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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 
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Krzyż przy cmentarzu żołnierzy armii austro-węgierskiej na Zasaniu
Kreuz auf dem österreichisch-ungarischen Soldatenfriedhof Zasanie



Die Friedhöfe von Przemyśl

In Przemyśl, einer Stadt mit tausendjähriger 
Geschichte, spiegeln die Friedhöfe ein bedeutendes Element der 
Kulturgeschichte und einzelner Lebensläufe wider. Das Przemysl  
von damals war eine multinationale Grenzstadt mit einer 
besonderen Kulturatmosphäre. Heute finden wir diese 
Vielfältigkeit  in ihrer ganzen Pracht auf verschiedenen 
Grabsteinen mit Namen aus ganz Europa und religiöser Symbolik 
mehrerer Konfessionen. Wenn man die Stadt kennen lernen will, 
sollte man ihre Friedhöfe besichtigen.
Gegenwärtig gibt es in Przemyśl siebzehn Friedhöfe. Acht von 
ihnen befinden sich auf der „Zniesienieerhöhung“ südlich vom 
Stadtzentrum.

Besondere Bedeutung unter ihnen hat der 
Hauptfriedhof (Cmentarz Główny), gegründet um 1855. Er 
ersetzte den „ alten“, überfüllten, welcher sich bei der jetzigen 
Konarskiegostraße befand. Die neue Bestattungsstelle wurde auf 
einem symmetrischen Grundriss angelegt mit einer Kappelle in 
der Mitte, gebaut 1859.  In der Nähe der Kappelle und entlang der 
Allee, die zu ihr führte, entstanden bald bedeutende Grabmäler. 
Es wurden hier sowohl hohe Staatsbeamte, kirchliche 
Würdenträger und Offiziere als auch polnische Aufständische, 
Wissenschaftler und Künstler bestattet.
Die bis heute erhaltene Kleinarchitektur weist hohes Niveau auf. 
Die dazu gehörenden Skulpturen stammen unter anderem von 
lembergischen Bildhauern wie Paweł Eutel, Johann Schimser, 
Ludwik Tyrowicz und Julian Markowski. Interessant sind auch die 
Grabsteine, die man vom alten Friedhof hierher gebracht hat. Der 
älteste stammt aus  dem Jahre 1806. Der Friedhof wurde 
mehrmals vergrößert und anfangs des XX  Jh. hat der historische 
Teil die Form bekommen, die bis heute zu sehen ist. 1909 
entstand entlang der Slowackiegostraße eine markante  Mauer in 
neugotischem Stil.

Die Raum gestaltenden Elemente wie die Hanglage, die 
vielfältige Kleinarchitektur und der alte Baumbestand bewirken 
eine eindrucksvolle Stimmung.
Der sich direkt nebenan befindende jüdische Friedhof entstand 
ca. 1860. Auch bei dieser Neugründung war die Überfüllung des 
alten, welcher  sich bei der Rakoczegostraße befand, 
ausschlaggebend. Der alte diente seit dem XVI Jh. und hat heute 
keine Grabsteine, weil sie während des II Weltkriegs  von der 
deutschen Besatzung entfernt wurden. Das einzige Zeugnis 
seiner ehemaligen Existenz ist eine Backsteinmauer, die den 
Friedhof umzäunt hatte.
Der neue jüdische Friedhof ist von der Slowackiegostraße mit 
einer 1913 gebauten Mauer getrennt. Die ältesten Stelen 
(Grabsteine) kommen aus der Zeit um die Jahrhundertwende 
(XIX/XX) und befinden sich im mittleren, ältesten Friedhofteil. Sie 
besitzen alle Merkmale der jüdischen Grabsteinkunst. Sie sind 
mit traditionellen Motiven in Relieftechnik verziert. 

Oberhalb des Hauptfriedhofs führt eine kurvenreiche 
Strasse zu vier verschiedenen Friedhöfen aus der Zeit des 
Erstens Weltkriegs. Hier ruhen Tausende Soldaten, die bei 
blutigen Kämpfen während der dreifachen Belagerung der 
kaiserlichen und königlichen österreichisch-ungarischen Festung 
Przemysl in den Jahren 1914 - 1915 ihr Leben lassen mussten. 
Die Friedhöfe wurden am 1. November 1916 geweiht. 
Nebeneinander befinden sich getrennt Ruhestätte für 
österreichisch-ungarische, deutsche, russische und nicht  
identifizierte Soldaten. Mit Ausnahme des  deutschen Friedhofs, 
der in Form eines Mausoleums gebaut wurde, sind sie sehr 
einfach.

