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J u r g i t a  K r i s t i n a  P a č k a u s k i e n ė 
Vilniaus dailės akademija

Vilniaus šv. Eufrosinijos stačiatikių kapinių  
XIX a. I p. antkapiniai paminklai: tipai ir dekoras

Straipsnis parengtas 2020–2022  m. Vilniaus senosiose kapinėse vykdytų lauko tyri-
mų, finansuotų Europos socialinio fondo lėšomis1, pagrindu. Formos ir dekoro aspek-
tu aptariami tipologiškai reti ir unikalaus dekoro XIX a. I p. Vilniaus šv. Eufrosinijos 

stačiatikių kapinių antkapiniai paminklai. Straipsnis tęsia Šv. Eufrosinijos kapinių 
paminklus tyrinėjusio Edmundo Małachowicziaus pradėtą darbą, jame praplečiamos 
ir patikslinamos tyrėjo išvados apie stačiatikių kapinių paminklus. Straipsnio objek-
tas – granitinių riedulių ir iš ketaus lietų antkapinių paminklų tipai ir dekoras XIX a. 
I p. Vilniaus šv. Eufrosinijos stačiatikių kapinėse. Tikslas – išanalizuoti XIX a. I p. Vil-
niaus šv. Eufrosinijos stačiatikių kapinių granitinių riedulių ir iš ketaus lietų antkapi-
nių paminklų tipus ir puošybą, tyrimo objektą aptariant kitų senųjų Vilniaus kapinių 
antkapinių paminklų kontekste.

R e i k šm in i a i  ž o d ž i a i :  Vilniaus šv. Eufrosinijos stačiatikių kapinės, XIX a. I p. ant-
kapinis paminklas, šriftas, ikonografija, dekoras

Vilniaus Šv. Eufrosinijos stačiatikių kapinės2 įsteigtos apie XIX  a. pra-
džią3. Seniausi kapinių paminklų aprašymai siekia XIX a. II pusę. XIX a. 
6 deš. šias kapines aplankė Adomas Honoris Kirkoras, vėliau savo kny-
goje „Pasivaikščiojimai po Vilnių ir jo apylinkes“ paminėjęs septynis čia  

1  Pagal priemonę Nr. 09.3.3 LMT K 712 „Mokslininkų, kitų tyrėjų, studentų mokslinės kompe-
tencijos ugdymas per praktinę mokslinę veiklą“.
2  Šiuo metu kapinių pavadinimas sutrumpintas – Vilniaus stačiatikių kapinės, tačiau dėl dides-
nio aiškumo straipsnyje paliekamas istorinis jų pavadinimas.
3  Šaltiniuose nurodomos kelios kapinių įsteigimo datos: 1796, 1808 ir 1815 (Wykazy para-
fialne, 1939  m., Lietuvos valstybės istorijos archyvas (toliau  – LVIA), f.  605, ap.  12, b. 1770,  
l. 1. Vida Girininkienė kapinių įkūrimo data laiko 1808-uosius, kai gubernijos sekretorius Petras 
Kliučevskis gavo leidimą aptverti už Aušros vartų esantį plotą, kur jau seniau laidoti stačiatikiai 
(Girininkienė (2004), 137).
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palaidotus vilniečius ir jų antkapinius paminklus.4 XIX a. 9 deš. pradžio je 
visų Vilniuje palaidotų stačiatikių antkapinių paminklų epigrafus nurašė 
ir 1892 m. publikavo Vilniaus dvasinės seminarijos rektorius archiman-
dritas Nikodimas Sokolovas (Никодим Соколов, 1835–1902).5 Kruopš-
tus, bet, reikia pastebėti, ne visada tikslus N. Sokolovo darbas šiam ty-
rimui reikšmingas dėl užfiksuotų šiandien jau dažnai nebeįskaitomų 
antkapinių paminklų epitafijų ir pastabų apie paminklo spalvą, naudotą 
medžiagą ar kokią nors, sudarytojo nuomone, reikšmingą antkapio savy-
bę. Kunigas Levas Savickis (Лев Савицкий, 1902–1978) glaustai aprašė 
XX a. 2–4 deš. vykdytus kapinių tvarkymo ir paminklų atnaujinimo dar-
bus6, smarkiai pakeitusius kapinių ir jose buvusių senųjų paminklų bei 
kapaviečių įrangos vaizdą. Vida Girininkienė parašė glaustą archyviniais 
šaltiniais grįstą Vilniaus stačiatikių, tarp jų ir Šv. Eufrosinijos, kapinių 
istoriją.7 Germanas Šlevys šią istoriją pratęsė, papildė religinės bendruo-
menės gyvenimo aktualijomis.8

Kapinėse išliko daug XIX a. Vilniuje gamintų ir iš svetur parvežtų 
antkapinių paminklų, tarp jų ir labai retų Vilniaus, Lietuvos ir net kai-
myninių šalių sepulkralinės kultūros kontekste. Šiame straipsnyje apsi-
ribojama ankstyviausiuoju Lietuvos užmiesčio kapinių formavimosi lai-
kotarpiu, sutampančiu su romantizmo laikotarpiu Lietuvoje, t. y. XIX a.  
I p., tiksliau – nuo XIX a. 2 deš., kai, tikėtina, buvo pastatyti pirmieji ant-
kapiniai paminklai iš patvarių medžiagų, iki lūžio, 1863-iųjų.9 Po 1863–
1864 m. sukilimo ant vienos iš kapinių kalvų palaidojus jo metu žuvusios 
caro armijos karius, Šv. Eufrosinijos kapinės tapo ne tik mirusiųjų poilsio, 
gyvųjų maldos bei apmąstymų vieta, bet ir imperinės ideologijos reiški-
mosi zona. Posukiliminiu laiku Vilniuje smarkiai padaugėjo nevietinės 
kilmės rusakalbių valdininkų, pradėjo veikti geležinkelio vėžė, jungianti 

4  Kirkor (1856), 198, 199.
5  Соколов (1892).
6  Савицкiй (1938).
7  Girininkienė (2004), 134–141. 
8  Шлевис (2006), 60–70.
9  Paminklas nebūtinai būdavo pastatomas netrukus po mirties, todėl jo datavimas, remiantis 
mirties data, visada apytikris. 
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Vilnių su Varšuva ir Sankt Peterburgu, t. y. arčiausiai Vilniaus esančiais 
pramonės, mokslo, meno, mados ir inovacijų centrais. Keitėsi ir Vilniaus 
stačiatikių kapinių vaizdas: daugėjo atvežtinių paminklų, atsirado centri-
nėms Rusijos gubernijoms būdingos paminklų formos, rusiško ir neobi-
zantiškojo dekoro pavyzdžių. Taigi pasirinktas XIX a. I p. (ikisukilimi-
nis) laikotarpis sietinas su vietinių tradicijų, vilnietiškos amatininkystės 
dominavimu kapinėse ir itin retai pasitaikančiais, dažniausiai vienetiniais 
įvežtiniais paminklais. Įvežtiniu paminklu laikomi visi ne Vilniaus krašto 
meistrų sukurtieji paminklai. 

Straipsnyje aptariami tik atviroje erdvėje įrengti, t. y. iki šiol lauke 
tebestovintys, paminklai. Į tyrimo lauką nepateko XIX  a. kapinėse do-
minavę, bet dėl medžiagos trapumo neišlikę mediniai kryžiai ir kiti laiko 
ar kitų aplinkybių sunaikinti paminklai. Neaptariami ir vieni seniausių,  
t. y. iš keraminių plytų sumūryti kvadratinio plano stulpo su stogeliu, sta-
tinių. Šie antkapiniai paminklai neturėjo jokių puošybinių elementų, jų 
yra beveik visose istorinėse Vilniaus kapinėse, t. y. Vilniaus Rasų, Bernar-
dinų ir Šv. Eufrosinijos. Aptariant Vilniaus stačiatikių kapinėms būdin-
gų ir išskirtinių antkapinių paminklų formas ir dekorą, atspirties tašku 
pasirinktos vienintelio šių kapinių paminklus tyrusio lenkų architekto ir 
paveldosaugininko Edmundo Małachowicziaus (1925–2015) pastabos.10 
Savo studijoje jis pateikia dvi išvadas, kurios nebuvo pagrįstos:

1. Vilniaus šv. Eufrosinijos stačiatikių kapinės iš kitų Vilniaus kapi-
nių išsiskiria iš ketaus lietų antkapinių paminklų gausa ir formų 
įvairove.

