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ZABYTKOWE CMENTARZE CHRZEÂCIJA¡SKIE W BIESZCZADACH
mentarz to z ∏aciƒskiego cimenterium, z greckiego koimeterion – „miejsce snu” lub „miejsce
spokoju”. Tak bowiem pierwsi chrzeÊcijanie okreÊlali
swoje miejsca pochówków, traktujàc Êmierç jako sen
w oczekiwaniu na Sàd Ostateczny. Cmentarze wiele
mówià o ludziach, którzy opiekujà si´ nimi. Âwiadczà
o ich stosunku do Êmierci, wra˝liwoÊci na pi´kno,
a tak˝e o ich mi∏oÊci do tych, którzy ju˝ odeszli. I ta
emocjonalna wi´ê jest istotnym warunkiem trwa∏oÊci
cmentarzy. Znajduje to odzwierciedlenie w Bieszczadach. Kiedy bowiem opustosza∏y pó∏ wieku temu
wsie bieszczadzkie, w zapomnienie popad∏y cmentarze. Najwi´ksze zniszczenia dotkn´∏y p∏d.-wsch.
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cz´Êç regionu, gdzie do dziÊ z przesz∏o 50 cmentarzy
zachowa∏o si´ 20, Êladowo 12, a nie istnieje – 22.
Przetrwa∏o na nich przesz∏o 60 nagrobków, a proces
ich niszczenia, choç przebiega powoli, post´puje niezmiennie (patrz mapa).
Cmentarze sà tak˝e rodzajem archiwum, bowiem
„...wczoraj to jest dziÊ, jeno od nas w przesz∏oÊç odsuni´te...”, jak to poetycko wyrazi∏ Cyprian K. Norwid. Mo˝na wi´c zapytaç, jak daleko w przesz∏oÊç
odsuni´te? Odpowiedzi na pewno nie u∏atwi wizyta
na cmentarzach. Na nich zachowa∏y si´ jedynie XIXi XX-wieczne nagrobki, a pami´ç o tych, co odeszli,
utrwali∏y jedynie ksi´gi zmar∏ych.

1. Rabe k. Czarnej, widok na cerkiew i cmentarz przycerkiewny oraz niektóre nagrobki. Wszystkie fot. G. i W. Holly.
1. Rabe near Czarna, view of church, church cemetery and some of the gravestone. All photos: G. and W. Holly.
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2. Stan zachowania Êwiàtyƒ i cmentarzy w p∏d.-wsch. cz´Êci Bieszczadów.
2. State of preservation of churches and cemeteries in the south-eastern part of Bieszczady Mts..

Przypuszcza si´, ˝e poczàtki cmentarzy przycerkiewnych, jakie w przesz∏oÊci licznie wyst´powa∏y
w Bieszczadach, zazwyczaj si´ga∏y czasów budowy
Êwiàtyni. Cerkwie, które istnia∏y w okresie mi´dzywojennym, by∏y najcz´Êciej wzniesione ju˝ jako drugie lub trzecie z kolei, przy czym ich lokalizacja na
ogó∏ nie ulega∏a zmianie. Mo˝na wi´c przypuszczaç,
˝e i miejsca pochówków by∏y sta∏e, na co wskazywa∏oby za∏o˝enie najstarszych cmentarzy w XVI w.
Poczàwszy od koƒca XVIII w., cmentarze zak∏adano
tu˝ za cerkiewnym lub koÊcielnym ogrodzeniem.

