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Lwowa i pogrzeb na Cmentarzu Łycza-
kowskim. To ona pozowała do postaci 
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wyszła za mąż. Oboje pielęgnowali 
pamięć o artyście.
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7

WSTĘP

Cmentarz Łyczakowski jest jednym z najstarszych cmentarzy miejskich 
na dawnych ziemiach polskich i jednym z najważniejszych dla polskiej 
kultury. Znajdują się tam groby wybitnych artystów, naukowców, poli-
tyków i mężów stanu, a także najbogatszych mieszkańców miasta, w tym 
wielu dostojników austriackich. Anegdota mówi, że słynni ludzie sami 

przyjeżdżali do Lwowa, aby tam umrzeć i zostać pochowanym, ponie-
waż tak bardzo przyciągało ich piękno łyczakowskiej nekropolii. 

Cmentarz, tak samo jak Lwów, od początku był miejscem, w którym 
spotykały się różne narodowości i wyznania. Służył on katolikom wie-
lu obrządków, poza Polakami i Austriakami (oraz innymi przybyszami 
z państwa Habsburgów) korzystali z niego m.in. Ukraińcy i Ormianie. 
Napotykamy tam epitafia w różnych językach. Po drugiej wojnie świa-
towej, kiedy rdzenna ludność Lwowa musiała opuścić miasto, a na jej 
miejsce sprowadzono Ukraińców i Rosjan, cmentarz przez kilka dekad 
był opuszczony i zaniedbany. 

Sytuacja nekropolii poprawiła się dopiero po ogłoszeniu niepodległo-
ści przez Ukrainę w 1991 r. Obecnie pogrzeby należą tam do rzadkości, 
w drodze wyjątku chowane są np. osoby zasłużone. Cmentarz jest ob-
jęty ochroną i opieką konserwatorską, prowadzone są na bieżąco prace 

Alejka na Cmentarzu Łyczakowskim
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remontowe i restauratorskie. Co roku w ramach polskiego programu 
ratowania zabytków na Wschodzie odnawianych jest kilka nagrobków.

Od kilku lat Konsulat Polski we Lwowie organizuje akcję „Świa-
tełko pamięci dla Cmentarza Łyczakowskiego”. W dzień Wszystkich 
Świętych wolontariusze rozstawiają dziesiątki tysięcy zniczy na zapo-
mnianych, opuszczonych nagrobkach. Tradycję tę podchwycili także 
Ukraińcy (w Kościele wschodnim nie obchodzi się Zaduszek).

Nasza książka ma podobne zadanie: przypomnieć o zasłużonych dla 
Lwowa osobach, których idee wciąż żyją, a groby nierzadko stoją dziś 
zapomniane. Przedstawiając ich sylwetki, chcemy ukazać różnorodność 
i bogactwo tego miasta. Cmentarz Łyczakowski we Lwowie łączy w so-
bie gawędę przewodnika miejskiego z naukowym komentarzem history-
ka sztuki. Zwraca uwagę zarówno na niezwykłe postacie czy unikatowe 
nagrobki, jak i na lokalne anegdoty czy ciekawostki. 

Dla uproszczenia narracji w tekście zrezygnowałyśmy z określeń 
„Rusin”, „ruski” – w XIX w. były powszechnie używane wobec grec-
kokatolickich mieszkańców Galicji, lecz na przestrzeni wielu lat różnie 
je definiowano, niekiedy nadając im także zabarwienie polityczne – na 
rzecz terminów „Ukrainiec”, „ukraiński”, często stosowanych synoni-
micznie, a wówczas jeszcze niezakorzenionych w języku w dzisiejszym 
ich rozumieniu. 

Teksty epitafiów umieszczonych na nagrobkach podajemy bez 
modernizacji, wyróżnienia i podziały na wersy za pomocą ukośnika – 
zgodnie z oryginałami. W niektórych inskrypcjach rytownicy zachowali 
oznaczenia dzielenia wyrazów w postaci znaku równości. Teksty nieza-
chowane, cytowane na podstawie literatury, nie zostały rozwierszowane.

