królem z 1487 roku, w roku następnym postanowiono w Lublinie pozbawić wójta dzie-
dzicznego udziału w wyborach rajców. Jednakże, zgodnie z decyzją komisji królewskiej 
i samego monarchy, zamiar ten nie powiódł się. Do kolegium wyborczego wprowadzono 
bowiem starostę i wojewodę lubelskiego. Trudno więc w tym względzie mówić o sukce-
sie lubelskiej elity władzy.

effortS to change the electionS Statute of the town council  
in lublin in the laSt Quarter of the 15th century

abStract

In Lublin in the 15th century the town council was elected by a college composed of 
a hereditary alderman and representatives of the town’s citizens and of the people who 
lived in the suburbs of Lublin. The same century saw a conflict between them and the 
hereditary aldermen who represented the Cracow patriciate and were not interested in the 
development of Lublin. In the third quarter of the 15th century the Lublin town council 
supported by numerous groups of burghers and King Kazimierz Jagiellonian deprived 
the (hereditary) alderman of any influence on the economic life of the town and the 
election of the judicial alderman and town council’s judicial clerks. In 1487 there was 
a conflict between the King and the town council of Cracow; and there was an attempt to 
take advantage of that conflict and to deprive the hereditary alderman of his participation 
in the election of town councillors. However, that attempt failed, which was the result 
of the decision of the Royal Commission and the King himself. The electoral college 
was expanded by two members: the starost (also: starosta, an old leader in Slavic coun-
tries) and the voivod (also: voivode/vaivode, a military commander/governor of a town/
province in various Slavic countries). It was not a success of the Lublin elite of power, 
whatsoever.


