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13. Cmentarze na pograniczu polsko-słowacko-ukraińskim

13.1. Wprowadzenie

Cmentarz to z łacińskiego cimenterium, z greckiego koimeterion, co znaczy 
„miejsce snu” lub „miejsce spokoju”909. Tak bowiem pierwsi chrześcijanie 
określali miejsca swoich pochówków, z wiarą, że śmierć jest snem w oczekiwaniu 
na Sąd Ostateczny. Wraz z duchowymi wartościami cmentarze mogą mieć 
charakter zabytkowy, ze względu na swe wartości historyczne, artystyczne i 
naukowe oraz krajobrazowe. Przez jednych nazywane są „Archiwami”, gdyż 
są zbiorem informacji o lokalnych mieszkańcach i wydarzeniach, a także o 
ich kulturze i wrażliwości estetycznej, dostępnych poprzez analizę nagrobnej 
symboliki religijnej oraz organizacji i stanu zachowania cmentarza. Przez innych 
nazywane są „Muzeami”, ze względu na wartość artystyczną i historyczną rzeźb 
i płaskorzeźb nagrobnych oraz kaplic, wzniesionych przez profesjonalnych 
artystów, względnie ludowych – zapomnianych i bliżej dziś już nieznanych. 
Jeszcze inni określają cmentarze jako „Parki”, ze względu na „towarzyszącą” 
nagrobkom zieleń i roślinność ozdobną, sprzyjającą melancholii oraz refleksji. 

13.2. Cmentarze w aspekcie historycznym i prawnym

Istnieją różne klasyfikacje cmentarzy, w zależności od przyjętego kryterium. 
Przez wzgląd na funkcje, jakie pełnią w Polsce, wyróżniamy dwa rodzaje 
cmentarzy – wyznaniowe (np.: chrześcijańskie, żydowskie, muzułmańskie) oraz 
cywilne. Do cmentarzy wyznaniowych zalicza się powszechnie występujące 
parafialne lub międzyparafialne oraz rzadziej spotykane – zakonne i specjalne 
(dla określonych grup wiernych np. bractwa religijnego). Cywilne natomiast 
dzielą się na komunalne oraz wojenne – stanowiące miejsca spoczynku żołnierzy 
poległych w czasie walk, a także ofiar terroru910. Na cmentarzach wyznaniowych 
odbywają się pochówki osób zmarłych tylko określonego wyznania, a w 
zależności od lokalizacji mogą być określane jako przykościelne, przycerkiewne. 
Na cmentarzach komunalnych chowani są zmarli różnorodnych wyznań oraz 
osoby bezwyznaniowe. Cmentarze dzieli się ponadto na czynne – gdzie w 
dalszym ciągu następuje chowanie osób zmarłych, oraz nieczynne – na których 

909  Jougan A. 1992. Słownik kościelny łacińsko-polski. Warszawa, s. 118.
910  Na Słowacji natomiast wyróżnia się cmentarze stare, nowe (z założeniem geometrycznym 
lub naturalnym) i leśne. Według innej klasyfikacji wyróżnia się cmentarze architektoniczne, 
parkowe i leśne. Ze względu na charakter cmentarzy stosowany jest podział na wojenne, wiejskie 
i symboliczne. Zob.: Hurych V. 1985. Sadovnictwo 1. Bratislava: Priroda, s. 410; Otruba I. 2002. 
Záhradni architektura. Šlapanice: ERA, s. 357; Garčarová D. 2010. Hodnotenie sadovnickych úprav 
Ceskoslovenského pamatnika a vojeského cintorina na Dukle. Bakalárska práca. Nitra, s. 12–13. 
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zaprzestano chowania. Ze względu na bliską lokalizację cmentarzy przy świątyni 
stosuje się również określenia cerkiewne i kościelne. Na terenie MRB Karpaty 
Wschodnie stwierdzono 47 czynnych cmentarzy chrześcijańskich. Najwięcej 
cmentarzy czynnych występuje na terenie Użańskiego Parku Narodowego 
(Ryc. 142–143), w miejscowościach Kniazinia, Stużyca, Wołosianka oraz 
Nadsiańskiego PK. Spośród nich największe powierzchnie zajmują cmentarze 
w Dniestrzyku Dębowym i Boberce (łącznie), Jabłonce Wyżnej i Stużycy. 
Ponadto na badanym obszarze występują cmentarze „historyczne” (nieczynne), 
w związku z wysiedleniem ludności: żydowskie, greckokatolickie oraz wojenne. 
Zostaną one omówione w dalszej części opracowania. 
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Ryc. 142. Chrześcijańskie cmentarze czynne na terenie MRB KW w poszczególnych 
miejscowościach (stan na 2014 r.); 1 – liczba cmentarzy, 2 – powierzchnia (ha).
Źródło: informacja pisemna z Nadsiańskiego PK, Użańskiego PN, PN Połoniny, Urzędy 
Gmin – Baligród, Cisna, Czarna, Komańcza i Lutowiska.

Ryc. 143. Chrześcijańskie 
cmentarze czynne w 
poszczególnych częściach 
MRB KW (stan na 2014 
r.); 1 – liczba cmentarzy, 
2 – powierzchnia (ha).
Źródło: informacja pise-
mna z Nadsiańskiego 
PK, Użańskiego PN, PN 
Połoniny, Urzędy Gmin – 
Baligród, Cisna, Czarna, 
Komańcza i Lutowiska. 



325MONOGRAFIE BIESZCZADZKIE  15 (2014)

13.3. Cmentarze chrześcijańskie i komunalne – uwarunkowania historyczno-
prawne założenia i kompozycja

Cmentarze od początku uznawane były za obszar sacrum i objęte szczególną 
troską i specjalną ochroną prawną. W Encyklopedii Kościelnej z 1874 r. 
„cmentarz” znaczy miejsce biskupa powagą poświęcone i przeznaczone na pogrzeb 
ciał katolików pobożnie zmarłych, bez względu na jego bliższe lub dalsze od 
kościoła położenie911. Dlatego cmentarz w znaczeniu kanonicznym jest miejscem 
świętym912, gdyż wskutek poświęcenia uroczystego usunięty jest od wszelkiego 
świeckiego użytku, a przeznaczony wyłącznie na grzebanie zmarłych członków 
pewnego wyznania913. Tym samym cmentarze opuszczone i nieużytkowane nie 
tracą charakteru miejsca świętego, ze względu na dokonany akt poświęcenia914. 

Normy dotyczące zakładania i urządzania cmentarzy były przedmiotem 
regulacji jurysdykcji państwowej i duchownej, które zmieniały się w różnych 
okresach. W starożytności cmentarze podlegały jurysdykcji cesarzy do III w. n.e., 
kiedy to po przeprowadzonej przez papieża Dionizego reformie, przeszły pod 
ustawodawstwo wyznaniowe. W pierwszych wiekach chrześcijaństwa zmarłych 
chowano w katakumbach, w pobliżu ciał męczenników, w przekonaniu, że zachowa 
to zmarłych w pamięci potomnych915. Po ogłoszeniu edyktu mediolańskiego w 
313 r., gwarantującego chrześcijanom wolność religijną, przenoszono relikwie 
męczenników do kościołów. Przyczyniło się to do zakładania cmentarzy wokół 
świątyń lub w samej świątyni. W Cesarstwie Wschodnim zakaz chowania 
w obrębie miast zniósł cesarz Leon VI (886–912), a w Zachodnim w 563 r. 
Synod w Bradze, który zezwalał jednakże na grzebanie zmarłych obok murów 
kościelnych916. W połowie XI w. sobór rzymski wydał nakaz organizacji miejsc 
pochówków wokół kościoła i ukonstytuował cmentarze przykościelne. Zgodnie z 
zaleceniami soboru wokół świątyni pozostawiano pas grzebalny o szerokości 60 
kroków, a w przypadku kaplic – 30 kroków917. 

Dziedziniec przykościelny, wydzielony na chowanie zmarłych parafian, miał 
jednak ograniczoną i stosunkowo małą powierzchnię w stosunku do wysokiej 

911  Nowodworski M. 1874. Encyklopedia kościelna III. Warszawa, s. 421–437.
912  Sztafrowski E. 1985. Podręcznik prawa kanonicznego. Warszawa, I, s. 241; I Statuty Synodalne 
Synodu Archidiecezji Przemyskiej (statut 413) – www.przemyska.pl
913  Jougan A. 1912. Kancelarya parafialna, czyli zbiór przepisów kościelnych i państwowych dla 
urzędów parafialnych. Lwów, s. 725.
914  Kalinowski A. 2001. Cmentarze: ewolucja przepisów w kościelnym ustawodawstwie 
kodeksowym XX w. Pelplin, s. 17. 
915  Chodyński Z. 1878. Cmentarz. [w:] Encyklopedia Kościelna, T. III, s. 421.
916  Długozima A. 2011. Cmentarze jako ogrody żywych i umarłych. Warszawa, s. 59.
917  Długozima A. 2011. Op. cit., s. 59.
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wówczas śmiertelności. Dlatego też synod w Tuluzie w 1093 r. nakazywał 
zakładanie dwóch cmentarzy – jednego dla księży i szlachetnie urodzonych, 
drugiego zaś dla ogółu mieszkańców (common inhabitants)918. Warto nadmienić, 
że cmentarze pełniły też funkcje publiczne. W celu utrzymania należytego 
porządku na cmentarzach i zabezpieczenia przed profanacją, wydawane były 
kolejne akty prawne, jak np. dekrety papieża Grzegorza IX z XIII w., zabraniające 
odbywania na cmentarzach sądów w sprawach rozlewu krwi lub kar cielesnych, 
dekrety soboru Lyońskiego II z 1274 r. zakazujące urządzania zabaw i widowisk 
oraz inne919. Od średniowiecza do końca XVIII w. cmentarz był pod władzą 
kościoła, który nakazywał grodzenie i stawianie krzyża, uświęcającego przestrzeń 
grzebalną. Normy nakazywały również organizację pochówków na cmentarzu. 
Powinny być wydzielone sektory na groby dorosłych osób świeckich, zmarłych 
dzieci, groby duchownych. Przestrzeń cmentarza porządkował wydany w 1614 r. 
tzw. Rytuał Rzymski, który określał m.in. sposób składania ciała w grobie składać 
w takim kierunku, w jakim wierni znajdowali się w kościele, czyli zwróceni na 
wschód, a duchownych – głową zwróconych na zachód920. Niewielkie cmentarze 
przykościelne po kilkunastu latach ponownie wykorzystywano do nowych 
pochówków. 

Przełom w prawodawstwie dotyczącym cmentarzy nastąpił w epoce 
oświecenia. W 1763 r., w Paryżu, z inicjatywy Zgromadzenia Narodowego, 
przeprowadzono przegląd kościołów i cmentarzy pod względem sanitarnym. 

918  Aries Ph. 1989. Gatherings from grave yards particularly those of London. Messrs. Longman and 
Company, Paternoster Row., London, p. 59.
919  M.in.: ustalenia soboru Gnieźnieńskiego z 1512 r. dot. ogrodzenia, obsadzania drzewami 
kościołów, w celu zabezpieczenia przed pożarami; Włocławskiego z 1568 r. dot. obowiązku 
plebanów utrzymania porządku na cmentarzach, zakaz paszenia bydła i wpuszczania trzody na teren 
cmentarza; Chełmińskiego z 1583 r. – tylko patronom przysługuje grób murowany w kościele, w 
przypadku innych powinni uzyskać zgodę biskupa; Żmudzkiego z 1636 r. i Łuckiego z 1641 r. – 
sprzeciw wobec pochówków w polu, postulat grzebania zmarłych na łonie Kościoła, nakładanie 
ekskomuniki na tych, co będą grzebać zmarłych w polu; Przemyskiego z 1641 r. – obowiązek 
grzebania biednych zmarłych kosztem plebana lub kościelnej skarbony; Płockiego z 1643 r. – nakaz 
nauczania ludu, aby przechodząc przez cmentarz modlił się za umarłych tam spoczywających; 
Poznańskiego z 1738 r. – porządek i staranie o całość ogrodzenia należy do obowiązków plebana; 
Kijowskiego z 1762 r. – nałożenie na biskupów obowiązku poświęcenia cmentarza przy kościele 
lub innego miejsca przeznaczonego na grzebanie zmarłych i odłączenie go od świeckiego użytku, 
teren cmentarza nie powinien służyć za drogę publiczną, nie powinien być wykorzystywany do 
sprzedaży, targów lub jarmarków, fundusz na reparację i ogrodzenie cmentarza dają parafianie, 
oczyszczenie i zachowanie porządku należy do obowiązku plebana, aby cmentarz mógł korzystać z 
prawa azylu musi nań znajdować się krzyż wielki oraz naczynie z wodą święconą, nakaz chowania 
zmarłych dzieci w oddzielnym grobie. Zob.: Sawicki J. 1955. Synody Diecezji Przemyskiej 
obrządku łacińskiego i ich statuty. Concillia Poloniae, Źródła i Studia Krytyczne, T. VIII, Wrocław; 
Długozima A. 2011. Cmentarze jako ogrody żywych i umarłych. Warszawa, s. 60. 
920  Dziobek-Romański J. 1988. Op. cit., s. 7.
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Kierując się złymi warunkami sanitarnymi panującymi w sąsiedztwie cmentarzy 
podjęto w 1765 r. uchwałę, prowadzącą do zerwania dotychczasowej tradycji 
chowania zmarłych przy świątyniach921. Postanowienie francuskiego parlamentu 
nakazywało, aby zamknąć wszystkie cmentarne i przykościelne dziedzińce, 
zlokalizowane w obrębie miasta, i pozostawić je bez użytkowania przez co 
najmniej 5 lat. W zamian nakazano wytyczenie nowych cmentarzy poza 
granicami miasta, wraz z wytyczeniem ogrodzenia – murem kamiennym, 
kaplicy cmentarnej w centrum założenia oraz odpowiedniego zaplecza. Epitafia 
i inskrypcje, według uchwały, dopuszczalne były tylko na murze cmentarnym, 
nie zezwalano na stawianie pomników i wysadzanie zieleni922. W 1776 r. 
Ludwik XVI (1754–1793) wydał edykt królewski, w którym cmentarze które się 
znajdują w pośród budynków mieszkalnych, a przez to powietrzu szkodzić mogą, 
będą przenoszone podług sposobności na miejsca oddalone923. Proces ten objął 
również cmentarze położone w granicach wiejskiej zabudowy. W 1804 r. został 
wydany dekret królewski, który regulował procedury zakładania francuskich 
cmentarzy i przebiegu pogrzebów. Nakazywał, żeby cmentarze lokalizować w 
odległości co najmniej 35–40 m od granic jednostek osadniczych oraz regulował 
organizację pochówków924. W 1970 r. paryskie Zgromadzenie Narodowe wydało 
prawo nakazujące wszystkim miastom i wsiom zaprzestanie chowania zmarłych 
na dotychczasowych cmentarzach lecz na utworzonych nowych, z dala od osad 
ludzkich925. Dekret ten przyczynił się do zmiany regulacji prawnych w kwestii 
organizacji cmentarzy i pochówków innych państw. Nastąpiła modyfikacja 
tradycyjnego zwyczaju pochówków na przykościelnym cmentarzu. Wiek XIX 
okazał się przełomowym, z uwagi na usankcjonowanie się nowej lokalizacji 
cmentarzy, a także ze względu na upowszechnienie trzech wzorców zarządzania 
cmentarzami – przez władze religijne (np. Włochy), państwo lub miasto (np. 
Francja), inicjatywę prywatną (np. Wielka Brytania, USA)926. 

Na terenach Rzeczypospolitej Marszałek Wielki Koronny Stanisław 
Lubomirski wydał w 1770 r. apel w sprawie zakładania cmentarzy poza miastem, 

921  Tanaś S. 2008. Przestrzeń turystyczna cmentarzy. WUŁ, Łódź, s. 66–67.
922  Walker G. A. 1839. Gatherings from grave yards, p. 78, cytat za: Długozima A. 2011. Op. cit., 
s. 62.
923  Kolbuszewski J. 1996. Cmentarze. Wrocław, s. 171.
924  Walker G. A. 1839. Gatherings from grave yards, p. 78, cytat za: Długozima A. 2011. Op. cit., 
s. 62.
925  Więcej: Walker G. A. 1839. Op. cit., s. 86; Vovelle M. 2004. Śmierć cywilizacji Zachodu, s. 477. 
926  Vovelle M. 2004. Umieranie dzisiaj. W: Śmierć cywilizacji Zachodu. Od roku 1300 po 
współczesność, tłum. T. Swoboda, M. Ochab, M. Sawiczewska-Lorkowska, D. Senczyszyn. 
Gdańsk, s. 589. 
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kierując się względami sanitarnymi927. Powstawanie cmentarzy pozamiejskich 
zbiegło się w czasie z upadkiem państwa polskiego. Z tego powodu pierwsze 
przepisy prawno-państwowe dotyczące cmentarzy wydane były już w czasie 
zaborów928. 

Badany obszar znajdował się pod zaborem austriackim oraz w monarchii 
Habsburgów. Ze względów higieniczno-sanitarnych w 1783 r. został wydany 
w Galicji dekret cesarza Józefa II, według którego: Jego cesarska Mość raczył 
rozporządzić: Groby i cmentarze kościelne znajdujące się w obrębie osady, 
mają być odtąd zamknięte, a w ich miejsce obrane inne poza obrębem osady 
i w stosownem oddaleniu929. O stopniu oddalenia od budynków mieszkalnych 
rozstrzygały władze administracyjne na podstawie uznania rzeczoznawców. 
Brane były przy tym pod uwagę takie czynniki, jak930: 
−	 aby oddalenie było tym większe, im większym ma być cmentarz,
−	 aby był położony przeważnie na północ lub północny-wschód, zwłaszcza gdy 

miejsce jest otwarte na działanie wiatrów w każdym kierunku, również aby 
był zabezpieczony od następstw powodzi i od zagłębień dla wody deszczowej 
i topniejącego śniegu,

−	 aby właściwości ziemi nie przeszkadzały w naturalnych procesach rozkładu 
(określany na 10 lat),

−	 aby obrana na cmentarz parcela umożliwiała następne rozszerzenie,
−	 aby ze względu na studnie w otoczeniu uwzględniono kierunek biegu źródeł 

jakoteż wszelkie okoliczności wynikające z miejscowych stosunków. 
Kolejny cesarski dekret z 23 sierpnia 1784 r. nakazywał, żeby w przeciągu 

6 miesięcy cmentarze przykościelne, parafialne, szpitalne usunąć z granic 
miejscowości. Zakazywał ponadto grzebania zmarłych w kościołach i na 
przykościelnych cmentarzach, ograniczał także prawo do stawiania pomników 
nagrobnych, zezwalając na ich umieszczanie tylko przy cmentarnym murze931. 
W praktyce jednak w dalszym ciągu w obszarach wiejskich funkcjonowały 
cmentarze wokół świątyń, a nowe zakładano tuż za cerkiewnym lub kościelnym 
ogrodzeniem. Starano się przy tym, aby nowe miejsce było suche i oddalone 
od budynków oraz od granicy lasu. Jedynymi cmentarzami, jakie do końca 
XVIII w. pozostawały poza granicami zabudowy, były cmentarze żydowskie, 

927  Kolbuszewski J. 1996. Op. cit., s. 182.
928  Należały do nich: pruski dekret cesarza Fryderyka II z 1773 roku, ukaz cara Aleksandra I z 13 
marca 1817 r. oraz dekret nadworny cesarza Józefa II z 23 sierpnia 1784 roku.
929  Jougan A. 1912. Kancelarya parafialna, czyli zbiór przepisów kościelnych i państwowych dla 
urzędów parafialnych. Lwów, s. 731, 745, 749; Piwocki J. 1900. Zbiór przepisów odnoszących się 
do Kościoła i duchowieństwa katolickiego. Lwów, s. 71.
930  Jougan A. 1912. Op. cit., s. 745.
931  Kolbuszewski J. 1996. Op. cit., s. 190.
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cmentarze skazańców i samobójców, oraz osób zmarłych na choroby zakaźne. 
Były one chronione przepisami prawnymi regulującymi nie tylko sposób ich 
rozplanowania, ale także zabezpieczającymi ich przed profanacją.