2. Stačiatikių kapinėse labai daug XIX a. 3–7 deš. statytų akmeninių 
paminklų-riedulių, kurie nuo katalikiškųjų skiriasi tik kiriliniais 
įrašais.11 

Straipsnyje tęsiamas E. Małachowicziaus pradėtas tiriamasis darbas. 
Siekiama praplėsti, patvirtinti arba paneigti čia paminėtas tyrėjo tezes, 
remiantis straipsnio autorės 2020–2022 m. Vilniaus senosiose kapinėse 

10  Małachowicz (1991), 446–455.
11  Ibid., 450, 447.
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vykdytų lauko tyrimų duomenimis ir lyginamąja Lietuvos, Lenkijos ir 
Lat vijos stačiatikių kapinių medžiaga.12

Straipsnio objektas – granitinių riedulių ir iš ketaus lietų antkapi-
nių paminklų tipai ir dekoras XIX a. I p. Vilniaus šv. Eufrosinijos stačia-
tikių kapinėse.

Tikslas  – išanalizuoti XIX  a. I p.  Vilniaus šv. Eufrosinijos stačia-
tikių kapinių granitinių riedulių ir iš ketaus lietų antkapinių paminklų 
tipus ir puošybą, tyrimo objektą aptariant kitų senųjų Vilniaus kapinių 
antkapinių paminklų kontekste.

Iš ketaus l ieti  paminklai

Iliustruodamas savo teiginį apie ketaus paminklų įvairovę, E. Małacho-
wiczius monografijoje publikavo vien Vilniaus šv. Eufrosinijos kapinių 
ketaus paminklų nuotraukas ir brėžinius: ornamentuotos plokštės, sar-
kofago, cipo tipo paminklų ir dviejų kolonų (nuskeltos kolonos su atrem-
tu kryžiumi ir kolonos su urna).13 2020–2022 m. lauko tyrimų Šv. Eufro-
sinijos kapinėse metu paaiškėjo, kad visi minėti paminklai pagal juose 
išlikusius įrašus datuotini XIX a. I puse. XIX a. I p. antkapinių ketaus pa-
minklų šiose kapinėse sąrašą dar būtų galima papildyti Jokimui Chrepta-
vičiui priklausiusioje Vyšniavo liejykloje (dab. Baltarusija) lietomis guls-
čiomis neornamentuotomis ketaus plokštėmis su statmenai į jas įstatytais 
ketaus kryžiais (stačiatikių kapinėse išliko tik vieno kryžiaus stiebo dalis 
su liejyklos signatūra Wiszniew).14 Kryžiaus su plokšte tipo paminklai 
nėra išskirtiniai, jų yra ir kitose Vilniaus ir Vilniaus apskrities senosiose 
katalikiškose kapinėse15, kuklus tokių paminklų ornamentas jau buvo ap-
rašytas16. Lyginant XIX a. I. p. iš ketaus lietų paminklų tipologinę įvairo-

12  Žvalgomieji tyrimai vykdyti Latvijos (Rygos, Daugpilio, Liepojos, Rezeknės) ir Lenkijos (Var-
šuvos, Balstogės, Supraslio) senosiose kapinėse.
13  Małachowicz (1991), 449–451. Ketaus paminklų įvairovę stačiatikių kapinėse pastebėjo ir Ma-
rija Miknevičiūtė (Miknevičiūtė (2000), 38).
14  Dvarininko Ivano Kossobudskio † 1845 antkapinė plokštė su kryžiumi. Apie Vyšniavo liejyklą 
ir jos gaminių asortimentą žr. Pačkauskienė (2016), 72–75.
15  Pvz., Vilniaus Rasų, Bernardinų, Eišiškių, Rykantų šventoriaus kapinėse.
16  Pačkauskienė (2016), 73–74.
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vę senosiose Vilniaus kapinėse, reikia pasakyti, kad Rasų kapinėse yra tik 
dviejų tipų ketaus paminklai – kryžiai ir kryžiai su plokštėmis, o Vilniaus 
Bernardinų kapinėse, be minėtų kryžių, esama ir Lietuvoje gana retų pa-
minklų – antikines koplytėles primenančių iš ketaus lietų stelų.17 Suskai-
čiavus visus senosiose Vilniaus kapinėse XIX a. I p. priskirtinus iš ketaus 
lietus antkapinius paminklus, paaiškėjo, kad Šv. Eufrosinijos kapinėse yra 
didžiausia kiekybinė ir tipologinė sepulkralinių ketaus liejinių įvairovė18, 
t. y. 9 paminklai (plokštė, sarkofagas, 2 cipai, 2 kolonos, 3 kryžiai su plokš-
tėmis), Vilniaus Rasų kapinėse – 6 paminklai (įvairių stilistikų kryžiai ir 
kryžiai su plokšte), Vilniaus Bernardinų – 4 (2 kryžiai ir 2 stelos). Toliau 
formos ir dekoro aspektu aptariami tik ornamentuoti XIX a. I p.  iš ke-
taus lieti antkapiniai paminklai, t. y. ornamentuota plokštė, sarkofagas ir 
cipai. Nuošalyje paliekami jau aptarti kryžiai su plokštėmis ir kita plačiau 
tiražuota antkapinio paminklo forma – kolona su urna. Nors iš ketaus 
išlieta kolona su urna yra vienintelis šio tipo ketaus paminklas Vilniuje, 
analogiškų liejinių galima pamatyti Eišiškių šventoriaus ir Varšuvos Po-
vonzkų kapinėse, o panašus XIX a. I p. priskirtinas „nulaužtos“ kolonos 
tipo iš ketaus lietas paminklas tebestovi Aukštadvario kapinėse. Vienin-
telis šio paminklo dekoro elementas – rožių girlianda, išlieta atskirai ir 
pritvirtinta kolonos viršutinėje dalyje. Kito minėto XIX a. I p. priskir-
tino Šv. Eufrosinijos kapinėse esančio paminklo – į nuskilusios kolonos 
liekanas atremto kryžiaus kompozicijos – neteko matyti nei Lietuvos, nei 
kaimyninių šalių kapinėse. Šis paminklas toliau neanalizuojamas dėl ly-
ginamosios medžiagos trūkumo, anonimiškumo (neišliko memorialinis 
įrašas, nėra gamintojo ženklų), o svarbiausia – liejinys neturi jokių puo-
šybinių elementų.19 

17  Straipsnio autorei žinomos dvi analogiškos stelos Panevėžio katedros šventoriuje ir Aukšta-
dvario kapinėse. Vakarų Europoje šio tipo paminklai dažnai vadinami edikulomis (iš lot. aedi-

cula – namelis).
18  Čia analizuojami tik išlikę XIX a. I p. paminklai, t. y. neskaičiuojamos neišlikusių ketaus kry-
žių žymės akmeniniuose postamentuose. 
19  Apie šį paminklą rašyta, nuotrauka publikuota: Pačkauskienė (2016), 110, 207.
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Ornamentuota plokštė

