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Cmentarz – jako przestrzeń obrazu i słowa.
Postmigracyjne cmentarze ziemi tomaszowskiej –
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Różnorodność ziemi tomaszowskiej, wyrażającą się mnogością kultur, sztuk
i języków, które funkcjonowały tu przez stulecia i wzajemnie się przenikały, dostrzec możemy jeszcze na tutejszych historycznych cmentarzach. Zaproponowany
artykuł ma na celu przypomnienie szczególnej wartości owych starych i zapomnianych cmentarzy, które dla wielu badaczy dziedzictwa kulturowego polsko-ukraińskiego pogranicza są przestrzenią obrazu i słowa czekającą ciągle na zadokumentowanie, odczytanie oraz interpretację.
W niniejszym opracowaniu odwołujemy się do przykładu Wierzbicy, gdzie
znajduje się jeden z największych i najlepiej zachowanych cmentarzy postmigracyjnych na terenie dzisiejszego powiatu Tomaszów Lubelski1. Na potrzeby tekstu
wykorzystujemy materiał zebrany w trakcie eksploracji terenowej w latach 2014–
2016, który autorka opracowała i wydała w formie katalogów w ukraińskiej i polskiej wersji językowej2. W zaproponowanej publikacji pragniemy przede wszystkim zwrócić uwagę na bogactwo nagrobnych inskrypcji.
1
Doświadczenie Wierzbicy pokazuje, jak w skomplikowanej sytuacji jurydycznej starego cmentarza,
braku zainteresowania władz terenowych oraz odpowiedzialności za obiekt ze strony opiekunów
prawnych można uratować zabytkową nekropolię i przywrócić ją pamięci obecnych mieszkańców wsi.
Zob. O. Kich-Masłej, Doświadczenie Wierzbicy, [w:] Uszanujmy zmarłych. Problematyka ochrony starych
cmentarzy i perspektyw prawa pogrzebowego, red. B. Imiołczyk , J. Troszczyńska-Reyman , T.J. Zieliński,
Warszawa 2021, s. 124–130. Zob. także D. Kruczkowski, O. Kich-Masłej, S. Pastuszka, Siedem kroków do
uporządkowania i inwentaryzacji zaniedbanego lokalnego cmentarza od momentu jego „odkrycia” aż do
właściwych prac porządkowych, [w:] ibidem, s. 196–199.
2
О. Кіх-Маслей, Ім’я усопшого. Каталог греко-католицького цвинтаря у Вербиці, Львів
2014; O. Kich-Masłej, „Nomen mortui”. Próba odczytania cmentarza greckokatolickiego w Wierzbicy
(kultura polsko-ukraińskiego pogranicza), Kraków 2016.
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Problem „postmigracyjnych cmentarzy” na terenach południowo-wschodniej Polski3 sięga drugiej połowy lat 40. XX w., kiedy ustały procesy przymusowego przemieszczania się rdzennej ludności od wieków zamieszkującej te ziemie4.
W związku z tym we współczesnych badaniach pojawiły się rozważania dotyczące społecznych procesów postmigracyjnych5, a ludność z tych terenów nazwano
„społeczeństwem postmigracyjnym”6.
Ziemia tomaszowska była miejscem koegzystencji dwóch Kościołów chrześcijańskich: łacińskiego i prawosławnego7. W 1596 roku prawosławna diecezja chełmska przystąpiła do unii z Kościołem katolickim, w 1691 roku unię przyjęła także
przemyska diecezja prawosławna8. W miejscu dawnych parafii prawosławnych zaczęły powstawać greckokatolickie, które na terenie zaboru rosyjskiego funkcjonowały do końca XIX wieku9. Natomiast parafie greckokatolickie diecezji przemyskiej, która znalazła się w zaborze austriackim, przetrwały do końca 1947 roku,
ulegając likwidacji dopiero wskutek akcji przesiedleńczej ludności ukraińskiej10.
„Nierozerwalnie ze świątyniami – jak pisze Danuta Kawałko – wiąże się występowanie cmentarzy grzebalnych. […] Stąd cmentarze dzieliły losy parafii i użytkowane były z reguły tak, jak kościoły i cerkwie”11.

3

Zob. O. Kich-Masłej, Trudne dziedzictwo. Problem cmentarzy ukraińskich na terenach postmigracyjnych Polski Południowo-Wschodniej, [w:] Tożsamość i pamięć. Konteksty kulturowe i społeczne,
red. D. Pilipowicz, R. Kęsek, Kraków 2021, s. 133–164.
4
Obszary Polski południowo-wschodniej, podobnie jak ziemie zachodnie i północne, w latach
40. dotknięte zostały masowymi przymusowymi procesami migracyjnymi. Zob. K. Kersten, Przymusowe przemieszczenia ludności – próba typologii, [w:] Utracona ojczyzna. Przymusowe wysiedlenia, deportacje i przesiedlenia jako wspólne doświadczenia, red. H. Orłowski, A. Sakson, (Studia Europejskie,
3), Poznań 1996, s. 13–29.
5
Zob. J. Poniedziałek, Postmigracyjne tworzenie tożsamości regionalnej. Studium współczesnej
warmińskomazurskości, Toruń 2011.
6
Zob. E. Smolarkiewicz, „Przerwana tożsamość”. Odtwarzanie i tworzenie tożsamości w społeczeństwie postmigracyjnym, Poznań 2010.
7
Zob. A. Janeczek, Osadnictwo pogranicza polsko-ruskiego. Województwo bełskie od schyłku XIV
do początku XVII wieku, Warszawa 1993, s. 35. Zob. także. D. Kawałko, Cmentarze unickie na terenie
województwa zamojskiego, „Lubelszczyzna” 1996, nr 3 (2/96), s. 190.
8
Zob. D. Kawałko, Cmentarze unickie…, s. 190.
9
Wyjaśnijmy, że dotyczy parafii greckokatolickich, które znalazły się w okresie zaborów pod
wpływem carskiej Rosji i zostały rozwiązane w XIX w. (w 1875 r. zlikwidowano ostatnią, greckokatolicką diecezję chełmską). Zob. W. Kołbuk, Unia kościelna w Królestwie Polskim w XIX wieku, [w:]
Polska – Ukraina 1000 lat sąsiedztwa, t. 2, Przemyśl 1994, s. 139. Zob. także S. Stępień, Nowa unia kościelna. Obrządek bizantyńsko-słowiański, [w:] Polska-Ukraina1000 lat sąsiedztwa…, t. 2, s. 143, 168.
10
S. Stępień, Represje wobec Kościoła greckokatolickiego w Europie Środkowo-Wschodniej po
II wojnie światowej, [w:] Polska-Ukraina 1000 lat sąsiedztwa…, t. 2, s. 226–227.
11
D. Kawałko, Cmentarze unickie…, s. 190.
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Wierzbica oraz jej dziedzictwo były tematem wielu opracowań12. Położona na
terenie tomaszowszczyzny wieś w okresie pierwszego rozbioru Polski (1772) razem
z ziemią bełską i lubelską trafiła do Austrii. Od tej pory należała do województwa
bełskiego, ale do diecezji chełmskiej13. W czasie panowania rosyjskiego na tym terenie Wierzbica i okoliczne wioski jeszcze przez pewien czas podlegały pod Chełm,
ale już w 1795 roku, przy trzecim rozbiorze Polski, rząd austriacki przyporządkował tutejszą cerkiew do diecezji w Przemyślu. Do połowy XX w. Wierzbica znajdowała się w granicach dekanatu uhnowskiego14, razem z takimi wsiami jak Butyny, Chliwczany, Domaszów, Dworce, Dyniska, Karów, Korczów, Machnów, Mosty
Wielkie (teraz Wielkie Mosty), Ostobóż (teraz Ostrówek), Poddębce, Przystań,
Rzeczyca, Tehlów, Uhnów, Ulhówek15. Miejscowa parafia greckokatolicka obejmowała Wierzbicę i Wólkę Wierzbicką (teraz nie istnieje), ostatnim jej proboszczem
był ks. Julian Krynicki16, którego w 1947 roku podczas akcji „Wisła” uwięziono
i umieszczono w obozie w Jaworznie, gdzie zmarł17. Cerkiew św. Michała Archanioła w Wierzbicy stała tu do lat 90. XX wieku18, cmentarz dotrwał do dnia dzisiejszego i pozostaje jedynym depozytariuszem ukraińskiego dziedzictwa tej wsi.