Prawo Galicyjskie zawierało wytyczne dotyczące organizacji przestrzeni 
grzebalnej. Przy określaniu obszaru cmentarza brano pod uwagę liczebność 
parafii. Należało jeszcze zaplanować miejsce na drogi, ścieżki, kostnicę932 i 
kaplicę cmentarną. Warunkiem zezwolenia biskupa na poświęcenie nowego 
cmentarza było jego przygotowanie do użyteczności, czyli ogrodzenie murem 
lub drewnianym ogrodzeniem z bramą wjazdową i wysokim krzyżem w 
centralnym miejscu. W celu uszanowania miejsca świętego zakazywano 
wyciągania jakichkolwiek osobistych korzyści z drzew i roślinności występującej 
w granicach cmentarza, a także wykorzystywania terenu cmentarza na świecki 
użytek. Pod koniec XIX w. rozpowszechniły się zatem cmentarze grzebalne nie 
związane już z budynkiem świątyni933. Stało się też ważne miejsce, w którym 
złożono ciało, a wykupywana koncesja na grobowce stała się formą własności. 
Zaczęto też praktykować odwiedzanie grobów, co miało zapewniać zmarłym 
pewnego rodzaju nieśmiertelność. 

W Polsce przepisy wydawane w poszczególnych zaborach uchyliła dopiero 
ustawa „o chowaniu zmarłych i stwierdzeniu przyczyny zgonu” z dnia 17 
marca 1932 r.934 Polskie międzywojenne prawo cmentarne zmieniła ustawa z 31 
stycznia 1959 r. „o cmentarzach i chowaniu zmarłych”935, która z późniejszymi 
zmianami obowiązuje do dziś. Odrębnymi przepisami objęte są kwatery i 
cmentarze wojenne, których status określa ustawa z 28 marca 1933 r. „o grobach 
i cmentarzach wojennych”936 (więcej w dalszej części opracowania). 

Obecnie na całość państwowych przepisów prawnych regulujących 
problematykę cmentarzy, chowania zwłok i stwierdzania przyczyny zgonu 
składa się z ok. 20 aktów prawnych (kodeksów, konwencji, konkordatów, ustaw i 
rozporządzeń)937. Jeżeli cmentarz lub jego część są wpisane do rejestru zabytków, 

932  Lub tzw. trupiarnię. Trupiarnia miała służyć do czasowego przechowywania zwłok w oczekiwaniu 
na pochówek. Rozporządzenie władz austriackich precyzowało kwestie konstrukcyjne trupiarni.
933  Więcej na temat ustawodawstwa prawnego dotyczącego cmentarzy na terenie zaborów 
pruskiego i rosyjskiego: Długozima A. 2011. Op. cit., s. 66–72. 
934  Dz. U. Nr 35 z 1932 r., poz. 359.
935  Dz. U. Nr 11 1959 r., poz. 62.
936  Dz. U. Nr 39 z 1933 r., poz. 311.
937  W tym m.in.: Rozporządzenie Ministra Gospodarki Komunalnej z 25 sierpnia 1959 r. w sprawie 
określenia, jakie tereny pod względem sanitarnym są odpowiednie na cmentarze (Dz. U. z 1959 
r., Nr 52, poz. 315); Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 marca 2008 r. w sprawie 
wymagań, jakie muszą spełniać cmentarze, groby i inne miejsca pochówku zwłok i szczątków (Dz. 
U. z 2008 r., Nr 48, poz. 284); Ustawa Prawo budowlane z dnia 16 maja 2003 r. (Dz. U. z 2003 r., 
Nr 207, poz. 2016), Ustawa o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 r. (Dz. U. z 2004 r., Nr 
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użycie terenu na inny cel wymaga zgody ministra właściwego do spraw 
kultury i ochrony dziedzictwa narodowego. Zgodnie z ustawodawstwem 
polskim założenie nowego cmentarza wymaga w przypadku cmentarzy 
wyznaniowych decyzji władz kościelnych (biskupa diecezjalnego lub 
przełożonego zakonnego) albo władz gminnych – w przypadku cmentarzy 
komunalnych. Do właścicieli też (władz gminy lub związku wyznaniowego) 
należy utrzymanie i zarządzanie cmentarzem. Na terenie Ukrainy i Słowacji 
– zgodnie z obowiązującym ustawodawstwem – za utrzymanie cmentarzy 
odpowiadają rady miejskie lub wiejskie oraz instytucje wyznaniowe, na 
terenie których znajdują się cmentarze938. W oparciu o obowiązujące Ustawy 
określane są zasady pochówku, organizacji pogrzebu, opłat, zakazów i 
nakazów związanych z pochówkiem oraz przebiegiem pogrzebu (transport, 
procedury przemarszu konduktu, itp.)939. Na cmentarzach dopuszczalne są 
różnego rodzaju groby, a kwestie rozmiarów grobów oraz ich położenia 
regulują przepisy szczegółowe, zarówno w ustawodawstwie polskim, 
słowackim, jak i ukraińskim940. 

92, poz. 880); więcej: Sztafrowski E. 1986. Podręcznik Prawa Kanonicznego, t. 4, Warszawa, s. 
255–258; Dziobek-Romański J. 1988. Op. cit., s. 12; Affek-Bujalska B. 1994. Podstawy prawne 
ochrony cmentarzy. W: Ochrona cmentarzy zabytkowych: materiały szkoleniowe pracowników 
Państwowej Służby Ochrony Zabytków oraz materiały z konferencji Organizacja lapidariów 
cmentarnych. Żagań-Kożuchów 20-23 czerwca 1993, Warszawa; Sobczak A. Organizowanie oraz 
zarząd cmentarzami wyznaniowymi w polskim prawie cywilnym: www.mateusz.pl/czytelnia; 
Sobczak A. 2003. Poradnik cmentarny: kościelne i cywilne normy prawne o cmentarzach i chowaniu 
zmarłych, wraz z orzecznictwem, Gniezno; Długozima A. 2011. Projektowanie cmentarzy. Polska 
kontra reszta świata. W: „Kultura Pogrzebu”, Nr 7. 
938  Ukraina: Zakon Ukrainy „Pro pochowania i pochoronnu sprawu” z dn. 10.07.2003 r. Nr 1102-4 z 
późniejszymi zmianami z 8.02.2006 r.; Tipowe położenie pro ritualnu służbu w Ukraini zatwierdzone 
nakazem Dierżytłokomungospu Ukrainy wid. 19.11.2003 r. Nr 193 (zarejestr. – 08.09.2004 r. Nr 
1110/9709); Zakon Ukrainy „Pro Błagoustrij nasielenich punktiw” z dn. 06.09.2005 Nr 2807-IV, 
Dierżawne Sanitarne Prawiłą i normami „Gigienićni wymogi ściodo obłasztuwannia i utrimannia 
kładowiści w nasielenich punktach Ukraini” DSanPIN 2.2.2.028-99 (Kabiniet Minstriw Ukraini 
wid 1.08.2006 r. Nr 1045 „Poriadku widalennia derew, kuściw, gazoniw i kwitnikiw u nasielenich 
punktach”. Słowacja: m.in.: Zakon z 3 marca 2010 o pohrebnictwie (131/2010); 326/2001 Z. z. 
Základná zmluva medzi Slovensko republikou a Svätou stolicou:http://www.izurnal.sk/index.php?
Itemid=89&id=1351&option=com_content&task 
939  Otruba I. 2002. Záhradni architektura. Šlapanice, ERA, s. 357.
940  Zob.: Affek-Bujalska B. 1994. Podstawy prawne ochrony cmentarzy. W: Ochrona cmentarzy 
zabytkowych: materiały szkoleniowe pracowników Państwowej Służby Ochrony Zabytków oraz 
materiały z konferencji Organizacja lapidariów cmentarnych Żagań-Kożuchów 20-23 czerwca 
1993. W. Puget (red.). Studia i Materiały: Cmentarze, nr 1(04), Warszawa, s. 27-32; Otruba I. 2002. 
Záhradni architektura. Šlapanice: ERA, s. 357; Sobczak A. 2003. Poradnik cmentarny: kościelne i 
cywilne normy prawne o cmentarzach i chowaniu zmarłych, wraz z orzecznictwem. Gniezno, 185 
ss.; Borecki P., Winiarczyk-Kossakowska M. 2013. Prawo pogrzebowe, Wybór źródeł. Warszawa, 
451 ss.
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Szczególnymi przepisami ustawy ochronione zostały w pełnym zakresie 
cmentarze żydowskie, gdyż religia wyznania mojżeszowego nie przewiduje 
likwidacji cmentarzy, jak również dokonywania ekshumacji zwłok. Z tych 
względów Związek Wyznania Mojżeszowego nie wyraża zgody na użycie 
terenu cmentarza żydowskiego na inny cel. Sytuacja zmieniła się po drugiej 
wojnie światowej, zarówno po polskiej, jak też słowackiej i ukraińskiej stronie. 
Ogromna większość nieruchomości gmin żydowskich stała się tzw. mieniem 
opuszczonym i porzuconym, przejętym przez Skarb Państwa941. W Polsce 
regulują to odpowiednie przepisy prawne942. 

Najcenniejsze cmentarze wyznaniowe – założone przed II wojną światową, 
z zachowanymi nagrobkami, o czytelnym i nie przekształconym układzie 
przestrzennym – wpisywane są do rejestru zabytków, na podstawie ustawy z 
23 lipca 2003 roku o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. W przypadku 
tych cmentarzy, które nie będą wpisane do rejestru zabytków, konieczne 
jest zapewnienie ochrony poprzez zapisy w prawie miejscowym (w planach 
zagospodarowania przestrzennego gmin)943.

13.4. Organizacja przestrzenna cmentarzy chrześcijańskich na pograniczu 
polsko-słowacko-ukraińskim

13.4.1. Kompozycja 

Znakiem poświęcenia cmentarza jest wysoki krzyż, stawiany najczęściej 
przy wejściu (Fot. 60). Symbolicznym oddzieleniem sfery sacrum i profanum 
było ogrodzenie oraz brama cmentarna. Ogrodzenie wykonane było z materiałów 
najłatwiejszych do zdobycia. Na badanym obszarze dawniej stosowano ogro-

941  W Polsce na mocy ustawy z 6 maja 1945 roku o majątkach opuszczonych i porzuconych (Dz. 
U. nr 17, poz. 97).
942  W 1991 roku nowelizacja do ustawy z 31 stycznia 1959 roku o cmentarzach i chowaniu 
zmarłych stała się instrumentem ochrony także dla cmentarzy żydowskich (art. 6 ust. 2), a Ustawa 
z 20 lutego 1997 roku o stosunku państwa do gmin wyznaniowych żydowskich w Rzeczypospolitej 
Polskiej umożliwiła restytucję nieruchomości, stanowiących własność gmin żydowskich. Ponadto 
reguluje to ustawa z dnia 20 lutego 1997 r. o stosunku Państwa do gmin wyznaniowych żydowskich 
w Rzeczypospolitej Polskiej. Dz. U. z dnia 26 kwietnia 1997 r. Nr 41, poz. 251 z późn. zm. 
obowiązuje od 11 maja 1997 r.; Zob. też: Problemy ochrony i konserwacji cmentarzy żydowskich w 
Polsce. Materiały z konferencji. Studia i Materiały. Cmentarze, z. 2, Zarząd Ochrony i Konserwacji 
Zespołów Pałacowo-Ogrodowych. Warszawa 1992; Walerjański D. 1998. Cmentarze żydowskie w 
województwie katowickim – historia, stan zachowania, problemy ochrony. Ochrona Zabytków, nr 3. 
943  Zob.: w Polsce: ustawa z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym i 
miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego gmin Lutowiska, Cisna. Na Słowacji: zákon 
NR SR č. 503/2001 Z. z. o podpore regionálneho rozvoja i plany miejscowe, jak: Komunitný plán 
obce Nová Sedlica 2011–2021; Urbanistická Štúdia Poloniny v rozsahu okresu Snina i inne.
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dzenia drewniane944. W polskiej części 
badanego obszaru często drewno za-
stępowano piaskowcem o charakterze 
płytowym, który układano ściśle war-
stwami, tak jak leżał w złożu, a jedynie 
boczne płaszczyzny wyrównywano z 
grubsza ciosakiem. Mur kamienny w 
chrześcijaństwie symbolizował zabez-
pieczenie i osłonę przed złem. Ponadto 
spełniał funkcję praktyczną, gdyż sku-
tecznie ochraniał przed wtargnięciem na 
teren cmentarza zwierząt. Do dziś mur 
kamienny zachował się fragmentarycz-
nie w Berehach Górnych, Caryńskiem, 
Rzepedzi. Lepiej zachowane natomiast 
występują przy cerkwiach w dolinie 
Osławy (Turzańsk, Komańcza, Rado-
szyce – zachodnia część badanego ob-
szaru). Obecnie większość cmentarzy na 
badanym terenie ogrodzona jest siatką. 

W planowaniu kompozycji prze-
strzennej cmentarza w większości opie-

rano się na motywie krzyża. Układ ten podkreślano wyznaczeniem alejek oraz 
założeniem zieleni, przy czym starannie dobierano gatunki drzew i krzewów, 
zgodnie z symboliką w kulturze i tradycji ludowej. Taki układ występuje np. 
na cmentarzu komunalnym w Lutowiskach, gdzie założenie krzyża podkreślają 
dwie, przecinające się pod kątem prostym, główne aleje. Na przedłużeniu osi 
głównej usytuowany jest duży krzyż drewniany. 

Na tak wydzielonej przestrzeni cmentarza zazwyczaj obowiązywał określony 
porządek. Prawo wyznaczania miejsca grobów należało do proboszcza, zgodnie 
z obowiązującymi zasadami. Podczas prac terenowych analizowano rozkład 
przestrzenny poszczególnych kwater, zwracając szczególną uwagę, czy były 
wydzielone na terenie cmentarza oddzielne kwatery dla osób dorosłych i dzieci, 
osób nie ochrzczonych, innowierców lub samobójców. Nie dostrzega się tej 
zasady na cmentarzach pogranicza polsko-słowacko-ukraińskiego. Na kilku 
cmentarzach, np. w Terce (wyznaniowym) czy Lutowiskach (komunalnym), 
można zauważyć małe skupiska z nagrobkami dzieci. Jednakże brak tej zasady, 
lub występowanie jej tylko fragmentarycznie na cmentarzach w granicach 

944  Kaznowski M. 1999. Parafie unickie dekanatu krośnieńskiego w świetle akt wizytacyjnych z 
1742 r. Prace historyczno-archiwalne, VII, s. 43.

Fot. 60. Sianki. Krzyż treflowy z 1966 r. 
na cmentarzu (fot. G. Holly). 
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badanego terenu, wyklucza z dalszej analizy to zagadnienie. Nie stwierdzono 
też stosowania zasady chowania zmarłych po wschodniej i południowej stronie 
świątyni945, w odniesieniu do cmentarzy zlokalizowanych przy świątyniach 
(przykłady – Ryc. 144–145). 

945  Taylor R. 2003. Przewodnik po symbolice Kościoła. Warszawa, s. 44.

Ryc. 144. Rozmieszczenie nagrobków na cmentarzach przycerkiewnych: A – w 
Caryńskiem; B – w Chmielu (użytkowany obecnie jako rzymskokatolicki); C – w Jaworcu 
i D – w Stuposianach. Źródło: opracowanie własne na podstawie inwentaryzacji terenowej.
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Ryc. 145. Wołosate. Plan dawnego cmentarza greckokatolickiego i wybrane nagrobki 
(stan na 2001 r.). Źródło: opracowanie własne na podstawie inwentaryzacji terenowej. 
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Widoczne natomiast 
jest przestrzeganie daw-
nej tradycji rozmiesz-
czania grobów w takim 
kierunku, w jakim wierni 
znajdowali się w świą-
tyni, a więc w kierunku 
wschodnim. Natomiast 
nagrobki osób duchow-
nych, zwrócone frontem 
w kierunku zachodnim, 
lokalizowane są najczę-
ściej w bliskiej odległości 
od prezbiterium świąty-
ni946. W części ukraińskiej 
i słowackiej widoczna 
jest orientacja cmenta-
rza zgodnie z orientacją 
kościoła. Zorientowanie 
płyt nagrobnych mieści 
się w zakresie 0–180o 
(Fot. 61–62), jednakże 
w dużym stopniu jest to 
uwarunkowane topogra-
fią terenu. Od reguły tej 
odbiega współczesny 
cmentarz w Wetlinie, 

gdzie nagrobki usytuowa-
ne są dokoła ogrodzenia i 

frontem zwrócone do alejki. W centrum natomiast usytuowana jest kaplica gro-
bowa (Fot. 63). Kaplice grobowe (cmentarne) występują w większości czyn-
nych cmentarzy rzymskokatolickich w polskiej części badanego obszaru. Nie-
spotykane są na cmentarzach po stronie ukraińskiej i słowackiej. W Siankach, 
na terenie Bieszczadzkiego Parku Narodowego, zachowały się ruiny kaplicy 
grobowej Stroińskich. 

946  W pobliżu prezbiterium chowano również właścicieli ziemskich, oficerów pochodzących z danej 
miejscowości i innych ludzi godnych wyróżnienia. Analiza ta wykraczała poza zakres opracowania 
i wymaga szczegółowych kwerend archiwalnych, ze względu na duże zniszczenia pochówków i 
dokonanych na przestrzeni lat przekształceń terenu cmentarzy.

Fot. 62. Kolbasov (Słowacja) – widok na cmentarz 
przycerkiewny (fot. G. Holly).

Fot. 61. Ulič (Słowacja) – widok na cmentarz 
przycerkiewny (fot. G. Holly).
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Na brak wyraźnych kompozycji w krajobrazie cmentarzy przedwojennych, 
mogły wpłynąć elementy kulturowe i bieda dawnych mieszkańców strefy 
pogranicza, a także duże zniszczenia nagrobków lub stopniowe poszerzanie 
istniejących wcześniej cmentarzy. W przypadku wsi wysiedlonych po stronie 
polskiej częstym przypadkiem było ponadto ustawianie przewróconych 
nagrobków podczas prac porządkowych, nie zawsze zgodnie z pierwotnym 
ułożeniem. Widoczna jest natomiast na wszystkich cmentarzach zasada lokalizacji 
obok siebie nagrobków rodzinnych. 

