
Ciężarówki parkują 
na dawnym cmentarzu. 
Jest też plac zabaw dla dzieci 

Zadeptana 
pamięć 

Jak co roku, w październiku gdy zbliża się Ś w i ę t o Zmarłych 
porządkujemy groby na cmentarzach. 1 listopada zapalamy 
znicze i składamy kwiaty. Chlubimy się tym, iż potrafimy 

uczcic pamięć zmarłych, że symboliczna świeczka płonie nawet 
na zapomnianych mogiłach, te o nikim w tym dniu nie zapo-
minam). Czy jest tak naprawdę? 

Cmentarz żydowski usytuowany przy ul. Walecznych na Po-
nikwodzie został założony w 1829 roku. W następnych dzie-
sięcioleciach stopniowo się rozrastał w kierunku północnym 
i wschodnim, równolegle do cmentarza rzymskokatolickiego. 
Plany Lublina z 1934 roku i inne dokumenty z tamtego okresu 
świadczą, że jeszcze przed II wojną światową sięgał on na północ 
aż po dzisiejszą ulicę Szymanowskiego i Fałata. 

Podczas okupacji Niemcy zdewastowali cmentarz, który służył 
im jako miejsce egzekucji Żydów. Tam też od razu ich grzebano 
w zbiorowych grobach. W międzyczasie, w 1942 roku całość tych 
gruntów została przejęta przez Generalne Gubernatorstwo. 

Po wojnie cegielnia przylegająca do cmentarza od strony 
wschodniej przeszła wraz z okolicznym terenem na własność 
skarbu państwa. Grunty te z upływem lat rozparcelowano na 
działki budowlane. Cmentarz natomiast w dalszym ciągu zarastał 
ugorem. 

Długo później wytyczono przez cmentarz rzymskokatolicki 
i sąsiadujący z nim cmentarz żydowski trasę szybkiego ruchu, 
czyli al. Lenina (obecnie al. Smorawińskiego). Przecięła ona 
zarówno jeden jak i drugi cmentarz, oddzielając część najstarszą 
kirkuta od terenów, które były do niego włączane właśnie w o-
kresie międzywojennym. 

Mg r Krystyna Gerałtowska, starszy kustosz z Biura Doku-
mentacji Zabytków, podczas wizji lokalnej dokonanej w maju 
1989 roku poczyniła następujące uwagi: „Część nowsza znaj-
dująca się po stronie północnej al. Lenina jest nie ogrodzona, nie 
użytkowana i nie funkcjonuje jako cmentarz. Porośnięta trawą 
i przecięta dzikimi ścieżkami od strony wsch. została uszczuplona 
przez wzniesienie garaży. Znajduje się tu również prowizoryczny 
plac zabaw dla dzieci". 

Obraz tych terenów nie zmienił się po dziś dzień. Powstał tylko 
duży plac służący kierowcom ciężarówek za miejsce do parkowa-
nia. Jedynie najstarsza część cmentarza przy ul. Weteranów 
została jeszcze w latach osiemdziesiątych ogrodzona i u-
porządkowana przez zagraniczne środowiska żydowskie. 

Kilkadziesiąt metrów przed cmentarzem żydowskim, u zbiegu 
ulic Walecznych i Unickiej znajdowała się inna nekropolia. Na 
przełomie XVIII i X I X wieku założono tu cmentarz unicki 
i prawosławny. Został on zlikwidowany w 1964 roku na mocy 
ustawy o likwidacji nieczynnych cmentarzy. Dziś nie ma już po 
nim najmniejszych śladów. Obecnie wznosi się w tym miejscu 
budynki mieszkalne. 

Czy więc rzeczywiście potrafimy czcić pamięć zmarłych? 

MAREK PODGAJNY 
PS. Miejskiemu konserwatorowi zabytków i jego pracowni-

kom serdecznie dziękuję za pomoc i udostępnienie materiałów. 