12

Zob. П. Левко, Село Вербиця… Залишилась лиш смуга пам’яті, Львів 1998 (drugie wydanie – Львів 1999); М. Коць, Вербиця в історії та переказах (X ст. – 1939 р.), упор. та ред.
Л. Коць-Григорчук, ред. О. Гриневецька, Львів 2000; Р. Матвійчина, Вербиця – знаки пам’яті.
Бібліографія, „Український альманах” 2008, s. 97–119 (tu opracowana przez Romana Matwijczynę bibliografia wydań dotyczących Wierzbicy, licząca aż 120 pozycji). O Wierzbicy jako przykładzie
dziedzictwa kulturowego polsko-ukraińskiego pogranicza: P. Antoniak, J. Chodor, W. Słobodian, Zapomniane pogranicze. Dekanat Uhnowski, Lublin 2005, s. 58–61; В. Іванусів, Церква в руїні. Загибель
українських церков Перемиської Епархії, Сент-Кетерінс 1987, s. 288; R. Brykowski, Drewniana
architektura cerkiewna na koronnych ziemiach Rzeczypospolitej, Warszawa 1995, s. 77, 115, 203. Na temat samego cmentarza, który jest przedmiotem naszego opracowania, pisała Danuta Kawałko w monografii Сmentarze województwa zamojskiego, Zamość 1994, s. 127–128.
13
Zob. М. Коць, Вербиця в історії…, s. 74.
14
Zob. Шематизм греко-католицького духовенства єпархії перемиської, самбірської
і сяніцької на рік божий 1938–1939, Перемишль 1938, s. 123.
15
Zob. P. Antoniak, J. Chodor, W. Słobodian, op. cit., s. 8.
16
Б. Прах, Духовенство Перемиської Єпархії та Апостольської Адміністрації Лемківщини,
t. 1: Біографічні нариси (1939–1989), Львів 2015, s. 103–104.
17
Zob. Akcja „Wisła” 1947. Dokumenty i materiały, wstęp, wybór i oprac. E. Misiło, Warszawa
2012, s. 731. Zob. także I. Hałagida, Duchowni greckokatoliccy i prawosławni w Centralnym Obozie
Pracy w Jaworznie (1947–1949). Dokumenty i materiały, Warszawa 2012, s. 80–117. С. Дзюбина,
Істверди діло рук наших. Спогади, Варшава 1995, s. 99–100 (tu opis śmierci i pogrzebu ks. J. Krynickiego w Jaworznie).
18
Będąca w złym stanie technicznym cerkiew runęła w lutym 1992 r. Zob. M. Siwicki, Podzwonne dla ludzi i cerkwi, [w:] Dzieje konfliktów polsko-ukraińskich, t. 3, Warszawa 1994, s. 203–204.
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Pierwszy cmentarz w Wierzbicy znajdował się koło cerkwi. Niestety, dziś już
nic nie pozostało z dawnych pochówków w tym miejscu19. Cmentarz, który jest
przedmiotem tej pracy, założono poza granicami wsi, prawdopodobnie na początku XIX wieku20, służył on miejscowej ludności, jak wspominaliśmy, do roku
1947, potem pochówków dokonywano tu bardzo rzadko. Prawie 75 lat po akcji
„Wisła” na cmentarzu w Wierzbicy, podobnie jak na wielu innych opuszczonych
nekropoliach polsko-ukraińskiego pogranicza, zachowały się przede wszystkim
nagrobki wykonane z kamienia. Mimo ogromnych zniszczeń na cmentarzu ocalało blisko 450 nagrobków z okresu przed wysiedleniem (w katalogu zamieszczono
551 wszystkich obiektów). Cmentarz w Wierzbicy, w porównaniu z innymi postmigracyjnymi nekropoliami w okolicy, jest stosunkowo duży, ale jak większość
wiejskich nekropolii jest jednoprzestrzenny (bez podziałów na kwatery) z grobami lokowanymi w rzędach i nagrobkami kierowanymi na wschód. Zachowane nagrobki mają charakter ludowy i pochodzą z ośrodków kamieniarskich w Bruśnie
Starym21 i Józefowie22.
19

Wierzbicki kronikarz Mychajło Koć, w swoim opracowaniu odwołującym się do historii miejscowości (X–XX w.), wspominając kolejne tutejsze cerkwie (od zamierzchłych wieków lokowane
w tym samym miejscu), pisze także o przycerkiewnym cmentarzu, który już w XV w. wypełnił się po
brzegi w czasie, kiedy wieś nawiedzały choroby zakaźne (m.in. ospa, czerwonka, tyfus, cholera). Zob.
М. Коць, Вербиця в історії.., s. 71. Dodajmy, że najstarsze cmentarze na tym obszarze pochodzą
jeszcze z końca XVI w. np. w Mycowie, a z XVII w. pochodzi przycerkiewny cmentarz w Hrebennem.
Wspominając o najstarszych miejscach pochówków, mamy na uwadze przede wszystkim pierwotną lokalizację, ponieważ w owym czasie trwałość oznaczenia miejsca pochówku była znikoma. Zob.
O. Kich-Masłej, „Nomen mortui”…, s. 28–29.
20
Należy tu pamiętać o prawie dotyczącym lokalizacji cmentarzy na terenie Austro-Węgier,
w granicach których znajdowała się Wierzbica. 23 sierpnia 1784 r. cesarz Józef II wydał dekret
dotyczący przeniesienia cmentarzy poza obszary zamieszkane przez ludzi. Przepis nie od razu wszedł
w życie. Nakaz powtórzono w 1897 r. i wtedy rozpoczęto likwidację cmentarzy przycerkiewnych oraz
zakładano nowe, już poza granicami miejscowości. Zob. A. Szokoluk-Gorczyca, Nagrobki bruśnieńskie
na terenie byłego zaboru rosyjskiego, [w:] Brusno (nie)istnienie w kamieniu, red. O. Solarz, Nowica
2013, s. 240.
21
Zob. K. Wolski, Z badań nad kamieniarstwem ludowym na Roztoczu, „Rocznik Muzeum Etnograficznego w Krakowie” 1966, t. 1, s. 113–127; S. Lew, Ludowy ośrodek kamieniarki w Bruśnie,
powiat Lubaczów, „Rocznik Przemyski” 1967, t. XI, s. 192–226; S.F. Gajerski, Materiały źródłowe dotyczące historii bruśnieńskiego ośrodka kamieniarskiego okresu gospodarki folwarczno-pańszczyźnianej,
„Polska Sztuka Ludowa” 1969, nr 3/4, s. 219–227; D. Kawałko, Bruśnieński ośrodek kamieniarski, „Zamojski Kwartalnik Kulturalny” 1995, nr 3 (45), s. 5–8; Kresowe dziedzictwo. Kamieniarstwo bruśnieńskie, red. S.P. Makara, B. Woch, Lubaczów 2008; Brusno (nie)istnienie w kamieniu, s. 13–153, idem,
Kamieniarstwo na Roztoczu – próba porównania ośrodków bruśnieńskiego i józefowskiego, [w:] Problemy ochrony środowiska przyrodniczego i dziedzictwa kulturowego na pograniczu polsko-ukraińskim.
Region Roztocza, t. 2, red. A. Jarosz, A. Michałowski, Lubaczów-Jarosław 2001, s. 315–323.
22
D. Kawako, Ośrodek kamieniarski w Józefowie, [w:] Przyczynki do etnografii Zamojszczyzny.
Materiały ogólnopolskiej sesji popularno-naukowej 22–24. IX.1995, Zamość 1995, s. 55–71.
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Podejmowane przez badaczy reprezentujących lubelski ośrodek naukowy
(m.in. Feliksa Czyżewskiego, Agnieszkę Dudek-Szumigaj, Lyubov Frolyak, Mariusza Kopera) zagadnienia językowe dotyczące cmentarzy pogranicza stanowią dziś
niewyczerpane źródło informacji. Z perspektywy realizowanego tematu na specjalną uwagę zasługują studia Mariusza Kopera, które dotyczą inskrypcji cerkiewnych
cmentarzy powiatu Tomaszów Lubelski i w tym artykule zostały potraktowane
jako modelowe, stąd częste odniesienia do prac tego eksperta23. Przeprowadzona
na potrzeby niniejszego artykułu analiza stanu badań przekonuje, że zdecydowanie
więcej uwagi poświęcono inskrypcjom historycznych cmentarzy północnej Lubelszczyzny i Podlasia24. Intrygujący styk historycznych obszarów zaborów rosyjskiego i austriackiego w obrębie, którego znalazła się Wierzbica, nadal czeka na zainteresowanie i opracowanie.
Inskrypcje na cerkiewnych cmentarzach ziemi tomaszowskiej pisane były najczęściej „niewprawioną ręką, z licznymi błędami gramatycznymi i stylistycznymi”,
stąd wniosek, że nagrobki na wiejskich nekropoliach rzadko powstawały na zamówienie, kupowane były od obwoźnych handlarzy, zaś napisy wykonywali ludzie,
„którzy zaledwie posiedli sztukę pisania”25. Spotykamy się tu z prostą i złożoną
strukturą napisów26. Na ukraińskim cmentarzu w Wierzbicy znajdujemy przykłady
23