Cmentarze w obrębie badanego obszaru zaprojektowane są w większości 
według reguły: równolegle i prostopadle poprowadzonych układów 
komunikacyjnych, szczelnie wypełnionych nagrobkami, z niewielką ilością 
zieleni947. Nowe cmentarze, szczególnie w słowackich i ukraińskich wsiach, 
charakteryzują się geometrycznym rozmieszczeniem alejek i nagrobków, które są 
ciasno ułożone w regularnych rzędach i zorientowane w jednakowym kierunku, 
najczęściej nawiązującym do orientacji cerkwi. W rezultacie, pomimo regulacji 
prawnych, cmentarze straciły swój walor w aspekcie duchowym948. 

13.4.2. Analiza szaty roślinnej cmentarzy

Drzewa wysadzane powszechnie na cmentarzach spełniają najważniejszą rolę w 
kształtowaniu krajobrazu i mają praktyczne oraz symboliczne znaczenie. Symbolicznego 
znaczenia nabierały szczególnie te, które sadzono w pobliżu mogiły. W dawnych 
wierzeniach dusza zmarłego wcielała się w drzewo lub stawała się ptakiem, 
siedzącym w koronie drzew. Z tego też względu drzewa cmentarne były nietykalne, 
a wycinkę drzewa porównywano ze śmiercią. Słowianie, będący czcicielami 
drzew, sadzili drzewa na grobach, przypisując im znaczenie symboliczne. Po 

947  Łaguna W. 2007. Op. cit., s. 83
948  Adamowicz L. 2000. Budownictwo sakralne i kościelne. Cmentarze wyznaniowe. [w:] Prawo 
wyznaniowe. H. Misztal (red.), Lublin, s. 223–226.

Fot. 63. Wetlina (Polska) – 
widok na kaplicę cmentarną 
(fot. G. Holly).
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przyjęciu chrześcijaństwa rolę drzewa nagrobnego przejął krzyż949. Zalecano 
jednak przy obsadzaniu miejsc pochówków zachować umiar, bowiem Mierne 
przyozdobienie godzi się z miejscem spoczynku ciał zmarłych, lecz zarówno 
jak chronić się należy zaniedbania cmentarza, które zamienia go w odrażające 
pustkowie, tak samo unikać trzeba przeistaczania go w park kwiecisty950. Unikano 
sadzenia na cmentarzach drzew owocowych. Z czasem przyrodę cmentarza 
zdominowały gatunki zimozielone, symbolizujące życie wieczne (np. tuje, 
barwinek) i smutek (cyprysy, cypryśniki, brzozy). Roślinność ta przypomina nam 
o nieśmiertelności duszy – przez zimozielone liście oraz o zmartwychwstaniu – 
przez gatunki zrzucające liście. Płaczące formy są odbierane jako symbol żalu i 
współczucia. Strzeliste formy natomiast przypominają ręce złożone do modlitwy, 
a więc kierowanie myśli ku Bogu. W późniejszym okresie względy estetyczne 
przyczyniły się do wysadzania również innych roślin. Do dziś przetrwała w 
ludowej tradycji żywa symbolika kilku gatunków drzew, spośród których 
najczęściej wysadzane były na obserwowanych na badanym terenie cmentarzach 
lipy, jesiony i modrzewie. Stare okazy drzew spotkamy na całym badanym 
terenie, a najstarsze występują na cmentarzach w miejscowościach: Zawój, 
Terka, Wołosate, Dźwiniacz Górny i Kalnica – po stronie polskiej, Domaszyn, 
Użok, Jabłonka Niżna i Wyżna, Dniestrzyk Dębowy – po stronie ukraińskiej. 
Po stronie polskiej starodrzew wchodzi w skład kompleksu nieistniejącej cerkwi 
wraz z cmentarzem. Miejsca te nazywane są cerkwiskami (Fot. 64). 

Na terenie polskiej 
części badanego obszaru 
najczęściej pod drzewami 
ścieli się barwinek Vinca 
minor. Duże powierzch-
nie cmentarzy nieużytko-
wanych zajmuje również 
chaber miękkowłosy Cen-
taurea mollis i stosunko-
wo mniejsze – smotrawa 
okazała Telekia specio-
sa, które są roślinami 
wschodniokarpackimi. Ze 
względu na swój deko-
racyjny wygląd były one 

949  Knaflewska J. 2006. Drzewa na cmentarzach – symbolika, emocje, realia i odpowiedzialność. 
http://www.sztukakrajobrazu.pl.
950  Jougan A. 1912. Kancelarya parafialna, czyli zbiór przepisów kościelnych i państwowych dla 
urzędów parafialnych. Lwów, s. 749.

Fot. 64. Stare lipy na cmentarzu przycerkiewnym w 
Wołosatem (fot. G. Holly).
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przenoszone z naturalnych siedlisk. Dziś miejsca dawnych cmentarzy i nieist-
niejących świątyń znaczą w krajobrazie grupy starych drzew. Na terenie sło-
wackiej i ukraińskiej części użytkowane cmentarze chrześcijańskie są zadbane 
i wykaszane. Wyjątek stanowią tereny wsi wysiedlonych pod budowę zbiornika 
Starina na Słowacji, gdzie stan zachowania cmentarzy jest różny, w zależności 
od opieki dawnych mieszkańców i ich rodzin, przesiedlonych w większości do 
Sniny. 

Warto zwrócić uwagę, że zieleń na opuszczonych cmentarzach powinna 
być objęta rewaloryzacją, w celu uczytelnienia pierwotnych symbolicznych 
kompozycji. Dlatego tak cenne są inicjatywy społeczne, zarówno po polskiej jak 
też i słowackiej stronie, które uczytelniają te miejsca w krajobrazie oraz w miarę 
możliwości przywracają dawny wygląd951. Miejsca te stają się dla przechodnia 
„ogrodami”, miejscami sprzyjającymi refleksji i kontemplacji.

Po stronie ukraińskiej dominującym elementem dekoracyjnym nagrobków 
są wieńce ze sztucznych kwiatów. Gotowe wieńce można kupić na każdym 
targu lokalnym i charakteryzują się bogactwem jaskrawych barw, w większości 
odbiegających od kolorów natury. Mieszkańcy ukraińskich wiosek nie 
przykładają wagi do indywidualnych dekoracji nagrobków swoich bliskich. W 
efekcie cmentarze są bardzo kolorowe i jednolite pod względem dekoracji w 
ciągu całego roku. 

13.4.3. Nagrobki i symbolika religijna

Cmentarze, stanowiące zespół nagrobków – z epitafiami, symbolami 
i inskrypcjami oraz drzewostanem i organizacją zieleni – pozostają 
niewyczerpanym źródłem wiedzy o życiu religijnym danej społeczności952. Są 
także wyrazem i świadectwem kultury regionu, widocznej w formie obrządku 
pogrzebowego, opieki nad grobem czy kształtu nagrobka. Na ogólne zasady 
organizacji przestrzennej cmentarza nakładają się zawsze akcenty kulturowe danej 
społeczności. Sposób zorganizowania, epitafia oraz zawarta w nich symbolika, 
odzwierciedlają odrębność kultury ludzi tworzących cmentarz. Podobnie jak nie 
ma dwu ludzi całkowicie identycznych pod względem psychicznym, tak samo nie 
ma i nie było nigdy dwu identycznych kultur – pisze Kazimierz Dobrowolski w 
„Studiach nad powstaniem kultury ludowej”953. Różnorodność kultur w rozwoju 
dziejowym jest zjawiskiem odwiecznym i niezmiennym. Ale obok różnorodności 
możemy stwierdzić wiele faktów i przebiegów rozwojowych zgodnych lub 
podobnych. Znajduje to również swoje odzwierciedlenie w kulturze duchowej 

951  M.in.: Stowarzyszenie „Magurycz”, Nadsanie, czy Klub vojenskej histórie Beskydy na Słowacji.
952  Ochrona cmentarzy. Instrukcja Komisji Episkopatu do spraw Sztuki Kościelnej. 1987. Ustalenia 
podstawowe, pkt 7.
953  Dobrowolski K. 1938. Studia nad powstaniem kultury ludowej. Studia historyczne, T. II, s. 182.
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i materialnej dawnych mieszkańców pogranicza polsko-słowacko-ukraińskiego 
– Bojków i Łemków. Pogrzeb należał w ich tradycji do jednych z najbardziej 
rozbudowanych i bogatych w obrzędy954. 

Zwyczaje pogrzebowe na badanym obszarze zachowywały wiele archaicz-
nych elementów, aż do czasu wysiedleń w II poł. XX w. (Ryc. 146). Wśród daw-
nej ludności bardzo silna była wiara w czary, zabobony, znachorów i w zmarłych, 

którzy po śmierci „przy-
chodzą” do swoich bli-
skich. Mogło to wynikać 
m.in. z powierzchownej 
religijności, skupiającej 
się na zewnętrznych jej 
formach, a także z archa-
iczności zwyczajów po-
grzebowych, pielęgnowa-
nych z pokolenia na poko-
lenie955. Same pochówki 
charakteryzowały się rów-
nie archaiczną, lecz mniej 
zróżnicowaną formą. Ro-
man Reinfuss, badając te 
tereny w latach 30., napi-

sał: Na Łemkowszczyźnie zachodniej i środkowej krewni pamiętają o grobach 
swoich bliskich, znacząc je drewnianemi, starannie wykonanemi krzyżami. W do-
linie Osławy, za wzorem sąsiednich Bojków, groby są zupełnie zaniedbane, a nad 

954  Falkowski J., Pasznycki B. 1935. Na pograniczu łemkowsko-bojkowskim. Lwów, s. 76–80; 
Kolberg O. 1973–1974. Sanockie-Krośnieńskie, 49, cz. I, Wrocław-Poznań; Ossadnik H. 2001. 
Zwyczaje pogrzebowe doliny Osławy, Osławicy i Kalniczki. Materiały Muzeum Budownictwa 
Ludowego w Sanoku 35, Sanok, s. 109–139.
955  Fischer A. 1921. Zwyczaje pogrzebowe ludu polskiego. Lwów; Reinfuss R. 1939. Ze studiów 
nad kulturą materialną Bojków. „Rocznik Ziem Górskich”, Warszawa, s. 7–16; Barycz H. 
1963. Wśród gawędziarzy, pamiętnikarzy i uczonych galicyjskich. [w:] Studia i sylwety z życia 
umysłowego Galicji XIX w., T. I, II, III, Kraków. Do dziś widoczne jest kultywowanie wielu 
elementów obrzędowych we wsiach ukraińskich, m.in. wiele praktyk „oczyszczających” dla 
żyjących bliskich oraz ochrony domowników. Symbolicznego oczyszczania poprzez obmycie rąk 
wodą po pogrzebie dokonuje się nie jak dawniej w potoku, lecz przed chatą gospodarza, w której 
odbywa się stypa. Autorka zwraca uwagę na element socjalizacyjny dla wspólnoty wyznaniowej w 
związku z uczestnictwem we wspólnych pogrzebach, weselach, chrztach. Nabiera to szczególnego 
znaczenia, gdy obecnie we wsiach są mieszkańcy różnych wyznań. Zob. Koziura K. 2009. Jo jo joj 
czemuś ty mnie opuścił…. Obrzędy pogrzebowe na Bojkowszczyźnie w literaturze etnograficznej 
w I połowie XX wieku, a ich współczesny obraz. Siwerniak. Biuletyn Informacyjny SKPB nr 2 
(40), Lublin, s. 11–14. 

Ryc. 146. Pogrzeb dziecka. Trumna wieziona na saniach 
zaprzęgniętych w woły. Źródło: Falkowski J., Pasznycki 
B, 1935, s. 79.
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porosłemi trawą kopczykami wznoszą się maleńkie krzyżyki, nie przekraczające 
30 cm wysokości956. 

Trudno jest dziś ocenić, jaki był stosunek Bojków do samych pochówków. 
Być może brak środków finansowych był przyczyną, że wielu mieszkańców 
bieszczadzkich wiosek nie było stać na wykupienie miejsc pochówków, a tym 
bardziej na wystawienie nagrobków kamiennych z żeliwnymi krzyżami. Skrom-
ne groby stały się tradycją i wpisały się w świadomość kolejnych pokoleń, tak jak 
życie ludzi, których prochy kryły (Fot. 65). W niektórych miejscowościach sy-
tuacja ta z czasem ulegała zmianie, o czym świadczy relacja dawnej mieszkanki 
Krywego n. Sanem: Przy cerkwi rozciągał się cmentarz, na którym nagrobki sta-

wiano przeważnie żelazne. 
Było kilka cementowych 
pomników i jeden gro-
bowiec przeznaczony do 
pochówku księży957. Za-
gadnienia te wymagają 
szczegółowego rozpozna-
nia w południowej części 
badanego obszaru. 

Głęboka wiara oraz 
cześć dla zmarłych i troska 
o spokój ich dusz były 
głównymi pobudkami do 
ozdabiania nagrobków. 

Posiadaczom miejsc grobowych służy prawo utrzymywać miejsca grobowe 
w sposób odpowiadający ogólnym zapatrywaniom religijnym i zwyczajom 
tradycyjnym – pisał ks. dr Alojzy Jougan958. Dozwolone było przystrajanie grobów 
i grobowców, byle nie były one w sprzeczności z wiarą chrześcijańską. Nie było 
również ograniczenia odnośnie zastosowania języka inskrypcji na pomnikach. 
Zalecano, żeby były „skromne i wyróżniały się powagą”959, a pomniki powinny 
być ozdobione krzyżem.

Najstarsze nagrobki na badanym obszarze zbudowane są w większości 
z piaskowca, co wynikało z obfitości tego surowca oraz stosunkowo długiej 
odporności na niszczenie. Piaskowce względnie łatwo można obrabiać. Dobór 

956  Reinfuss R. 1939. Ze studiów nad kulturą materialną Bojków. „Rocznik Ziem Górskich”, 
Warszawa, s. 7–16.
957  Sokołowska A. Zostawić siebie. Mps, zbiory BdPN.
958  Jougan A. 1912. Kancelarya parafialna, czyli zbiór przepisów kościelnych i państwowych dla 
urzędów parafialnych. Lwów, s. 745.
959  Jougan A. 1912. Op. cit., s. 745.

Fot. 65. Nagrobek na cmentarzu w Berehach Górnych 
(fot. G. Holly).
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piaskowca ma także wpływ na sposób i tempo wietrzenia. Istotną przyczyną tego 
zróżnicowania jest zmienność składu i struktura tych skał960. Piaskowiec o spoiwie 
krzemionkowym jest trwalszy od piaskowca zawierającego spoiwo wapienne 
lub mieszane (ilaste, ilasto-żelaziste, margliste)961. Dlatego też o umiejętności 
rzemieślników świadczy nie tylko forma, ale również dobór odpowiedniego 
rodzaju piaskowca. Wznosili je na ogół kamieniarze, jacy zazwyczaj występowali 
w każdej wsi lub wędrowni rzemieślnicy. Tylko nieliczne pochodziły z pracowni 
regionalnych rzeźbiarzy lub kamieniarzy. Na początku XX w. największe 
kamieniołomy funkcjonowały w Lisku i Terło (k. Chyrowa)962. Znane w regionie 
warsztaty kamieniarskie znajdowały się m.in. w Bóbrce, Samborze (w 1906 r. w 
Samborze zarejestrowane były 3 zakłady), Sanoku i Turce963. 

O profesjonalnej sztuce sepulkralnej świadczy zachowanie proporcji, 
większy kunszt w zdobnictwie, precyzja wykonania oraz dobór surowca. 
Kształt nagrobków jest bardzo zróżnicowany w skali przestrzennej i czasowej. 
Na cmentarzach zabytkowych z terenu Polski najliczniej występują nagrobki 
w formie długich postumentów o prostych krawędziach, niewiele szerszych 
niż zwieńczające je krzyże (kamienne lub żeliwne). Większość postumentów 
ma kształt czworobocznego słupa zakończonego gzymsem. Kamienne cokoły 
niekiedy zdobią płaskorzeźby świętych lub symbole religijne (Ryc. 147). W 
zależności od umiejętności rzemieślników, inskrypcje cyrylicą zapisywano 
najczęściej jednym ciągiem, na ile tylko pozwalało miejsce, z przypadkowym 
dzieleniem wyrazów i bez zaznaczenia przerw między nimi. 

Pod koniec XIX w. we wsiach położonych obecnie po stronie ukraińskiej 
(z terenu Nadsańskiego PK) i polskiej części badanego obszaru powszechnie 
stawiano krzyże kowalskiej roboty, osadzone na kamiennych postumentach. 
Żeliwne krzyże osadzone na cokołach odznaczają się bogatym zdobnictwem. 
Końce ramion zdobiły motywy wykute w kształcie liści, lilii, kółek, trójliści, 
półksiężyców lub gałek. Krzyżom ażurowym nadawano zazwyczaj formę 
trójlistną. Możliwe, że trójlistna forma koniczyny, która przeszła do sztuki 
kościelnej, miała odniesienie do Trójcy Świętej964. Krzyże żeliwne posiadały różne 
formy, gdyż produkowały je różne odlewnie posiadające własne wzornictwo. 
Odlewnie zlokalizowane były w Samborze i Sanoku, a zakłady kowalskie – 

960  Michalik M., Wilczyńska-Michalik W. 1997. Minerały siarczanowe pyły antropogeniczne na 
powierzchniach piaskowców w Karpatach jako wskaźniki koncentracji zanieczyszczeń atmosfery. 
Roczniki Bieszczadzkie 6, s. 209.
961  Jarmontowicz A. i inni. 1994. Piaskowiec w zabytkowej architekturze i rzeźbie. TOnZ, 
Warszawa, 63 ss.
962  Skorowidz Przemysłowo-handlowy Królestwa Galicyi. 1906, Lwów, s. 158.
963  Skorowidz Przemysłowo-handlowy Królestwa Galicyi. Op. cit., s. 158.
964  Seibert J. 2002. Leksykon sztuki chrześcijańskiej. Tematy, postacie, symbole. Kielce, s. 308.
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Ryc. 147. Przykłady symboliki religijnej na nagrobkach w polskiej części badanego 
obszaru: A – Nagrobek z rozetą na cmentarzu w Smolniku; B – Nagrobek z dzbanem 
na cmentarzu w Beniowej; C – Nagrobek z kwiatem na cmentarzu w Beniowej; D – 
Nagrobek z figurą NMP Niepokalanie Poczętej na cmentarzu w Smolniku; E – Nagrobek 
z akroterionami na cmentarzu w Smolniku; F – Nagrobek H. Buchwaka w Berehach 
Górnych.

w Chyrowie, Samborze, Starym Samborze (5 zakładów), Turce i Ustrzykach 
Dolnych oraz Zemplinskich Hamrach na Słowacji965. 

