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zespół cmentarzy
przy ulicy Lipowej cz. I

Na zespół zabytkowego cmentarza przy ulicy 
Lipowej w Lublinie składają się części: rzymsko-
katolicka, prawosławna, ewangelicka oraz część 
wojskowa, pełniąca obecnie funkcję cmentarza ko-
munalnego. Założona została na terenie zakupio-
nym od sióstr brygidek, na tzw. Rurach Brygidkow-
skich. 

Wśród cmentarzy wyznaniowych na lubelskiej ne-
kropolii przy ul. Lipowej najstarsza jest część rzym-
skokatolicka, otwarta w 1794 roku. Oficjalne po-
zwolenie wydał ówczesny biskup lubelski i chełmski 
Wojciech Skarszewski. Lokalizację cmentarza poza 
miastem nakazywał obowiązujący na terenie całego 
zaboru austriackiego (w którym od 1795 roku znaj-
dował się Lublin) Uniwersał dla Miast Wolnych wy-
dany przez Komisję Policji Obojga Narodów w 1792 
roku. Na jego mocy zakazano chowania zmarłych 
na przepełnionych i grożących wybuchami epidemii 
cmentarzach przykościelnych oraz przyszpitalnych.  
Początkowo przenoszono pochówki oraz nagrobki 
z cmentarzy przykościelnych, nowe zaczęły pojawiać 
się w późniejszym okresie, w pierwszej połowie XIX 
wieku. Najstarsze pochówki datuje się na rok 1811. 
W niedługim czasie zaczęto na cmentarzu „przy Lip-
kach” – ówczesna potoczna nazwa powstała wraz 
z obsadzeniem cmentarza oraz prowadzącej do niego 
ulicy lipami – grzebać także ewangelików (lata 30-te 
XIX wieku) oraz prawosławnych (po 1840 roku). Teren CMeNTarze Przy ULICy LIPOWej – fazy rOzWOjU CMeNTarza rzyMSKO-KaTOLICKIegO. 
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cmentarza sukcesywnie powiększano, m.in. w roku 
1853, 1870, 1899 oraz w latach 20-tych XX wieku. 

Najmłodszą część nekropolii stanowi założony 
w 1915 roku  na terenie wyłączonym z części rzym-
skokatolickiej i prawosławnej cmentarz wojskowy. 
znajdują się tu mogiły żołnierzy austriackich, rosyj-
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ewangelicki

Cmentarz prawosławny

Cmentarz wojskowy

Obszar wyłączony z cmentarza 
po 1945 r.

skich, a także późniejsze pochówki polskich żołnierzy 
poległych w czasie I i II wojny światowej.

W 1985 roku zespół cmentarza przy ulicy Lipowej 
został wpisany do rejestru zabytków województwa lu-
belskiego. znajduje się tu wiele przykładów bardzo 
dobrej rzeźby nagrobnej pochodzącej zarówno z lo-
kalnych, jak i warszawskich zakładów kamieniarskich 
oraz pracowni rzeźbiarskich. W Lublinie plastyką na-
grobną zajmowali się m.in. adolf Timme, jan Harasiuk, 

zabytkowych cmentarzach europy Środkowej. Wśród 
nagrobków figuralnych dominują postaci geniuszy 
śmierci, aniołów, żałobnic, Madonny. Najczęściej spo-
tykanymi typami pomników są krzyże na skałkach, 
krzyże na postumencie, obeliski, złamane kolumny, 
stele, płyty nagrobne. 

W kolejnej części cyklu przestawimy historię kaplic 
znajdujących się na cmentarzach przy Lipowej.

aleksander Leszczyń-
ski i jan Kinard. Wśród 
warszawskich naz-
wisk wskazać moż-
na Stanisława Bart-
mańskiego, Henry-
ka Żydoka, czy jana 
rudnickiego. Część 
pomników nagrob-
nych wykonana zo-
stała przez wybit-
nych przedstawicieli 
XIX-wiecznej rzeźby 
polskiej: antoniego 
Kurzawę, Bolesława 
Syrewicza, Konstan-
tego Laszczkę, Bole-
sława jeziorańskie-
go. 

Nie są to pomni-
ki, których forma czy 
ikonografia odbiega-
łaby od twórczości 
spotykanej na wielu 

NagrOBeK rOdzINy BOBrOWSKICH 
dłUTa BOLeSłaWa SyreWICza, 1885 r.