Seniausias antkapinis paminklas, tiksliau – jo dalis, Vilniaus stačiatikių 
kapinėse yra iš ketaus lieta, ornamentuota plokštė. Ji, beje, yra ir seniau-
sias eksterjerui skirtas iš ketaus išlietas antkapinis paminklas Lietuvoje.20 
Pulkininko Pavelo Bibikovo (Павелъ Гавриловъ Бибиковъ, † 1812) ant-
kapio dalis – ketaus plokštė – į Šv. Eufrosinijos kapines buvo perkelta iš 
stačiatikių kapinių Vingyje21, kur ji buvo įrengta šalia generalgubernato-
rienės Natalijos Repninos mauzoliejaus-koplyčios22. Plokštė galėjo būti 
išlieta Sankt Peterburge ar kitur Rusijoje, kur meniniai ketaus dirbiniai 
lieti jau XVIII a., bet galbūt ir artimajame Vyšniave.23

P. Bibikovo paminklas  – gana didelė (131 × 73 cm) stačiakampė 
plokštė-epitafija, iš visų kitų Lietuvoje esančių antkapinių ketaus plokš-
čių išsiskirianti gana gausiu dekoru (1 pav.). Centrinė jos dalis skirta 
tekstui: „Полковникъ / Павелъ Гавриловъ / БИБИКОВЪ / убитый 
в Сраженiи / при Вильнѣ въ 1812.   Году.“24 Virš epigrafo išlietas aš-
tuonių galų25, t.  y. ortodoksų, kryžius, plokštės kampuose  – dvisparnių 
angelų galvučių reljefai26 (tikėtina, kad už jų būta ir rozečių reljefų, kurie 
perkeliant plokštę prarasti), apačioje – vainikas. Pavyzdžiui, katalikiško-
se Lietuvos kapinėse iš ketaus lietų plokščių dekoras paprastai apsiriboja 
profiliuotu apvadu, rozetėmis plokštės kampuose, itin retai – ir memento 

mori emblema.27 

20  Taip teigti leidžia 2008–2015 m. straipsnio autorės vykdyti antkapinių ketaus kryžių tyrimai.
21  N. Sokolovas XIX a. paskutiniais deš. ją užfiksavo Vingio kapinėse, o 1938 m. L. Savickio dary-
tame iš ketaus lietų paminklų sąraše plokštė neminima, todėl į Šv. Eufrosinijos kapines ji turbūt 
pateko apie 1948 m., naikinant Vingio kapines (Соколов, (1892), 91; Савицкiй (1938), 29–31).
22  Соколов (1892), 91.
23  Taip mano ir E. Małachowiczius. Małachowicz (1991), 448.
24  Pulkininkas / Pavelas Gavrilovas Bibikovas / žuvęs Mūšyje / prie Vilniaus 1812. Metais.
25  Stačiatikių terminijoje lotyniškų proporcijų kryžius su dviem papildomomis perkryžomis 
vadinamas 8 galų kryžiumi, su viena papildoma perkryža – 6 galų, vienkryžmis (lotyniškas) –  
4 galų kryžiumi. Visos kryžių variacijos Stačiatikių bažnyčioje gerbiamos vienodai.
26  Labai panašūs dvisparnių serafimų reljefai yra akmeninėje Antano ir Anastazijos Bragų epita-
fijoje (po 1580 m.) Vilniaus Švč. Trejybės (bazilijonų) bažnyčioje.
27  Straipsnio autorei žinomos kelios plokštės su kaukolės reljefu Lietuvos kapinėse ir vienintelė 
Vilniuje. Tai Marijos Hornovskos (1797–1853) antkapinio paminklo dalis Bernardinų kapinėse. 
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1. Pavelo Bibikovo antkapinė plokštė, Jurgitos Kristinos Pačkauskienės nuotr., 2020
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Epigrafas ir kiti P. Bibikovo epitafinės plokštės vizualūs elementai 
komponuojami panašiai kaip knygos tituliniame lape – simetriškai verti-
kaliai ašiai. Simetrinė kompozicija antkapinių paminklų epigrafuose ir de-
kore išliks vyraujanti iki pat XX a., kai Vilniaus kapinėse atsiras moderno, 
vėliau ir funkcionalizmo estetikos atšvaitų. P. Bibikovo antkapinės plokštės 
reljefuose galima įžvelgti sepulkralinės estetikos slinktį nuo sakralinės link 
pasaulietinės: angelų galvutės ir kryžius priskirtini barokiniams pamink-
lams būdingam religiniam „repertuarui“, tačiau epitafija ir savo turiniu 
(nėra jokių religingumo elementų, tik būtiniausia informacija), ir forma 
(naudojami ne stačiatikių paminklams iki tol įprasti sakraliosios bažnyti-
nės slavų kalbos, o pasaulietiniai rašmenys28) jau yra klasicizmo epochos 
kūrinys. P. Bibikovo antkapio medžiaga – ketus – XIX a. I p. ypač dažnai 
pasirenkama kovose su Napoleono armija žuvusių aukšto rango kariškių 
paminklams.29 Ketaus pasirinkimas parodo paminklo užsakovų siekį pa-
statyti madingą, laikmečio aukštuomenei priderantį paminklą. Atkreipti-
nas dėmesys į ankstyvosios ketaus liejybos kokybę, kuri išsiskiria glotniais, 
aiškios formos („neužveltais“) reljefais, ypač lengvai įskaitomu epigrafu. 
Patobulinta liejybos iš ketaus technologija leido lengvai išgauti iškilų šrif-
tą: užrašas tampa ryškus, skirtingai nei akmens paminkluose, jo neužgožia 
samanos ir kerpės, todėl šiame ir kituose ankstyvuosiuose ketaus pamink-
luose epigrafas yra raiškus ir net dekoratyvus antkapinio paminklo ele-
mentas. Tai – vienintelė Lietuvos lauko (t. y. ne šventovės viduje) XIX a.  
I p. antkapinė ketaus plokštė, dekoruota aukštu ir išraiškingu reljefu. 

Sarkofagas

Dekoratyvios iš ketaus išlieto memorialinio įrašo savybės itin ryškios 
Vilniaus šv. Eufrosinijos kapinėse esančio pirklio Iljos Sluckio30 (Илья 

28 Apie Rusijos antkapiniuose paminkluose iki XVIII  a. naudoto šrifto ypatumus žr. Авдеев 
(2019).
29  Plačiau žr. Pačkauskienė (2016), 59–60. 
30  I. Sluckis buvo į stačiatikybę atsivertęs žydas galbūt išskirtinai dėl geresnių sąlygų vystyti savo 
verslą (Iljos Nikolajevičiaus Sluckio prašymas Vilniaus iždo rūmams, 1814, LVIA, f. 937, ap. 1,  
b. 259, l. 60–62).
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Николаевич Слуцкий, † 1824) antkapiniame paminkle (2 pav.). Jį suda-
ro maždaug 62 cm aukščio mūrinis cokolis, ketaus plokštė (227 × 117) ir 
į lai vą panašus pilnaviduris ketaus sarkofagas (78 × 195 × 58). Ant stili-
zuoto karsto dangčio išlietas aštuonių galų kryžius su Baroko epochą me-
nančiu memento mori simboliu (kaukolė su sukryžiuotais kaulais, vadi-
namoji Adomo kaukolė). Iš rytų į vakarus orientuota kryžiaus su kaukole 
kompozicija primena supaprastintą tradicinę „rusiško sarkofago“ ikono-
grafinę programą, iliustruojančią atpirkimo per Kryžiaus auką temą31, t. y. 
kaukolė rytuose, kryžius centre ir sakralus atvaizdas ar malda už mirusį 
vakarinėje pusėje (šios segmento I. Sluckio paminkle nėra). Įdomu, kad 
kryžius I. Sluckio antkapyje išlietas su lotynišku įrašu INRI (Iesus Naza-

renus, Rex Iudaeorum). XIX a. statytuose stačiatikių antkapiniuose pa-
minkluose abreviatūros beveik nenaudotos, išskyrus retai pasitaikančias  

31  Ковшарь (1997).