Organizacja cmentarzy
Symbolicznym oddzieleniem sfery sacrum i profanum by∏y ogrodzenie i brama cmentarna. Ogrodzenie
wykonywano z materia∏ów naj∏atwiejszych do zdobycia, a wi´c z ˝erdzi lub piaskowca o charakterze
p∏ytowym, który uk∏adano ÊciÊle warstwami, tak jak
le˝a∏ w z∏o˝u, a jedynie boczne p∏aszczyzny wyrównywano z grubsza ciosakiem. Mur kamienny
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w chrzeÊcijaƒstwie symbolizowa∏ zabezpieczenie
i os∏on´ przed z∏em. Ponadto spe∏nia∏ funkcj´ praktycznà – chroni∏ przed wtargni´ciem zwierzàt na teren cmentarza. Do dziÊ fragmenty muru kamiennego
zachowa∏y si´ fragmentarycznie w Berehach Górnych i Caryƒskiem. Lepiej zachowane wyst´pujà
przy cerkwiach w dolinie Os∏awy (Turzaƒsk, Komaƒcza, Radoszyce).
Na tak wydzielonej przestrzeni cmentarza zazwyczaj obowiàzywa∏ okreÊlony porzàdek. Wed∏ug
dawnej tradycji groby zwrócone by∏y w kierunku
wschodnim, natomiast nagrobki osób duchownych
w kierunku zachodnim. Na cmentarzach bieszczadzkich trudno odnaleêç jednolity system rzàdzàcy rozmieszczeniem grobów w przestrzeni. Mo˝na zaobserwowaç zorientowanie ich w kierunku wschodnim,
jak np. na cmentarzu w Bystrem. Jednak˝e najcz´Êciej sà one rozmieszczone w ró˝nych kierunkach
i w systemie nieuporzàdkowanym (choç mo˝liwe, ˝e
ich pierwotne usytuowanie mog∏o ulec zmianie
w póêniejszym czasie).
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3. Równia, widok na cerkiew i cmentarz przycerkiewny.
3. Równia, view of church and church cemetery.
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4. Berehy Górne, widok na cmentarz przycerkiewny. Na nagrobkach widoczne sà krzy˝e wed∏ug schematu ∏aciƒskiego i bizantyƒsko-ruskiego.
4. Berehy Górne, view of church cemetery. The gravestones feature crosses designed according to Latin and Byzantine-Ruthenian schemes.

Cmentarz dla ka˝dej spo∏ecznoÊci jest miejscem
szczególnym. Sposób jego zorganizowania, epitafia,
zawarta w nich symbolika odzwierciedlajà odr´bnoÊç
kultury ludzi go tworzàcych. „Podobnie jak nie ma
dwu ludzi ca∏kowicie identycznych pod wzgl´dem
psychicznym, tak samo nie ma i nie by∏o nigdy dwu
identycznych kultur” twierdzi∏ Kazimierz Dobrowolski1. Ró˝norodnoÊç kultur w rozwoju dziejowym jest
zjawiskiem odwiecznym i niezmiennym. Ale obok
ró˝norodnoÊci mo˝emy stwierdziç wiele faktów
i przebiegów rozwojowych zgodnych lub podobnych.
Zjawisko to znajduje odzwierciedlenie w kulturze duchowej i materialnej dawnych mieszkaƒców
Bieszczadów – Bojków i ¸emków. Obrz´d zwiàzany
z pogrzebem nale˝a∏ w ich tradycji do najbardziej
rozbudowanych, na co sk∏ada∏ si´ Êwiat guse∏ i przesàdów. Same pochówki charakteryzowa∏y si´ równie
archaicznà, lecz mniej zró˝nicowanà formà. Roman
Reinfuss, badajàcy te tereny w latach 30. XX w.,
pisa∏: „Na ¸emkowszczyênie zachodniej i Êrodkowej
krewni pami´tajà o grobach swoich bliskich, znaczàc
je drewnianemi, starannie wykonanemi krzy˝ami.
W dolinie Os∏awy, za wzorem sàsiednich Bojków,
groby sà zupe∏nie zaniedbane, a nad poros∏emi trawà
kopczykami wznoszà si´ maleƒkie krzy˝yki, nie
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przekraczajàce 30 cm wysokoÊci” 2. Trudno jest dziÊ
oceniç, jaki by∏ stosunek Bojków do samych pochówków, gdy˝ autochtoniczna ludnoÊç zosta∏a wysiedlona. Jednak˝e faktem jest, ˝e groby by∏y tak
skromne, jak ˝ycie ludzi, których prochy kry∏y.
W latach 1987-1992 pod patronatem Spo∏ecznej
Komisji Opieki nad Zabytkami Sztuki Cerkiewnej
Towarzystwa Opieki nad Zabytkami przeprowadzono w Bieszczadach prace konserwatorskie i inwentaryzacyjne na 18 cmentarzach greckokatolickich3.
Z zebranego materia∏u wynika, ˝e powszechnie wyst´powa∏y tu mogi∏y ziemne, oznakowane drewnianymi krzy˝ami (krzy˝e te nie przetrwa∏y) lub kamieniami, z wyrytymi niekiedy znakami krzy˝a. Tylko nieliczne rodziny ch∏opskie, bogate lub same parajàce
si´ kamieniarstwem, jak te˝ rodziny w∏aÊcicieli ziemskich, urz´dników i ksi´˝y mog∏y pozwoliç sobie na
bardziej okaza∏e nagrobki. By∏y to kamienne coko∏y
zwieƒczone kamiennymi lub ˝eliwnymi krzy˝ami.
Rzadko pochodzi∏y one z cechowych pracowni rzeêbiarzy, kamieniarzy czy odlewni. Âwiadczy o tym
fachowoÊç formy, wi´kszy kunszt w zdobnictwie
i precyzja wykonania. Najbardziej znane w regionie
warsztaty kamieniarskie znajdowa∏y si´ w Samborze
i Turce, zaÊ odlewnia w Cisnej.