Zob. m.in. J. Klimek, M. Koper, Język inskrypcji nagrobnych kilkunastu cerkiewnych cmentarzy
powiatu tomaszowskiego, „Facta Simonidis” 2010, nr 1 (3), 243–263; M. Koper, Historia i współczesność
kilku cmentarzy greckokatolickich południowo-wschodniej Lubelszczyzny, [w:] Nekropolie jako znak
kultury pogranicza polsko-wschodniosłowiańskiego, red. F. Czyżewski, A. Dudek-Szumigaj, L. Frolak,
Lublin 2011, s. 143–157; idem, Cmentarze w pejzażu językowo-kulturowym Roztocza Wschodniego,
[w:] Roztoczańska część Linii Mołotowa. Historia – współczesność – otoczenie, red. W. Martyn, M. Wiśniewski, M. Koper, Zamość 2013, s. 311–321; idem, Inskrypcje nagrobne na cmentarzach greckokatolickich ziemi tomaszowskiej i lubaczowskiej, [w:] Brusno – (nie)istnienie w kamieniu, red. O. Solarz,
Nowica 2013, s. 201–231; idem, Cmentarze przycerkiewne Roztocza Wschodniego w pejzażu językowo-kulturowym pogranicza, [w:] Cmentarze po obu stronach Bugu, red. H. Arkuszyn, F. Czyżewski,
A. Dudek-Szumigaj, Włodawa – Lublin 2014, s. 145–158; idem, Ukraińskie miejsca pamięci narodowej
na cmentarzach południowo-wschodniej Lubelszczyzny, [w:] Cmentarze po obu stronach Bugu, red.
H. Arkuszyn, F. Czyżewski, A. Dudek-Szumigaj, Włodawa – Lublin 2014, s. 215–224; idem, Cmentarze prawosławne i greckokatolickie jako znak kultury pogranicza polsko-ukraińskiego, [w:] Dialog
dwóch kultur, Krzemieniec, 3–7 września 2014 roku. R. IX, z. 1, Warszawa – Lublin 2015, s. 290–298,
idem, Cmentarze jako znak kultury pogranicza polsko-ukraińskiego, [w:] Powrót profesorów do Bukowiny, Zamość 2018, s. 101–111.
24
Świadczą o tym m.in. opracowania Feliksa Czyżewskiego, Agnieszki Dudek-Szumigaj, Lyubov
Frolak. Obszerną bibliografię na ten temat znajdziemy w znakomitej książce A. Dudek-Szumigaj: Inskrypcje nagrobne pogranicza polsko-ukraińskiego. Studium genologiczne, Lublin 2018, s. 320–323.
25
D. Kawałko, Cmentarze województwa zamojskiego…, s. 10–11.
26
Wyjaśnijmy, że inskrypcje proste (onomastyczne) zawierają podstawowe elementy biograficzne dotyczące zmarłego, czyli jego imię, nazwisko, datę urodzenia, datę śmierci. Inskrypcje złożone
(onomastyczno-tekstowe) zawierają dodatkowe elementy, m.in. fragmenty modlitw, cytaty biblijne,
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rozbudowanych, przemyślanych kompozycyjnie i językowo inskrypcji, jak również bardzo lakoniczne i nieprofesjonalnie wykonane napisy nagrobne27. Na najstarszych krzyżach typu bruśnieńskiego (z pierwszej połowy XIX w.) umieszczano
krótkie inskrypcje, dziś trudne do odczytania ze względu na zniszczenia, którym
z biegiem lat pod wpływem warunków atmosferycznych ulegał nagrobny kamień.
Bywa, że na tego rodzaju nagrobkach krzyżowych inskrypcja znajduje się na całej
jego powierzchni (w górnej części krzyża, na ramionach i podstawie). Są również
przykłady nagrobków, na których inskrypcje zapisywano pionowo*:
ІС ХС
†
ТᴕСПОЧИВаЄ
РаБЪ БОЖЇЙ
[pionowo] ГРИНЪ
ПᴕШКаРЪ
[pionowo] ПРОЖИВЪ
ЛѣТ 70
[pionowo] а ᴕМЄРЪ
1855

1869
[pionowo]
ИВАаН ПᴕСКаРЪ
[…]

[pionowo] [ВЪ ІМѦ
ОТЦѦ І СИНа]
[pionowo]
[І СВѦТОГО ДУХа]
РаБа
МаТРОН[…]
1865
[…]
[…]

ІНЦІ
Тᴕ СПОЧИВаЄ
Р. Б. ГРИНЬ
[pionowo] ѦРМОЛа.
ПРОЖИВЪ
[pionowo] ЛѢТЪ. 20.
А УМеРЪ
Р. Б.
1871

Zdarza się, że napisy wykonane na nagrobkach datowanych na drugą połowę
XIX wieku niezgrabnie wychodzą poza obszar inskrypcyjny, znajdując swą kontynuację np. na boku prawej strony krzyża. To tylko potwierdza, że ówcześni ludowi
kamieniarze mieli problemy z organizacją przestrzeni inskrypcyjnej. Znajdziemy
także nagrobki, gdzie w tzw. ramie inskrypcyjnej każdy z wersów zaznaczono oddzielną linią, aby rozplanować napis. Mamy również wiele przykładów zapisów inskrypcyjnych typu in continuo, bez podziału na wyrazy oraz z dużą dowolnością
przenoszenia, co oznacza, że wers nie stanowi całości frazy czy wyrazu. Za przykład niech posłużą poniższe inskrypcje (dowolność przenoszenia wyrazów zaznaczono pogrubieniem):

dodatkowe informacje o osobie zmarłej, teksty literackie, sentencje itp. Zob. K. Długosz, Inskrypcje
nagrobne z Pomorza Zachodniego w ujęciu językowym, Szczecin 1991, s. 10. Zob. także. M. Koper,
Inskrypcje nagrobne…, s. 206.
*
We wszystkich inskrypcjach w artykule zachowano oryginalny zapis.
27
Zob. M. Koper, op. cit., s. 207.
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ТУ
СПОЧИ
ВАЄРАБА
БОЖІЯ
ТЕОДОР
ЯРМОЛА
ПРО
ЖИВ.ЛІТ.74
А.ᴕПОКОІВ
СЯ.РОКУ
1896