Inna typografia w imionach i nazwiskach osób spoczywających na 
Cmentarzu Orląt Lwowskich oznacza, że nagrobki nie zostały oznaczone 
na trasie.

Zapraszamy Państwa na spacer po Cmentarzu Łyczakowskim. Przy-
gotowałyśmy kilka ścieżek tematycznych, które mogą zainteresować tu-
rystę, zarówno tego, który jest we Lwowie pierwszy raz, jak i tego, który 
cmentarz już zwiedzał. Mamy nadzieję, że przewodnik będzie także cie-
kawą lekturą dla tych, którzy do Lwowa przyjechać nie mogą, a spacer 
po nekropolii będą odbywać jedynie w wyobraźni.  
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HARTMAN WITWER – OD KLASYCYZUJĄCEGO BAROKU  
DO KLASYCYZMU 
Pierwszym znanym rzeźbiarzem, którego prace można znaleźć na 
Cmentarzu Łyczakowskim, był Hartman Witwer. Ten utalentowany 
artysta zaszczepił lwowskiej sztuce sepulkralnej akademickie tradycje 
wiedeńskiego klasycyzmu, wywodzące się z włoskiej szkoły Antonia 
Canovy, jednego z czołowych przedstawicieli klasycyzmu w rzeźbie. 

Witwer przybył do Lwowa ok. 1800 r., w czasie kiedy starsze pokolenie  
tamtejszych mistrzów rzeźby – Franciszek Olędzki, Jan Obrocki, Jan 
Szczurowski, Michał Filewicz oraz Maciej Polejowski – już odeszło  
i w mieście brakowało uzdolnionych rzeźbiarzy. 

Hartman Witwer urodził się w 1774 r. w miasteczku Imst w Tyrolu, 
w rodzinie znanych budowniczych i artystów. Jego ojciec, Joseph Anton 
Witwer (1751–1794), oraz młodsi bracia, Jakub i Johann Michael, rów-
nież byli rzeźbiarzami. Po ukończeniu studiów w wiedeńskiej Akademii 
Sztuk Pięknych Hartman i Johann Michael Witwerowie przyjechali do 
Lwowa, gdzie założyli pracownię kamieniarską. Pracownia mieściła się 
przy ul. Łyczakowskiej 20, na rogu małej bocznej uliczki, która dziś 
nosi nazwę Rzeźbiarskiej. We Lwowie bracia ożenili się i zamieszkali 
w domu przy ul. Łyczakowskiej 21. Wiadomo, że żona Hartmana mia-
ła na imię Teresa. Johann Michael zmarł 11 lipca 1811 r., przeżywszy  

Sygnatura Hartmana Witwera
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zaledwie 37 lat. Hartman Witwer zmarł 14 lat póź-
niej, 9 lipca 1825 r., we Lwowie, podczas epidemii 
tyfusu. Zapis dotyczący jego śmierci znajduje się 
w księgach metrykalnych parafii kościoła św. Anto-
niego we Lwowie.