2. Iljos Sluckio antkapinis paminklas, Jurgitos Kristinos Pačkauskienės nuotr., 2014
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abipus kryžiaus įrašytas raides B. П. (Въ Память, liet. atmi-
nimui, atminti, arba Вечная Память, liet. amžina atmin-
tis). Todėl katalikiškai tradicijai būdingas lotyniškas įrašas 
stačiatikių kapinėse vertintinas kaip akultūracijos reiškinio 
pavyzdys.

Dekoratyviausia dalis yra paminklo epigrafas. Teks-
tas išlietas palei plokštės kraštus kaip vientisa ornamen-
tinė juostelė, kampuose „sujungta“ stačiakampėmis ro-
zetėmis: „ЗДЕСЬ ПОКОИТСЯ ПРАХ УСОП / ШАГО 

ИЛÏИ НИКОЛАEВИЧА СЛУЦКАГО ИМЕВШАГО 48 

ЛЕТ И УМЕРШАГО / 1824 ГОДА ОКТЯБРЯ 24 ДНЯ / 

БЛИЖНÏИ МО ЛИ ТЕ ЗА ДУШУ ЕГО ВСЕBЫШНЯГО 

ТВОРЦА ПОМНЯ ЧТО / И BЫ БУДЕТЕ ПОДОБНЫ 

ЕМУ.“32 Didaktinio pobūdžio memorialinis įrašas su krei-
piniu į gyvuosius, kryžiumi ir memento mori simboliu,  
XVIII a. –XIX a. I p. Rusijos antkapių dekorą ir įrašus tyru-
sio Pavelo Akimovo (Павел Акимов) nuomone, – Baroko 
epochai būdingas derinys, kai „antkapinis paminklas gy-
viesiems tampa savotišku langu ar durimis į kitą pasaulį“33. 
Dar viena barokinė reminiscencija  – memorialinio teksto 
išvaizda: į juostą įkomponuotas tankus išilgintų kirilinių 
raidžių šriftas primena nuo XIV a. pabaigos paplitusį pynės 
tipo ornamentinį rusišką šriftą вязь, plačiai naudotą Rusi-
jos barokiniuose antkapiniuose pamink luose, ypač akmeni-
nėse plokštėse ir sarkofaguose. Esminis bruožas, skirian tis  
I. Sluckio paminklo epigrafą nuo tikrosios pynės, – plokštėje 
jis „užrašytas“ ne senaisiais slaviškais, o pasaulietiniais, Petro I  
reformų metu įvestais rašmenimis, vadinamąja graždanka. 
Memorialinių epigrafų „pasaulietinimas“ atitinka jų kaitos 
tendencijas kituose Rusijos imperijos nekropoliuose (ypač 

32  ČIA ILSISI PELENAI 48 METŲ ILJOS NIKOLAJEVIČIAUS SLUCKIO, 

MIRUSIO 1824 M. SPALIO 24 D. ARTIMIEJI, MELSKITE UŽ JO SIELĄ 

AUKŠČIAUSIĄJĮ KŪRĖJĄ, ATMINDAMI, KAD IR PATYS TOKIE BŪSITE. 
33  Акимов (2008), 15.2a

. I
. S

lu
ck

io
 p

am
in

kl
o 

ep
ig

ra
fo

 fr
ag

m
en

ta
s, 

Ju
rg

it
os

 K
ri

st
in

os
 P

ač
ka

us
ki

en
ės

 n
uo

tr
., 

20
14



221 Vilniaus šv. Eufrosinijos stačiatikių kapinių XIX  a. I p.  antkapiniai paminklai: tipai ir dekoras 

Maskvos ir Tulos), kur iki pat XVIII a. pabaigos vyravusią iškilmingąją 
slavišką pynę amžių sandūroje pakeičia pasaulietinis šriftas.34 I. Sluckio 
sarkofagas iliustruoja mišrią, tarpstilinę, t.  y. pereinamąją, antkapinio 
paminklo puošybą, kurioje klasicizmui būdinga lygių plokštumų este-
tika ir Apšvietos epochoje atsiradęs pasaulietinis šriftas dar varžosi su 
barokinio religingumo atgarsiais, pasireiškiančiais krikščioniškų simbo-
lių eksponavimu, bei iš Baroko epochos atkeliavusios ikonografijos rudi-
mentais. Savo forma, atlikimo būdu ir dekoru I. Sluckio paminklas yra 
unikalus ne tik Lietuvos, bet kaimyninių Lenkijos ir Latvijos kapinių 
kontekste.35 

Cipai

Ryškiausia klasicizmo stiliaus antkapinio paminklo forma priskiriama 
romėniškajam cipo tipui. Cipo (lot. cippus – obeliskas, paminklas, ribo-
ženklis) tipo paminklai (ne tik antkapiniai, bet ir kenotafai) Europos ka-
pinių ir parkų kraštovaizdyje36 atsirando XVIII  a. paskutiniame ketvir-
tyje, Lenkijos ir Lietuvos kapinėse statyti nuo XIX  a.37 XIX  a. pirmais 
dešimtmečiais cipo tipo antkapinis paminklas „laukinėje“ gamtoje buvo 
užfiksuotas ir Tado Bičkausko (1797–[1857]) piešinyje, saugomame Lie-
tuvos nacionaliniame dailės muziejuje (3 pav.).

Tai neaukšti, į viršų kiek siaurėjantys kvadratinio skerspjūvio sta-
tiniai su daugiašlaičiu, dažniausiai akroterijais puoštu stogeliu. Kiti rel-
jefiniai dekoro elementai telkiasi timpanuose ir šoninėse plokštumose, 
karnizuose, kartais ir statinio kampuose. Paminklai puošiami išskirti-
nai klasicistiniu ornamentu ir antikiniais sepulkraliniais simboliais: že-
myn nuleistais fakelais, uroborais, kaducėjais, klepsidromis, urnomis,  

34  Ермонская, Нетунахина, Попова (1978), 213.
35  Taip teigti leidžia žvalgomieji iš ketaus lietų antkapinių paminklų tyrimai, straipsnio auto-
rės vykdyti Lenkijoje ir Latvijoje. Tikėtina, kad panašios formos ir dekoro paminklų gali būti 
Rusijos, ypač Sankt Peterburgo, kuriame gyveno I. Sluckio brolis Aleksandras, kapinėse. Apie 
Aleksandrą Sluckį žr. Ambrulevičiūtė (2014), 44.
36  Pirmasis cipo tipo antkapinis paminklas buvo pastatytas parko saloje prancūzų filosofui, švie-
tėjui Jeanui-Jacques’ui Rousseau (1712–1778).
37  Czyż, Gutowski (2008), 92.
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aliejinėmis lempelėmis, kitais gyvenimo praeinamybę, mirtį ir amžinybę 
išreiškiančiais simboliais. Krikščioniška simbolika šiuose paminkluose 
paprastai nenaudota. P. Akimovas teigia, kad Sankt Peterburgo kapinėse 
cipo tipo paminklų puošyboje pasitaiko ir siužetinių reljefų, pvz., žmo-
nės, atnešantys prie paminklo vainikus ir gėles, t.  y. savotiškas „atmini-
mo atnašas“38. Vilniuje yra trys cipo tipo paminklai: granitinis Izabelės 
Rudaminaitės-Šyrynovos (Izabella z Rudaminów Szyrynowa, † 1849 m.) 
Rasų kapinėse (4 pav.) ir du lieti iš ketaus, abu – Šv. Eufrosinijos stačiati-
kių kapinėse. Anos Braiko-Jolšinos (Анна Брайко-Iолшина, 1809–1834)  
(5 pav.) paminklas Šv. Eufrosinijos kapinėse  – vienas iš nedaugelio 
XIX a. I p. antkapinių paminklų, išlikusių su autentiška iš ketaus išlieta  

38  Акимов (2008), 14.

3. Tadas Bičkauskas. Piešinys „Antkapis“, [XIX a. I ketv.], Lietuvos nacionalinis dailės muziejus, 

inv. Nr. T-1173
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4. Izabelės Rudaminaitės-Šyrynovos paminklas Rasų kapinėse, po 1849 m.  