Einen ganz anderen Charakter hat das ebenfalls 
während des Ersten Weltkriegs entstandene Friedhof-Denkmal 
für die österreichisch-ungarischen gefallenen Verteidiger im 
Stadtteil Zasanie bei der heutigen Boleslawa  Śmiałegostraße. 
Sein markantester Teil, gut komponiert mit einer Steinmauer und 
einer Kappelle, ist ein Stahlkreuz mit der Inschrift „MORTUIS 
PRO PATRIA“. Das Material fürs Kreuz stammte von der während 
des Krieges gesprengten Brücke. Seit 1939 wird das Gelände 
oberhalb als Gemeindefriedhof benützt. 

Bei der Kasztanowastraße gibt es einen Ukrainischen 
Militärfriedhof, gegründet ca. 1920. Hier ruhen die 
Kriegsgefangenen und internierten ukrainischen Soldaten, die in 
den Jahren 1918 – 1920 gestorben sind. 

 In den 20-er Jahren des XX Jh. wurde auf einem Teil des 
Friedhofs aus dem Ersten Weltkrieg bei der Przemysławastraße 
ein Militärfriedhof angelegt. Das wichtigste Objekt darauf ist das 
Grab des „Unbekannten Soldaten“, das am 31. Mai 1925 geweiht 
wurde. Links und rechts von der Allee, die zum Mahnmal führt, 
sind heute auch die Soldaten, die während des Zweiten 
Weltkriegs gefallen sind, begraben. Hier befinden sich auch 
symbolische Gräber von Soldaten und Zivilisten, die in den 
Jahren 1939 – 45 in damaligen polnischen Ostgebieten und der 
Sowjetunion ums Leben gekommen sind.

Auch ein Zeugnis aus dem Zweiten Weltkrieg ist der 
Deutsche Militärfriedhof oberhalb des Hauptfriedhofs. Geweiht 
wurde er am 7. Oktober 1995. Hier fanden die Soldaten, die bis 
dahin zerstreut auf verschiedenen Friedhöfen in der Umgebung 

von Przemyśl begraben waren, die letzte Ruhe.
Außerdem gibt es in Przemyśl noch andere 

Kleinfriedhöfe. Es sind Dorffriedhöfe ehemaliger Vororte, die im 
Laufe der Zeit Stadtteile von Przemyśl wurden. Sie befinden sich 
rund um die griechisch – katholischen Kirchen bei Pikulice, Sielec 
und Wilcze und bei der römisch - katholischen Kirche im Kruhel 
Mały.

ZABYTKOWY ZESPÓŁ CMENTARZY WOJENNYCH
TWIERDZY PRZEMYŚL 1914 -1915

LEGENDA
A -
B -
C -
D -

 CMENTARZ ŻOŁNIERZY ROSYJSKICH
 CMENTARZ i MAUZOLEUM ŻOŁNIERZY NIEMIECKICH
 CMENTARZE ŻOŁNIERZY AUSTRO-WĘGIERSKICH
 CMENTARZ ŻOŁNIERZY AUSTRIACKICH

BAUKOMPLEX DER ALTEN
KRIEGSFRIEDHÖFE DER FESTUNG
PRZEMYŚL 1914 -1915

Cmentarz i mauzoleum  żołnierzy niemieckich
Deutscher Friedhof in Form eines Mausoleums 

Cmentarz żołnierzy armii austro-węgierskiej 
Österreichisch-ungarischer Soldatenfriedhof

A - Russischer Soldatenfriedhof
B - Deutscher Friedhof in Form eines Mausoleums 
C - Österreichisch-ungarischer Soldatenfriedhof
D - Österreichischer Soldatenfriedhof



Cmentarz Główny - Hauptfriedhof

Cmentarz i mauzoleum żołnierzy niemieckich
Deutscher Friedhof in Form eines Mausoleums 

Cmentarz żołnierzy rosyjskich - Russischer Soldatenfriedhof

Kwatera  żołnierzy Armii Krajowej
Quartier der Soldaten der Heimatarmee (Polnische Untergrundarmee 1939-1945)

Cmentarz Żydowski - Jüdischer Friedhof

Niemiecki Cmentarz Wojenny 1939 - 1945
Deutscher Militärfriedhof 1939  1945

Ukraiński Cmentarz Wojenny
Ukrainischer Militärfriedhof

Cmentarz Główny
Hauptfriedhof