NEKROPOLIE
W warsztatach kamieniarskich powszechnie
stosowany by∏ piaskowiec, co wynika z obfitoÊci
tego surowca. Piaskowce ponadto wzgl´dnie ∏atwo
poddajà si´ obróbce i charakteryzujà si´ du˝à odpornoÊcià na dzia∏anie czynników atmosferycznych.
Dobór piaskowca ma oczywiÊcie znaczenie tak˝e
w przypadku sposobu i tempa wietrzenia. Istotnà
przyczynà tego zró˝nicowania jest zmiennoÊç sk∏adu
i struktura tych ska∏. Do sk∏adników najbardziej
odpornych na dzia∏anie czynników atmosferycznych
nale˝à ziarna kwarcu, zaÊ do najmniej odpornych zalicza si´ skalenie4. Dlatego te˝ o umiej´tnoÊci rzemieÊlników Êwiadczy nie tylko forma, ale równie˝
dobór odpowiedniego rodzaju piaskowca.

Symbole i inskrypcje nagrobne
G∏´boka wiara oraz czeÊç dla zmar∏ych i troska
o spokój ich dusz sà g∏ównymi pobudkami do ozdabiania nagrobków. Umieszczone na nich znaki, symbole i napisy pozwalajà identyfikowaç zmar∏ych, ale
wià˝à si´ tak˝e ze stosunkiem ˝ycia do Êmierci.
L´k przed Êmiercià i zagadnienia eschatologii towarzyszà nieodmiennie ka˝demu cz∏owiekowi. Do

5. Smolnik, cmentarz. Kamienny cokó∏ nagrobka z rozetà.
5. Smolnik, cemetery. Stone socle of gravestone with rosetta.

rzadkoÊci nale˝à nagrobki wykonane w∏asnor´cznie
dla samego siebie. Na cmentarzu w Berehach Górnych spoÊród ponad stu nagrobków, jakie przetrwa∏y
wojn´, zachowa∏o si´ do dziÊ zaledwie jedenaÊcie.
Kilka zosta∏o wykonanych przez miejscowy, amatorski warsztat kamieniarski rodziny Buchwaków.
Najciekawszym z nich jest w∏aÊnie nagrobek sk∏adajàcy si´ z kamiennego coko∏u zwieƒczonego krzy˝em, wykonany w 1926 r. przez Hrycia Buchwaka
dla siebie. Do dziÊ przetrwa∏ jedynie cokó∏, na którym znajdujà si´ wykute symbole chrzeÊcijaƒskie
i inskrypcje zapisane jednym ciàgiem, z przypadkowym dzieleniem wyrazów i bez zaznaczenia przerw
mi´dzy nimi. Autor wys∏awia w nich Boga, ˝egna si´
ze swojà ˝onà i dzieçmi, dodajàc im otuchy oraz informuje, ˝e Hryç w∏asnor´cznie wykona∏ ów nagrobek.

6. Chmiel. P∏yta nagrobna z 1641 r. pochodzàca z cmentarza
przycerkiewnego.
6. Chmiel. Tomb slab from 1641 from the church cemetery.
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7. Berehy Górne, cmentarz. Nagrobek Hrycia Buchwaka – widok kamiennego coko∏u z trzech stron z inskrypcjami i symbolikà religijnà.
7. Berehy Górne, cemetery. Tombstone of Hryc Buchwak – view of stone socle with inscriptions and religious symbolic on three sides.

