
Pomnik Lenina tuż przed Operą Lwowską stał w latach 1952–1990, 
fot. za: Centrum Historii Miejskiej Europy Środkowo-Wschodniej www.lvivcenter.org
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A może by tak coś napisać o bliskim wrocławianom Lwowie? Czemu nie! 
Zatem dziś być może nie wszystkim znana historia o pewnym pomniku 
pewnego człowieka, który urodził się 22 kwietnia 1870 r. Wolelibyśmy 
o nim nie pamiętać, fakt jest jednak faktem – urodził się, żył, sporo w historii 

namieszał i nawet po śmierci długo nie dawał o sobie zapomnieć… 
Był taki czas, że wiele jego pomników zdobiło miasta wschodniej i środkowej 
Europy… Wrocław miał to szczęście, że takowego monumentu u siebie 

nie miał. Ale we Lwowie już był. I nie tyle chodzi tu o sam pomnik, 
ale o to, co znajdowało się w jego środku… 

22 KWIETNIA 
Tajemnica pewnego pomnika

WROCŁAWSKIE HISTORIE 

Najsłynniejszy i najbardziej reprezentacyjny 
trakt Lwowa – obecny Prospekt Svobody, nie-
gdyś Wały Hetmańskie, pod którymi płynie 
zasklepiona pod koniec XIX w. Pełtew. Nazwa 
tego miejsca wielokrotnie była zmieniana, upa-
miętniając pierwotnie hetmana Stanisława 
Jabłonowskiego, później księcia Karola 
Ludwika, Legiony Polskie, a dalej: Józefa Stalina, 
Włodzimierza Lenina i Adolfa Hitlera. Już sam 
wybór takich patronów świadczy o tym, że od 
zawsze – bez względu na czas, ustrój polityczny i 
przynależność państwową Lwowa – było to bar-
dzo ważne miejsce. I to właśnie tu, na płynącej 

w głębi ziemi w specjalnym kanale Pełtwi, tuż 
przed zaprojektowanym przez Zygmunta 
Gorgolewskiego pięknym gmachem Teatru 
Wielkiego, dziś Opery Lwowskiej, na początku 
lat 50. XX w. wniesiono monumentalny 
pomnik przywódcy rewolucji październikowej, 
Włodzimierza Lenina. Odsłonięto go w 1952 r. 
i od tego czasu był miejscem, gdzie przy róż-
nych okazjach rozmaici radzieccy oficjele skła-
dali kwiaty, czcząc w ten sposób teoretyka 
ideologii komunizmu i twórcę idei leninizmu. 
I tak przez prawie 40 lat…



Orzeł z nagrobka gen. Popowicza w trzech odsłonach: 
1. na pierwotnym miejscu, 2. w cokole pomnika, 14.09.1990 r. (fot. 1 i 2 domena publiczna), 

3. w kaplicy na Cmentarzu Obrońców Lwowa (fot. Kamilla Jasińska) 
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Nadszedł wreszcie rok 1990, a wraz z nim wiele 
zmian. Ukraińcy postanowili zrzucić Lenina 
z pomnika… Była połowa września 1990 r. 
Nadjechał ciężki sprzęt i w ruch poszły kilofy. Gdy 
postument leżał już w gruzach, przystąpiono do 
demontażu cokołu. Ku zdziwieniu wielu oka-
załosię, że budulcem olbrzymiej podstawy 
pomnika były fragmenty polskich płyt nagrob-
nych i żydowskich macew. Jeszcze większym 
zaskoczeniem było jednak to, co okazało się 
być rdzeniem betonowego postumentu, oczom 
zebranych ukazał się bowiem marmurowy orzeł… 

Jak się szybko okazało, była to rzeźba, która 
niegdyś wieńczyła pomnik nagrobny Bolesława 
Kornela Popowicza (1878–1937), legionisty, 
generała brygady Wojska Polskiego, w latach 
1928–1935 dowódcy okręgu korpusu we 
Lwowie, od 1935 do śmierci – senatora II RP, 
a także działacza harcerskiego i wolnomularza. 
Grób Popowicza – jednego z sześciu generałów 
pochowanych na Cmentarzu Obrońców Lwowa 
– znajdował się tuż przed katakumbami w oto-
czeniu grobów innych zasłużonych dla Lwowa 
osób, m.in. senatora Tadeusza Cieńskiego, hra-
biego Aleksandra Skarbka, generałów Wacława 