Jurgitos Kristinos Pačkauskienės nuotr., 2022
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tvorele.39 Paminklas lietas ne ištisas, o dalimis, vėliau jas sumontuojant. 
Atskirai buvo išlieti ir paminklą puošę reljefai bei memorialinio įrašo 
raidės. Sumontuoti dirbiniai nėra tokie patvarūs kaip monolitinės lie-
jybos, todėl didžioji paminklo dekoro dalis, taip pat ir nemažai raidžių, 
neišliko. Rekonstruoti A. Braiko antkapio vaizdą galima pasitelkiant  
E. Małachowicziaus daryto rytinio paminklo fasado piešinį: timpanuo-
se būta sukryžiuotų degančių fakelų ir klepsidros (gyvenimo laikinumo  
emb lema), akroterijuose kartojamas tvorelės pakraščiu apibėgantis spira-
linis ornamentas, o pagrindinėje sienos plokštumoje lakoniškas, simetriš-
kai sulygiuotas dviejų dydžių majuskulų tekstas: ЗДѢСЬ / ПО КОИТЬСЯ 

39  Didžioji dalis kiekvieną šeimos kapavietę ribojusių metalinių ar akmeninių aptvarų Šv. Eufro-
sinijos kapinėse buvo pašalinta 1938 m. kapinių tvarkymo akcijos metu, katalikiškose kapinėse 
dauguma metalo dirbinių dingo sovietmečiu (Савицкiй (1938), 9–15).

5. Anos Braiko antkapinis paminklas, Jurgitos Kristinos Pačkauskienės nuotr., 2020
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/ АННА IОЛШИНА / УРОЖДЕННАЯ / БРАЙКО. / РО ДИ ЛАСЬ 

1809 Г. МАРТА 8 го / СКОНЧАЛАСЬ 1834 Г. ДЕКАБРЯ 1 го ДНЯ.  

(6 pav.)40. N. Sokolovas nurodo, kad memorialinis įrašas, kaip ir pamin-
klą vainikuojantis kryžius, buvo paauksuoti.41 Auksavimas  – svarbus 
XIX a. paminklų dekoravimo būdas, norint išryškinti tai, kas svarbiausia 
(įrašus, kryžių ar jo kraštus, Nukryžiuotojo figūrą). Likusias tuščias apta-
riamo paminklo plokštumas pridengia aštuoniukėmis, spiralių ir meand-
ro juostomis ornamentuota ketaus tvorelė, jungiama keturių rutuliu užsi-
baigiančių stulpų-kolonėlių.

Kur kas geriau išlikęs Gardino gubernijos valdybos tarėjui Grigo-
rijui Filevskiui (Григорий Филевский, † 1832) ir gubernijos sekretoriui  

40  Tyrėjas epigrafą nurašė ne visai tiksliai: vietoj АIНА ЮЛШИНА turi būti АННА IОЛ ШИ НА. 
Įrašas patikrintas lauko tyrimų metu ir rašytiniame šaltinyje (Соколов (1892), 176). Brėžinys 
publikuotas Małachowicz (1991), 449.
41  Ibid.

6. Edmund Małachowicz, Antkapinio paminklo brėžinys, XX a. 9 deš.





7. Grigorijaus Filevskio ir Nikolajaus Filipovičiaus antkapinis paminklas.  
Jurgitos Kristinos Pačkauskienės nuotr., 2020
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Nikolajui Filipovičiui (Николай Филиповичъ, † 1827) skirtas pamin-
klas (7 pav.). Tai šiek tiek pakitusio cipo tipo paminklas, neturintis 
būdingų akroterijų ir timpanų bei į viršų siaurėjančios pagrindinio tū-
rio formos. Be būtinos informacijos apie mirusiuosius ir paminklo sta-
tytojas (mirusiųjų žmonas), vakarinėje paminklo sienoje išlieta malda: 
ОТЧЕ НЕ БЕС НЫЙ. / УМИЛОСЕРДИСЯ. / СПАСИ И НЕ ЗАБУДИ 

/ ДО  КОН  ЦА42 (8 pav.). Maldingi kreipiniai, anot Kšištofo Tolkačevs-
kio, nebūdingas elementas memorialiniuose rusiškuose epigrafuose43, 

42  Dangiškasis Tėve, susimilk, išgelbėk ir niekada neužmiršk.
43  Tolkačevski (2016), 303.

�
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tačiau empirinė medžiaga stačiatikių kapinėse rodo, kad net ir XIX  a.  
I p., vyraujant skurdiems informacinio pobūdžio memorialiniams įrašams 
ar eiliuotoms, mirusiojo visuomenines pareigas ir jų pilietiškumą „ap-
giedančioms“ klasicistinėms epitafijoms, religiniai įrašai vis dėlto buvo 
gana dažni. 

Krikščioniška pasaulėžiūra itin ryški stačiatikių antkapių vizu-
aliuose simboliuose, aptinkamuose net ir cipo tipo paminkluose, ku-
riems jie nebūdingi. Kaip ir Rasų kapinių granitinio cipo atveju, abu 
aptariamus ketaus paminklus užbaigia ne būdinga urna44, o kryžius,  
G. Filevskio ir N. Filipovičiaus paminklą puošia ne tik tumbos kampuo-
se įkomponuoti nuleisti fakelai, klasicistiniu „ėriukų liežuvėlių“ (angl. 
lamb tongue) ornamentu dekoruoti karnizai, bet ir vakariniame fasade 
virš maldos įrašo esanti visa reginti Dievo akis (Apvaizda). Lyginant abu 
iš ketaus lietus paminklus su vieninteliu katalikiškose kapinėse esančiu 
akmeniniu I. Ru daminaitės-Šyrynovos cipu, galima matyti, kad vėliau-
siai pastatyto Rasų kapinių paminklo formos ir dekoras labai panašus 
į A. Braiko paminklo: akroterijuose naudojamas giminingas riesčių 
ornamentas, o timpanuose esančios klepsidros skiriasi tik savo papil-
diniais: I. Šyrynovos antkapyje – sparnai, A. Braiko paminkle – sukry-
žiuoti fakelai. Skiriasi ir paminklų proporcijos: akmeninis paminklas 
kiek išlakesnis, jame ne taip ryškiai išeksponuoti būdingi akroteri-
jai. Minėti skirtumai parodo, kad akmeninis Rasų kapinių paminklas 
nėra tiesioginė A. Braiko paminklo kopija, veikiau abu paminklai yra 
dar neišaiškinto tipinio prototipo sekiniai. Visi trys Vilniaus kapinė-
se esantys cipo tipo paminklai parodo, kaip aukštuomenėje vyravusios 
mados tendencijos (o cipo tipo paminklai XIX  a. I p.  kapinėse buvo 
madinga naujovė) buvo derinamos su užsakovų pageidavimu atspindė-
ti juose religines vertybes, Šv. Eufrosinijos kapinių ketaus liejinių atve-
ju – tipiniam paminklui suteikiant ir individualiai parinktus lietus deko- 
ro elementus.