Jest to zarazem rzadki przypadek tak d∏ugiej inskrypcji, gdy˝ zazwyczaj zamieszczano tylko krótkie
informacje o zmar∏ym, zawierajàce imi´ i nazwisko,
dat´ urodzenia i Êmierci. Oprócz inskrypcji na nagrobku Hrycia Buchwaka znajdujà si´ równie˝ symbole religijne: kràg, krzy˝ i kielich. Kràg oznacza
jednoÊç, absolut i doskona∏oÊç, symbolizuje niebo
w opozycji do ziemi lub te˝ ducha – do materii5. Jako
linia nieskoƒczona, niemajàca poczàtku ani koƒca,
kràg zwiàzany jest tak˝e z czasem i nieskoƒczonoÊcià. Kielich natomiast jest symbolem eucharystii
i oznacza wiar´, êród∏o duchowego ˝ycia i napój
nieÊmiertelnoÊci. Krzy˝ w chrzeÊcijaƒstwie jest symbolem wiary i zbawienia. Na nagrobku w Berehach
Górnych krzy˝ jest wykonany wed∏ug schematu
∏aciƒskiego.
W sztuce sakralnej wykszta∏ci∏y si´ ró˝ne formy
krzy˝a i niektóre z nich widaç równie˝ na cmentarzach bieszczadzkich. Przez wieki obszar ten by∏ bowiem pograniczem, gdzie styka∏y si´ i przenika∏y nawzajem dwie wielkie tradycje religijno-kulturowe –
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zachodnia (∏aciƒska) i wschodnia (bizantyƒsko-ruska).
Dlatego te˝ na terenie Bieszczadów obecne sà krzy˝e
wykonane wed∏ug dwóch schematów ikonograficznych: ∏aciƒskiego (rzymskokatolickiego) i bizantyƒsko-ruskiego. Dla koÊcio∏a rzymskokatolickiego
charakterystyczne sà krzy˝e jednoramienne. Figura
rozciàgni´tego na krzy˝u Jezusa Chrystusa jest
u∏o˝ona frontalnie, z g∏owà opadajàcà na piersi.
Najcz´Êciej ma wyprostowane trzy palce w geÊcie
b∏ogos∏awieƒstwa oraz stopy za∏o˝one jedna na
drugà, przybite jednym gwoêdziem. Biodra postaci
przes∏ania perisonium, czyli przepaska zwiàzana na
prawym biodrze. Krzy˝e kr´gu bizantyƒsko-ruskiego
majà dwa lub trzy ramiona. Dolne, nieco krótsze rami´, odpowiada suppedaneum, na którym spoczywa∏y nogi Chrystusa. Poprzeczka ta w greckiej tradycji
ustawiona jest w pozycji horyzontalnej. Natomiast
w tradycji ruskiej przebiega pochy∏o, wskazujàc na
niebo i na Êwiat podziemi, co wià˝e si´ zarazem ze
zbawieniem jednego z ukrzy˝owanych towarzyszy
Jezusa i pot´pieniem drugiego. Ze wzgl´du na
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ukoÊne u∏o˝enie poprzeczki, dolna cz´Êç krzy˝a
przybiera ponadto kszta∏t greckiej litery X (Chi),
stajàc si´ symbolem krzy˝a Êw. Andrzeja Aposto∏a,
patrona prawos∏awia6. Czasami te˝ na krzy˝ach
charakterystycznych dla koÊcio∏ów wschodnich
umieszczone jest trzecie, krótkie rami´ górne, symbolizujàce tabliczk´, na której zapisana by∏a wina
Chrystusa – INRI, co jest skrótem od „Jezus z Nazaretu, Król ˚ydowski” (Jesus Nasarenus Rex Judaeorum). Figura rozciàgni´tego na krzy˝u Jezusa Chrystusa jest tu równie˝ u∏o˝ona frontalnie, z g∏owà
opadajàcà na piersi. Jednak˝e d∏onie Chrystusa sà
zaciÊni´te, nogi oparte o suppedaneum, a stopy u∏o˝one obok siebie i przybite osobno.

Symbolika roÊlinna
Na cmentarzu w Beniowej przetrwa∏y dwa bezimienne nagrobki, na których nie ma wykutego krzy˝a,
lecz dzban i kwiat. Dzban symbolizuje ˝ycie ziemskie, przyjmowanie i otrzymywanie7. Kwiat natomiast jest symbolem pi´kna, a tak˝e nietrwa∏oÊci
i przemijania. Ze wzgl´du na promieniste u∏o˝enie
p∏atków mo˝e on mieç odniesienie równie˝ do dawnego kultu solarnego.

