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PRZEMYSKIE CMENTARZE

W Przemyślu, mieście o tysiącletniej historii, cmentarze 
stanowią istotny element jego krajobrazu kulturowego. Są 
odbiciem  historii miasta zawartej  w życiu  pojedynczych ludzi – 
jego mieszkańców. Oni tworzyli jego specyfikę i koloryt. 
W Przemyślu – wielonarodowościowym mieście Pogranicza,  był 
to klimat szczególny. Możemy go odnaleźć już tylko na 
zachowanych cmentarzach  -  w dziwnym brzmieniu nazwisk 
wyrytych na kamiennych nagrobkach, w różnorodności wyznań 
i symboli religijnych. Chcąc poznać miasto, trzeba zobaczyć jego 
cmentarze. 

Obecnie w granicach administracyjnych miasta 
zachowało się siedemnaście  cmentarzy. Osiem  z nich tworzy 
wyjątkowy w skali kraju kompleks nekropolii rozciągających się 
na południowym i wschodnim stoku wzgórza otaczającego  
miasto od południa – Zniesieniu.

Wśród nich, szczególne znaczenie ma  komunalny 
Cmentarz Główny założony ok. 1855 roku. Funkcjonujący do 
tego czasu  cmentarz „stary”, usytuowany na dawnym 
Przedmieściu Lwowskim, przy obecnej ul. Konarskiego,  był już 
przepełniony.  Nowa nekropolia  otrzymała symetryczny układ 
wyznaczony przez aleję główną, doprowadzającą do  
wybudowanej  w 1859 roku  kaplicy cmentarnej. Wokół alei
i kaplicy wkrótce  zaczęły powstawać okazałe nagrobki 
najbardziej znaczących  postaci XIX-wiecznego Przemyśla: 
wysokich urzędników cesarsko – królewskiej administracji i armii,  
dostojników obu kapituł  - łacińskiej  i greckokatolickiej,  ale także 
uczestników zrywów niepodległościowych, przedstawicieli nauki 
i sztuki. Zachowane tu nagrobki prezentują duże walory 
artystyczne  - najpiękniejsze wyszły spod dłuta rzeźbiarzy 
lwowskich, przede wszystkim Pawła Eutelego, Johanna 
Schimsera, Ludwika Tyrowicza, Juliana Markowskiego. Stąd też 
nieodparte skojarzenie z lwowskimi nekropoliami, a przede 
wszystkim cmentarzem łyczakowskim. Ich dopełnieniem jest 
kilkadziesiąt nagrobków z 1 połowy XIX wieku  przeniesionych tu  

ze starego cmentarza  - najstarszy z nich datowany jest na rok 
1806. Cmentarz był kilkakrotnie powiększany, w początkach XX 
wieku uzyskał zachowany do dzisiaj układ przestrzenny swej 
najstarszej, zabytkowej części. Otrzymał też wówczas, w 1909 
roku,  efektowne, neogotyckie ogrodzenie od ul. Słowackiego. 
Wszystkie tworzące go  elementy - układ przestrzenny 
podkreślony usytuowaniem na sfałdowanym stoku  wzniesienia, 
a także bogactwo form nagrobków w powiązaniu  z  wysoką,  
komponowaną  zielenią,  powodują,  że  cmentarz ten  
bezsprzecznie należy do najpiękniejszych nekropolii w kraju.

Inny charakter posiada usytuowany obok cmentarz 
żydowski. Powstał ok. 1860 roku. Otoczony jest murem 
wybudowanym w 1913 roku,  z bramą główną od ul. Słowackiego. 
Najstarsze nagrobki w formie kamiennych stel -  macew, głównie 
z przełomu XIX/XX stuleci, ozdobione płaskorzeźbami 
o tradycyjnej symbolice, zajmują środkową, najstarszą część 
nekropolii. Znajdują się tu także groby i upamiętnienia Żydów 
zamordowanych w czasie II wojny światowej. Cmentarz ten  
założony został z chwilą, gdy stary kirkut, usytuowany przy 
obecnej ul. Rakoczego,  funkcjonujący od XVI stulecia, był już 
przepełniony.  Aktualnie  jego teren  pozbawiony jest  nagrobków, 
wywiezionych stąd przez hitlerowców w czasie II wojny 
światowej, a jedynym świadectwem dawnego układu jest ceglany 
mur ogrodzeniowy oraz niewielka bramka łącząca cmentarz 
z dawnym założeniem szpitala żydowskiego.