Iwaszkiewicza i Tadeusza Rozwadowskiego. 
Krótko po wojnie – jeszcze nim radziecki ciężki 
sprzęt wjechał na teren Cmentarza, by zrównać 
go z ziemią (25 sierpnia 1971 r.) – zdewasto-
wano wiele nagrobków, szczególnie w głównej 
alei. Rozbito orła zdobiącego nagrobek słyn-
nego chirurga prof. Ludwika Rydygiera, usu-
nięto żeliwny hełm z nagrobka gen. Tadeusza 
Rozwadowskiego, skradziono orła z nagrobka 
Popowicza i usunięto wiele innych symboli 
przypominających o polskości tego miejsca...

Odnalezioną we wrześniu 1990 r. rzeźbą orła 
zaopiekowało się Towarzystwo Kultury Polskiej 
Ziemi Lwowskiej. Przez długi czas figura znaj-
dowała się w rękach kpt. Eugeniusza Cydzika 
– mieszkającego we Lwowie opiekuna polskich 
miejsc pamięci narodowej. Później została prze-
kazana jako depozyt do Konsulatu Generalnego 
RP we Lwowie. 24 czerwca 2013 r., w ósmą 
rocznicę ponownego otwarcia odbudowanego 
Cmentarza Obrońców Lwowa, figura powró-
ciła na Cmentarz, ale nie na nagrobek generała, 
lecz do odrestaurowanej kaplicy mszalnej, gdzie 
poświęcił ją abp Mieczysław Mokrzycki.



Poświęcenie figury orła ustawionej na cokole w kaplicy, 23.09.2013 r., 
fot. za „Kurier Galicyjski” nr 12 (184) 

Nagrobek Ottfrida i Marty Foersterów na cmentarzu św. Wawrzyńca 
we Wrocławiu, fot. Kamilla Jasińska 
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O niezwykłej historii ukrytego w cokole pol-
skiego orła, któremu – jak mówią mieszkający 
we Lwowie Polacy – przez blisko cztery dekady 
kłaniali się radzieccy oficjele, opowiadają tury-
stom polscy opiekunowie Cmentarza Obrońców 
Lwowa, szczególnie doskonale znający jego 
dzieje pan Rumiński. 

Warto w tym kontekście przypomnieć jeszcze 
jedną opowieść poniekąd związaną z przywódcą 
rewolucji październikowej. Od lat krąży po 
Wrocławiu pogłoska, jakoby po śmierci Lenina 
w 1924 r. jego mózg trafił do Wrocławia, jest to 
jednak tylko legenda. Prawdą jest natomiast, że 
w ostatnich latach życia opiekował się nim zwią-
zany całe życie z Wrocławiem Ottfrid Foerster 
(1873–1941) – niemiecki lekarz neurolog, neu-
rochirurg i psychiatra, profesor Uniwersytetu 
we Wrocławiu w latach 1917–1938 i pracownik 
wrocławskich szpitali.

Choć był jednym z pionierów światowej neu-
rochirurgii i twórcą metody operacyjnego 
leczenia padaczki, to zasłynął głównie jako oso-
bisty lekarz Lenina i ten, który podpisał jego 
akt zgonu. Nagrobek prof. Foerstera i jego mał-
żonki Marty, mający formę dużego głazu, jest 
jednym z nielicznym niemieckich grobów, jakie 
zachowały na cmentarzu św. Wawrzyńca przy 
ul. Bujwida we Wrocławiu.

Kamilla Jasińska
Starszy specjalista w Dziale Redakcja
Centrum Historii Zajezdnia

Ottfrid Foerster 
fot. za: www.mbd.muzeum.uni.wroc.pl