44  Kaip tik urna buvo vainikuotas neišlikęs Aleksandro († 1855) ir Liudvikos († 1856) Gorskių 
bei jų dukters Aleksandros († 1856) iš ketaus lietas cipo tipo antkapinis paminklas Džiuginėnų 
dvaro kapinaitėse.
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Granitiniai nusklembto riedulio formos paminklai

Absoliuti dauguma XIX a. I p. Vilniaus kapinėse statytų akmeninių pa-
minklų buvo iš vietinių medžiagų – granito, smiltainio ir klinties.45 Vy-
raujanti akmeninių paminklų forma ir akmens rūšis – natūralus, nedaug 
apdorotas (dažniausiai tik su viena lygia plokštuma tekstui) granitinis rie-
dulys. Senosiose Vilniaus kapinėse XIX a. I p. statyti ir neaukšti, taisyk-
lingų formų akmeniniai (dažniausiai granitiniai) antkapiniai paminklai: 
plokštės, tumbos (arba stačiakampio sarkofago), kubo, stelos, piramidės 
ir cipo. Vilniaus kapinėse išliko nuo vieno iki trijų kiekvieno minėto 
tipo paminklų.46 Visi jie yra vienetiniai Vilniaus skulptorių ar akmenta-
šių dirbiniai, kaip paprastai – visiškai ar beveik nedekoruoti.47 Jie šiame 
straipsnyje neaptariami dėl neatitikties išsikeltam uždaviniui – patikrinti 
ir praplėsti E. Małachowicziaus tezes apie būdingus stačiatikių kapinių 
paminklus ir jų puošybą, būtent  – nusklembto riedulio formos pamin-
klų. Pastebėtina, kad būdingais XIX a. I p. Vilniaus kapinių paminklais 
laikytini granitiniai rieduliai nebuvo statomi (arba neišliko?) kaimyninių 
šalių sostinių kapinėse  – Rygoje ir Varšuvoje, kur XIX a. I p. dominavo 
anksčiau minėti klasicistiniai paminklų tipai. 

Granitiniai rieduliai su viena lygia plokštuma tekstui – archajiška 
antkapinio paminklo forma, iš naujo atgimusi romantizmo epochoje, 
gausiai paplito ir organiškai įsiliejo į peizažinius parkus primenantį Vil-
niaus kapinių kraštovaizdį. Svarbiausioje Šv. Eufrosinijos stačiatikių kapi-
nių dalyje – teritorijoje aplink cerkvę – suskaičiuota 11 šio tipo paminklų, 
jų yra ir kitose senose Šv. Eufrosinijos kapinių dalyse, nemažai paminklų 
tebėra susmegę į žemę.48 Iš pirmo žvilgsnio šio tipo paminklai yra labai 
panašūs, skiriasi tik akmens dydis, spalva, tekstūra, kokia nors neryški 
reljefinė detalė, heraldiniai ženklai ir, žinoma, epigrafas. E. Małachowi-
czius nurodė išskirtinį Šv. Eufrosinijos kapinėse statytų šio tipo paminklų 

45  Aptariamose stačiatikių kapinėse paminklų iš klinties nėra.
46  Tikėtina, kad ateities tyrimai, ypač Lietuvos dvarų kapinių paminkų, papildys duomenis apie 
XIX a. I p. granitinius paminklus. 
47  Išimtis – anksčiau minėtas I. Rudaminaitės-Šyrynovos antkapis Rasų kapinėse. 
48  2021–2022 m. Šv. Eufrosinijos kapinėse buvo atkasta ir nuvalyta apie 10 šio tipo paminklų, 
kapinių tvarkymo darbai tebevyksta.
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bruožą – kirilinių įrašų naudojimą.49 Ši pastaba yra akivaizdi (juk beveik 
visi XIX a. Vilniaus stačiatikiai buvo kirilinius rašmenis naudoję slavai), 
bet neabsoliuti. 2020–2021 m. stačiatikių kapinėse buvo užfiksuoti penki 
paminklai su lenkiškais epigrafais, vienas jų su lenkišku ir rusišku įrašais, 
vienas su įrašais prancūzų ir rusų kalbomis.50 

Didžiausias lingvistinis atradimas aptariamo tipo paminkluose  – 
žodis, užrašytas Lietuvoje nevartoto seniausio slaviško alfabeto – glago-
licos – raidėmis (9 pav.). Bajorų instituto direktoriaus Vasilijaus Vasilje-
vičiaus Kislovo (Василий Васильевичъ Кисловъ, 1800–1840) antkapyje 
vėlyvąja (kroatiška) glagolica užrašytų rusiškų žodžių: Ⰹ ⰍⰀⰂⰀⰎⰅⰓⰀ 

(и кавалера)51 neperskaitė net epitafiją nurašinėjęs teologijos mokslų 
daktaras, Vilniaus dvasinės seminarijos rektorius N. Sokolovas52. Tai nie-
ko keista, nes tuometinių akmeninių antkapių įrašai buvo itin margi dėl 
epigrafuose naudotų skirtingų raidžių dydžių, kalbų ir šriftų įvairovės. 
Kaip ir katalikiškose kapinėse, stačiatikių akmens riedulių stelose iškal-
tiems tekstams būdingas centrinis lygiavimas bei jau minėtas grafinis ir 
kalbinis margumas: atskirose vieno epigrafo eilutėse naudoti skirtingų 
dydžių kursyvai, minuskulinis ir majuskulinis raštas, didesnės ir mažesnės 
raidės, keli šriftai: kursyvas, tipografinį paragoną primenantis majusku-
las ir kirilinei abėcėlei pritaikytas gotikinis. Toks „žaidimas“ raidėmis ir 
šriftais būdingas visai aptariamo laikotarpio rašytinei kultūrai. Dėl suin-
tensyvėjusios prekybos, ypač su Anglija, XIX a. I p. Europos grafosferoje 
atsiranda iki tol neregėta šriftų įvairovė53, kurią Rusijos imperijoje kurs-
tė nuo XVIII a. pabaigos vis didėjantis kirilinių tipografijų lygiavimasis  
į Vakarų Europos lotyniškąsias54 ir stiprėjanti visuomenės paseistinė55  

49  Autorius užsiminė ir apie lenkiškus įrašus stačiatikių kapinėse, tik ne rieduliuose, o akmeni-
nėse plokštėse (Małachowicz (1991), 447).
50  Apie kitakalbius įrašus stačiatikių kapinėse rašyta jau XX a. pradžioje (Виноградов, (1908), 
181–182).
51  Liet. „ir kavalierius“. Už glagolicos įrašo iššifravimą ir šrifto parinkimą esu dėkinga Nadeždai 
Morozovai.
52  Žodžiai, užrašyti glagolica, epitafijos nuoraše buvo tiesiog praleisti. Соколов (1892), 185.
53  Шицгал (1959), 174.
54  Шицгал (1947), 6. 
55  Paseizmas (pranc. passéisme < passé – praeitis) – perdėtas praeities pamėgimas, gėrėjimasis ja, 
nostalgija arba pažiūrų atsilikimas, konservatyvumas.
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9. Vasilijaus Kislovo antkapinis paminklas. Jurgitos Kristinos Pačkauskienės nuotr., 2021

9a. Vasilijaus Kislovo antkapinio paminklo epigrafo fragmentas. Žodis, užrašytas glagolica. 

Jurgitos Kristinos Pačkauskienės nuotr., 2021
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pasaulėžiūra, kuri galbūt ir paskatino V. Kislovo antkapyje panaudoti 
glagolicą56. Kadangi visi įrašai XIX  a. I p.  akmeniniuose paminkluose 
buvo auksuojami (tokią išvadą galima padaryti analizuojant N. Sokolovo 
pastabas), galima teigti, kad kaip tik įrašas juose atliko pagrindinę deko-
ro funkciją.