Powyżej Cmentarza Głównego, przy meandrowo  
pnącej się w górę dawnej drodze fortecznej, obecnej 
ul. Przemysława, rozciąga się kompleks czterech cmentarzy 
z I wojny światowej. Ich powstanie wiąże się z rolą jako w czasie 
Wielkiej Wojny odegrała Twierdza Przemyśl. Znalazło tu miejsce 
wiecznego  spoczynku  tysiące żołnierzy poległych w trakcie 
krwawego, trzykrotnego oblężenia Twierdzy w latach 1914 - 1915. 
Poświęcenie cmentarzy miało miejsce 1 listopada 1916 roku.  
Obok siebie założono cmentarze dla żołnierzy armii: austro – 
węgierskiej, niemieckiej, rosyjskiej, a po przeciwnej stronie drogi -  
cmentarz żołnierzy niezidentyfikowanych (armii austro – 
węgierskiej). Otrzymały one stosunkowo skromną oprawę 
architektoniczną, jedynie cmentarz niemiecki posiada formę  
murowanego mauzoleum. Natomiast założony jednocześnie  
cmentarz dla żołnierzy armii austro – węgierskiej na Zasaniu, przy 
ul. B. Śmiałego,  ucieleśnia ideę cmentarza – pomnika obrońców 
Twierdzy. Oznaczony jest wysokim, żelaznym krzyżem z napisem 
MORTUIS PRO PATRIA, a także powiązaną z nim kompozycyjnie 
piękną kaplicą. Obecnie cmentarz ten jest  funkcjonalnie 
włączony  w powstały obok,  w  1939 roku,  cmentarz komunalny. 

W latach 20. XX stulecia, na części dawnego cmentarza 
wojennego z I wojny światowej przy ul. Przemysława urządzono 
Cmentarz Wojskowy. Głównym jego elementem jest grób 
Nieznanego Żołnierza poświęcony 31 maja 1925 roku. Po obu 
stronach doprowadzającej do niego alei znajdują się groby 
żołnierzy poległych w czasach  II wojny światowej, a także 
upamiętnienia Polaków zamordowanych na Kresach 
Wschodnich i w Katyniu. Przy ul. Kasztanowej usytuowany jest 
Ukraiński Cmentarz Wojenny. Założony został ok. 1920 roku 
jako miejsce pochówku ok. dwóch tysięcy jeńców Armii 
Zachodnio – Ukraińskiej Republiki Ludowej i internowanych 
żołnierzy walczących pod dowództwem Semena Petlury,  

przebywających od listopada 1918 roku  w obozie jenieckim  
w Pikulicach.

Świadectwem ostatniej wojny jest Niemiecki Cmentarz 
Wojenny 1939 –1945.  Został oddany do użytku 7 października 
1995 r. Znalazło tu miejsce spoczynku ok. 4.000 żołnierzy 
niemieckich poległych w latach II wojny światowej na terenie 
południowo – wschodniej Polski.

Ponadto, na terenie administracyjnym miasta  
zachowały  się dawne, niewielkie cmentarze należące niegdyś do 
okolicznych wsi, które w przeciągu XIX i XX stulecia włączane 
były w granice Przemyśla. Są to stare, unickie cmentarze przy 
nieistniejących już cerkwiach w Pikulicach i Sielcu, cmentarz 
przycerkiewny  na Wilczu, cmentarze parafialne przy kościołach 
w Kruhelu Małym i Przekopanej (d. cerkwi).

