
zespół cmentarzy
przy ulicy Lipowej cz. III

Zabytkowe cmentarze przy ul. Lipowej, podobnie 
jak inne nekropolie tego okresu w maistahc euro-
pejskich, to swoiste galerie rzeźby pod golym nie-
bem. W niejednym przypadku są to rzeźby o wyso-
kich walorach artystycznych.

 Większość po-
mników nagrob-
nych znajdujących 
się na zabytkowym 
cmentarzu przy 
ulicy Lipowej w Lu-
blinie wykonana 
została w lokal-
nych warsztatach 
kamieniarskich. 

Na przestrzeni 
XIX i XX wieku dzia-
łało ich kilkana-
ście, największą 
renomą oraz liczbą 
zrealizowanych za-
mówień cieszył się 
zakład artystycz-
ny Adolfa Timme. 
Jego nazwiskiem 
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NagrOBeK BOCZ-
KOWsKiCH, aNtONi 
KurZaWa, 1893

sygnowanych jest ok. 60 nagrobków w części rzym-
skokatolickiej, prawosławnej i ewangelickiej. 

Wśród pozostałych kamieniarzy i właścicieli zakła-
dów wymienić należy m.in. Jana Harasiuka, szcze-
pana Waśniewskiego, aleksandra Leszczyńskiego, 
Jarosława Nowaka, Leona Migalskiego. Kilka ze wspo-
mnianych warsztatów zlokalizowanych było w ścisłym 
śródmieściu, co nie zawsze spotykało się z aproba-
tą mieszkańców miasta: „Kilkakrotnie poruszaliśmy 
kwestie usunięcia z Krakowskiego Przedmieścia za-
kładów kamieniarskich. Rozsiadło się ich trzy – w nie-
wielkiej jeden od drugiego odległości i szpecą mia-
sto cmentarnym widokiem wystawionych pomników 
grobowych. Do najbrzydszych i najsmutniejszych wi-
doków można się 
przyzwyczaić, gdy-
by tylko chodziło o 
zeszpecenie pryn-
cypalnej w mieście 
ulicy, to możnaby, 
wzruszywszy ra-
mionami, pogodzić 
się z tem; ale i na 
przyszłość Krakow-
skie Przedmieście 
wyglądać będzie 
jak cmentarzysko” 
(Cmentarzyska w 
Lublinie, gazeta 
Lubelska, 1904, nr 
138, s. 2). 

pomniki nagrobne powstałe w wymienionych warsz-
tatach nie prezentują jednakowego poziomu wyko-
nania. Część wykonana została z wykorzystaniem 
zarówno interesujących, rozbudowanych form, jak 
i motywów ikonograficznych, w sposób bardzo pla-
styczny, ukazujący duży talent rzeźbiarski. Osobną 
grupę natomiast stanowią pomniki bez wątpienia wy-
konane dobrze od strony technicznej, nie posiadające 
jednak walorów artystycznych. pomniki będące przy-
kładem masowej produkcji kamieniarskiej także sta-
nowią integralną część plastyki nagrobnej cmentarza 
przy ulicy Lipowej. Warto w tym miejscu zwrócić uwa-
gę, iż wyrobów sepulkralnych nie należy rozpatrywać 
jedynie w kontekście sztuki, którą wyznaczają i ściśle 
określają kategorie 
normatywne este-
tyki. Dyskwalifiko-
wałoby to zupełnie 
ich funkcję pozaar-
tystyczną – kome-
moratywną, a jest 
ona w tym przypad-
ku najistotniejsza. 

W lubelskich 
warsztatach kamie-
niarskich zatrud-
niano także zna-
nych w całym kraju 
artystów rzeźbiarzy, 
m.in. Konstantego 

Laszczkę, który wykonał nagrobek Haliny Jaczewskiej; 
z adolfem timme współpracowali Ludwik pyrowicz 
(popiersie dla nagrobka Klemensa Junoszy szaniaw-
skiego) oraz antoni Kurzawa (postać anioła wieńcząca 
nagrobek rodziny Boczkowskich). Bolesław syrewicz 
prowadzący pracownię rzeźbiarską na Zamku Królew-
skim w Warszawie jest autorem dwóch nagrobków na 
lubelskiej nekropolii – rodziny Bobrowskich oraz iwana 
surkowa. twórcami pojedynczych pomników na cmen-
tarzu przy ulicy Lipowej byli także andrzej pruszyński 
(nagrobek rudnickich) i Bolesław Jeziorański (nagro-
bek Kurtzów). Związani z lubelskim środowiskiem ar-
tystycznym Leon Migalski i franciszek Dec byli auto-
rami bardzo ciekawych nagrobków modernistycznych. 

NagrOBeK CZeM-
pińsKiCH, JarOsłaW 
NOWaK, OK. 1900

NagrOBeK iWaNa 
surKOWa, BOLe-
słaW syreWiCZ, 
1872

NagrOBeK ZygMuNta LasKOWsKiegO Wg prOJeKtu 
fraNCisZKa DeCa, 1913