Kaip bendrą visų Vilniaus kapinių granitinių riedulio formos pa-
minklų bruožą E. Małachowiczius įvardijo jų puošybą „figūrinėmis sce-
nomis ar ornamentais“57. Šiam autoriaus teiginiui atskleisti reikia išsa-
mesnės analizės, pradedant nuo būdingos puošybos, baigiant išskirtiniais 
atvejais – figūrinėmis scenomis. Analizuojami lauko rieduliai, kaip ir kitų 
formų XIX a. I. p. akmeniniai paminklai, retai kada buvo ornamentuo-
jami, jų dekoras paprastai apsiribodavo tik vienu ar keliais reljefiniais ar 
įgilinto piešinio simboliais. Paminklo viršuje beveik visada būdavo iš-
skaptuojamas vertikaliai ar įkypai „paguldyto“ kryžiaus reljefas, apačio-
je, po tekstu, neretai vaizduota memento mori emblema. Ji ypač būdin-
ga vilniečio skulptoriaus Juozapo Horbacevičiaus (jo paties antkapinis 
paminklas taip pat pristatomas kiek vėliau) skaptuotiems paminklams  
(10 pav.). Nušlifuoto ploto kampai gana dažnai buvo puošiami rozetėmis, 
po tekstu vietoj būdingos kaukolės su kaulais kartais buvo komponuoja-
mi reljefiniai arba linijiniai (išraižyti įgilinant) palaidotųjų herbai.58 Savo 
masteliu, fasadinės plokštumos struktūra (skaidomos į 4 ar daugiau poli-
ruotų segmentų) bei ilgesniais epigrafais išsiskiria Vilniaus Rasų kapinėse 
statytieji paminklai.59 Visi minėti motyvai, kaip ir teigė E. Małacho wi-
czius, būdingi nusklembto riedulio formos paminklams, nepriklausomai 

56  Glagolica galbūt pasirinkta ir kaip slaptaraštis, kuriuo paminklo užsakovai norėjo ne nuslėpti 
įrašo dalį, o pademonstruoti savo erudiciją. Rankraščių tyrinėtojas Aleksejus Gudkovas mini, 
kad glagolica kaip slaptaraštis rankraščiuose naudotas net XX a. pradžioje (Гудков (2018)).
57  Małachowicz (1991), 447.
58  Mažamečio Vladimiro Navrozovo (Владимiръ Наврозовъ, 1827–1842) bei generolo majoro 
ir kavalieriaus, kunigaikščio Dimitrijaus Volkonskio (Димитрiй Александровичь Волконскiй, 
1791–1838).
59  „To laikotarpio lenkiškiems įrašams būdingas romantinis jausmingumas, neretai perdėtas sen-
timentalumas, išreiškiamas ilgais ilgesingų žodžių sakiniais velioniui. Rusiškuose įrašuose tokių 
motyvų pasitaiko retai ir paprastai jie būna trumpi ir lakoniški“ (Tolkačevski, Rusiški epigrafi-
niai memorialiniai XIX amžiaus įrašai (2016), 303).
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nuo to, kokios konfesijos tikinčiųjų kapinėse jie yra. Galima patikslinti, 
jog grynojo ornamento sričiai priskirtinos tik rozetės, o visi kiti paminėti 
vizualūs elementai – religinei, sepulkralinei ar heraldinei emblematikai. 
O kaip su „figūrinėmis scenomis“? 

E. Małachowiczius paminėjo tik vieną XIX  a. I. p.  statytą nu -
sklemb to riedulio formos paminklą su figūriniu motyvu.60 Tai stačiati- 
kių kapinėse palaidoto skulptoriaus Juozapo Horbacevičiaus ( Józef Hor -
ba cewicz, Iосифъ Юрьевичъ Горбацевичъ, apie 1813–1848) ir jo dukters 
Onos († 1846 m.) antkapis (11 pav.). Antkapio ir kapavietės vaizdą XIX a. 
8–9 deš. aprašė archimandritas N. Sokolovas: „Didelė antkapinė plokštė  

60  Małachowicz (1991), 452.

10. Sofijos Kvitnickajos (1836–1838) antkapinio paminklo fragmentas. Skulpt. Juozapas 

Horbacevičius. Jurgitos Kristinos Pačkauskienės nuotr., 2020
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[aukštis – 164 cm, pastaba – J. K. P.], 
joje reljefiškai išraižytas 4 galų kry-
žius, kurio papėdėje suklupusi ver-
kianti moteris ir du maži vaikai prie-
šais ją. Vaikai irgi klūpi ant kelių, o jų 
rankelės tiesiasi į kryžių“61 (12, 13 pav.).  
Apie J. Horbacevičiaus šeiminį gyve-
nimą nieko nežinoma, tad kyla klau-
simas, ar moteris su dviem vaikeliais 
(sūnumis) yra alegorinė, ar realistinė 
figūra, t.  y. vaizduojanti našlę ir tėvo 
netekusius vaikus? Antrojo atsakymo 
link nukreiptų įrašas po siužetiniu 
reljefu siauroje, nušlifuotoje juostoje: 
„Matka z dwoma synami / opłaku-
je strace swojego męża“ [mama su 
dviem sūnumis aprauda vyro netek-
tį]. Po „paaiškinamąja eilute“  – pa-
grindinis memorialinis įrašas rusų 
kalba: „ЗДѢСЬ ПОКОИТСЯ ПРАХ 

СКУЛЬП ТО РА / Iосифа Юрьевича /  
ГОР БА ЦЕ ВИЧА / Умершаго 1848 

года 3 Ап реля / на 35 году жизни своей / и дочери его / АННЫ / Pо-
див шейся 1844 г. 14 Iюля / умершей 1846 г. 19 Iюля.“62 XIX a. I p. 

Lietuvos profesionaliojoje antkapinėje skulptūroje panaši ikono-
grafinė shema aptinkama Kazimiero Jelskio sukurtame Mykolo Juozapo 
Riomerio (M. J. Römer, 1816–1846) ir po 11 metų mirusios jo žmonos 
Rachelės Riomerienės (R. de Raës-Römer, 1783–1855) antkapyje Trakų 
Švč. Mergelės Marijos Apsilankymo parapinėje bažnyčioje. Monumenta-
laus paminklo apačioje – reljefas, kuriame, anot paties K. Jelskio aprašymo, 
„bareljefas, vaizduojantis sėdinčią moterį, apraudančią savo vyro mirtį,  

61  Соколов (1892), 132.
62  Čia ilsisi dulkės / pelenai Juozapo [ Jurgio sūnaus] Horbacevičiaus, mirusio 1848 metų balan-
džio 3, būnant 35 metų, ir jo dukters Anos, gimusios 1844 m. liepos 14, mirusios 1846 m. liepos 19.

11. Juozapo Horbacevičiaus antkapinis 
paminklas.  
Jurgitos Kristinos Pačkauskienės nuotr., 2020
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12. Juozapo Horbacevičiaus antkapinio paminklo reljefas.  
Jurgitos Kristinos Pačkauskienės nuotr., 2020

13. Juozapo Horbacevičiaus antkapinio paminklo figūrinio reljefo piešinys.  
Jurgitos Kristinos Pačkauskienės pieš., 2020
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prie kojų  – du jos vaikeliai, vainikuojantys ant pjedestalo iškilusį Tėvo 
biustą“63. Pasitelkdamas tuometinei profesionaliajai skulptūrai būdingą 
idealizuotą „antikinės manieros“ vizualiąją kalbą, K. Jelskis pavaizdavo 
ne klasicizmo epochai būdingas liūdesio ir gedulo alegorijas, o mirusio 
Mykolo Juozapo žmoną ir du jų vaikelius. Versiją dėl gedinčių artimųjų 
vaizdavimo tiriamo laikotarpio antkapiniuose paminkluose patvirtina 
ir P. Akimovo klasicistinių paminklų64 tyrimas, kuriame teigiama, kad į 
XVIII  a. pabaigą sepulkralinėje kultūroje atsirado poreikis išreikšti in-
dividualią jauseną, todėl palaipsniui atsisakyta nuasmeninto alegorizmo, 
apibendrinti skulptūriniai vaizdai antkapiuose pakeisti gedinčių artimųjų 
figūromis, vaizduojant konkrečią šeiminę mirusiojo situaciją.65 Remiantis 
P. Akimovo tyrimo išvadomis, laikotarpiui būdinga ikonografija ir me-
morialiniu epigrafu po aptariamuoju J. Horbacevičiaus paminklo reljefu, 
galima daryti tvirtą prielaidą, jog Juozapo ir jo dukros Onos Horbacevi-
čių paminkle pavaizduota šeimos tėvo gedinti žmona ir du jos sūnūs. 