Irena Zając 

Cmentarz Główny - Főtemető

Krzyż przy cmentarzu żołnierzy armii austro-węgierskiej na Zasaniu
Az osztrák-magyar hadsereg katonáinak emlékére állított kereszt 

a Sanon túli rész (Zasanie) temetőjében
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PRZEMYŚLI TEMETŐK

Przemyślben, az ezeréves történelemmel rendelkező városban, 
a temetők a kulturális környezetének lényeges elemét alkotják. 
Azok a város történetének, lakosainak, egyes emberek 
élettörténetének a tükröződését jelentik. Ők teremtették meg 
különleges képét és színezetét.
Przemyślben – a határvidék többnemzetiségű városában, ez egy 
különleges klíma volt. Ezt már csak a fennmaradt temetőkben 
találhatjuk meg - a sírkövekre vésett furcsa hangzású 
vezetéknevekben, a felekezetek és vallási szimbólumok 
sokféleségében. Ha valaki meg akarja ismerni a várost, meg kell 
néznie annak temetőit.
Jelenleg a város közigazgatási határain belül tizenhét temető 
maradt fenn. Nyolc közülük az országos szinten is kivételes 
jelentőségű temetőkomplexumot alkotja, amely a várost délről 
körbevevő domb - a Zniesienie nevezetű domb - déli és keleti 
oldalán fekszik.
Közülük rendkívüli jelentőséggel bír az 1855 táján létrehozott 
Főtemető. Az eddig az időpontig működő „régi” temető, amely az 
egykori Lvovi Elővárosban, a jelenlegi Konarski utcánál 
helyezkedett el, már megtelt. Az új temető az 1859-ben épült 
temetőkápolnához vezető fősétány által kijelölt szimmetrikus 
elrendezést kapott. A sétány mentén és a kápolna körül kezdtek 
megjelenni a XIX. századi jelentős przemyśli polgárok – a 
császári és királyi közigazgatás és hadsereg magasrangú 
tisztviselőinek, mindkét káptalan – a római és görögkatolikus – 
egyház méltóságainak, de a függetlenségi megmozdulások, vagy 
éppen a tudomány és művészet képviselőinek nem mindennapi 
síremlékei. Az itt megőrződött síremlékeknek nagy művészi 
értékük van – a legszebbek a lvovi szobrászok - Paweł Euteli, 
Johann Schimser, Ludwik Tyrowicz, Julian Markowski - vésői alól 
kerültek ki. Innen is ered a lvovi temetőkkel, elsősorban pedig az 
ottani Łyczaków-temetővel való tagadhatatlan hasonlóságuk. 
Kiegészítésüket adja a régi temetőből idehozott, a XIX. sz. első 
feléből származó néhány tucat síremlék – melyek közül a 