Тᴕ СП

ОЧИВаЄ РБ
ЇЛКО Їа
Р[…] УПОКОЇ
ЛЬСѦ ВЪРО
ЦИ ӐѠОξ [1876]
МД 28/1
Лѣ 55

ТУ СПОЧ
ИВаЄ РБ
ӨеОДОРЪ
ҐѣЛЬ УПОКО
ЇЛЬСѦ ДНѦ
7 ЛИПЦѦ
ПРОЖИЛЪ ЛѢ
ТЪ 53
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ТУ СПОЧ
[…]
[…]
[…] ПОМ
еРЛа 24:3
1908 ЛїТ.
ПРОЖ
ИЛа. 61.
ВІЧНа ЄЇ
ПаМЯТЬ

Rozkwit kamieniarstwa bruśnieńskiego, które dominuje na wierzbickim cmentarzu, spowodował, że tutejsze krzyże zmieniły nie tylko kształt, ale także miejsce
lokowania inskrypcji. Na pomnikach nagrobnych posiadających bardziej rozbudowaną formę, bo złożonych z podstawy, cokołu i krzyża, inskrypcja najczęściej
znajdowała się w środkowej części nagrobka, czyli na cokole. Stałym elementem
kompozycji takiej inskrypcji jest imię, nazwisko i rok śmierci zmarłego. Na wielu
nagrobkach dostrzegamy nadprogramowe treści (dotyczy inicjalnych i finalnych
części epitafium), które dookreślają obowiązkowe elementy inskrypcji.
Podstawową formą kompozycyjną inskrypcji na wierzbickiej nekropolii są powszechnie znane formuły. Segment inicjalny składa się z zaimka przysłownego „tu”
(ukr. „ту”) oraz czasownika „spoczywać” (ukr. „спочивати”) 28: ТУ СПОЧИВАЄ /
ТУ СПОЧИВАЮТЬ / ТУТ † СПОЧ. W innej wierzbickiej inskrypcji śmierć ukazano w obrazie odpoczynku i snu jednocześnie [ТУ СПОЧИВАЄ; В ТІЙ МОГИЛІ
CПИТЬ СНОМ ВІЧНИМ]. Były to metafory czytelne dla chrześcijan, zgodne
z biblijnym obrazem dobrej śmierci („Błogosławieni, którzy w Panu umierają – już
teraz. Zaiste, mówi Duch, niech odpoczną od swoich mozołów”, Ap 14, 13), której
ideał znajdowali w zaśnięciu Matki Bożej. Tego typu eufemistyczne obrazy śmierci powinny łagodzić lęk i ból29 w sytuacjach granicznych, związanych ze zgonem,
stratą, odejściem osoby bliskiej30.
28
Te części inskrypcji nazywamy lokalizatorem. Zob. J. Klimek, M. Koper, Język inskrypcji
nagrobnych…, 252–253.
29
Szerzej problematyka ta została omówiona m.in. w: A. Dudek-Szumigaj, Metaforyzacja śmierci w świetle inskrypcji nagrobnych cmentarza prawosławnego w Zabłociu koło Białej Podlaskiej, [w:]
Droga ku wzajemności. Materiały XV Międzynarodowej Konferencji Naukowej, Grodno, 13–14 listopada 2008 r., Grodno 2009, s. 359–364.
30
Warto podkreślić, że było to częste doświadczenie ludności na omawianym terenie, ponieważ
śmiertelność w Wierzbicy w drugiej połowie XIX w. wynosiła nawet do 70 osób rocznie, a wieś liczyła
około 1200 mieszkańców, por. O. Kich-Masłej, „Nomen mortui”…, s. 349–386; W. Bondyra, Słownik
historyczny miejscwości województwa zamojskiego, Lublin–Zamość 1993, s. 132.
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Najbardziej rozpowszechniona praktyka dotycząca formułowania inskrypcji
polega więc na zastosowaniu lokalizatora [ТУ СПОЧИВАЄ], części podstawowej (imię i nazwisko) oraz daty urodzin i śmierci zmarłego, które traktowane były
mniej lub bardziej szczegółowo. Lakoniczne inskrypcje uwzględniają tylko rok
śmierci lub wiek zmarłego (1), nieco rozbudowane napisy podają dwie daty – narodzin i zgonu (2). Gdzieś pomiędzy lokują się inskrypcje uwzględniające datę dzienną śmierci (3) lub inny powszechny tu model z datą dzienną śmierci i wiekiem (4).
Niżej podajemy przykłady przywołanych schematów:
1) ТУТ † СПОЧ.
БЛ. П.
КАТЕРИНА
ЯРМОЛА
1946

2) ТУ СПОЧИВАЄ Р.Б.
КАТЕРИНА МИСЬКО
*1899 † 1915
ВІЧНАЯ ЇЙ ПАМЯТЬ

3) ТУТ СПОЧ.
Р.Б.
ТЕКЛЯ
СОЛОДУХА
*1906
† 15.09.1945
ВІЧНАЯ ЄЇ ПАМ’ЯТЬ

4) ТУ СПОЧИ
ВаЄ Р. Б.
ДМИТРІЙ
КОЗІЙ
ПРОЖИВ
ЛІТ Ь 83.
ПОМеР
Р. 1906
дН. 26/6

Zdarza się, że w tym samym grobie spoczywają dwie osoby, mimo to na
nagrobku widnieje tylko jedna tablica inskrypcyjna31. Wtedy oczywiście kompozycja
nagrobnego napisu w sposób szeregowy uwzględnia imiona i nazwiska oraz daty
śmierci pochowanych osób:
ТУ СПОЧИВаЮТЬ
МИХАЇЛ
ПАРАСКЕВІЯ
СМИК
*1921 + 1929
* 1925 + 1928
Вічная память
П. ЛЮБИЦКИЙ
1929

31

ТУ
СПОЧИВАЄ
Р. Б.
СТЕФАН
І МИХАІЛ
ВАШЧИШИН
С *1848 †1920
М *1882 †1943
В . Й. П.

ЗА ВІРУ І ЛЮБОВ
В ТІЙ
МОГИЛІ
CПИТЬ СНОМ
ВІЧНИМ ЖЕ
НА ВАСИЛЯ
МАРІЯ ОХРІН
В ТОВАРИСТ
ВІ АГАФІЇ СО
ЛОДУХА ПО
МЕРЛИ 30/ 7
[…]
ВІЧНАЯ ПАМЯТЬ

ТУ
СПОЧИВАЄ
МІХАЛ
ОХРІН
ПР. 30. ЛЇТ
Р. 1917
КАТИРИНА
ОХРІН
ПР. 67. ЛЇТ. † 1927

Na cmentarzach ziemi tomaszowskiej spotykamy także większe mogiły. Mogiły zbiorowe
związane są zazwyczaj z okresem I oraz II wojny światowej. W Wierzbicy znajdują się m.in. dwie mogiły zbiorowe żołnierzy Ukraińskiej Halickiej Armii z lat 1918–1919. Zob. O. Kich-Masłej, „Nomen
mortui”…, s. 40.
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Podane wyżej inskrypcje zawierają także tzw. segment finalny – zwrot do odwiedzającego mogiłę [ВІЧНАЯ ПАМЯТЬ]. Godny przytoczenia rozbudowany
segment finalny wychodzący poza tradycyjną formułę „Вічная пам’ять”, inspirowany tekstem panachydy, znajdujemy na nagrobku Mikołaja Puszkara: ПОМЯНИ
ГОСПОДИ Р. Б. НИКОЛАЯ ПРІЙМИ ЄГО ДО ЦАРСТВА НЕБЕСНАГО
І СОТВОРИ ЄМУ ВІЧНУЮ ПАМЯТЬ. Zarówno części inicjalne, główne,
jak i finalne mogły być zapisane w postaci odpowiadających im skrótów [В.П.;
В.Й.П.], ich zastosowanie wpisywało się w panującą konwencję i było często wykorzystywane przez kamieniarzy z powodów ekonomicznych oraz ograniczonej ramy
inskrypcyjnej. Przykładem mogą być napisy na nagrobkach Anny Smyk, Prokopa
Prytuły, Michała Hrybyka, Kseni Paluszok, gdzie segmenty: wstępny, podstawowy
i końcowy opatrzone zostały abrewiacjami:
Р. Б.
АННА СМИК.
*1910 †1930.
В. П