Obok występujących u podnóża krzyża postaci, związanych tradycyjnie 
ze sceną Ukrzyżowania, jak Matka Boża, św. Jan Ewangelista czy płacząca 
Maria Magdalena, występują często postacie alegoryczne966. Spośród nich 

965  Stupnicki H. 1864. Geograficzno-statystyczny opis królestwa Galicyi i Lodomeryi. Lwów, s. 76; 
Skorowidz Przemysłowo-handlowy Królestwa Galicyi 1906. Op. cit., s. 158.
966  Cirlot JE. 2001. Słownik symboli. Kraków, s. 307, 308; Seibert J. 2002. Leksykon sztuki 
chrześcijańskiej. Tematy, postacie, symbole. Kielce, s. 308.
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najczęściej spotyka się alegorię „Wiary” pod postacią kobiety z krzyżem i 
kielichem w dłoni (Fot. 66), „Nadziei” – pod postacią mężczyzny z kotwicą 
oraz „Żałoby” – płacząca postać w pozycji klęczącej („płaczka”). Często 
pojawia się także postać ze złożonymi rękami, która symbolizuje godzenie 

się z wyrokami Boskimi oraz osoba 
z wyciągniętą ręką – symbolizująca 
darowanie nowego życia. U podstawy 
krzyża występuje stosunkowo 
często tzw. „anioł modlitwy”, 
przedstawiony w pozycji klęczącej, 
zanoszący modlitwę o życie wieczne. 
Umieszczona w środkowej części 
krzyża tarcza była przeznaczona na 
inskrypcję. Do symboliki związanej 
ze śmiercią i zmartwychwstaniem 
należą również występujące na tarczy 
zdobienia motywami roślinnymi, 
jak np.: wieńce z liści lauru i dębu 
– symbole męstwa i odniesionego 
zwycięstwa967, bluszcz – tak jak i 
wszystkie inne zimozielone rośliny 
jest symbolem nieśmiertelności, 
wiecznego życia. Ponieważ łączy się 
on niezmiennie ze swoim podłożem, 
jest także symbolem wierności968 

Do najstarszych nagrobków w re-
gionie należy pochodząca z XVII w. 
płyta kamienna z Chmiela (Ryc. 148), 

której inskrypcję odczytano, po długoletnich próbach, dopiero w 2004 r.969 W tłu-
maczeniu tekst inskrypcji brzmi: „Roku Bożego 1644, miesiąca lipca, dnia 17/ Tu 
leży szlachetna urodzona Pani Feronia rodzona córka Pana Ewstafia Dubraw-
skoho a małżonka Pana Ioana Orłyckoho/ Spoczywa tu w wierze, czeka daru, 
którym darem obiecane w niebie Królestwo”. Pierwotnie grobowiec był umiej-
scowiony prawdopodobnie pod ołtarzem najstarszej ze wzniesionych cerkwi w 
Chmielu970. Wymiary płyty to: wysokość 180 cm, szerokość ok. 80 cm, grubość 

967  Kopaliński W. 1990. Słownik symboli. Warszawa, s. 217–218.
968  Seibert J. 2002. Op. cit., s. 308.
969  Augustyn M., Giemza J. 2006. Kamienna płyta nagrobna Fieronii z Dubrawskich Orlickiej na 
cmentarzu cerkiewnym w Chmielu. Bieszczad 12, s. 9–29. 
970  W 1999 r. płytę nagrobną wydobył z ziemi znad potoku i ustawił pod okapem świątyni ks. 

Fot. 66. Nagrobek na cmentarzu w 
Stężnicy z alegorią „Wiary” pod postacią 
kobiety z krzyżem i kielichem w dłoni (fot. 
G. Holly).
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20 cm, waga ok. 900 kg. 
Obecnie płyta jest zabez-
pieczona zadaszeniem.

Umieszczone na na-
grobkach znaki, symbole i 
napisy pozwalają identyfi-
kować zmarłych, ale wią-
żą się także ze stosunkiem 
życia do śmierci. Lęk 
przed śmiercią i zagadnie-
nia eschatologii towarzy-
szą nieodmiennie każde-
mu człowiekowi. Wydaje 
się jednak, że dla daw-
nych mieszkańców biesz-
czadzkich wiosek śmierć 
była czymś naturalnym i 
nieuchronnym, wpisanym 
w ludzki los. Do rzadkości 
należą nagrobki wykona-
ne własnoręcznie dla sa-

mego siebie. Na cmentarzu w Berehach Górnych (polska część) spośród ponad 
stu nagrobków, jakie przetrwały po wojnie, zachowało się zaledwie jedenaście. 
Kilka z nich zostało wykonanych przez miejscowy, amatorski warsztat kamie-
niarski rodziny Buchwaków. Najciekawszym z nich jest właśnie nagrobek wyko-
nany w 1926 r. przez Hrycia Buchwaka dla samego siebie (Ryc. 147 F), o czym 
dowiadujemy się z wykonanej inskrypcji. Na nagrobku w Berehach Górnych zo-
stały ponadto wykute symbole religijne – koło, krzyż i kielich. Koło jest symbo-
lem jedności, absolutu i doskonałości, symbolizuje Niebo w przeciwieństwie do 
Ziemi lub też Ducha w przeciwieństwie do Materii971. Jako linia nieskończona, 
nie mająca początku ani końca, krąg symbolizuje czas i nieskończoność. Kielich 
natomiast jest symbolem Eucharystii i oznacza wiarę, źródło duchowego życia 
i napój nieśmiertelności. Krzyż w chrześcijaństwie jest symbolem wiary i zba-
wienia. Uważany jest za symbol zwycięstwa nad śmiercią. W ikonografii stosuje 

P. Bartnik, ówczesny proboszcz parafii Dwernik. Próby odczytania inskrypcji dokonał w 2004 
r. kustosz Muzeum –Zamek w Łańcucie J. Giemza przy współpracy z M. Augustynem. Do 
rejestru zabytków wpisano 6.07.2010 r. (nr rejestru B-350). Podjęto starania zabezpieczenia i 
wyeksponowania zabytku. Prace konserwatorskie przebiegały pod kierunkiem dr Janusza Smazy z 
Warszawy (Katedra Konserwacji Rzeźby kamiennej ASP w Warszawie), przy wsparciu finansowym 
Gminy Lutowiska i osób prywatnych. Prace przy ekspozycji zakończyły się we wrześniu 2011 r. 
971  Lurker M. 1989. Słownik obrazów i symboli biblijnych. Poznań, s. 89, 131–132, 153.

Ryc. 148. Chmiel – płyta nagrobna z XVII w. (stan – 
2002 r., fot. G. Holly) i rekonstrukcja inskrypcji (według 
Jarosława Giemzy).
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się różnego rodzaju krzyże. Na nagrobku w Berehach Górnych występuje krzyż 
wykrojony972 z ramionami o rozszerzonych końcach. Takie krzyże przypominają 
średniowieczne krzyże pokutne z terenu Małopolski973 albo tzw. „krzyże korsuń-
skie” oparte na wzorach bizantyjskich, nawiązujących do czasów chrystianizacji 
prowadzonej przez św. Włodzimierza974. Na cmentarzu spotkamy kilka niewiel-
kich (do ok. 50 cm wysokich) nagrobków kamiennych, które ostro zakończonym 
końcem wbijane były w usypaną mogiłę. Pod koniec lat 80. XX w. było ich 5, a 
na jednym z nich wyryty był rok 1899975. Pozostały do dziś 3, a na jednym wyryty 
jest krzyż. 

Na nagrobku w Smolniku występuje przedstawienie Najświętszej Maryi 
Panny Niepokalanie Poczętej, co należy do rzadkości w Bieszczadach. Na 
cmenatrzu znajduje się również kamienny nagrobek, z zagadkowo zakończonymi 
dwoma (a nie 4) akroterionami (Ryc. 147 E)976. Na cmentarzu w Beniowej 
przetrwały nagrobki z wykutym w piaskowcu dzbanem i kwiatem (Ryc. 147 B i 
C). Dzban symbolizuje życie ziemskie, przyjmowanie i otrzymywanie977. Dzban 
jest również symbolem chrztu978. Kwiat natomiast jest symbolem piękna, a także 
nietrwałości i przemijania. Pomimo swojej krótkotrwałości kwiaty zapowiadają 
pojawienie się owocu, są więc symbolem nadziei. W swej symbolice związane 
są również z wiosną, budzeniem się nowego życia979. Ze względu na promieniste 
ułożenie płatków może on mieć odniesienie do kultu solarnego, podobnie jak 
rozeta wykuta w nagrobku w Smolniku. 

Z inwentaryzacji terenowej wynika, że przedwojenne nagrobki, jakie 
zachowały się na cmentarzach po stronie ukraińskiej i słowackiej, są w 
większości wolnostojące, zbudowane w formie kamiennego lub metalowego 
krzyża posadowionego na kamiennym cokole ze stelą i tablicą identyfikacyjną 
(lub miejscem wskazującym na jej pierwotne istnienie), ze schodkowatym 
zwieńczeniem będącym podstawą krzyża. W przecięciu ramion krzyża znajduje 

972  Kobielus S. 2000. Krzyż Chrystusa. Od znaku do symbolu. Warszawa, s. 256.
973  Kuczyński A. 1972. Krzyże pokutne jako pomniki średniowiecznego prawa. Ochrona Zabytków, 
R. XXV, z. 4, s. 294–295.
974  Mazur J. 1999. Drewniana cerkiew greckokatolicka pod wezwaniem św. Paraskewy w Radrużu 
z końca XVI w. w powiecie lubaczowskim (praca magisterska).
975  Sprawozdanie Stowarzyszenia „Magurycz”, Archiwum BdPN; Modrzejewski S. 2010. Hryć 
Buchwak. Bieszczady, s. 22–27
976  Nagrobek był przykryty ziemią z roślinnością i w bardzo złym stanie. Został zrekonstruowany 
przez Stowarzyszenie Magurycz. Zob. Modrzejewski Sz. 2010. Kamienie mówią. Bieszczady. 
Bieszczady, styczeń 2010, s. 31–34. 
977  Lurker M. 1989. Op. cit., s. 89, 131–132, 153.
978  Hoffsümmer W., 2001, Leksykon dawnych i nowych symboli, Kielce, s. 25.
979  Feuillet M. 2006. Leksykon symboli chrześcijańskich. Poznań, s. 68.
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się odlewana figurka Chrystusa Ukrzyżowanego. Symbolika religijna jest 
mało rozbudowana, z reguły pojawiają się elementy roślinne stosowane na 
tablicy metalowej u podstawy krzyża z inskrypcją (oplatające liście akantu lub 
winobluszczu) lub w ramionach ażurowego krzyża żeliwnego, wypełniając siatkę. 
Szczególnie jest to widoczne na cmentarzach w Jabłonce Niżnej, Dniestrzyku 
Dębowym i Boberce (Nadsański PK – Fot. 67–68). Podobne pod względem 
ikonograficznym krzyże występują jako krzyże przydrożne na terenie całego 
Nadsiańskiego Parku Krajobrazowego. Świadczy to o zaopatrywaniu się w 
tych samych warsztatach kamieniarskich i odlewniach, wykonujących elementy 
dekoracyjne według standardowych form. 

Kultura pochówku na Ukrainie podlegała na przestrzeni wieków różnym 
przeobrażeniom980. Od usypywania kurhanów, poprzez rzeźbienia drewnianych 
krzyży, tworzenie kamiennych płyt, stawianie krzyży z prętów lub płaskowni-
ków, do stawiania współczesnych pomników z granitu lub lastriko. W przeszłości 
podstawowym materiałem budowalnym było drewno, które było powszechnie 

980  Zob. Szyrockij K. 1908. Nagrobni chresti na Ukraini. NTSz. Lwiw. T. 32, kn. 2; Lubcienko W. 
1981. Lwiwiska skultura CVI-XVII w. Kijew, s. 16–18; Rożko W. 2006. Ukraińskie prawosławne 
cerkowne mistectwo Wolini (XI-XX). Łuck, s. 82; Mozdir M. 2009. Ukrainska narodna memorialna 
płastika. Lwiw, 287 ss.

Fot. 67. Nagrobki na cmentarzu w Boberce (z lewej) i Szandrowcu (z prawej), fot. G. Holly.
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dostępne i łatwiejsze w obróbce niż kamień. Dopiero w XVIII i XIX w. rozwinęło 
się ludowe kamieniarstwo981. Miejscowi chłopi opracowali produkcję kamien-
nych krzyży z dostępnego i stosunkowo łatwego w obróbce piaskowca. W XIX 
w., w naddniestrzańskich, podolskich i Bojkowskich wioskach, znajdowali się 
zazwyczaj miejscowi rzemieślnicy specjalizujący się w produkcji nagrobnych 
krzyży. W XIX w. w kulturze nagrobnej na Ukrainie widać jeszcze inspiracje 
europejskie, jednakże z czasem coraz wyraźniej uwidaczniają się w symbolice 
wpływy prawosławia. Na płytach nagrobnych czy krzyżach posadowionych na 
cokołach pojawiają się krzyże prawosławne z ukośną poprzeczką, symbolizującą 
podporę ukrzyżowanego; unikano rzeźby figuralnej. Na przełomie XIX i XX w. 
zaczynają dominować na cmentarzach stalowe krucyfiksy z metalową tabliczką, 
które są bardzo powszechne aż do lat 70. XX w. Licznie zachowane tego typu 
nagrobki spotykamy na cmentarzach w Boberce, Szandrowcu, Tureczkach Wy-
żnych. Po rewolucji w 1917 r. kultura pochówku uległa radykalnej zmianie i 
nowa władza, zwalczając religijną symbolikę, starała się upowszechnić świecki 
zwyczaj upamiętnienia zmarłych, poprzez stawianie pomników w kształcie ka-

981  Majewski O. 2009. Nagrobkarstwo na Ukrainie wczoraj i dziś. Kultura pochówku. Nowy 
Kamieniarz nr 38 (2), s. 44–50.

Fot. 68. Nagrobki na opuszczonym cmentarzu w Dniestrzyku Dębowym (stan na 2013 
r., fot. G. Holly).
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miennego mini-obelisku lub piramidy z gwiazdą. Takie formy pomników spotka-
my w Siankach i Użoku oraz na Dźwniaczu Górnym. Po II wojnie światowej na 
wiejskich cmentarzach ukraińskich powszechne stają się krzyże skonstruowane 
ze stalowych rur i prętów, które widoczne są do dziś na badanym obszarze. Me-
talowe krzyże kute ręcznie wykonane były często z płaskowników i prętów. Tego 
typu krzyże występują na terenie Nadsańskiego PN, najczęściej wykonane są z 
płaskowników i zakończone treflowym elementem dekoracyjnym wykonanym z 
prętu. Nagrobki z kamienia stały się zbyt kosztowne dla mieszkańców wiosek, 
tym bardziej, że przemysł kamieniarski został mocno scentralizowany, co dopro-
wadziło do upadku amatorskich, lokalnych wytwórni. Począwszy od lat 60. XX 
w. na cmentarzach stają się powszechne pomniki z lastrika, wyprodukowanego z 
mieszanki grysu i betonu. Niska cena ich produkcji oraz duża dostępność przy-
czyniły się do ich upowszechnienia również na cmentarzach wiejskich. Pomnik 
tego typu składał się zazwyczaj z trzech elementów – grubej płyty poziomej lub 
ramki jako kwietnika, postumentu oraz grubej płyty poziomej lub pionowej, na 
której bezpośrednio wykuwano napisy lub umieszczano metalowe tabliczki z 
portretem i napisami. Główną cechą twórczości cmentarnej było i jest powielanie 
wzorów, które z czasem prowadzi do uproszczenia form i naśladownictwa (Fot. 
69). 

Na Słowacji najstarsze 
nagrobki wznoszone były 
w formie dekoracyjnie ob-
robionego słupa982, co mo-
gło mieć swoje odniesie-
nie do bardzo odległej tra-
dycji, związanej z wierze-
niami okresu przedchrze-
ścijańskiego. Nagrobki 
słupowe były wykonane z 
drewna lub kamienia. De-
koracja ich polega na pro-
filowaniu formy i zdobie-
niu powierzchni. Wśród 
ozdób występuje często 

rozeta cyrklowa, serce, a z motywów chrześcijańskich — kielich lub krzyż. Z 
nagrobkami tego typu wiąże się bogata oprawa wierzeniowa i obyczajowa983. W 
okresie fali reformackiej, oprócz nagrobków w postaci krzyża na grobach ludności 
katolickiej i prawosławnej, stawiane były pomnikowe bez znaku krzyża, bowiem 

982  Bednarik R. 1972. Cintoriny na Slovensku. Vyd. Slovenskej Akademie Vied, Bratislava, 173 ss.
983  Bednarik R. 1972. Op. cit., 173 ss.

Fot. 69. Współczesne nagrobki na cmentarzu w Kniazini 
(Użański PN – Ukraina), fot. G. Holly. 
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ewangelicy i kalwini krzyży nie stawiali. Na cmentarzach występujących w słowac-
kiej części badanego obszaru występują nagrobki w formie wolnostojących krzyży – 
drewnianych, kamiennych lub żelaznych, zdobionych ornamentem rzeźbiarskim lub 
malaturami. Zdecydowana jednak większość współczesnych nagrobków wykonana 
jest według jednego schematu – z lastrika (Fot. 70). Na płytach lastrikowych moco-
wane są tablice z czarnego szkła, z malowanymi lub grawerowanymi napisami. Inter-
sującym przypadkiem jest cmentarz w Ruskim Potoku, gdzie nagrobki orientowane 
są w kierunku wschód-zachód, ale ze względu na widoczność tablic informacyjnych 

dla przechodniów, zawieszano je od tyłu płyt, w miejscu eksponowanym w stronę 
alejki. Zwyczaje pogrzebowe zachowały swój dawny charakter, a nagrobki – skrom-
ną oprawę i symbolikę (Fot. 71).

Nowe nagrobki na cmentarzach z terenu Polski są najczęściej budowane z 
granitu, rzadziej z marmuru i naturalnego piaskowca984. Granity są kwaśnymi 
skałami magmowymi o budowie ziarnistej, powstającymi w procesie krzepnięcia 
płynnej magmy. Z tego względu są one najbardziej odpornym na warunki 
atmosferyczne i zdecydowanie najtrwalszym materiałem. Współczesny rozwój 
komunikacji i technik sprawia, że bez problemu można nabyć różne odmiany 
granitu z dowolnych miejsc Europy, a zdobnictwo wykonać w dowolnych 
technikach – kute, piaskowane, metalowe, grawerowane komputerowo lub 
ręcznie. Na cmentarzach (np. w Lutowiskach, Wetlinie lub Cisnej) obok kwater 
z oryginalnymi współczesnymi nagrobkami zmarłych artystów bieszczadzkich 

984  Bania B., Olszewski A. 1989. Klasyfikacja i typologia nagrobków. Zarząd Ochrony i Konserwacji 
Zespołów Pałacowo-Ogrodowych, Warszawa, 35 ss.

Fot. 70. Nagrobki na cmentarzu w Vielkiej Polanie (PN Połoniny – Słowacja), fot. G. Holly.
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pojawiają się płyty granitowe w różnych odcieniach barwnych, wykonane według 
powtarzalnych schematów.

Obecnie Kościół zaleca, by nowe nagrobki i grobowce były budowane z 
trwałego materiału jak np. granit, piaskowiec, itp., z wykluczeniem lastrika985. 
Powinny nawiązywać stylem do epoki i harmonizować z nagrobkami 
historycznymi. W natłoku nagrobków o różnorodnych formach, zdobionych 
sztucznymi kwiatami, trudno bowiem doświadczyć sacrum. Cmentarze parafialne 
winny być świadectwami wiary parafian i zapisem dziejów parafii. „Cmentarze, 
jako kompleksy drzewostanu oraz jako zespoły nagrobków, rzeźb, epitafiów, 
symboli, napisów nagrobnych itp., pozostają niewyczerpalnym źródłem wiedzy o 
życiu w przeszłości pojedynczych jednostek i całych zbiorowości ludzkich. Stają 
się odzwierciedleniem życia religijnego parafii i powszechnie dostępną kroniką 
jej dziejów. Są także wyrazem i świadectwem kultury regionu, całego narodu 
i państwa, a także historycznej epoki. Jako takie stanowią dobro kulturalne 
Kościoła i Narodu”986. 