9. Beniowa, cmentarz. Nagrobek z kwiatem – stan z 2001 r.
9. Beniowa, cemetery. Gravestone with flower – state in 2001.

8. Beniowa, cmentarz. Nagrobek z dzbanem.
8. Beniowa, cemetery. Gravestone with jug.

G∏´bokà symbolik´ mia∏y w przesz∏oÊci równie˝
drzewa, które sadzono na cmentarzach w pobli˝u
mogi∏. Z czasem przyrod´ cmentarza zdominowa∏y
gatunki zimozielone, symbolizujàce ˝ycie wieczne
(np. tuje, barwinek) i smutek (cyprysy, cypryÊniki).
W póêniejszym okresie wzgl´dy estetyczne przyczyni∏y si´ do wysadzania równie˝ innych roÊlin. Na
bieszczadzkich cmentarzach wyst´pujà lipy, jawory,
jesiony, modrzewie i Êwierki. Nisko Êciele si´ zwarty
dywan barwinka, przeplatany p∏atami chabra mi´kkow∏osego oraz smotrawy okaza∏ej. Sà to roÊliny, które
ze wzgl´du na swój dekoracyjny wyglàd by∏y dawniej sprowadzane z naturalnych siedlisk i wysadzane
w przydomowych ogródkach i na cmentarzach. Sà
one dziÊ cz´sto jedynym Êwiadectwem dawnej obecnoÊci cz∏owieka, znaczàc miejsca cerkwi, cmentarza
czy zagrody wiejskiej. Dlatego tak wa˝ne jest, ˝eby
otoczyç troskà te obiekty, które przetrwa∏y. Na
obszarze obecnego Bieszczadzkiego Parku Narodowego oraz jego otuliny obowiàzujà zalecenia majàce na celu ochron´ Êladów dawnej kultury materialnej, w tym równie˝ cmentarzy8. Mimo podwójnej
ochrony prawnej (prawo koÊcielne i administracyjne)9, powa˝nym problemem pozostaje nadal brak
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10. Smolnik k. Lutowisk, widok na cerkiew i cmentarz przycerkiewny.
10. Smolnik near Lutowiska. View of church and church cemetery.

Êrodków na profesjonalnà opiek´ konserwatorskà kamiennych nagrobków w ca∏ym regionie, które poddane procesowi wietrzenia niszczejà. Byç mo˝e ten
krótki artyku∏ przyczyni si´ do uwra˝liwienia na stan
zachowania zabytkowych cmentarzy w Bieszczadach
i zaowocuje skutecznà ich ochronà. Warto przy tym
pami´taç, ˝e „ka˝dy cmentarz tworzy pewnà ca∏oÊç,
na którà sk∏adajà si´ zasadniczo trzy elementy:
w∏aÊciwe pochówki znajdujàce si´ pod ziemià, obiekty naziemne (nie tylko nagrobki, ale i obiekty architektoniczne: kaplice, kostnice lub „grabarki”, ogrodzenie i bramy, rzadziej dzwonnice; do obiektów naziemnych nale˝à te˝ aleje i dró˝ki wyznaczajàce
uk∏ad cmentarza, a tak˝e jego podzia∏ na kwatery),
wreszcie elementem trzecim jest zieleƒ (drzewa
i krzewy). Ka˝dy z tych elementów powinien byç

osobno przedmiotem ochrony, ale nie nale˝y zapominaç, ˝e wszystkie one wspó∏tworzà cmentarz jako
ca∏oÊç. Dlatego opiekà otaczaç nale˝y ka˝dy z
poszczególnych elementów, nawet wtedy, gdy jako
osobny obiekt nie przedstawia on wielkiej wartoÊci
zabytkowej” – o czym przypomina∏ nie˝yjàcy ju˝ ks.
prof. Janusz S. Pasierb10.
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i po∏udniowej cz´Êci Kresów Wschodnich.

11. RoÊliny wysadzane na cmentarzach: smotrawa okaza∏a (Telekia speciosa), chaber mi´kkow∏osy (Centurea mollis), barwinek (Vinca minor).
11. Plans growing in cemeteries: Telekia speciosa, Centurea mollis, Vinca minor.
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12. Dêwiniacz Górny, cmentarz. Widok ogólny.
12. Dêwiniacz Górny, cemetery. General view.

HISTORICAL CHRISTIAN CEMETERIES IN THE BIESZCZADY MTS.
he purpose of the article is to bring the reader
closer to the history and losses of historical cemeteries in the Bieszczady Mts., which in the southeastern part of this region frequently constitute the
only material trace of the culture of the Bojko and
¸emko people. Once the local villages grew depopulated as a result of postwar resettlement campaigns, the cemeteries became doomed to oblivion.
Out of a total of more than fifty pre-1918 cemeteries
only twenty have survived and 22 are no longer
extant; there are traces of 12 objects. Over sixty
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nineteenth- and twentieth-century gravestones have
survived. The process of their destruction, albeit
slow, progresses steadily. The most interesting examples are to be found in Berehy Górne, Beniowa,
Wo∏osate and Dêwiniacz Górny. The stone pedestals,
crowned with stone or cast iron cross, feature epitaphs and diverse religious symbols. The cemeteries
are invariably associated with plants (linden, maple,
ash, larch, spruce, periwinkle, bluebottle and buphthalmum speciosa), producing a unique historicalnatural phenomenon which deserves to conserved.
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