ТУ
С. Ч.
ПРОЦЬ
ПРИТУЛА
1910–1937
ВП

ТУ
СПЧ
МИХАЙЛО
ГРИБИК
Р. 1866 *
П. 1930 †

Р. Б.
ДВ. КСЕНЯ
ПАЛЮШОК.
*1906. †1929.
В. П

Nie sposób omówić wszystkich wariantów elementów inicjalnych, głównych
i finalnych na inskrypcjach cmentarza w Wierzbicy. Szukając jednak pewnego
uogólnionego modelu, możemy stwierdzić, że stałymi częściami napisów nagrobnych jest imię i nazwisko zmarłego oraz data jego śmierci. Komponentami fakultatywnymi pozostają m.in. zapis inicjalny w postaci tzw. lokalizatora (tu spoczywa – ТУ СПОЧИВАЄ), data urodzenia oraz część końcowa. Interesujące, że wiele
wierzbickich inskrypcji określa wiek osoby zmarłej:
ІНЦІ
ТУ
Іван
ТРОЦЬКИЙ
ПРОЖИВ
ЛІТ
66

ТУ
СПОЧИ
ВАЄАННa
[…]
ПРО
ЖИЛa
57

Т.У. СПО.
Раб.БОЖ.
ВаСИЛЬ
ВaШЧИШИН
Про. ЛІТ.73
УМЄР.1930
[…]

ТУ
СПОЧИВАЄ
Р.Б.
АНАСТAЗІѦ
ѦРМОЛА
ПРЛІТ 65
[…] 1932

Elementami rozbudowującymi strukturę typowych inskrypcji nagrobnych
są najczęściej informacje dotyczące pokrewieństwa osób pochowanych w jednej
mogile [1) syn, wnuk, prawnuczka], związku zmarłego z fundatorem nagrobka
[2) córce – rodzice] oraz dodatkowe wiadomości wyróżniające zmarłego [3) matka
4 dzieci], bądź doprecyzowujące jego przynależność do konkretnej rodziny [4) jeśli
np. nie pochodził z Wierzbicy: zięć Teodora Zrady]:
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1) ТУ
СПОЧИВ
Є Р. Б.
МАРІЯ
ПРИТУЛА
І СИН
МИХАЛЬ
1899 УР
193[…]
2) ВОВІЧНУЮ

ПаМЯТЬ СВОЇЙ
ДОЧЦІ
ОЛЬЗЇ СТЕХ
РОДИЧІ
АНДРІЙ І ЮЛІЯ
В. 1931. Р.

ТУ
СПОЧИВАЄ
МАРІЯ
СМИК
*.1877.+.1937
І ВНУК
ЛЕВ.

ТУ
СПОЧИВАЮТ
АННа
ПАЛЮШОК
правнука
СтефаніѦ
КОЗАК
В. П

3) З ГРАДУЩІВ
ҐІЛЬ
ПАРАСКЕВІЯ
МАТИ 4-Х ДІТЕЙ
*23.X.1908 †30.X.1938
ПРОСИТЬ МОЛИТВИ

4) ІНЦІ
ІС ХС
Тᴕ
[pionowo] СПОЧИВЄ. Р. Б.
[pionowo] СИЛВЄСТеРЪ
Зать
ХВЄДѦ
ЗРАДИ
1871
(napis z boku)
УНИХ.
ЛІТЪ
ПРОЖИВЪ 71

Innym występującym na cmentarzu w Wierzbicy detalem rozbudowującym
strukturę typowych inskrypcji jest stosowane w przypadku zmarłych panien dookreślenie „panna” [ДЇВИЦЯ, ДІВИЦа]:
ТУ
СПОЧИВаЄ
РаБаБОЖа
ДЇВИЦЯ
МИЛаНЯ.
ЛеВКО.
УР. 1904.
П.Р.К.1927.
ВІЧНаЯПа[…]

ТУ
СПОЧИВа
ДІВИЦа
ПаРаСКИВа
ЯРМОЛА
[…] 1905

Dodatkowym, rzadko spotykanym na wiejskich cmentarzach pogranicza, ale
często pojawiającym się na cmentarzu w Wierzbicy elementem rozbudowującym
strukturę typowych inskrypcji jest określenie „z rodu” oraz panieńskie nazwisko
umieszczane w napisach nagrobnych zmarłych kobiet zamężnych (tzw. formuła
trójczłonowa z nazwiskiem panieńskim: imię + patronimicum + nazwisko). Wy-
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stępowanie tej tradycji inskrypcyjnej na obszarze wiejskim, gdzie zdecydowanie
panował patriarchalizm, tłumaczyć może potrzeba doprecyzowania powtarzających się często nazwisk, ale także obecność tendencji matriarchalnych i postępująca emancypacja kobiet (szczególnie w latach 20.–30. XX w.)32.
ТᴕСПОЧ
ИВаЄРБ
ЄФеМКа
ЛеВКО З
РОДᴕ
ѬРМОЛа

ТУ СПОЧИВАЄ
МАРУНКА
ОХРІН
ЗРОДУБУС
КО.ПРОЖИЛА
ЛІТ.47
УПОКОЇЛАСЯ
РОКУ.1935
1936

ТУ
СПОЧИВАЕ.Р.Б.
ТeКЛЯ БУСЬКО
З РОДУ ПРИТУЛА
ПРОЖИЛА ЛІТ 1[…]
ПОМеРЛА
Р. 1927

ТУ
СПОЧИВАЄ
МАРІЯ
ЗІ ЗРАДІВ
СМИК.
*. 1853.
†. 1934.

ТУ
СПОЧИВаЄ.

Тᴕ СПОЧИ

РаБа БОЖа
МаРІЯ. ЗРаДа
ЛеВКІВУПОКОЇ
ЛаСЬа Р.1928.

ВаЮТ. Р.Б
МаӨЄЙ І
ЮЛІѦ ЛЄ
ВКО ЗРОДУ
ЛЄМІШКО ВИЪ
МӨ ПРОЖИЛа
ЛІТЪ 57
ᴕПОКОѢЛСѦ 19
ЛИПЦѦ РК 1888.

Inskrypcjami typu protokolarnego są napisy, w których mowa jest o sprawowanej za życia funkcji zmarłego czy też informacje o charakterze wyznaniowym.
Przykłady z wielu cerkiewnych nekropolii dowodzą, że najczęściej w ten sposób
opisane są nagrobki księży. Na cmentarzu w Wierzbicy tego typu zapis znajduje
się na mogile ks. Jurija Żuka: „był proboszczem w Wierzbicy w latach 1900–1920”
[БУВ ПАРОХОМ В ВЕРБИЦІ В 1900–1920]. Pojawiają się tu także inne przykłady inskrypcji typu protokolarnego, takie jak: „nauczycielka ludowa”, „nauczyciel
szkoły w Wierzbicy”, „czotarze UHA (czyli Ukraińskiej Armii Halickiej)”, „bojow32
O czym przekonują nas relacje ustne zgromadzone przez autorkę niniejszego artykułu na
potrzeby wydania: O. Kich-Masłej, Czytelnia Towarzystwa „Proswita”. Rekonstrukcja, Kraków 2020,
s. 142. Dotyczy wspomnień: Marii Jarmoły (ur. 1936 r. w Wierzbicy) z domu Rudyk; Paraskewii
Jarmoły, przydomek Liwa (ur. 1920 r. w Wierzbicy) z domu Smyk; Anny Kertyczak (ur. 1919 r.
w Wierzbicy) z domu Prytuła; Anny Kiłyk (ur. 1934 r. w Wierzbicy) z domu Jarmoła; Anastazji
Sławopas (ur. 1919 r. w Wierzbicy) z domu Hrynius’; Maruni Zrady (ur. 1923 r. w Wierzbicy) z domu
Nazar. Nagrania w formacie mp3 w prywatnym archiwum autorki.
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nik za wolność Ukrainy” [НАРОД=УЧИТеЛЬКА; УЧИТЕЛЬ ВЕРБИЦЬКОЇ
ШКОЛИ; ЧЕТАРІ УГА; БОРеЦ За ВОЛЮ УКРаѢНИ.]:
†
ТУТ СПОЧИВАЄ
ОТЕЦЬ
ЮРІЙ
ЖУК
НАР. 1857 – ПОМ. 1920
БУВ ПАРОХОМ В
ВЕРБИЦІ В 1900–1920
ВІЧНА ЙОМУ
ПАМ’ЯТЬ
†
ЧЕТАРІ
УГА
ПУШКАР ІВАН
ВАСКАН СТЕФАН
† 7 І 1919
В. П

ЛЮДМІЛЯ
З
КАПУСТЇЇВ
ТУРАШеВА

СТЕПАН КАПУСТІЙ
УЧИТЕЛЬ ВЕРБИЦЬКОЇ
ШКОЛИ 18... – 19...
ВІЧНАЯ ПАМ‘ЯТЬ

НАРОД=УЧИТе
ЛЬКА * 1882
†1910. ЗеМЛЯ
ЇЙ ПЕР ОМ.