985  Ochrona cmentarzy. Instrukcja Komisji Episkopatu do spraw Sztuki Kościelnej. 1987. 
Wskazania szczegółowe, pkt 2. h. 
986  Ochrona cmentarzy. Instrukcja Komisji Episkopatu do spraw Sztuki Kościelnej. 1987. pkt 5. 

Fot. 71. Topoľa (PN Połoniny – Słowacja). W drodze na cmentarz (1999), fot. T. Leňo).
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12.5. Cmentarze żydowskie na badanym terenie

W 1870 r. na terenie Galicji występowało 248 cmentarzy, a do wyjątków 
należały gminy żydowskie, które ich nie posiadały. Przeciętnie jeden cmentarz 
przypadał na 1676 członków gminy987. Po licznie występującej w Bieszczadach, 
do II wojny światowej, społeczności żydowskiej pozostało niewiele śladów. 
Najstarsze nagrobki w regionie stwierdzono na cmentarzu żydowskim w Lesku 
– 30 z 1548 r., 59 z XVII w., ponad 50 z XVIII w.988. Natomiast na cmentarzu w 
Baligrodzie stwierdzono 5 nagrobków pochodzących z 1716 r.989, a w pobliskiej 
Woli Michowej – 7 nagrobków z 1740 r. Na odnowionym w ciągu ostatnich 
sześciu lat (2006–2011) kirkucie w Baligrodzie postawiono blisko 260 macew, 
a ponad 160 z nich jest na tyle w dobrym stanie, że można odczytać imiona 
pochowanych Żydów. Na tej podstawie wiadomo, że pochowani tu zostali nie tylko 
Żydzi z Baligrodu, ale i z Żubraczego, Chocenia, Zahoczewia, Woli Górzańskiej, 
Habkowców, a nawet Turki. Podczas II wojny światowej zostało zniszczonych 
przez hitlerowców wiele cmentarzy żydowskich. Z tego też względu wydano w 
1948 r. okólnik w sprawie płyt nagrobnych z cmentarzy żydowskich (Ryc. 149)990.

Na badanym obszarze pod koniec XIX w. istniało 9 cmentarzy żydowskich, 
spośród których przetrwało 8. Są to cmentarze w Lutowiskach (Polska), Runinie, 
Kolbasovie, Topol’i, Zboju i Vielkiej Polanie (Słowacja) oraz w Użoku i Łubni 
na Ukrainie (Ryc. 150–151). Największym spośród z nich jest cmentarz w 
Lutowiskach, założony prawdopodobnie w XVIII w.991. Najstarsze nagrobki 
datowane są na 1796/97 r. – jest ich 5992. Powierzchnia cmentarza wynosi 
około 1 ha, gdzie znajduje się obecnie ponad 200 nagrobków (Ryc. 151)993. 
Na cmentarzu chowano Żydów z okolicznych wiosek, należących do kahału 
lutowiskiego. Najstarsza z odczytanych macew pochodzi z 1796 r. i wskazuje 
miejsce pochówku mężczyzny o imieniu Mosze, zmarłym 5 grudnia. Najmłodsza 
natomiast pochodzi z 1940 r.994 W 2014 r. cmentarz został uporządkowany przez 

987  Michalewicz J. 1995. Żydowskie okręgi metrykalne i żydowskie gminy wyznaniowe w Galicji. 
Kraków, s. 82.
988  Trzciński A. 2007. Hebrajskie inskrypcje na materiale kamiennym w Polsce w XIII-XX wieku. 
Studium paleograficzno-epigraficzne, Lublin, s. 217–219.
989  Trzciński A. 2007. Op. cit., s. 218.
990  Dziennik Urzędowy M.A.P., poz. 153, 154, Nr 17, s. 2.
991  Jagielski J. 1995. Cmentarze żydowskie w Polsce. „Studia z dziejów Żydów w Polsce”, T. 
I, Warszawa, s. 18; Żydzi w Karpatach. Beskid Niski-Bieszczady-Pogórze. „Towarzystwo 
Karpackie”, Warszawa, 1991.
992  Trzciński A. 2007. Op. cit., s. 219.
993  Gosztyła M., Proksa M. 2001. Kirkuty Podkarpacia. Przemyśl, s. 44. 
994  Trzciński A. 2007. Hebrajskie inskrypcje na materiale kamiennym w Polsce w XIII-XX wieku. 
Studium paleograficzno-epigraficzne, Lublin, s. 219.
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wolontariuszy amerykańskiego stowarzyszenia promującego kulturę żydowską 
(pn.: Darmouth Hillel to Dartmouth) przy pomocy gimnazjalistów z Lutowisk. 
W ramach prac została wykonana nowa brama i odsłonięto macewy (Fot. 72–73) 
oraz zinwentaryzowano zachowane nagrobki.

Najstarsza jest dolna część cmentarza, jako że rozrastał się on stopniowo 
w górę wzniesienia. Z inwentaryzacji terenowej, przeprowadzonej w latach 
1997 i 2002 przez A. M. Bogdańską wynika, że najprostszym i jednocześnie 
najstarszym kształtem nagrobka na kirkucie żydowskim jest prostokąt995. 

995  Bogdańska A. M. 2003.Cmentarz żydowski w Lutowiskach. Bieszczad 10, s. 162–175.

Ryc. 149. Okólnik nr 44 z dnia 29 maja 1948 r. w sprawie płyt nagrobnych z cmentarzy 
żydowskich.
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Ryc. 150. Liczba zacho-
wanych cmentarzy żydo-
wskich w polskiej, słowackiej 
i ukraińskiej części MRB 
Karpaty Wschodnie (1) z sza-
cunkową liczbą macew (2)
(stan na 2014 r., fot. G. Holly). 
Źródło: opracowanie własne 
na podstawie inwentaryzacji 
terenowej i informacji pisem-
nej z Użańskiego PN.

Ryc. 151. Liczba zacho-
wanych macew na cmen-
tarzach żydowskich według 
miejscowości z terenu MRB 
KW (stan na 2014 r., fot. G. 
Holly). Źródło: opracowanie 
własne na podstawie in-
wentaryzacji terenowej i 
informacji pisemnej z Użań-
skiego PN.

Fot. 72. Lutowiska. Symboliczna brama wejściowa na teren cmentarza żydowskiego 
(stan na 2014 r., fot. G. Holly).
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Fot. 73. Lutowiska. Wi-
dok ogólny na cmentarz 
żydowski (stan na 2014 r., 
fot. G. Holly).

Odbiegałoby to od przyjętej prawidłowości, według której macewy, pochodzące 
z okresu od XVIII do początku XIX w., zachowywały naturalny kształt kamienia, 
gdyż nie był on zmieniany przez kamieniarzy. Takie macewy o nietypowym 
kształcie, wynikającym z formy i kształtu użytego kamienia, są niesymetryczne, 
w różnym stopniu wydłużone w różnych kierunkach. Zadaniem kamieniarza było 
dostosowanie się z epigrafią do pierwotnego kształtu kamienia. Natomiast formy 
ze zwieńczeniem łukowatym i trójkątnym zaczęły pojawiać się stosunkowo późno, 
bo na początku XIX w. Macewy o takim kształcie są na cmentarzu w Lutowiskach 
najliczniejsze, co wskazywałoby na ich XIX-wieczne datowanie. Rodzaj i jakość 
kamienia, z którego wykonano nagrobek, poza innymi cechami obiektu, świadczą 
o pozycji ekonomicznej fundatora. Na badanym terenie występują brusy kamienia 
łupanego pochodzenia lokalnego. Materiał i prymitywny stosunkowo sposób 
obróbki wpływał na formę liter i ich czytelność, a przy złej jakości kamienia – na 
szybką destrukcję napisu. Od drugiej połowy XIX w. wykonywano inskrypcje z 
liter metalowych, wmontowanych w powierzchnię kamienia996. Na skutek erozji 
często po literach pozostały jedynie wgłębienia. 

Na nagrobkach najwięcej jest motywów roślinnych, takich jak: jabłka, gruszki, 
winogrona, ornamenty. Podczas przeprowadzonych prac inwentaryzacyjnych przez 
A. M. Bogdańską, na niektórych nagrobkach były widoczne ślady polichromii. 
Według badań prowadzonych przez A. Trzcińskiego większość nagrobków 
żydowskich była polichromowana997. Na cmentarzach w Lutowiskach przetrwały 
ślady farby tylko na pojedynczych macewach, albo jedynie fragmentarycznie 

996  Trzciński A. 2007. Hebrajskie inskrypcje na materiale kamiennym w Polsce w XIII-XX wieku. 
Studium paleograficzno-epigraficzne, Lublin, s. 146.
997  Trzciński A. 1989. Polichromia nagrobków na cmentarzach żydowskich w południowo-
wschodniej Polsce. Polska Sztuka Ludowa, R. XLIII, nr 1–2, s. 63–64; tenże: 1997. Polichromie 
nagrobków żydowskich. Zeszyty Muzealne Muzeum Pojezierza Łęczyńsko-Włodawskiego we 
Włodawie, T. 6, s. 3–9.
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na pewnych sekwencjach zdobiących kamień. Zazwyczaj wprowadzano dwa 
kolory — biel i czerń w środkowym polu macewy, na którym znajduje się napis. 
Symbolizują one światło i ciemność, lub życie i śmierć. Biel, według tradycji 
biblijnej była „symbolem cielesnej i duchowej czystości” i odnosiła się do 
kapłanów998. Biała była obrzędowa koszula, w której chowano zmarłego. Czerń 
natomiast była, szczególnie w ostatnich wiekach w kulturze żydowskiej, kolorem 
dominującym i powszechnie stosowanym w ubiorze. Czerń była także kolorem 
żałoby po zmarłym, a miała też swoje odniesienie do żałoby przeżywanej 
w dzień rocznicy zburzenia Świątyni Jerozolimskiej oraz utracenia Syjonu. 
Czarnym całunem nakrywano zwłoki zmarłego przed pogrzebem. Na kirkucie w 
Lutowiskach A. Bogdańska zinwentaryzowała nagrobki z kolorowymi (żółtymi 
i czerwonymi) owocami w koszu, co miało wskazywać na ich dojrzewanie999. O 
młodym wieku zmarłego świadczy inskrypcja1000:
– Lament płaczliwy rozlega się i zawodzenie
– Syn jedyny, delikatny i nieszczęśliwy
– Płyną łzy jak strumienie wód
– Ubogi w latach wzniósł się do nieba
– W głębokim żalu uderzają dłonie
– Bo zostało zerwane życie w dniach młodości
– Wzniósł się, by spocząć w miejscu gotowym
– Od wieku…
– Pan Cevi, syn pana Jehoszu’y Me’ira
– Odszedł w dzień po Pesach 687. Niech będzie dusza jego zawiązana w woreczku
   żywych

Stosunkowo licznie zachowały się na cmentarzu w Lutowiskach nagrobki 
z ornamentami. Ornamenty na macewach zaczęły występować od I poł. XIX 
w. i były początkowo stosowane w polu rzeźby. Najczęściej umieszczano je 
symetrycznie po obydwu stronach elementu głównego, np. korony. W II poł. 
XIX w. zaczęto stosować je w polu napisu, w układzie pionowym. W takich 
przypadkach wzór ten pełni oprócz roli funkcji czysto ornamentacyjnej dodatkową 
– symboliczną. Kolumny wyznaczają bramę nieba, pomiędzy życiem doczesnym 
a wiecznym, oddzielają przestrzeń realną od metafizycznej (funkcja świętego 
oddzielenia). Mogą też, poprzez skojarzenie z wyglądem drzewa, symbolizować 
drzewo życia wiecznego1001. Z symboli zwierzęcych najczęściej zachowały 

998  Schlesinger M. 1912. Geschichte des Symbols. Ein Versuch, Berlin, s. 229.
999  Bogdańska A. M. 2003.Cmentarz żydowski w Lutowiskach. Bieszczad 10, s. 166.
1000  Nagrobek zmarłego Cevi ben Jehoszua’ Me’ir, dzień po Pesach (=nissan) 5687; tj. 25.04.1927 r. 
Tłumaczenie inskrypcji za: A. M. Bogdańska.
1001  Trzciński A. 1997. Symbole i obrazy. Treści symboliczne przedstawień na nagrobkach 
żydowskich w Polsce. Lublin, s. 168. 
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się macewy z sylwetkami lwów, jeleni i dzików (Fot. 74). Lew występuje na 
nagrobkach męskich i można go powiązać z imieniem zmarłego, a także jego 
cechami osobowości (jak potęgą, czy silną wiarą), czy też może ilustrować 
imiona: Lejb (w języku jidysz), Arie (w języku hebrajskim), Jehuda (Juda) – w 
związku z błogosławieństwem udzielonym przez Jakuba swym dwunastu synom, 
protoplastom rodu Izraela. Lew Judy jest zarazem symbolem Ludu Izraela, gdyż 
po zaniknięciu 10 plemion północnych to właśnie z tego plemienia wywodzą swój 
rodowód późniejsi Żydzi1002. Powszechny również na kirkucie w Lutowiskach jest 
wizerunek lwów nawiązujących do przedstawień heraldycznych – lwy wspięte 
są na tylnych łapach i podtrzymują koronę lub tarczę. Takie przedstawienie ma 
zapewne wskazywać na dostojeństwo i powagę zmarłego, i uświetnić jego imię. 

Zgodnie z przepisami obowiązującymi w judaizmie, zakazuje się stosowania 
dekoracji figuralnej przedstawiającej ludzką postać lub aniołów na podobieństwo 
człowieka1003. Dlatego też nie przyozdabiano nagrobków fotografiami zmarłych osób, 
jak to ma miejsce w chrześcijańskiej tradycji sepulkralnej. Z tego też względu spotykamy 
na macewach tylko dłonie nawiązujące do zawodu zmarłego lub sylwety zwierząt 
zastępujące jego imię. Zakaz ten niewątpliwie wpłynął na szukanie interesujących 
rozwiązań graficznych i rozwoju bogatego zestawu motywów symbolicznych, 
odnoszących się do starożytnej historii Izraela, czy też średniowiecznej mistyki 
żydowskiej oraz wierzeń rozwiniętych w okresie diaspory. Interpretacja odwołuje się 
do świata religii i kultury żydowskiej, która jest kluczem do ich odczytania. Innym 
częstym motywem zwierzęcym jest jeleń, który odpowiada imionom Hirsz (jidysz) i 
Cwi (hebrajski) lub Naftali w nawiązaniu do słów błogosławieństwa Jakuba (Rdz 49: 
21) i hebrajskiego imienia Lea – łania. Jelenie zwrócone ku górze mogą też oznaczać 
dążenie do Boga w nawiązaniu do Psalmu 42, 2. 

W części północno-zachodniej cmentarza spotkamy nagrobki z dłońmi w 
geście błogosławieństwa, stykające się kciukami i palcami wskazującymi, o 
dwóch ostatnich palcach odchylonych (Fot. 74). Są to nagrobki kohenów, czyli 
potomków arcykapłana Aarona, którzy pełnili służbę ofiarniczą w Przybytku 
podczas wędrówki Ludu Wybranego po pustyni, a następnie w Świątyni 
Jerozolimskiej (Ks. Mojż, 2–4. ). Po zburzeniu Świątyni nadal obowiązuje ich 
czystość rytualna, a zastosowany symbol nawiązuje do gestu błogosławieństwa 
podczas modlitw w synagodze. Podczas ceremonii ofiarniczych w starożytnym 
Izraelu koheon służyli lewici, czyli potomkowie rodu Lewiego. Ich zadaniem 
było rytualne obmycie rąk przed błogosławieństwem i dlatego też na macewach 

1002  Krajewska M. 1989. Symbolika płaskorzeźb na cmentarzach żydowskich w Polsce. Polska 
Sztuka Ludowa – Konteksty 1989 t.43 z.1–2, s. 47.
1003  Jednym z najważniejszych czynników był biblijny zakaz przedstawiania postaci, ujęty w 
słowa: „Nie czyń sobie podobizny rzeźbionej czegokolwiek, co jest na niebie w górze i co jest na 
ziemi w dole, i tego, co jest w wodzie pod ziemią” (Pwt 5:8; por. też Wj 20:4 i Pwt 4: 16—18)2. 
Zob.: Krajewska M. 1989. Op. cit., s. 45–46.
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zmarłych mężczyzn, którzy byli lewitami, zamieszczano misę z dłonią trzymającą 
dzban. Występują też macewy z księgą lub zwojami Tory, co ma wskazywać 
na grób uczonych, studiujących i nauczających Tory oraz Talmudu, cenionych 
w społeczności żydowskiej. Bliskie tej symbolice jest przedstawienie korony, 
wskazującej na znajomość dzieł religijnych, uczoność i pobożność. Korona 
mogła też odnosić się do mężczyzny, który był głową gminy lub rodziny1004. 

W części przeznaczonej na pochówki kobiet dominują macewy zdobione 
świecznikami, co wynika z funkcji jaką pełniły. Jedną z najważniejszych by-

1004  Krajewska M. 1989. Op. cit., s. 47.

Fot. 74. Symbolika na nagrobkach w Lutowiskach (fot. G. Holly, 2012 r.).
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ło bowiem zapalanie i błogosławienie świateł szabatu. Świeczniki na kirkucie 
w Lutowiskach mają najczęściej postać menory, czyli siedmioramiennej lampy 
oliwnej o regularnym kształcie (Fot. 75). Menora jest najbardziej znanym symbo-
lem sztuki żydowskiej. Na macewach można spotkać różne układy świecznika z 
dodatkowymi symbolami, m.in. występujące po zewnętrznych stronach świecz-

nika dwa ptaki gaszące zewnętrzne 
świece, co mogło znaczyć przerwanie 
życia. Potwierdzić to może tłumaczenie 
inskrypcji, z którego wynika, że „Cha-
wa bat zm. W szabat, 25 elul 5662, tj. 
27.09.1902 r” (tłumaczenie inskrypcji 
wg A.M. Bogdańskiej). Innym częstym 
symbolem występującym na macewach 
zmarłych kobiet są ptaki. Według wie-
rzeń chasydzkich dusze pobożnych 
osób w postaci ptaków siadają każdego 
poranka na żywopłotach raju i śpiewają 
chwałę Panu. Ptak bowiem jest alegorią 
duszy, a ulatujący ptak symbolizuje du-
szę uchodzącą do Pana. Na macewach 
spotkamy też przedstawienia ptaków 
ze świecznikiem i prawdopodobnie 
dwoma chałkami szabasowymi u pod-
stawy. Ptak w tym przedstawia kobietę 
w typowej sytuacji szabatowej. Należy 
zwrócić uwagę, że kamieniarze z pro-
wincji nie zawsze sprawnie posługiwali 

się dłutem, więc nie zawsze można rozróżnić poszczególne symbole. Niekiedy 
intencja może być czytelna, choć precyzja wykonania bardzo amatorska. Na nie-
korzyść wpływa dodatkowo czas, skutkujący stopniową utratą czytelności. 