Oprócz prac sepulkralnych bracia Witwerowie 
wykonywali również wystrój rzeźbiarski nowych 
lwowskich kamienic. Hartmanowi przypisywane 
jest autorstwo trzech głów kamiennych na konsolach 
balkonu przy ul. Halickiej 20 i monumentalnej deko-
racji kamienicy Pillerów na rogu ul. Łyczakowskiej 
i Czarnieckiego (obecnie Wynnyczenki). Dziełem 
braci jest dekoracja rzeźbiarska gmachu hotelu De 
Russie (obecnie hotel George). W 1806 r. Hartman 
zakończył pracę nad pomnikiem hrabiny Katarzyny 
z Ossolińskich Jabłonowskiej w katedrze Łacińskiej 
we Lwowie. Monument wykonany został na zamó-
wienie dzieci hrabiny. Niestety, pomnik hrabiny 
Jabłonowskiej na Cmentarzu Łyczakowskim nie 
zachował się do dnia dzisiejszego – o jego istnie-
niu i wyglądzie wspominają w swych pracach Wła-
dysław Ciesielski oraz Julian Markowski, badacze 
Cmentarza Łyczakowskiego. Cztery kamienne posą-
gi przy studniach na lwowskim rynku – figury Nep-
tuna, Amfitryty, Diany i Adonisa – również wyszły 
spod dłuta Hartmana. Rzeźby te zostały wykonane 
przed czerwcem 1814 r., jeszcze przed uroczysto-
ściami związanymi z powrotem cesarza Francisz- 
ka I do Wiednia.  

O twórczości Johanna Michaela wiemy tylko tyle, 
że jego praca otrzymała w 1799 r. pierwszą nagro-
dę na wewnętrznym konkursie studentów rzeźby na 
Akademii Wiedeńskiej. W publikacjach poświęco-
nych lwowskiej sztuce sepulkralnej sporo jest speku-
lacji dotyczących dzieł Hartmana i Johanna Micha-
ela. Część badaczy przypisuje prace Hartmana jego 
młodszemu bratu, twierdząc, że sygnatura „H. W.” 

Hartman Witwer, płaczka w welonie  
z anonimowego grobu, początek XIX w.
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należy do tego ostatniego. Domysłów tych nie udało 
się jednak potwierdzić.

Prawdopodobnie pierwszym dziełem Hartmana 
Witwera na Cmentarzu Łyczakowskim jest pomnik 
panny Rozalii Wartanowiczówny, najstarszej córki or-
miańskiej rodziny Wartanowiczów, zmarłej w 1799 r.  
w wieku siedemnastu lat. Z końca XVIII w. pocho-
dzi również kamienny krzyż wyrzeźbiony na grobie 
Ewy z Podolskich ...zewskiej – daty śmierci i nazwi-
ska zmarłej nie można niestety odczytać, ponieważ 
cokół przysłonięty jest przez sąsiedni, współczesny 
już nagrobek. Na tylnej ścianie kamiennego cokołu 
widnieje sygnatura „M. W.”, można zatem przy-
puszczać, że krzyż jest autorstwa Johanna Michaela  
Witwera.

Kolejnymi pracami przypisywanymi Hartmanowi 
Witwerowi są pomniki w postaci klasycystycznych 
kolumn z urnami na szczycie i kobiecymi maszkaro-
nami oraz epitafiami na krawędziach, w tym: Urszuli 
Głogowskiej (zm. 1803), Andreasa Wagnera (zm. 
1805), Johanna Josepha Wenzla (zm. 1808) i jego 
żony Katariny (zm. 1809) oraz czwarty, z zatartym 
już nazwiskiem zmarłego, blisko kaplicy – dra Józefa 
Kazimierza Malinowskiego.

Julian Markowski przypisuje Witwerowi rów-
nież pomnik poznańskiej wojewodziny, damy Orderu 
Krzyża Gwiaździstego, Marii Anny z Kalinowskich 
hrabiny Ponińskiej (zm. 1797). Na monumentalny na-
grobek składa się wysoki klasycystyczny postument 
ozdobiony płaskorzeźbami (przedstawiającymi her-
by i urnę z pochodnią), które przypominają reliefy 
na sygnowanym przez mistrza pomniku hrabiny Ja-
błonowskiej w katedrze Łacińskiej. Na postumencie 
umieszczony jest rokokowy posąg Najświętszej Marii 
Panny Niepokalanie Poczętej, stojącej na kuli ziem-
skiej. Zastosowanie tradycyjnego późnobarokowego 
kanonu rzeźbiarskiego dla niektórych badaczy sztuki 