Т.У
СПОЧИ
ВаЄ.Р.Б.
ӨОДО
Р. ѦРМО
Ла. БОРе
Ц За ВОЛЮ
УКРаѢНИ. 12/1
1919 ПРОЖИВ.
ЛѢТ. 18

Do elementów fakultatywnych na inskrypcjach zaliczyć można także informacje na temat miejsca czy okoliczności śmierci zmarłego. Dotyczy to najczęściej
pochówków z czasów I i II wojny światowej, szczególnie cennych dla badaczy historii konkretnego regionu. Oto jeden z przykładów z Wierzbicy: „zmarli śmiercią
tragiczną w 1943 r.” [ПОМЕРЛИ СМЕРТЮ ТРАГІЧНОЮ В 1943 РОКУ].
Najbardziej oryginalne i zarazem rzadkie na wiejskich cmentarzach są inskrypcje rozbudowane, których treści wychodzące poza normy typowego pola tekstowego (zbudowanego zazwyczaj z części konstytutywnej i fakultatywnej) sprawiają, że trudno wydzielić tu elementy początkowe, środkowe i końcowe33. Wśród
wierzbickich inskrypcji rozbudowanych znajdziemy różnej wielkości formy po33

Przykładem mogą być inskrypcje w postaci opisu narracyjnego, jak np. napis na płycie nagrobnej Katarzyny Dubniewiczowej z inskrypcją w języku cerkiewnosłowiańskim na cmentarzu
w Radrużu. Zob. J. Mazur, Krótka historya o Kobiecie z więzienia Tatarów przybyłej, czyli rzecz o dziejach Radruża w XVII wieku, [w:] Roztocze. Historia i kultura, red. W. Łysiak, Tomaszów Lubelski–
Lubaczów 2012, s. 125–148.
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etyckie34. Na szczególną uwagę zasługuje, zachowany niestety tylko fragmentarycznie, czterosegmentowy napis na nagrobku Julii Zbożnej35:
ПѣСТᴕНКа
ДѣТИН[…]
ПОМНИ
За РОДИНО.

ѬКО
[…]ТИЦа

[…]ВЯЩа
[…]ЪЗДѣ

МЯ
ГДИ
ВО

ЦаРСТВИ
ТВОЄМЪ

ӑМИНЬ.
[…]
[…]
[…]

БЛАГОР:РОДИЧИ
ДОЧЄРЬІ
ЮЛѣЙ –
ЗБОЖНЬІХЪ
ДѣВИЦИ
[…] 1866
[…] 78

Język inskrypcji pogranicza polsko-ukraińskiego obszaru ziemi tomaszowskiej jest chyba najlepszym odwzorowaniem różnorodności kulturowej, religijnej
i językowej, która funkcjonowała do drugiej połowy lat 40. XX w. Na postmigracyjnych, już niestety szczątkowo zachowanych, cmentarzach historycznych tomaszowszczyzny natrafiamy na kilka kodów językowych: cerkiewnosłowiański,
ukraiński, polski, a nawet niemiecki. Napisy nagrobne pochodzące z drugiej połowy XIX w. i pierwszej połowy XX w. w większości wykonano tu w języku ukraińskim, co wynikało ze struktury narodowościowej tutejszych wsi położonych na
terenie Roztocza Wschodniego i Równiny Bełskiej, na styku zaborów rosyjskiego
i austriackiego36. Jak przekonuje Andrzej Janeczek – zróżnicowaniem etnicznym
charakteryzowały się trzy główne środowiska społeczne: polski dwór, ruska wieś
i rusko-polsko-żydowskie miasto37. We wsiach takich jak Wierzbica, sąsiadujące
z nią Kornie i Machnów, oraz w nieco dalej położonych miejscowościach powiatu tomaszowskiego (w okresie międzywojennym Rawa Ruska), takich jak Lubycza
Kameralna i Lubycza Kniazie do czasów II wojny światowej ponad 90 procent ogółu mieszkańców stanowili Ukraińcy38. We wszystkich tych miejscach były cerkwie
34

Zob. J. Kolbuszewski, Wiersze z cmentarza. O współczesnej epigrafice wierszowanej, Wrocław
1985, s. 65.
35
Dopełnienie tej inskrypcji znajdziemy w księgach metrykalnych z Wierzbicy, gdzie znajduje
się informacja, że 31 maja 1878 r. zmarła, a 2 czerwca 1878 r. została pochowana Julia Zbożny, która
żyła 11 lat, córka Macieja i Agafii Zbożny (mieszkała w Wierzbicy w domu z numerem 143). Zob.
Księgi metrykalne wyznania greckokatolickiego, zespół nr 298, nr mikrofilmu A–92840, sygn. 257. Pracownia Mikrofilmów Archiwum Głównego Akt Dawnych w Warszawie.
36
M. Koper, Inskrypcje nagrobne…, s. 218.
37
Zob. A. Janeczek, Osadnictwo pogranicza polsko-ruskiego. Województwo bełskie od schyłku XIV
do początku XVII w., Warszawa 1993, s. 303.
38
W przededniu wybuchu II wojny światowej miejscowość Wierzbica posiadała już według Wołodymyra Kubijowycza około 600 gospodarstw, ogólna liczba mieszkańców wynosiła 2110, w tym
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i cmentarze, na których przeważają napisy nagrobne w miejscowym wariancie języka ukraińskiego39.
Na najlepiej zachowanym dziś w regionie historycznym cmentarzu w Wierzbicy, który dla tego terenu jawi się jako wzorcowy, w oczywisty sposób natrafiamy
na dawne inskrypcje w języku polskim:
TU SPOCZYWA
MICHAŁ
HERDA
† 14/10 1909
Przeżywszy lat 66

TU SPOCZYWA
EMIL
HERDA
† Maja 1911
przeżywszy lat 35

Tu
spoczy
wa
Iwan Wierzbica
prosi
o pozdr
wienie
Aniels
kie.
Umar
Dnia
14 Lute
go 1848

Po wojnie grzebano tu tych nielicznych Wierzbiczan oraz członków ich rodzin, którzy w latach 50. i 60. wrócili z obszarów przymusowego wysiedlenia do
rodzinnej wsi i aktem ostatniej woli potwierdzili przynależność do wschodniego
obrządku, wybierając jako miejsce wiecznego spoczynku miejscowy cmentarz