legrégebbi 1806-ból származik.  A temetőt többször is bővítették, 
s a legkorábbi, műemlékké nyilvánított részének az elrendezését 
a XX. század elején kapta. Ebben az időben, pontosan 1909-ben 
kapta hatást kiváltó, neogótikus kerítését a Słowacki utca felől. Az 
összes alkotóeleme - a területi elrendezését aláhúzó  hullámos 
domboldali fekvése, de a síremlékek formagazdagsága is, 
egybefonva a magas, jól komponált zölddel, azt eredményezik, 
hogy a temető tagadhatatlanul az ország legszebb temetői közé 
tartozik.
Más jelleggel bír a szomszédságában elhelyezkedő zsidótemető. 
1860 körül keletkezett. Az 1913-ban épült fal veszi körül, a 
Słowacki utca felőli főkapuval. A legrégibb síremlékek, a kőtáblák 
- sztélék - formájában, főleg a XIX/XX. század fordulójáról, 
hagyományos szimbolikájú domborművekkel díszítve, a temető 
középső, legrégibb részét foglalják el. Itt találhatók a II. 
világháborúban meggyilkolt zsidók síremlékei és emléktáblái. Ezt 
a temetőt akkor alapították, amikor a legrégibb zsidótemető, a 
jelenlegi Rakoczy utcánál található, a XVI. század óta működő 
„kirkut” már megtelt. Jelenleg a területén nem található síremlék, 
mivel a németek a II. világháború idején azokat innen 
elszállították, a régi elrendezéséről pedig csak a téglafal valamint 
a temetőt a korábbi zsidó kórházzal összekötő kiskapu 
tanúskodik.
A Főtemető fölött, a felfelő kanyargósan vezető régi erődítmény-
útnál, a mai Przemysław utcánál húzódik a négy I. világháborús 
temetőből álló komplexum. Keletkezésük összefonódik a 
przemyśli erődnek a Világháború alatt betöltött szerepével. Itt 
találtak örök nyugalomra katonák  ezrei, akik az Erőd háromszori, 
véráldozatot követelő ostroma alatt estek el 1914-1915-ben. A 
temetők felszentelésére 1916. november 1-én került sor. Egymás 
mellett hozták létre az osztrák-magyar, a német és az orosz 
katonák temetőit, az út túloldalán pedig az (osztrák-magyar 
hadsereg) azonosítatlan katonáinak a temetőjét. Viszonylag 
szerény építészeti külsőt kaptak, egyedül a német katonák 
temetőjének van falmauzóleumhoz hasonló formája.   Az 
ugyanebben az időben alapított, a Sanon túli részen, a Merész 
Boleszláv utcánál létrehozott osztrák-magyar katonai temető 
viszont az Erőd védőinek szentelt emléktemető eszméjét testesíti 
meg. Magas, MORTUIS PRO PATRIA feliratot viselő 
vaskereszttel van megjelölve, valamint hozzátartozik egy vele 
gyönyörűen komponáló kápolna is. Napjainkban a temetőt 
funkcionálisan egybekapcsolták a közvetlen szomszédságában 
1939-ben létrehozott köztemetővel. A XX. század 20-as éveiben, 
az I. világháborúból származó, a Przemysław utcánál található 
régi temető egy részében alakították ki a Katonai Temetőt. Az 
egyik fő elemét alkotja az Ismeretlen Katona sírja, amelyet 1925. 
május 31-én szenteltek fel. A hozzá vezető sétány két oldalán 
helyezkednek el a II. világháborúban elesett katonáknak a sírjai, 
valamint a keleti végeken és Katyńban meggyilkolt lengyelek 
tiszteletére felállított síremlékek. A Kasztanowa (Gesztenye) 
utcánál helyezkedik el az ukrán Katonai Temető. 1920 körül 
alapították ezen a helyen a Nyugat-Ukrajnai Népköztársaság 
Hadseregének kb. kétezer hadifoglya valamint a Szemjon 
Petljura parancsnoksága alatt harcoló, az 1918. novemberétől a 
pikulicei hadifogolytáborba internált katonák temetőjeként.
A legutóbbi háború tanúbizonyságaként említhető az 1939-1945 
közötti időszak német Katonai Temetője. Átadására 1995. 
október 7-én került sor. Itt került végső nyughelyére kb. 4.000 
német katona, akik a II. világháború éveiben Délkelet-
Lengyelország területén estek el. Ezen kívül, a város nnmaradtak 

közigazgatási területén fennmaradtak a régi, kisebb temetők is, 
amelyek egykor a város melletti, a XIX-XX. század folyamán 
Przemyśl közigazgatási határai közé került falvak temetői voltak. 
Közöttük találhatók a régi unitárius temetők, melyek a már nem 
létező pikulicei és sieleci templomok mellett voltak, a wilczi keleti 
szertartású templom melletti temető, vagy a Kruhel Mały és 
Przekopana falvak (korábban keleti szertartású) templomai 
melletti temetők.
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Cmentarz żołnierzy armii austro-węgierskiej
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B - A NÉMET KATONÁK TEMETŐJE ÉS MAUZÓLEUMA 
C - AZ OSZTRÁK-MAGYAR KATONÁK TEMETŐJE
D - AZ OSZTRÁK KATONÁK TEMETŐJE
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