Klasycystyczny nagrobek przypisywany  
Hartmanowi Witwerowi, początek XIX w.
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TRASA 1.  
ALEJA ZASŁUŻONYCH
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1.    SEWERYN GOSZCZYŃSKI (1801–1876)
Poeta romantyczny, powstaniec listopadowy. Urodził 
się w Humaniu na Bracławszczyźnie, w rodzinie żoł- 
nierza kościuszkowskiego. Od wczesnej młodości 
aktywny w tajnych organizacjach patriotycznych, 
pisał utwory, które ściągnęły na niego zaintereso-
wanie władz, ale i przysporzyły mu popularności –  
mówiono, że „musi to być coś znakomitego, kiedy aż 
policję trwoży” (M. Wysłouchowa). Jednym z naj-
wybitniejszych był Zamek kaniowski – poemat o po-
wstaniu hajdamaków, w którym autor opisuje swoje 
rodzinne strony. Wkrótce miał je opuścić, aby wziąć 
udział w powstaniu listopadowym i zamknąć sobie na 
zawsze drogę powrotną. 

Goszczyński był w grupie atakującej Belweder, 
później walczył pod dowództwem Dwernickiego. Po 
upadku powstania wyjechał do Galicji, by szerzyć 
świadomość narodową wśród mieszkańców polskich 
wsi. Tak odkrył piękno Tatr, wprowadzając je jed-
nocześnie do polskiej literatury. W zaborze rosyj-
skim groziła mu kara śmierci, natomiast w Galicji 
musiał często zmieniać miejsce noclegu i podawać 
inne nazwisko. Kiedy władze wpadły na jego trop, 
ostrzegł go Wacław Zaleski* (asteryskiem oznaczo-
no osoby mające biogram). W 1838 r. wyemigrował 
do Francji. Trafił tam do kręgu Juliusza Słowackiego  
i Adama Mickiewicza, przyłączył się do towiańczy-
ków. Nawrócił się. Prawie zrezygnował z pisania, żył 
w biedzie. Na kilka lat przed śmiercią osiadł znów 
we Lwowie. Mimo niewielkiego dorobku twórczego 
uważany był za wieszcza narodowego. We Lwowie 
odżył także jego dawny konflikt z Aleksandrem Fre-
drą – mieszkali przy tej samej ulicy. Goszczyński 
skrytykował komediopisarza za to, że w swej twór-
czości unika patriotycznych tematów. Za atakiem 
Goszczyńskiego poszły kolejne, m.in. Leszka Du-
nin-Borkowskiego*, po których Fredro zaprzestał 

Nagrobek Seweryna Goszczyńskiego
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pisania. Pogrzeb Goszczyńskiego był manifestacją patriotyczną, która 
zgromadziła 50 tysięcy osób. Autorem pomnika nagrobnego jest Julian 
Markowski. 

2. DAWID ABRAHAMOWICZ (1839–1926)
Polityk galicyjski, minister do spraw Galicji w rządzie austriackim, poseł 
na Sejm Galicyjski i Wiedeński, tajny radca dworu cesarskiego, kawa-
ler Orderu Żelaznej Korony I klasy. Urodził się na Podolu, w rodzinie 
polskich Ormian. 

Już w wieku 28 lat został wybrany na posła Sejmu Galicyjskiego, ale 
dwa lata musiał czekać z objęciem mandatu, gdyż bierne prawo wybor-
cze przysługiwało wówczas od 30. roku życia. W Sejmie Galicyjskim 
i Wiedeńskim pracował nieprzerwanie do pierwszej wojny światowej, 
aby po jej zakończeniu jeszcze raz zasiąść w ławach sejmowych – tym 
razem w Warszawie. Dał się poznać jako świetny organizator, znawca 
spraw ekonomicznych i podatkowych. Jako Prezydent Izby Poselskiej 
w Wiedniu zachował zimną krew, nie tylko wtedy, gdy przeciwnicy po-
lityczni rzucali w niego kałamarzami, ale także kiedy grozili mu rewol-
werami. Obrady rozpoczął od słów: „Nie obawiam się śmierci, natomiast 
dbam o mój honor i honor Izby”. 

