
dawne lubelskie
cmentarze 

Przez wieki mieszkańcy Lublina znajdowali wieczny 
spoczynek w kościołach miasta i na położonych przy 
nich cmentarzach przykościelnych. Pochówki poza ta-
kimi miejscami zdarzały się rzadko i w wyjątkowych 
okolicznościach: w przypadku niektórych złoczyńców, 
ale także podczas epidemii, gdy ze względów higie-
nicznych chowano zmarlych na zarazę w miejscu od-
dalonym od siedzib ludzkich. Dopiero pod koniec XVIII 
wieku, na fali przemian umysłowych epoki oświece-
nia, zaczęto na stałe wyprowadzać cmentarze poza 
miasta. 

W świadomości średniowiecza i wieków XVI-XVIII miej-
sca spoczynku w kościele i wokół niego charakteryzowa-
ły się pewną hierarchią. Im miejsce pochówku było bliżej 
sacrum: ołtarza i relikwii znajdujących się w kościele – 
tym uznawane było za lepsze. 

W szczególnych miejscach przestrzeni kościoła – 
w prezbiterium i na osi świątyni – chowano osoby najzna-
komitsze: fundatorów świątyni i wysokich rangą duchow-
nych, a w kościołach klasztornych, członków wspólnoty 
zakonnej. Często to właśnie chęć zapewnienia sobie po 
śmierci godnego spoczynku wiecznego i stałych modlitw 
za swoją duszę motywowała do fundowania różnych in-
stytucji kościelnych, od altarii (ołtarzy) obsługiwanych 
przez jednego duchownego, po duże klasztory. W Lubli-
nie podobnym przykładem była fundacja m.in. klasztoru 
oo. kapucynów, w którym po śmierci spoczynek znalazł 
jego fundator, książę Paweł Karol Sanguszko.

Mniej „atrakcyjne” były groby poza kościołem, na 
cmentarzu przykościelnym. Wśród nich za „najlepsze” 
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uważano te, które były przy samych murach ko-
ścioła. 

W kościołach chowano zmarłych zarówno w kryp-
tach, jak też, jeśli nie było krypt, po prostu w ziemi 
pod posadzką kościelną. takie pochówki archeolo-
dzy badali m.in. w bieżącym roku w kościele pobry-
gidkowskim, gdzie krypty są tylko pod częścią ko-
ścioła. 

Status majątkowy zmarłego wpływał także na 
sposób jego pochówku. najubożsi chowani byli 
w samych całunach, bez trumien.

Zupełnie inaczej wyglądały wystawne pogrzeby 
magnackie, na które specjalnie przystrajano wnę-
trza kościołów okazjonalną architekturą i budowano 
w nich rozbudowane katafalki. Podczas pogrzebów 
takich wirtuozerskie kazania wygłaszali zapraszani 
na te okazje najlepsi kaznodzieje, a ich mowy czę-
sto ogłaszane były potem drukiem. 

Kres funkcjonowaniu cmentarzy przykościelnych 
nastąpił w czasach oświecenia. Jedynym cmenta-
rzem przykościelnym, jaki zachował się w Lublinie 
z nagrobkami, jest cmentarz przy kościele ewange-
lickim św. trójcy, przy ul. ewangelickiej.
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