2030 Ukraińców, 45 Polaków, i 25 Żydów; badacz wspomina o 10 łacinnikach, nie wskazując ich
narodowości, Zob. В. Кубійович, Етнічні групи південнозахідньої України (Галичина) на 1. 1.
1939. Національна статистика Галичинини, Otto Harrassowitz, Wisbaden 1983, s. 65. Jak podaje
M. Koper, miasto Lubycza Królewska było w tym czasie zamieszkane w 90 procentach przez Żydów.
Zob. M. Koper, Nazwy miejscowe gminy Lubycza Królewska. Historia – osadnictwo – język, Lubycza
Królewska 2009, s. 25.
39
Dialekt wierzbicki – przykład niematerialnego dziedzictwa kulturowego – który właściwie
już przestał istnieć, charakteryzują Michał Łesiów i Maria Borciuch. Zob. М. Лесів, Українські
говірки у Польщі, Варшава 1997, s. 223–238. Zob. М. Борцюх, Особливості української говірки
села Вербиця. Dostępne w Internecie: <http://www.ukrreferat.com/index.php?referat=13412> (dostęp 10.12. 2021); М. Борцюх, Фонетичні та граматичні особливості української говірки села
Вербиця біля Томашова Любельського, „Науковий вісник Волинського державного університету
ім. Лесі Українки”, nr 6/2000 [druk 2002], s. 74–79. Należy wspomnieć, że Maria Borciuch jest także
autorką pracy magisterskiej na temat dialektu Wierzbicy: Leksyka ukraińskiego dialektu wsi Wierzbica
w województwie zamojskim, napisanej pod kierunkiem prof. Michała Łesiowa w 1997 r. Zob. także
M. Borciuch, System form czasownikowych w ukraińskich gwarach naddniestrzańskich na terenie Polski, „Teka Komisji Polsko-Ukraińskich Związków Kulturowych PAN”, t. V, 2010, s. 57–69.
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greckokatolicki w Wierzbicy. Napisy na ich nagrobkach wykonano w języku polskim i ukraińskim40:
Ś. P.
WASIUTA
PARASKIEWIA
ŻYŁA LAT 74
ZM. DN. 18.X.2002 r.
SPOCZYWAJ W POKOJU

Ś. P.
GRUSZKA MIKOŁAJ
Ur. 1900 Zm. 197[…]
POKÓJ JEGO DUSZY

Ś. P.
GRUSZKA ANNA
Ur. 1899 Zm. 1967
POKÓJ JEJ DUSZY

ТУТ СПОЧИВАЮТЬ
ПУШКАР
ЮСТИНА
*26.07.1910 †04.08.1971
ОЛЕКСАНДР
*25.03.1912 †24.03.1975
БОГУСЛАВ
*01.05.1951 †03.09.2011
ВІЧНА ЇМ ПАМЯТЬ

ТУ
СПОЧИВАЄ
Р.Б.
ВЕРБОВСЬКА ЕВА
*18.05.1907 р.
†27.04.1997 Р.
В. ЇЙ П.

СОВЯК
АННА
1933 – 2011

Najwięcej problemów nastręczają tzw. napisy cerkiewne, które przeważają na
najstarszych nagrobkach cmentarza. Zdarza się jednak, że i dużo późniejsze inskrypcje stylizowane są na dawną pisownię. Oddzielnego opracowania wymaga
kwestia zarówno świadomego wykorzystywania cerkiewizmów, jak i ulegania tzw.
stylizacji cerkiewnej. Najczęściej jednak mamy do czynienia z inskrypcjami, w których dochodzi do niekontrolowanej zamiany pewnych liter starszymi znakami i na
odwrót. Cerkiewne cechy językowe zauważamy przede wszystkim w grafice (litery
charakterystyczne dla języka cerkiewnosłowiańskiego: Ѣ, Ѧ, Ѡ, Ѿ Ҍ, ҍ,) i leksyce.
Dziewiętnastowieczne wierzbickie epitafia mocno nasycone elementami cerkiewnymi przyporządkowujemy do grupy napisów cerkiewnosłowiańskich w redakcji
ukraińskiej, które znacznie różnią się od inskrypcji z terenu Królestwa Polskiego,
gdzie przeważa cerkiewszczyzna w redakcji rosyjskiej41. Dwudziestowieczne napisy
40

Wszystkie współczesne pochówki (zarówno z inskrypcjami w języku polskim, jak i ukraińskim) zarejestrowane zostały w katalogowych opracowaniach cmentarza w Wierzbicy. Zob. О. Кіх-Маслей, Ім’я усопшого…; O. Kich, „Nomen mortui”….
41
Zob. M. Koper, Język inskrypcji nagrobnych…, s. 243–263; M. Koper, Inskrypcje nagrobne…,
s. 222. Niektórzy badacze używają określenia – inskrypcje w języku ruskim (małoruskim) z cechami cerkiewnymi. Zob. D. Kawałko, Cmentarze województwa zamojskiego…, s. 10. Porównanie napisów nagrobnych z obszaru Galicji z inskrypcjami historycznego zaboru rosyjskiego, gdzie mamy
do czynienia z cerkiewszczyzną w redakcji rosyjskiej oraz przedstawieniem wpływu historycznych
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cmentarne wykonywano tu głównie w literackim języku ukraińskim (nie unikając
oczywiście różnego rodzaju pomyłek i elementów dialektalnych). Oto przykłady
inskrypcji z wierzbickiej nekropolii z widocznymi cechami cerkiewnymi:
ТУ
СП […]
РАБА.БО[…]
Ѧ.АННА Ѧ […]
МОЛА.ПРО
ЖИЛА.ЛІТ.36
УПОКОІЛА
СѦ.1898.Р.К.

ТУ
СПОЧИ
ВаЄ.РБ
ІОаН
ГᴕЗІ[…]
ПРОЖИВ
ЛѢТЪ 65

ᴕПОК[…]

ТУ
СПОЧИВaЮТ РaБИ
БОЖІ ІВАН І ӨЕО
ДОЗІѦ ВАЩИШИН
УПОК.Р.Б 1928. Р.
УПОК РБ 1918 ПРОЖ
ЛІТ 74 ПР ЛІТ 45
ВІЧНѦ ІМ ПАМѦТЬ

Тᴕ

СПОЧИВаЄ Р. Б
МаРѣѦ ЛЄВКО [pionowo]
ПРОЖИЛА ЛѣТ 8 [pionowo]

[…]

Na cmentarzu w Wierzbicy odnajdujemy zaledwie jeden przykład inskrypcji
z cerkiewszczyzną w redakcji rosyjskiej, który dotyczy przywoływanego wyżej napisu z nagrobka Julii Zbożnej (niżej jego dwa fragmenty)42:
ПѣСТᴕНКа
ДѣТИН[…]
ПОМНИ
За РОДИНО.