Na terenie Słowacji zachowały się ślady 5 cmentarzy żydowskich, spośród 
których 3 są wpisane na listę Kulturowych Pamiątek Narodowych. W Kolbasovie 
po społeczności żydowskiej pozostał kirkut z zachowanymi 5 nagrobkami. W 
miejscu tym wzniesiono ponadto tablicę upamiętniającą tragiczną śmierć 11 
Żydów, w grudniu 1945 r., z rąk band UPA. Początkowo ich ciała były złożone 
na cmentarzu w Kolbasovie, ale później zostały przeniesione na cmentarz w 
Sninie1005.

1005  Tragedia miała miejsce w karczmie Żyda Mendela Polláka. Podczas tej akcji banderowcy zabili 4 
Żydów w sąsiedniej Ulici. Zob. Šmigiel’ M. 2007. Vraždy židov a komunistov na severovýchodnom 
Slovensku v roku 1945: Kolbasovská tragédia. W: Acta historica Neosoliensia, č. 10/2007, s. 217–

Fot. 75. Nagrobek na kirkucie w 
Lutowiskach, fot. G. Holly. 
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Na cmentarzu w Topol’i przetrwało tylko około 50 macew. Wyróżniają 
się one interesującym zdobnictwem, w porównaniu do kirkutu w Runinie. 
Z ciekawszych warto wymienić macewę z przedstawieniem dwóch lwów 
heraldycznych wspinających się na palmę. Palma była w starożytności częstym 
motywem żydowskim stosowanym na monetach, mozaikach, czy katakumbach. 
Mogła odnosić się do wersetu „Sprawiedliwy wyrośnie jak palma” (Ps 92, 13), 
a spotykana na XX-wiecznych nagrobkach mogła mieć odniesienie do historii 
Ludu Wybranego, czy krajobrazu Izraela lub cech szlachetnych zmarłego. 
Symbol ten rzadko występuje na kirkutach w Polsce1006. Innym interesującym 
przedstawieniem są dwa gołębie z motywem roślinnym. Gołębie symbolizują 
pokój, a na nagrobkach mogą wskazywać na zgodę i miłość małżeńską. Mogą 
też wyrażać życzenie, by dusza zmarłego zaznała pokoju wiecznego. Wiązanka 
roślin w centrum pola może mieć albo odniesienie do ornamentu lub nawiązywać 
do omawianej wcześniej symboliki życia wiecznego. Przykładem zastosowania 
symboliki architektonicznej jest macewa z dwiema kolumnami, ograniczającymi 
pole z napisem. Symbolika ta może mieć odniesienie do kolumn Jachin i 
Boaz w Świątyni Salomona, opisanych w I Księdze Królewskiej (wersety: 7, 
15–22). Może także symbolizować słupy dymu i ognia, które prowadziły Lud 
Wybrany z niewoli egipskiej przez pustynię1007. Na cmentarzu występują także 
bardzo zdobione świeczniki, na których poszczególne ramiona są wielokrotnie 
przeplecione jak warkocze szabasowej chałki.

Na kirkucie w Runinie zachowało się jedynie 10 nagrobków z II poł. XIX i I poł. 
XX w., z których większość jest w bardzo złym stanie. Cmentarz zlokalizowany 
jest nad potokiem, w oddaleniu od zabudowy wiejskiej. Obecnie jest bardzo 
zarośnięty i trudno dostępny. Na cmentarzu tym występują najskromniejsze 
macewy, z ubogą symboliką i o niskim stopniu warsztatowym. Może to świadczyć 
o biedzie tutejszych mieszkańców i amatorskich umiejętnościach miejscowych 
kamieniarzy. Na jednej z zachowanych macew znajduje się przedstawienie 
świecznika, który ma formę wyrytych dłutem linii prostych krzyżujących się 
prostopadle. 

W części ukraińskiej występują dwa cmentarze żydowskie na terenie 
Użanskiego PN (Zakarpacie) – w Łubni i Użoku. Kirkut w Łubni położony jest 
w uroczysku Łubienskiego potoku, na powierzchni około 0,12 ha. Występuje na 
nim obecnie 51 nagrobków, w różnym stanie zachowania (Fot. 76). Spośród 26 
pochodzi z XIX w. (najstarsza z ok. 1810 r., a najmłodsza – 1940 – Fot. 76). 
Macewy są najczęściej zaokrąglone lub zakończone ostro w szpic, ze skromną 

231; Cobejova E. 1996. Spomienka po roku na odhalenie tabule obetiam Kolbasovskej tragedie. 
http://www.angelfire.com/hi/ZNO4/bandera.html
1006  Krajewska M. 1989. Op. cit., s. 55.
1007  Zob. Krajewska M. 1989. Op. cit., s. 56.
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Fot. 76. Łubnia (Użański PN – Ukraina) – nagrobki na cmentarzu żydowskim (stan na 
2014 r.; fot. I. Kvakovska; odczytanie inskrypcji – dr hab. A. Trzciński). 
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symboliką. Na jednym z nich występuje interesujące przedstawienie, nie 
spotkane na macewach w Lutowiskach, gołębia z pustym domem lub bramą 
(podniszczony relief sprawia trudności w jednoznacznym określeniu). Pusty 
dom może symbolizować domostwo opuszczone przez zmarłego, którego duszę 
symbolizuje odlatujący ptak. Może też nawiązywać do bramy i symbolicznego 
przejścia ze świata ziemskiego do życia wiecznego. Być może wyjaśnienie 
znajduje się w inskrypcji, jednak jej odczytanie jest bardzo trudne ze względu 
na duży stopień zniszczenia. Na innej macewie widać natomiast nałożenie kilku 
symboli – jeleni, dłoni w geście błogosławieństwa i lwów heraldycznych, z 
palmą w środku. 

Cmentarz we wsi Użok jest położony w uroczysku nazywanym przez tutejszych 
mieszkańców Timitiw lub „Za wodą”. Zajmuje powierzchnię 0,2 ha i jest w bardzo 
złym stanie. Obecnie stoją jedynie 8 macew, a nieliczne pozostałe (przewrócone) 
zaciera stopniowo darń roślinności (Fot. 77–78). Starszy mieszkaniec wsi 
opowiedział, że jeszcze kilkadziesiąt lat temu stało tu przeszło 30 macew. Zarastanie 
cmentarza z pewnością przyśpieszyło proces niszczenia. Z zachowanych macew 
zwraca uwagę przedstawienie symboliki gołębia z kolumnami. 

Fot. 77. Użok (Użański PN) – niszczejąca 
macewa Elimelech ben Jissachar Dow 
Zeeman, zm. 5 cheszwan 56[89?] r. (wg 
kal. Gregoriańskiego – 19.X.1928 r.). (stan 
na 2014 r.; Fot. I. Kvakovska; odczytanie 
inskrypcji – dr hab. A. Trzciński).

Fot. 78. Użok (Użański PN) – niszczejąca 
macewa zmarłej kobiety z ok. 1840 r., z 
lichtarzem 3-ramiennym  (stan na 2014 r.; 
Fot. I. Kvakovska; odczytanie inskrypcji – 
dr hab. A. Trzciński).
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Podsumowując można stwierdzić, że cmentarze są ważnym i stosunkowo 
trwałym „świadkiem” żyjącej w danym regionie społeczności. Najstarsze nagrobki 
zachowały się po polskiej stronie, gdzie występują w bardzo zróżnicowanej 
formie. Natomiast po stronie słowackiej i ukraińskiej – są mniej liczne i o niższej 
wartości artystycznej.

13.6. Cmentarze wojenne

13.6.1. Uwarunkowania historyczno-prawne i geopolityczne

Pogranicze polsko-słowacko-ukraińskie w Karpatach było w XX w. areną 
wielkich zmagań wojennych podczas kilku konfliktów. Najważniejsze z nich 
to przede wszystkim wielka wojna w latach 1914-1918, wojna polsko-ukraiń-
ska (1918-1919) i węgiersko-słowacka (tzw. mała wojna) w 1939 r., II wojna 
światowa (1939-1945 i walki Wojska Polskiego z Ukraińską Powstańczą Armią 
(UPA) w latach 1944-1947). Ważne z punktu strategicznego położenie badanego 
obszaru w głównym łańcuchu Karpat, pomiędzy Przełęczami Łupkowską (640 m 
n.p.m.) a Użocką (853 m n.p.m.), przyciągało uwagę strategów ówczesnego świa-
ta. Przełęcze karpackie od wieków stanowiły drogę łączącą terytorium Królestwa 
Polskiego i Rusi Zakarpackiej z Królestwem Węgier oraz z Europą południową. 
Szczególne znaczenie miały te przełęcze, przez które przechodziły linie kolejowe 
oraz drogi tranzytowe o dużym znaczeniu handlowym i strategicznym. Do tych 
miejsc należały m.in. przełęcze pod Radoszycami (684 m n.p.m.), Łupkowska 
(640 m n.p.m.) z tunelem kolejowym oddanym do użytku 30.05.1987 r., o dłu-
gości 416 m, z transkarpacką linią kolejową, Beskid Wołosacki (1 104 m n.p.m.) 
Użocka (853 m n.p.m.) z linią kolejową Użgorod-Lwów. Bieszczady na początku 
XX w. były bardziej zaludnione niż obecnie, jak też w stosunku do sąsiadujących 
pasm karpackich – Gorganów czy Czarnohory. Z punktu strategicznego stały 
się więc łatwiej dostępne i dogodne do zakładania bazy oraz przemarszu wojsk. 
Olejko stwierdza, że takie uwarunkowanie terenu górskiego sprzyjało obronie, a 
utrudniało natarcie na pozycje przeciwnika1008. Przełęcze stały się z tego względu 
celem długotrwałych walk, skutkiem czego linia frontu albo stagnowała wzdłuż 
pasm górskich bądź przesuwała się raz na północ, to znów na stronę południową. 
Pamiątkami po tych wydarzeniach są cmentarze, okopy, twierdze, pozostałości 
uzbrojenia. W okresie wielkiej wojny 1914-1918 sprawami grobów i cmentarzy 
wojennych zajmowało się państwo. Każdy poległy w wojnie żołnierz traktowa-
ny był jako bohater i w efekcie przysługiwało mu prawo do pomnika i wiecznej 
pamięci. Na równi traktowano tu żołnierzy własnej, sojuszniczej, czy przeciwnej 

1008  Olejko A. 2013. Karpacka wojna trzech cesarzy. Z działań wojennych I wojny światowej na 
lądzie i w powietrzu. Carpathia, Rzeszów, s. 185.
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armii, a pogrzeby odbywały się z uroczystą oprawą (Ryc. 152). Oprócz wyraże-
nia wdzięczności bohaterom, intencją było ponadto stworzenie dzieła kultury, 
którego sposób realizacji miał służyć następnym pokoleniom, jako miara dla oce-
ny moralnej i artystycznej wrażliwości1009. 

Cesarstwo austro-węgierskie, ze słabszym potencjałem militarno-ekono-
micznym stanęło już u progu wojny na przegranej pozycji i być może dlatego 
tak wielka była w latach 1914-1915 potrzeba szybkiego sukcesu i jego gloryfika-

cji1010. Początkowo proble-
mem grzebani poległych 
żołnierzy zajmowały się 
Oddziały Oczyszczania 
Pobojowisk, podległe 
pod komendy Etapów. Od 
marca 1915 r. Naczelna 
Komenda Etapów uregu-
lowała zasady grzebania 
poległych, ich ewiden-
cję i budowę cmentarzy. 
W Ministerstwie Wojny 
w Wiedniu utworzono 

3.12.1915 r. Wydział Grobów Wojennych, który koordynował wszystkie prace 
związane z pochówkiem, a następnie po zwycięstwie pod Gorlicami w 1915 r. 
utworzony został w Krakowie Oddział Grobów Wojennych (Kriegsgräber Abte-
ilung Krakau), którego zadaniem było ewidencjonowanie poległych, ekshumo-
wanie i komasowanie zwłok w wybranych miejscach, a także projektowanie, bu-
dowa i dekoracja cmentarzy wojennych na terenie Małopolski i Podkarpacia1011. 
Efektem pracy oddziału jest około 400 wojennych nekropolii, które wpisały się 
w krajobraz sakralny Karpat i Podkarpacia. Cmentarze wojenne powstawały na 
górskich grzbietach lub na wypłaszczeniach terenu, najczęściej przy głównych 
drogach1012. Przy tworzeniu cmentarzy zatrudniano wybitnych architektów, jak 

1009  Pencakowski P. 1996. Zapomniane pomniki niczyich bohaterów. Kraków, s. 8.
1010  Purchla J. 1996. Galicyjskie cmentarze wojenne 1914-1918. Kraków, s. 4; Szydłowski T. 1919. 
Ruiny Polski. Opis szkód wyrządzonych przez wojnę w dziedzinie zabytków sztuki na ziemiach 
Małopolski i Rusi Czerwonej. Wyd. Gebethner i Wolff, Warszawa-Lublin-Łódź-Kraków, s. 188-
190.
1011  Olejko A. 2013. Karpacka wojna trzech cesarzy. Z działań wojennych I wojny światowej na 
lądzie i w powietrzu. Carpathia, Rzeszów, s. 508.
1012  Więcej nt. cmentarzy galicyjskich: Broch R., Hauptmann H. 1918. Die Westgalizischen 
Heldengräber aus den Jahren des Weltkrieges 1914-1915, Wien; Broch R., Hauptmann H. 1933. 
Zachodniogalicyjskie groby bohaterów z lat wojny światowej 1914-1915, tłum. H. Sznytka, 
J.P. Dragomir, Tarnów (reprint).; Reinfuss R. 1935. Cmentarze wojenne na Łemkowszczyźnie. 

Ryc. 152. Uroczystości pogrzebowe w Wetlinie 
(24.03.1915 r.). Źródło: archiwum PN Połoniny.
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przede wszystkim D. Jurkowiča, E. Ladewiga, czy G. Ludwiga, a także licznych 
malarzy, fotografików oraz literatów. 

Zgodnie z przyjętą definicją cmentarz wojenny jest samodzielnym obiektem 
leżącym poza terenem cmentarza komunalnego lub wyznaniowego1013. Kwestię 
tę reguluje m.in. polska ustawa z 28 marca 1933 r. o grobach i cmentarzach 
wojennych oraz międzynarodowa konwencja genewska o traktowaniu jeńców 
wojennych z 12 sierpnia 1948 r., ratyfikowana przez Polskę 26 listopada 
1954 r. Obowiązek ten jest wykonywany za pośrednictwem administracji, 
zarówno rządowej jak i samorządowej. Teren cmentarza wojennego musi być 
wyznaczony poprzez czytelne ogrodzenie. Nieco inne rozwiązania odnoszą 
się do obiektów mniejszych powierzchniowo i nie stanowiących odrębnej 
całości, nazywanych kwaterami. Pod tą nazwą rozumie się mogiły znajdujące 
się w granicach cmentarzy komunalnych i wyznaniowych, ale usytuowane 
w sposób wyraźnie wydzielający je z otaczających mogił osób cywilnych. 
Można to uzyskać w różnoraki sposób: żywopłotem, stałym ogrodzeniem lub 
jedynie traktami pieszymi. Na kwaterze mogą znajdować się zarówno mogiły 
zbiorowe jak i indywidualne. Akty prawne precyzują pojęcie cmentarza i 
mogiły wojennej, nakładając jednocześnie na poszczególne Państwa obowiązek 
opieki nad tymi obiektami1014. Kwestię ochrony miejsc spoczynku ofiar wojny 

Wierchy, R. 13, s. 108-116; Patoczka P. 1978. Cmentarze wojenne w krajobrazie Beskidu Niskiego. 
Teka Komisji Urbanistyki i Architektury, R. XII, s. 81-88; Duda O. 1984. Cmentarze wojenne z 
lat 1914-1918 w Beskidach. Wierchy, R. 53, s. 176-196; Schubert J. 1992. Austriackie cmentarze 
wojenne w Galicji z lat 1914-1918. Kraków; Pencakowski P. 1995. Galicyjskie cmentarze wojenne 
z lat 1914-1918 w opiniach twórców i współczesnych im krytyków. [w:] Galicja i jej dziedzictwo. 
T. II, Rzeszów, s. 243-254; Buraľ M., Slepcov I. 2005. Vojenské cintoríny z prvej svetovej vojny 
na východnom Slovensku. [in:] Prvá svetová vojna – pozabudnuté cintoríny. Svidník; Drobňák M., 
Korba M., Turik R. 2007. Cintoriny prvej svetovej vojny v Karpatoch. Vyd. Klub vojenskej histórie 
Beskydy, Humenné, 85 ss.; Schubert J. 2009. Organizacja grobownictwa wojennego w monarchii 
austro-węgierskiej. Dziewiąty Wydział Grobów Wojennych (Kriegsgräber-Abteilung) przy 
Ministerstwie Wojny – powstanie i działalność w latach 1915-1918. Wydawnictwo Politechniki 
Krakowskiej, Czasopismo Techniczne, z. 13, r. 106, s. 169-200.
1013  Uliasz B. 2000. Cmentarze, kwatery i mogiły wojenne na Podkarpaciu. Tom 1, Rzeszów, No. 
11, s. 20-25.
1014  Polska – zob.: Ustawa z dnia 28 marca 1933 r. o grobach i cmentarzach wojennych; Ustawa z 
dnia 23 czerwca 2006 r. o zmianie ustawy o grobach i cmentarzach wojennych (Dz. U. z dnia 11 
sierpnia 2006 r.); Słowacja - zob.: Zákon z 10. Jŭla 2002 o vojnových hrobach. Zbierka zákonov 
ć 441/2002; Zákon č. 346/2005 Z. z. o štátnej službe profesionálnych vojakov ozbrojených síl 
Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov; 
Zákon č. 300/2005 Z. z. trestný zákon v znení neskorších predpisov: www.zbierka.sk; Fuchs J. 
2007. Mezinárodní humanitární právo. Ministerstvo obrany ČR – Agentura vojenských informací 
a služeb, Praha, 234 ss. Ukraina: Zakon Ukrainy „Pro pochowania ta pochoronnu sprawu” Nr 
1102-IV wid 10.07.2003 roku; Zakon Ukrainy „Pro wikoristannia zemel oboroni” Nr 1345-IV wid 
27.11.2003 roku, Zakon Ukrainy „Pro miscewe samowrjaduwannia w Ukraini” Nr 280/97-BP wid 
21 trawnia 1997 roku.
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poruszają Konwencje podpisane w Genewie w 1949 roku przez sto trzydzieści 
trzy państwa. W praktyce jednak ochroną tych miejsc zajmują się najczęściej 
organizacje społeczne. 

13.6.2. Cmentarze wojenne w polskiej części

Na obszarze Galicji Wschodniej cmentarze wojenne z I wojny światowej 
były skromne, bez bogatej oprawy architektonicznej (w przeciwieństwie do 
powstałych na terenie Galicji Zachodniej). Na ogrodzonym terenie, z centralnie 
sytuowanym wysokim krzyżem, rozmieszczano w regularnych odstępach 
mogiły ziemne z drewnianymi krzyżami. W polskiej części badanego obszaru 
cmentarze z I wojny światowej znajdowały się w Bukowcu, Komańczy, Starym 
Łupkowie, Cisnej, na stokach Chryszczatej, Magurycznego, Patryi, Łopiennika, 
w Szczawnem, Siankach, Tworylnem1015 (Tab. 30, Ryc. 153). Wygląd ich znamy 
jedynie z fotografii, a miejsca lokalizacji – z map historycznych i zachowanych 

śladów w krajobrazie, najczęściej w formie zadrzewienia i ułożonych w 
regularnych odstępach mogił ziemnych (Fot. 79, Ryc. 154–156)1016. 