Jako ziemianin interesował się sprawami wsi, był kuratorem Aka-
demii Rolniczej w Dublanach, zasiadał we władzach Towarzystwa 
Gospodarczego i Galicyjskiego Towarzystwa Rolniczego. Jednak sam 
nie kontynuował tradycji rodzinnych – majątek sprzedał, a pieniądze 
przeznaczył na cele charytatywne – zakup dzieł sztuki dla muzeum na 
Wawelu oraz fundację bursy dla młodzieży ormiańskiej (Bursa Abra-
hamowiczów), która później stała się miejscem uwięzienia profesorów 
lwowskich przed ich kaźnią 4 lipca 1941 r. 

Jego żoną była Antonina z Suchodolskich, siostrzenica, a zarazem 
siostra żony Kornela Krzeczunowicza*. Młodszy brat Dawida, Adolf, 
był utalentowanym komediopisarzem. 

3. WŁADYSŁAW FLORIAŃSKI (1854–1911)
Śpiewak operowy, tenor. Jego prawdziwe nazwisko brzmiało Koman. 
Studiował w Akademii Handlowej we Lwowie, pracował jako urzędnik 
pocztowy na galicyjskiej prowincji. Nagle zmienił jednak radykalnie 
swoje plany życiowe – zaczął uczyć się śpiewu operowego u Frana Ge-
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briča, przebywającego wówczas we Lwowie słoweń-
skiego tenora i kompozytora, oraz Augusta Souve-
stre’a. Jako trzydziestolatek zadebiutował na scenie 
lwowskiej opery.

Za namową ówczesnego dyrektora teatru, Jana Do-
brzańskiego*, August Souvestre założył we Lwowie 
w 1885 r. szkołę śpiewu operowego. Prowadził ją 
razem z żoną, Adeliną, dawną solistką La Scali, któ-
ra pochodziła z rodziny polskich Ormian. Później 
szkoła działała w Dreźnie, gdzie cieszyła się dużym 
powodzeniem.

Nie otrzymawszy jednak stałego angażu, Floriań-
ski próbował swoich sił w Warszawie. Tam po kilku 
występach zarzucono mu brak odpowiedniej szkoły 
wokalnej. Po latach Teatr Wielki zatrudni go ponow-
nie. W 1887 r. przyjęty został do Teatru Narodowego 
w Pradze, gdzie doceniono jego głos i zaangażowano 
jako Jontka w Halce. Przez 12 lat był czołowym soli-
stą czeskich scen, wystąpił w ponad 70 różnych sztu-
kach, jednocześnie koncertując w innych miastach, 
w tym we Lwowie, Krakowie, Warszawie. Dopiero 
po tym okresie upomniał się o niego teatr warszawski, 
w którym pracował kilka lat jako śpiewak i reżyser, 
aby u schyłku kariery przyjechać znów do Lwowa, 
gdzie pozostał do końca życia. Reżyserował, śpie-
wał, wykładał w konserwatorium. W 1906/1907 r.  
występował w Ameryce. Zmarł na raka tuż przed 
swym benefisem.

4.  LUDWIKA KRÓWCZYŃSKA (1852–1880)
Romantyczny nagrobek Ludwiki z Piotrowskich 
Krówczyńskiej, zmarłej wieku 28 lat na gruźlicę płuc 
żony lekarza Ignacego Żegoty-Krówczyńskiego, 
został wykuty w piaskowcu w 1881 r. Jego autorem jest 
Tadeusz Barącz, który model tego pomnika, wykonany  

 Anioł z nagrobka Ludwiki Krówczyńskiej

CŁ_PRZEWODNIK_27.01-mod-jf.indd   73 31.01.2017   08:56