ѬКО
[…]ТИЦа

[…]ВЯЩа
[…]ЪЗДѣ

Warto zwrócić uwagę, że zebrany w katalogu Nomen mortui bogaty materiał inskrypcyjny zawiera także wiele cennych informacji onomastycznych. Nazwy osobowe (antroponimy), które przede wszystkim identyfikują osobę zmarłą,
przekazują również różnorodne wiadomości z dziedziny onomastyki pogranicza.
Nazwiska, których fonetyka może mieć brzmienie polskie, ukraińskie, rosyjskie,
a nawet niemieckie, zawierają interesujące struktury apelatywne bądź proprialne,
ponadto wskazują one na ciekawe interferencje polsko-ukraińskie. Przykładem
służą nazwiska zmarłych należących do tej samej rodziny, które na nagrobkach
wydarzeń na język nagrobnych inskrypcji, zasługuje na szczególne studia. Zob. M. Koper, Inskrypcje
nagrobne…, s. 231.
42
Nagrobek Julii Zbożnej, zdecydowanie wyróżniający się na tle charakterystycznego kamieniarstwa bruśnieńskiego, które wypełnia cmentarz w Wierzbicy, pochodzi bez wątpienia z ośrodka
kamieniarskiego w Józefowie, zlokalizowanego już poza granicą Galicji. Jego wytwory rozpowszechniły się na dużym obszarze powiatów biłgorajskiego, janowskiego, zamojskiego, hrubieszowskiego,
jak również powiatu tomaszowskiego. Zob. D. Kawałko, Kamieniarstwo na Roztoczu – próba porównania… .
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jednej nekropolii opisano w różnych językach i z użyciem dwu alfabetów: GRUSZKA – ГРУШКА. Znajdujemy tu również wiele wariantów tego samego imienia, np.
Paraskiewia [ukr. Параскевія: ПAРAСКИВA – ПАРАСКЕВІЯ – ПАРАСКИВІЯ
– ПАРАСКЄВІЯ – Параскіевія], Katarzyna [Катерина: ЄКAТИРИНA –
КАТИРИНА – КАТEРИНА – КАСЬКА], Jan [Іван: ІВАН – ІОAН – ИВАAН –
ЇОАНЪ – Iwan – Іван], Michał [Михайло: МИХАЇЛ – МІХАЛ – МИХАЙЛО],
Mikołaj [Миколай: НИКОЛАЙ – МИКОЛАЙ], Andrzej [Андрій: АНДРЕЙ –
АНДРIЙ], Piotr [Петро: ПИТРО – ПЕТРО], Stefan [СТЕПАН – СТЕФАН].
Warto wspomnieć o interesujących przykładach hipokorystyki, np. Paraskiewia
(ukr. Параскевія), jako ПAРАСѦ, ПAРAСЯ, ПАРАСІ; Emilian (ukr. Омелян),
jako МІЛЬКО; Michał (ukr. Михайло), jako МИХАЛЬ; Teodor (ukr. Теодор), jako
ФЕДЬ – ФЕДЬО; Prokop (ukr. Прокіп), jako ПРОЦЬ; Grzegorz (ukr. Григорій),
jako ГРИНЪ; Eliasz (ukr. Ілля), jako ІЛЬКО. Ważne z perspektywy dziedzictwa onomastycznego pogranicza jest przekonanie, że na skutek przymusowych
procesów migracyjnych całe mnóstwo nazw osobowych obecnych na cmentarzu
w Wierzbicy nie funkcjonuje dziś w użyciu na tym terenie, jak np. Huzij (Гузій),
Jarmoła (Ярмола), Ochrin (Охрін), Prytuła (Притула), Skrutok (Скруток), Zrada (Зрада). Zwraca uwagę na ten fakt językoznawca i regionalista Mariusz Koper:
„Odnotowane z inskrypcji nazwiska są pewnym reliktem przeszłości, zwierciadłem,
w którym odbija się obraz onomastyczny dawnego i „zaginionego” pogranicza”43.
Badając inskrypcje na ukraińskich cmentarzach pogranicza w oczywisty sposób natrafiamy na wiele skomplikowanych skrótów44, które cechuje duże zróżnicowanie i wariantywność. Zauważmy, że wykorzystanie dużej ilości skrótów wynika
nie tylko z ekonomii przestrzeni inskrypcyjnej, ale przede wszystkim z wcześniejszej tradycji greckiej i hebrajskiej: „Tradycja hebrajska nakazywała bowiem z szacunku skracać imię Jahwe. Praktyka ta została z czasem rozciągnięta na wszystkie
nomina sacra”45.
Wyjaśnijmy, że pojawiający się powszechnie w części inicjalnej wielu napisów
nagrobnych, poprzedzający nazwisko zmarłego skrót „РБ” oznacza „sługa Boży”
(ukr. раб божий), któremu na inskrypcjach rzymskich katolików odpowiada skrót
„śp.” (świętej pamięci). Czasami w inskrypcjach pojawia się także skrót „БП”, „БЛ.
П.”, który odczytujemy jako „świętej pamięci” (ukr. „блаженної пам’яті”)”. Wy-

43

M. Koper, Inskrypcje nagrobne…, s. 225.
Zob. J. Klimek, M. Koper, op. cit., s 243–263.
45
M. Koper, Inskrypcje nagrobne…, s. 226. Zob. J. Kunińska, Ze studiów nad Ewangeliarzem
Dobryły z 1164 r. (cz. I – Pisownia), „Slavia Orientalis” 1990, R. 39, nr 1/2, s. 20.
44
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mieńmy tu najczęściej używane skróty na wierzbickim cmentarzu46: np. г (год), р.
(рік), літ (лєт, літ – „lat’), ур. (уродився – „urodzony, urodził się”), пом. (помер –
„zmarł”), уп. (упокоївся – „spoczywa”), прож. (прожив – „przeżył”), ВП (вічна
пам’ять – „wieczna pamięć”).
Inskrypcyjny materiał badawczy zaczerpnięty z cmentarza w Wierzbicy przekonuje także, że duże zróżnicowanie panuje przy zapisie wyrażenia „раб божий”:
1) „РБ”, „Р.Б.” (forma skrócona – najczęściej występująca); 2) „РАБ БОЖИЙ,
РАБА БОЖА” (forma pełna – rzadko spotykana); 3) „РАБА БО.” (forma częściowo skrócona – rzadko spotykana). Skróty na wierzbickich inskrypcjach sygnalizowane są za pomocą kropek (Р.Б., Б.П., ПОМ.) lub innych znaków graficznych
(ПРОЖ = *, †); zdarza się także, że brakuje sygnalizatora (РБ, УР). Niestety, na zachowanych napisach nagrobnych w Wierzbicy, nie pojawiają się obecne na innych
cmentarzach w okolicy umieszczane nad wyrazem tyldy (~).
Podsumowując nasze rozważania, raz jeszcze podkreślmy, że postmigracyjny
cmentarz w Wierzbicy wpisuje się w językowy i pozajęzykowy obraz dawnej ziemi
tomaszowskiej. Nagrobne inskrypcje na zapomnianych cmentarzach pogranicza
informują zarówno o osobach, które tu spoczywają, jak i opowiadają o fundatorach nagrobków, opisują stosunki społeczne, narodowościowe, gwary i kompetencje językowe miejscowej ludności. Każdy ocalały napis nagrobny jest swoistym
dokumentem językowym wpisanym w krajobraz kulturowy regionu i dostarczającym wielu różnorodnych informacji na temat jego dziedzictwa. Dziedzictwa, które zostało całkowicie zapomniane i wyparte ze świadomości społecznej, ponieważ
byłych mieszkańców Wierzbicy systemowo odcięto od tej spuścizny, natomiast
współczesnych nie wyposażono w aparat pojęciowy umożliwiający odczytanie tego
tak istotnego dla wszystkich przekazu kulturowego.

46

Przypomnijmy, że takich technik abrewiacyjnych było co najmniej kilka. Najpopularniejsze
z nich to nadpisywanie w indeksie górnym końcówki fleksyjnej i sygnalizowanie tego za pomocą
łuczka ҇ nad literą oraz opuszczenie środkowej części wyrazu i sygnalizowanie tego za pomocą tyldy ~
umieszczonej nad wyrazem. Zob. T. Rott-Żebrowski, Historia pisma ruskiego, Lublin 1987, s. 52–53.
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In this study, we refer to the example of Wierzbica, where one of the
largest and best-preserved post-immigration cemeteries in today’s Tomaszów
Lubelski poviat is located. For the purposes of this text, we use material
collected during the field exploration in 2014–2016, which the author
developed and published in the form of catalogs in the Ukrainian and Polish
language versions. In the proposed publication, we would like, first of all, to
draw your attention to the richness of the tombstone inscriptions.

Zdjęcie nr 1: Ukraiński cmentarz w Wierzbicy (2021 r.). Jeden z największych i najlepiej zachowanych cmentarzy postmigracyjnych na terenie dzisiejszego powiatu Tomaszów Lubelski. Fot. Olga Kich-Masłej.

Olga Kich-Masłej, Cmentarz – jako przestrzeń obrazu i słowa.… (ss. 185–204)

Zdjęcie nr 2: Inskrypcja na nagrobku Jana i Teodozji
Waszczyszynów, którzy zmarli kolejno w 1918 i 1928 roku.
Fot. Olga Kich-Masłej.

Zdjęcie nr 3: Inskrypcja na nagrobku Anastazji i Maksyma
Paluszok. Katarzyna Smyk przy pracy nad nagrobkiem swoich
pradziadków. Zdjęcie wykonane podczas prac restauracyjnych na
cmentarzu w Wierzbicy w 2015 r. Fot. Olga Kich-Masłej.

Olga Kich-Masłej, Cmentarz – jako przestrzeń obrazu i słowa.… (ss. 185–204)