1015  Olejko A. 2013. Karpacka wojna trzech cesarzy. Z działań wojennych I wojny światowej na 
lądzie i w powietrzu. Carpathia, Rzeszów, s. 519.
1016  Zagadnienie pierwotnego wyglądu cmentarzy oraz ewidencji poległych żołnierzy wymaga 
szczegółowej kwerendy archiwalnej w Pradze i w Wiedniu. 

Tabela 30. Cmentarze z I wojny światowej na pograniczu polsko-słowacko-ukraińskim. 

l.p. Miejscowość Liczba 
pochówków Układ mogił Stan zachowania

Polska
1 Balnica Nie znana Mogiły ziemne Zniszczony.
2 Bukowiec 12 Mogiły ziemne 

ułożone w kilku 
rzędach

Stan zachowania dobry, 
ogrodzony.

3 Chryszczata Nie znana Mogiły ziemne Zniszczony.
4 Cisna Nie znana 65 mogił ziemnych Zniszczony, ogrodzony, 

drewniany krzyż oraz 
metalowy.

5 Tworylne Nie znana Mogiły ziemne Zniszczony.
6 Sianki Nie znana Mogiły ziemne Zniszczony, widocznych 

kilka mogił ziemmych, 
lokalizacja przy obecnej cerkwi 
prawosławnej po stronie 
ukraińskiej.
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Słowacja
1 Čiščovaty 

(okolice 
Runiny

90 67 grobów: 60 
pojedynczych, 7 
zbiorowych (po 3-5 
żołnierzy)

Odrestaurowany.

2 Dara 30 20 pojedynczych,  
2 zbiorowe (po 5 
żołnierzy)

W obrębie cmentarza 
grzebalnego. Odrestaurowany.

3 Ostrožnica 84 7 grobów: 2 
pojedyncze,  
5 zbiorowych

W dobrym stanie.

4 Prislop 81 18 zbiorowych W pobliżu cerkwi. Stan dobry.
5 Rusky Potok 37 30 grobów: 27 

pojedynczych, 3 
zbiorowe ( 3-5 
żołnierzy)

Zaniedbany.

6 Topol’a 240 119 pojedynczych , 
34 zbiorowych (po 
3-5 żołnierzy)

W pobliżu cerkwi. 
Odrestaurowany.

7 Ulić 71 61 pojedynczych, 
3 zbiorowe (2, 3-5 
żołnierzy)

W obrębie cmentarza 
grzebalnego. Stan dobry.

8 Ruskie 14 Pojedyncze groby Przy nieistniejącej cerkwi. Nie 
istnieje.

9 Ruskie 100 17 grobów 
zbiorowych ( 3-5 
żołnierzy)

W obrębie cmentarza 
grzebalnego.

10 Smolnik 124 17 zbiorowych Zaniedbany, groby mało 
wyraźne.

11 Starina 116 82 pojedynczych,  
2 zbiorowych (po 5 
żołnierzy)

Podczas wysiedlania wsi ciała 
przeniesiono na cmentarz w 
Stakcinie.

12 Velka Polana 340 298 pojedynczych, 
12 zbiorowych (po 
3-5 żołnierzy)

W pobliżu ruin cerkwi. 
Zniszczony.

13 Velka Polana 
- Hodošik - 
Kučalata (851 
m n.p.m.).

220 86 grobów:  
40 pojedynczych,  
34 zbiorowych (3-5 
żołnierzy), 
12 zbiorowych (po 5 
żołnierzy)

Odrestaurowany.

l.p. Miejscowość Liczba 
pochówków Układ mogił Stan zachowania
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l.p. Miejscowość Liczba 
pochówków Układ mogił Stan zachowania

14 Zboj 203 115 grobów 
pojedynczych,  
6 zbiorowych z 2 
żołnierzami, 
21 zbiorowych z 3-5 
żołnierzami

Odrestaurowany. Znajduje się 
w części obecnego cmenatrza 
grzebalnego.

15 Zvala 288 48 grobów 
zbiorowych

Stanowił część komunalnego 
cmentarza. Zniszczony.

Ukraina
1 Czeremcha 

1133 m n.p.m. 
-Zahorb 

654 19 mogił: 12 
pojedynczych i 6 
zbiorowych. Mogiły 
ułożone w 4 rzędach

Zniszczony w 50. XX w. Przy 
budowie strefy ochronnej 
granicy państwowej. 
Odnowiony siłami społecznymi 
– słowacko-ukraińska 
współpraca.

2 Kniazina 21 Nie znany Na cmentarzu grzebalnym.
3 Kostrino 93 Nie znany Na cmentarzu grzebalnym.
4 Kostrińska 

Roztoka
11 Nie znany Na cmentarzu grzebalnym.

5 Luta 10 Nie znany Na cmentarzu grzebalnym.
6 Łubnia 715 5 mogił zbiorowych Zniszczony w 50. XX w. Przy 

budowie strefy przygranicznej.
7 Sól 33 Nie znany Na cmentarzu grzebalnym.
8 Stawne 282 Nie znany Na cmentarzu grzebalnym.
9 Stryczawa 6 Nie znany Na cmentarzu grzebalnym.
10 Tichy 10 Nie znany Na cmentarzu grzebalnym.
11 Stawne 285 17 mogił: 7 

pojedynczych, 1 
mała zbiorowa (3-5 
żołnierzy) oraz 9 
zbiorowych

Odrestaurowany w 1936 r., 
obecnie zniszczony.

12 Użok I 363 54 mogiły: 49 
pojedynczych, 5 
zbiorowych

Stan dobry.

13 Użok 115 5 pojedynczych i 1 
mogiła zbiorowa

Odnowiony siłami społecznymi 
– słowacko-ukraińska 
współpraca.

14 Wołosianka 687 29 grobów – 25 
pojedynczych, 4 
zbiorowe

Odnowiony siłami społecznymi 
– słowacko-ukraińska 
współpraca.
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15 Wyszka 17 W 1923 r. 
przeniesiono na 
cmentarz ciała z 
góry Studnica (1033 
m n.p.m.)

W obrębie cmentarza 
grzebalnego. Zniszczony, ślady 
mogił ziemnych.

16 Wyszka – 
Studnica (898 
m n.p.m.)

25 Nie znana Złożono ciała żołnierzy 
ekshumowanych z okolic (903 i 
898 m n.p.m.). Zniszczony.

17 Wołosianka-
Kremianka

687 29 mogił: 25 
pojedynczych i 4 
zbiorowych

Położony w pobliżu stacji 
kolejowej Wołosianka. 
Zniszczony.

18 Wołosianka-
Duranka

101 95 mogił: 90 
pojedynczych, 5 
zbiorowych

Cmentarz przetrwał do II wojny 
św., potem zniszczony.

19 Zabrodź 153 Nie znany Na cmentarzu grzebalnym.
Źródło: opracowanie własne na podstawie: Petrová 2007; Schubert 1992; Slepcov 2003; http://www.
kvhbeskydy.sk;http://zakarpattya.net.ua/Zmi/80381-Viiskovi-pokhovannia-Velykobereznianskoho-
raionu-Zakarpattia; http://groby.radaopwim.gov.pl

l.p. Miejscowość Liczba 
pochówków Układ mogił Stan zachowania

Ze względu na strategiczne położenie Wielkiego Działu i Chryszczatej, 
miejsce to było areną wielu działań wojennych podczas różnych konfliktów 
zbrojnych. Do dziś czytelne są w krajobrazie pozostałości rowów strzeleckich, 
bunkrów i ziemnych umocnień austriackich z roku 1914, polskich z 
roku 1920 oraz walk z okresu II wojny i powojennych z lat 1944–1946. 
W okresie I wojny światowej przebiegała tędy linia frontu. Na przełomie 
1914/15 r. front dwukrotnie przeszedł przez Chryszczatą. Po zakończeniu I 
wojny światowej wzgórza Chryszczatej zostały umocnione przez polskich 
legionistów, w celu obrony tego odcinka przed Ukraińską Halicką Armią. 
W lipcu i sierpniu 1944 r. Chryszczata była wielokrotnie zdobywana przez 
polskich i radzieckich żołnierzy, którzy atakowali stacjonujące tu oddziały 
254 i 168 dywizji niemieckiej oraz mniejsze oddziały węgierskie. W latach 
1945–1947 masyw i wzgórza Chryszczatej były schronieniem oraz bazą 
wypadową dla oddziałów UPA. Pozostałościami po tamtych wydarzeniach 
są odnajdywane elementy uzbrojenia, okopy na stokach góry oraz całkowicie 
zarośnięte ślady cmentarzy wojennych. Śladów musiało być znacznie więcej, 
również w innej części regionu, jednakże wysiedlenia ludności po II wojnie 
światowej, jak też brak użytkowania terenu oraz troski o pamiątki w latach 
następnych sprawił, że miejsca te przykryła spontanicznie „wracająca” 
roślinność. Rzeczycki pisze, że na Połoninie Bukowskiej jeszcze w latach 
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Ryc. 153. Cmentarze wojenne na pograniczu polsko-słowacko-ukraińskim – liczba 
pochówków.
Źródło: opracowanie własne na podstawie: Slepcov I. 2003; Petrová 2007; Olejko A. 
2013; VHA (Wojenne Historyczne Archiwum), f. VHC, šk 56, obec Runina; VHA, f. VHC, 
šk 56, obec Ulič.

Fot. 79. Cmentarz wojskowy 
w Bukowcu z nagrobkami 
ziemnymi (stan na 2001 r., 
fot. G. Holly).
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Ryc. 154. Cmentarz z I wojny światowej w Tworylnem (obecnie brak śladów). Źródło: 
Kusal P. 2005, s. 98.

Ryc. 155. Cmentarz z I wojny światowej w Tworylnem (obecnie brak śladów). Źródło: 
Kusal P. 2005, s. 98.

Ryc. 156. Cmentarz z I wojny światowej w Siankach (obecnie brak śladów). Źródło: 
Kusal P. 2002, s. 95.
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siedemdziesiątych można było odnaleźć resztki moszczonej drewnem 
drogi, budowanej przez Rosjan w marcu 1915 r. na gruncie odkopywanym spod 
śniegu1017. 

W Cisnej znajdował się cmentarz wojenny o powierzchni ok. 8 arów. 
Nieznany jest rok jego założenia. W trakcie II wojny światowej Niemcy wywieźli 
większość nagrobków i użyli do budowy drogi Baligród-Cisna1018. W chwili 
obecnej nie zachowały się żadne ślady i brakuje informacji, jakiej narodowości 
byli spoczywający tutaj żołnierze, ani w jakiej liczbie zostali pochowani. 
Zachował się odręcznie wykonany plan z 1954 r., odzwierciedlający ówczesny 
stan nekropolii (Ryc. 157). 

Oprócz cmentarzy wojennych zakładanych w miejscu bitew, poległych żoł-
nierzy chowano na wydzielonych kwaterach w obrębie istniejących cmentarzy 
grzebalnych, m.in. na północ od cerkwi w Turzańsku znajduje się miejsce, gdzie 

zostali pochowani żołnie-
rze polegli podczas walk 
w Turzańsku i okolicy, 
w zimie 1914/1915. Na 
zdjęciach archiwalnych z 
Wołosatego, Ustrzyk Gór-
nych i Turki widoczne są 
świeżo usypane mogiły 
ziemne z wbitymi drew-
nianymi krzyżami (Ryc. 
158)1019. Z każdym jednak 
rokiem czas zaciera ślady 
i jeśli nie podjęte zostaną 
działania uczytelniające te 
miejsca w krajobrazie, bę-
dą one coraz trudniejsze 
do odnalezienia. 

1017  Rzeczycki T. 2010. Granica jak w kalejdoskopie czyli o przesuwaniu słupków w Bieszczadach. 
Odkrywca, nr 7, s. 37.
1018  Burchard P. 1990. Pamiątki i zabytki kultury żydowskiej w Polsce. Warszawa, s. 226.
1019  Archiwum Parku Narodowego Połoniny.

Ryc. 157. Plan sytuacyjny cmentarza wojennego w 
Cisnej (rys. L. Kostulski). 
Źródło: Ogólnopolska Komputerowa Baza Grobów http://
groby.radaopwim.gov.pl/
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Ryc. 158. Wołosate – 
świeże mogiły wojenne na 
cmentarzu cerkiewnym. 
Źródło: archiwum PN 
Połoniny.

13.6.3. Cmentarze wojenne w słowackiej części

Na Słowacji prace nad tworzeniem wojennych cmentarzy rozpoczęły w 
1916 r. specjalne oddziały K. und k. Kriegergräber azb. Kompanie Nr 1, 4, 
51020. Ekshumowane ciała chowano w miejscach wyznaczonych, a nad grobami 
stawiano brzozowe krzyże. Dokoła cmentarza i na jego powierzchni wysadzano 
świerki oraz stawiano niewielkie ogrodzenie. Prace te wykonywali w większości 
jeńcy wojenni. Największe bitwy w tej części badanego obszaru miały miejsce 
na początku I wojny światowej – w listopadzie 1914 r., a następnie na początku 
stycznia 1915 r., kiedy to linia frontu przesunęła się z Halicza (po stronie polskiej) 
na tereny leżące na północ od Stakčina, gdzie zatrzymała się aż do końca maja 
(Ryc. 159). Żołnierzy, którzy zginęli w boju oraz zmarli w szpitalu wojskowym 
w Stakčinie, pochowano na cmentarzu w Vulchovcu. W 1917 r. ciała z Vulchovca 
przeniesiono na Panskú Horu, gdzie został wzniesiony monumentalny cmentarz. 
Na powierzchni 3 356 m2 znajdowało się 527 pojedynczych grobów i 14 
zbiorowych mogił, w których było pochowanych 959 żołnierzy armii austriacko-
węgierskiej i rosyjskiej1021. Wszystkie nagrobki oznaczone były krzyżem. Na 
cmentarzu wysadzono jałowce, świerki, a w górnej części, gdzie były mogiły 
zbiorowe, także płaczące wierzby. Na cmentarz prowadziła drewniana brama z 
napisem: 1914-1918. Vojensky cintorin padlym vo svetovej vojnie. W sąsiedztwie 
cmentarza wojennego wydzielono dodatkowo cmentarz epidemiczny, gdzie 
zostało pochowanych ponadto 116 żołnierzy austro-węgierskich, zmarłych na 
cholerę w Starinie w 1914 r. Ich ciała zostały tu przeniesione w 1986 r. 

W całym powiecie Snina znajdują się 34 wojenne cmentarze, z czego 3 
nie istnieją. Natomiast na terenie wsi położonych obecnie w granicach Parku 

1020  Slepcov I. 2003. Vojenské cintoriny z prvej svetovej vojny na východnom Slovensku. W: 
Vojenská história 7, 2, s. 71.
1021  Bural’ M., Drobňák M., Korba M., Turik M.R. 2009. Mementá prvej svetovej vojny (diel 2) – 
cintoríny v okresoch Snina a Stropkov. Jana Fedičová – REDOS, Humenné, 128 ss.
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Ryc. 159. Front z I wojny światowej z dn. 20.04.1915 r. (rys. L. Kostulski).

„Połoniny” występowało łącznie co najmniej 15 cmentarzy wojennych i kwater, 
z czego 1 nie istnieje (Tab. 30), a większość została zrekonstruowana. Zostało 
na nich pochowanych łącznie blisko 2 040 żołnierzy różnej narodowości (m.in. 
Węgrów, Austriaków, Czechosłowaków, Rumunów, Rosjan i Niemców oraz 
Polaków). Można uogólnić, że na cmentarzach, występujących na północ od 
frontu przechodzącego w tym rejonie w 1915 r., byli chowani w większości 
żołnierze rosyjskiej, a na południe – austro-węgierskiej armii. Zatem cmentarze 
z poległymi żołnierzami rosyjskiej armii znajdowały się w miejscowościach 
Runina i Zboj, a austro-węgierskiej – we wsiach Prislop, Topol’a, Kolbasov, 
Ruský Potok, i Ulič1022. W ostatnich latach prowadzone są prace rekonstrukcji 
i porządkowania dawnych cmentarzy wojennych. Poniżej przedstawiono opis 
najważniejszych cmentarzy i kwater wojennych w części słowackiej badanego 
obszaru. 

Dara – cmentarz zlokalizowany jest w nieistniejącej obecnie miejscowości 
Dara nad prawosławną kaplicą, w pobliżu nieistniejącej drewnianej cerkwi, 
jako część obecnego cmentarza. Na powierzchni cmentarza wynoszącej 360 m2 
znajdowało się 20 jednakowych grobów oraz 2 mogiły zbiorowe po 5 żołnierzy. 
Łącznie 30 nieznanych żołnierzy, którzy zginęli podczas walk w okolicznych 

1022  Bural M. 2009. Obnova ruského vojnového cintorina z prvej svetovej vojny v obci Runina. 
Klub vojenskej historie Beskidy, www.kvhbeskydy.sk
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lasach1023. Na cmentarzu ustawiono w ostatnich latach drewniane krzyże oraz 
tablicę informacyjną.

Prislop – znajduje się przy cerkwi greckokatolickiej i był założony w 1917 r. 
Obecnie znajduje się na nim 18 grobów ułożonych w kręgu. Łącznie na tym 
cmentarzu pochowanych jest 81 żołnierzy austro-węgierskich, którzy zginęli 
podczas rosyjskiej ofensywy w listopadzie 1914 r. Pochowani są w trzech grobach 
zbiorowych. W jednym grobie pochowano 7 żołnierzy, spośród których trzech 
znanych jest z imienia i nazwiska. W drugim grobie pochowanych zostało 37 
żołnierzy, przy czym pięciu znanych jest z imienia i nazwiska, w trzecim grobie 
– 37, z jednym znanym z imienia i nazwiska1024. Cmentarz posiadał kamienne 
ogrodzenie, które do dziś jest widoczne. Pośrodku umieszczony jest dębowy 
krzyż, na którym wyrzeźbiony jest wieniec z motywem róży. Cmentarz obecnie 
jest utrzymany w dobrym stanie i ogrodzony. 

Ruský Potok – cmen-
tarz położony jest przy 
drodze z Ruskiego Potoku 
do miejscowości Prislop. 
Na powierzchni 588 m2 
pochowanych jest 37 żoł-
nierzy, prawdopodobnie 
austriacko-węgierskiej 
armii, w 30 nagrobkach, 
z czego 27 jest pojedyn-
czych mogił a 3 – z 3-5 
żołnierzami (Ryc. 160). 
Obecnie cmentarz zarasta 
krzewami, a nagrobki są 
coraz mniej identyfiko-
walne i wymagają zabie-
gów konserwacyjnych.

Topol’a – cmentarz 
utworzony w 1917 r., należący do najważniejszych i najładniejszych cmentarzy w 
Uličkiej dolinie. Położony jest na północ od drewnianej cerkwi pw. św. Michała, 
i z obecnym cmentarzem tworzy wspólną powierzchnię. W 119 pojedynczych 
grobach oraz w 34 grobach w których zostało pochowanych 3-5 żołnierzy 
pochowano łącznie 240 żołnierzy. Z przeprowadzonej w 1922 r. rewizji cmentarza 
zachował się jego plan oraz nazwiska pochowanych osób. Z tego spisu znanych jest 

1023  Petrová M. 2007. Vojenské hroby a cintoriny v okrese Snina. Prvá svetová vojna – boje w 
Karpatach. Humenne, s. 49.
1024  Petrová M. 2007. Op. cit., s. 49.

Ryc. 160. Ruský Potok – plan cmentarza (rys. L. 
Kostulski).
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26 nazwisk żołnierzy, będących w większości pochodzenia czeskiego. Pozwala to 
przypuszczać, że mogli być tu pochowani również żołnierze rosyjscy1025. W 1996 r. 
cmentarz został odnowiony – wzniesiono nowy drewniany krzyż, zrekonstruowano 
groby i osadzono nowe krzyże. Ze starego zadrzewienia pozostały centralne jawory. 
Groby są dobrze identyfikowalne, a cmentarz jest systematycznie wykaszany.

Čiščovaty (okolice Runiny) – cmentarz o powierzchni 961 m2 obejmuje 67 
grobów, z czego 60 pojedynczych mogił a siedem z 3-5 żołnierzami. Łącznie 
zostało tu pochowanych 90 nieznanych, przeważnie rosyjskich żołnierzy. Groby 
ułożone są w dwóch rzędach, w centrum stał nieistniejący obecnie drewniany 
krzyż prawosławny. Cmentarz ogrodzony był drewnianym płotem z bramką 
wejściową1026. Do roku 2007 cmentarz był cały zarośnięty, obecnie cmentarz jest 
oczyszczony, ogrodzony, na nagrobkach osadzono łacińskie krzyże, a w centrum 
wzniesiono centralny krzyż.

Ulič – cmentarz wo-
jenny z 1917 r. posiada 
powierzchnię 663 m2 (451 
m² )1027 i usytuowany jest 
na zachód od cerkwi grec-
kokatolickiej, gdzie two-
rzy osobną część obecne-
go cmentarza. Zachował 
się plan cmentarza z 1921 
r. z nazwiskami pocho-
wanych osób (Ryc. 161). 
Pochowanych jest na nim 

71 żołnierzy, z czego 61 w pojedynczych mogiłach, w trzech zbiorowych – po 
dwóch żołnierzy, a w jednym grobie 3-5 żołnierzy. Z pochowanych tu żołnierzy 
62 należało do armii austriacko-węgierskiej, a 9 – rosyjskiej. Znanych z nazwi-
ska jest 45 żołnierzy, spośród których 39 jest austriacko-węgierskich i 6 rosyj-
skich1028. Nieznanych jest 26 żołnierzy. Pośród pochowanych tu żołnierzy znajdu-
je się mogiła księcia Aleksandra Aleksejowicza z carskiego rodu Romanowych, 
naczelnego generała sztabu, który zginął podczas inspekcji na Majkovej łące pod 
wsią Zboj, od strzałów żołnierzy węgierskich. Na cmentarzu pochowany jest po-
nadto rosyjski generał Mikołaj Mikołajewicz Mirbach1029. 

1025  Petrová M. 2007. Op. cit., s. 50.
1026  VHA (Wojenne Historyczne Archiwum), f. VHC, šk 56, obec Runina.
1027  http://www.kvhbeskydy.sk/index.php/2010/06/03/vojnovy-cintorin-z-prvej-svetovej-vojny-v-
obci-ulic/
1028  XXXIV. Vychodoslovensky tabor ochrancov prirody. 2010. Nova Sedlica, s. 24.
1029  VHA, f. VHC, šk 56, obec Ulič.

Ryc. 161. Ulič – plan cmentarza (Rys. L. Kostulski). 



376 MONOGRAFIE BIESZCZADZKIE  15 (2014)

Zboj – cmentarz wojenny z 1917 r. znajduje się w północnej części 
obecnego cmentarza. Pochowanych jest na nim 203 żołnierzy, spośród 
których 197 było pochodzenia rosyjskiego. Z nazwiska znanych jest sześciu 
węgiersko-austriackich żołnierzy i jeden rosyjski1030. Nieznanych jest 206 
rosyjskich żołnierzy. Na cmentarzu znajduje się 115 pojedynczych mogił, 
sześć z dwoma i 21 grobów z 3-5 żołnierzami. Dawniej na krzyżu była 
zawieszona tablica z czeskim tekstem: Zde odpočiva 190 vojinu padlých ve 
světové válce v roce 1914-1915. Známych dle jména 6, neznámych 1841031. Na 
cmentarz przeniesiono w latach późniejszych dodatkowo 13 żołnierzy, którzy 
zginęli w pobliskich lasach - wyjaśnia to rozbieżność pomiędzy oficjalnymi 
danymi (203) a informacją na tabliczce na krzyżu (190). Obecnie cmentarz 
jest zadbany a mogiły dobrze identyfikowalne. Wieś ma w planie pełną 
rekonstrukcję cmentarza według powojennego stanu. 

Nowa Sedlica – na tzw. Zimovčakovej łące znajduje się mogiła rosyjskiego 
żołnierza, którego ciała prawdopodobnie nie przeniesiono na cmentarz 
wojenny1032. Na cmentarzu znajdują się dwa pomniki poświęcone ofiarom UPA. 
Ostatnim był grób nieznanego rosyjskiego żołnierza na Geborovej, który zginął 
tu podczas I wojny światowej. Na Vasiľcovej łące zachowały się ślady dawnego 
cmentarza sowieckich żołnierzy – ciała ekshumowano w 1946 r. i przeniesiono 
na wojenny cmentarz w Michalovcach1033. 

Ostrožnica – na powierzchni 172 m2 znajduje się 7 grobów, z czego dwa 
pojedyncze, a pięć zbiorowych, z 84 pochowanymi żołnierzami. Znanych 
z nazwiska jest 44 żołnierzy, spośród nich 36 to żołnierze armii austriacko-
węgierskiej a 8 – rosyjscy. Mogiły są ułożone w dwóch rzędach. Cmentarz był 
założony w 1917 r. Pośrodku cmentarza znajduje się duży dębowy krzyż, który 
był przeniesiony z jednego z grobów na centralne miejsce1034. 

Ruskĕ – tu znajdowały się dwa cmentarze wojenne. Jeden przy cerkwi, gdzie 
w niezależnych grobach pochowanych było 14 nieznanych żołnierzy. Drugi jest 
częścią obecnego cmentarza, znajduje się na jego skraju i ma powierzchnię 395 
m2. W 17 grobach z 3-5 żołnierzami i w dwóch zbiorowych pochowanych jest 
łącznie blisko 100 nieznanych żołnierzy. Do 1921 r. były na cmentarzu tylko 
3 groby. W 1922 r. złożono tu ciała poległych żołnierzy z okolicznych lasów. 
Groby są identyfikowalne (Fot. 80).

1030  XXXIV. Vychodoslovensky tabor ochrancov prirody. 2010. Nova Sedlica, s. 24. 
1031  „Tu spoczywa 190 żołnierzy poległych w II wojnie światowej, w 1914-1915. Znane nazwiska 
6, nie znane 184”.
1032  Petrová M. 2007. Op. cit., s. 53.
1033  Martin Drobňák 2010. XXXIV, Východoslovenský tábor ochrancov prírody s medzinárodnou 
účasťou. Nová Sedlica, s. 22-23.
1034  Petrová M. 2007. Op. cit. s. 53
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Smolnik – cmentarz wojenny znajduje się w miejscu cmentarza grzebalnego 
i pochowanych jest na nim łącznie 124 nieznanych żołnierzy w 17 mogiłach zbio-
rowych. Groby ułożone są w trzech rzędach, a cmentarz był pierwotnie ogrodzony 
drewnianym płotem. Na skraju cmentarza znajduje się Boża Męka (krzyż przy-
drożny). W latach 2007 –2010 cmentarz został odnowiony i ogrodzony (Fot. 81). 

Starina – znajduje się nad rzeką Cirocha. W 82 pojedynczych i w dwóch 
zbiorowych z pięcioma ciałami było pochowanych łącznie 116 żołnierzy. Zacho-
wał się imienny wykaz żołnierzy, nie wiadomo jednak w których są pochowani 
mogiłach i kiedy zginęli. Groby były ułożone w półokręgu i posiadały betonowe 
krzyże z podpisami. Pierwotny plan cmentarza nie zachował się. Podczas wy-
siedlania, przy budowie zbiornika Starina, cmentarz był zlikwidowany a ciała 
przeniesiono na cmentarz emigrantów w Stakcinie. Złożono ciała grupowo, co 
najmniej do 14 grobów, na których znajduje się obecnie 6 betonowych krzyży. 
Obecny stan grobów jest bardzo zły. 

Velka Polana – dwa wojenne cmentarze. Jeden z nich położony jest blisko 
ruin starej cerkwi greckokatolickiej (Fot. 82). W 298 pojedynczych i 12 grobach 
zbiorowych z 3-5 żołnierzami pochowanych jest łącznie 340 nieznanych żołnierzy. 
Plan pierwotnego cmentarza się nie zachował (Ryc. 162). Prace rekonstrukcyjne 
wykonano w oparciu o idee głównego architekta grobów wojennych, wybitnego 
słowackiego architekta Dušana Jurkoviča. Zwraca uwagę kamienna rotunda, która 
była wzniesiona z materiału z ruin pobliskiej cerkwi greckokatolickiej (Fot. 83). 

Drugi, tzw. „Rusky cintorin”, znajduje się na wzniesieniu Hodošik w ma-
sywie Kučalatej (851 m n.p.m.). Jest to najwyżej położony wojenny cmentarz 
z I wojny światowej na Słowacji. Na powierzchni 210 m2, w 86 grobach, z czego 
40 pojedynczych, 34 – z 3-5 żołnierzami i w 12 grobach zbiorowych z pięcioma 
żołnierzami, pochowanych jest łącznie 220 nieznanych żołnierzy - prawie wszy-
scy rosyjscy. Groby ułożone są dokoła w pięciu rzędach. Pośrodku umieszczony 
jest krzyż. Z relacji wynika, że mogiły oficerów były oznakowane żelaznymi 
krzyżami, natomiast żołnierzy niższych rangą – drewnianymi. W centralnej czę-

Fot. 81. Smolnik – odnowiony cmentarz 
wojenny (stan na 2012 r.; fot. G. Holly).

Fot. 80. Ruskĕ – odnowiony cmentarz 
wojenny (stan na 2012 r.; fot. G. Holly).
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Fot. 82. Velka Polana – 
Hodošik – najwyżej zloka-
lizowany cmentarz wojenny 
na Słowacji, fot. G. Holly. 

Ryc. 162. Velka Polana 
(Hodošik) szkic pierwotnej 
kompozycji najwyżej zloka-
lizowanego cmentarza wo-
jennego na Słowacji (Rys. L. 
Kostulski).

Fot. 83. Velka Polana – 
Rotunda na cmentarzu 
wojennym, fot. G. Holly. 
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ści stał drewniany krzyż, a całość ogrodzona była drutem i żywopłotem z głogu. 
Dokoła cmentarza wysadzony był świerk. Na krzyżach znajdowały się tabliczki 
z danymi o pochowanych żołnierzach1035. 

Zvala – na powierzch-
ni 394 m2 było pochowa-
nych łącznie 288 nie-
znanych żołnierzy rosyj-
skich1036. Groby były upo-
rządkowane w sześciu rzę-
dach (Ryc. 163). W czasie 
istnienia wsi stanowił on 
część cmentarza komu-
nalnego. Był wykaszany 
a groby dały się identy-
fikować. Po wysiedleniu 
mieszkańców i likwidacji 
wioski cmentarz podupadł 
i jest źle zachowany. 

Oprócz cmentarzy 
zlokalizowanych w gra-
nicach zabudowy, zakła-

dano cmentarze w miejscach rozegranych bitew. I tak na Vasil’covej luce 
znajdował się wojenny cmentarz żołnierzy rosyjskich. W 1946 r. ciała eks-
humowano i przeniesiono na wojenny cmentarz w Michalovcach. Na Santo-
wej polance znajduje się obecnie pomnik rosyjskiego żołnierza Gładyszewa. 
Dawniej znajdowała się tu ziemna mogiła z drewnianym krzyżem z tabliczką. 
Na początku lat 60. XX w. zbieg okoliczności zrządził, że nie została zapo-
mniana. Pewna studentka, odpoczywając w pobliżu mogiły przypomniała so-
bie o ogłoszeniu prasowym, w którym rodzice poszukiwali miejsca spoczyn-
ku swojego syna. Informacja na tabliczce odpowiadała opisowi z ogłoszenia. 
Tak rodzice w 1962 r., dowiedzieli się o miejscu pochówku swojego syna, 
którego ciało zostało przeniesione na cmentarz w Humennem. Natomiast w 
1963 r. postawiono istniejący do dziś pomnik. 

Wzdłuż głównego łuku Karpat widoczne są do dziś także ślady działań z 
II wojny światowej. Najlepiej widoczne ślady okopów z II wojny światowej 
zachowały się w siodle pod Vysokim Vierchem, Borsukiem i na Vasil’covej 
lúke. W siodle Borsuka przebiegała górna strefa tzw. Węgierskiego traktu, 

1035  Petrová M. 2007. Vojenské hroby a cintoriny v okrese Snina. Prvá svetová vojna – boje w 
Karpatach. Humenne, s. 55.
1036  VHA, f. VHC, šk 56, obec Zvala.

Ryc. 163. Zvala – plan cmentarza wojennego.
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który był budowany w czasie II wojny światowej do celów wojskowych. 
Jednakże w granicach badanego obszaru nie występuje ani jeden cmentarz z 
II wojny światowej. Ekshumowane w okolicy ciała przeniesiono w 1946 r. na 
wojenny cmentarz w Michalovcach (poza granicami badanego obszaru). 

13.6.4. Cmentarze wojenne w ukraińskiej części

Na terenie Użańskiego Parku Narodowego również toczyły się intensywne 
walki podczas I i II wojny światowej. Pamiątką tamtych wydarzeń są, stopniowo 
odrestaurowywane w ostatnich latach, opuszczone i zapomniane cmentarze 
wojenne oraz pozostałości po systemie obrony Arpada, budowanym przez 
Węgrów w latach 1939–1944 wzdłuż karpackiego grzbietu. 

W 2012 r. na terenie Użańskiego Parku Narodowego pracowała międzyna-
rodowa ekipa w ramach 
akcji „Śladami zapomnia-
nej wojny”, zorganizowana 
przez ekspedycję Skautów 
„Halicka Ruś” i Użański 
PN oraz Klub Wojskowej 
Historii „Beskidy” ze Sło-
wacji. Wolontariusze dotarli 
do planu cmentarza wojen-
nego w Wielkim Bereznym 
(Ryc. 164), który nawiązuje 
do kompozycji cmentarzy 
po słowackiej stronie. 

We wsi Wołosianka zidentyfikowano zapomniany cmentarz wojenny z I wojny 
światowej, pochodzący z 1916 lub 1917 r., na którym pochowano 687 żołnierzy 
w 29 wojskowych mogiłach – 25 pojedynczych 4 dużych zbiorowych1037. W 
czasie II wojny światowej pochowano tu jednego żołnierza węgierskiego Istvana 
Kara oraz dwóch żołnierzy radzieckich. 

Zespół wolontariuszy ukraińsko-rosyjsko-słowackich odrestaurował także na 
szczycie Czeremchy (1 130 m n.p.m.) zniszczony cmentarz wojenny o powierzchni 
ok. 10 ha, na którym było pochowanych ponad 650 żołnierzy armii rosyjskiej i 
austro-węgierskiej (Fot. 84-85). Góra Czeremcha, położona w rejonie Przełęczy 
Użockiej, miała ważne strategiczne znaczenie. W latach 1914-1917 miała tu 
miejsce ważna bitwa pomiędzy wojskami rosyjskimi a austro-węgierskimi. 

Na terenie wsi Użok wykonano prace restauracyjne na zapomnianej kwaterze 
wojennej z I wojny światowej położonej w pobliżu drewnianej cerkwi. Na 

1037  Kuzowić,www. zakarpattya.net.ua

Ryc. 164. Wielkij Bereznyj – plan cmentarza wojennego 
(Rys. L. Kostulski).
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Fot. 84. Cmentarz wojenny na zboczach Czeremchy podczas prac rekonstrukcji, fot. G. Holly. 

Fot. 85. Piaskowiec z napisem w języku węgierskim z datą 1915 r. – ślad po dawnym 
cmentarzu wojennym – stan na 2013 r., fot. G. Holly.  

podstawie dokumentów zebranych przez Klub Wojennej Historii „Beskidy” 
ustalono, że na cmentarzu zostało pochowanych 115 żołnierzy armii rosyjskiej 
i austro-węgierskiej w 4 indywidualnych i 1 zbiorowym grobie1038. Pozostałe 

1038  Bural’ M. 2011. Vojnové cintoríny okresu Velykyj Bereznyj (Ukrajina – Zakarpatská oblasť) I, 
II, III. www. kvhbeskydy.sk; Leszko, http://www.vsapravda.info
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kwatery i mogiły wojenne odnotowano we wsiach Użok – 3 mogiły na cmentarzu 
żydowskim, Zabrodzie – 153 pochówki (na cmentarzu grzebalnym) i Domaszyn 
– 1 grób (cmentarz grzebalny).

Na terenie Nadsiańskiego Parku Krajobrazowego występują ślady cmentarza 
wojennego w Siankach (kilkanaście mogił ziemnych przy cerkwi prawosławnej) 
oraz kwatery w Jabłonce Niżnej, stanowiące część cmentarza grzebalnego. Ślady 
cmentarzy wojennych zostały odnalezione poza obszarem badań – na terenie 
Samborszczyzny. 

Podsumowując, na terenie pogranicza polsko-słowacko-ukraińskiego 
zauważalne są ślady 38 cmentarzy i kwater z I wojny światowej (Ryc. 165). 
Strategiczne położenie geopolityczne badanego obszaru w masywie Karpat, 
pomiędzy ważnymi Przełęczami Użocką i Łupkowską, sprawiało że tereny te 
zawsze ucierpiały podczas działań wojennych. Cmentarze wojenne w tej części 
regionu nie stanowiły tak wspaniałych nekropolii, jakie możemy zaobserwować w 
Beskidach Zachodnich. Miejsca pochówków stanowiły ziemne mogiły zbiorowe 
lub pojedyncze, z osadzonym drewnianym krzyżem. Opuszczone szybko ulegały 
zapomnieniu, a przyroda zacierała stopniowo miejsca pochówków. Największe 
zasługi w dotarciu do źródeł historycznych i restauracji w terenie zarośniętych 
cmentarzy wniósł Klub Wojskowej Historii „Beskidy” ze Słowacji. Dzięki ich 
inicjatywie większość cmentarzy z terenu Słowacji i Zakarpacia (Ukraina) została 
odnowiona i udokumentowana oraz udostępniona dla zwiedzających, poprzez 
zainstalowanie tablic informacyjnych oraz informacji na stronie internetowej. 
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Ryc. 165. Cmentarze i kwatery wojenne istniejące (potwierdzone w źródłach) na 
pograniczu polsko-słowacko-ukraińskim (stan zachowania – 2012 r.); 1 – liczba 
cmentarzy, 2 – liczba kwater.
Źródło: opracowanie własne na podstawie inwentaryzacji terenowej Petrová 2007; 
Schubert 1992; Slepcov 2003; http://www.kvhbeskydy.sk;http://zakarpattya.net.ua/
Zmi/80381-Viiskovi-pokhovannia-Velykobereznianskoho-raionu-Zakarpattia;http://
groby.radaopwim.gov.pl