2021 m. lauko tyrimų metu Vilniaus stačiatikių kapinėse buvo už-
fiksuotas antras akmeninis antkapis su siužetine kompozicija, tiesa, ne 
reljefine, o grafine, išraižyta apatinėje antkapinio paminklo dalyje. Jis 
skirtas Lietuvos vyskupijos stačiatikių seminarijos rektoriui, Vilniaus 
stačiatikių katedros protojerejui Ipolitui Gomolickiui (Ипполитъ 
Гомолицкий, 1803–1846) ir jo žmonai Jekaterinai Jankovskajai-Gomo-
lickajai (Екатерина Гомолицкая урожденная Янковская, 1805–1846). 
Paminklo forma ir medžiaga, kaip ir J. Horbacevičiaus antkapio atve-
ju, – Vilniaus istorinėms kapinėms būdingas granitinis riedulys (aukštis  
136 cm66) su lygia fasadine plokštuma. Fasado viršuje – įkypai įkompo-
nuoto 4 galų kryžiaus reljefas, po juo – iškili šlifuota plokštuma su memo-
rialiniu tekstu: „Čia palaidoti: katedros protojerejus, Lietuvos vyskupijos 
Seminarijos rektorius, kavalierius Ippolitas Gomolickis, gimęs 1803 m., 

63  Janonienė (2003), 144, 147.
64  Rusijos istoriografijoje klasicizmo epocha paprastai vadinamas laikotarpis nuo XVIII a. pab. 
iki XIX a. vidurio.
65  Акимов (2008), 11–12.
66  Šiuo metu paminklas yra paguldytas, bet turėtų stovėti įkypai, kaip ir kiti tuo metu statyti šio 
tipo paminklai.
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28 Balandžio † 1846 m. Gegužės 7 ir Jekaterina Jankovskaja-Gomo lickaja, 
gim. 1805 m., † 1846 metų 28 Balandžio, beveik tuo pačiu metu neatsi-
skyrę užmigo Viešpatyje“67 ir meistro signatūra „C. O. Г“ [Скульпторъ 
О. Горбацевичъ]68, pačioje apačioje įrėžtas negilus piešinys (14 pav.). 
Paminklo paviršius smarkiai nudilęs, užrašai sunkiai įskaitomi, piešinys 

67  ЗДЕСЬ ПОГРЕБЕНЫ: / Kафедральный Протоиерей / Ректоръ Литовской Eпар. Се ми-

нарiи / и КАВАЛЕРЪ / Ипполитъ / ГОМОЛИЦКIЙ / род. 1803 г.  1846 г. 7 Мая. / и / ЕКА-

ТЕ РИНА ГОМОЛИЦКАЯ / (урожденная Янковская) / род. 1805 г.,  1846 года 28 Апреля / 
Поч ти одновременно и нераздѣльно въ Бозѣ почившимъ.
68  Skulptoriaus-akmentašio O. Gorbacevičiaus dirbtuvės Poguliankoje dominikonų name mini-
mos 1850 m. Vilniaus gubernijos žinyne (Памятная книжка (1850), 189). Šv. Eufrosinijos kapi-
nėse šio tyrimo metu užfiksuoti keturi XIX a. 4–5 deš. statyti akmeniniai paminklai su meistro 
signatūromis: С. О. Г. ir О. Г. Iki šiol O. Gorbacevičiaus skaptuoti paminklai dėl analogiškos 
pa vardės transkripcijos į rusų kalbą (Горбацевичъ) buvo priskiriami J. Horbacevičiui.

14. Ipolito ir Jekaterinos Gomolickių antkapinis paminklas.  
Jurgitos Kristinos Pačkauskienės nuotr., 2021
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vos pastebimas. N. Sokolovas savo studijoje taip aprašė antkapyje pa-
vaizduotą sceną: „Apačioje išraižyti 5 vienas už kitą mažesni asmenys: di-
dysis – delnu parėmęs galvą verkiantis vyras, antrasis – moteris, sudėjusi 
rankas ties juosmeniu, mažieji – į viršų pakeltomis rankomis.“69 Regis ir 
tuomet, XIX a. paskutiniais dešimtmečiais, piešinys nebuvo labai aiškus, 
o gal ir archimandritas suklydo jį aprašydamas70, nes padarius raižinio 
frotažą71 paaiškėjo, kad scenoje pavaizduoti šeši žmonės: penki stovin-

69  Соколов (1892), 131–132. 
70  Pradžioje nurodo penkias, bet aprašo tik keturias figūras.
71  Antkapių epigrafams šifruoti plačiai naudojama tradicinė technika, kai ant tiriamo paviršiaus 
dedamas popierius ir įtrinamas pieštuku, kreidele ar kita priemone. Gaunamas negatyvus arba 
pozityvus (jei naudojamas tamsus popierius ir balta trynimo priemonė) reljefo atspaudas. 
Gomolickių antkapio siužetinės scenos užimamas plotas 21 × 49 cm.

15. Raižinio Gomolickių antkapiniame paminkle rekonstrukcija.  
Jurgitos Kristinos Pačkauskienės pieš., 2021



239 Vilniaus šv. Eufrosinijos stačiatikių kapinių XIX  a. I p.  antkapiniai paminklai: tipai ir dekoras 

tys ir vienas suvystytas, paguldytas ant (ar į?) sunkiai identifikuojamo  
daikto (15 pav.). 

Protojerejus I. Gomolickis buvo ryški tuometės Stačiatikių bažny-
čios figūra, tarnavo pagrindinėje Lietuvos stačiatikių vyskupijos bažnyčio-
je, todėl 1863 metų „Lietuvos vyskupijos naujienose“ buvo publikuota jo 
išsami biografija, atskleidžianti dvasininko mirties aplinkybes: „Netikėtai 
mirus žmonai, po poros dienų mirė ir jis pats [I. Gomolickis – J. K. P.], 
palikdamas šešis našlaičius vaikus: vyriausią berniuką ir penkias dukras. 
[...] Vyskupas paskyrė jo dukroms stipendiją, iki jos ištekės, jauniausioji 
iki šiol ją gauna.“72 Taigi scenoje pavaizduoti šeši tėvus apraudantys vai-
kai, o jauniausias jų – kūdikis. Primityvus piešinys ir aptrupėjęs granitinis 

72  Янковскiй (1863), 588–589.

16. Frotažas, nuimtas nuo Gomolickių antkapinio paminklo, 2021
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paviršius apsunkina piešinio suvokimą, bet papildomos techninės prie-
monės leidžia įžiūrėti ir interpretuoti73 ne tik veikėjų gestus (rymojimas, 
rankų grąžymas, ašarų šluostymas, aukštyn iškeltos rankos), bet ir būdin-
gą miestiečių aprangą: jaunuolio, kurio paltas plačiais atvartais, batai nu-
smailintais galais, o aplink kaklą galbūt parišta skarelė; paaugusių dukrų 
pūstomis suknelėmis su smarkiai išryškinta liemens linija ir keliasluoks-
nėmis nėriniuotomis apykaklėmis ar karoliais; mažųjų mergaičių, išleis-
tais (nesupintais) plaukais, potrumpiais (lyginant su vyresnėlių) sijonais, 
paprastu įsispiriamu apavu. Įdomi detalė: mažiausioji mergaitė smiliumi 
rodo į kylantį drugelį (frotaže jis beveik nepastebimas).74 Drugelis – kla-
sicizmo memorijai būdingas simbolis.75 Iš antikinės kultūros atkeliavęs 
motyvas dėl radikalaus būvio kismo (vikšras-lėliukė-drugelis) išreiškia 
metamorfozę, krikščioniškoje kultūroje suvokiamą kaip prisikėlimą iš nu-
mirusių. Ir antikiniuose, ir krikščioniškuose antkapiniuose paminkluose 
drugelis simbolizuoja žmogaus sielos nemirtingumą.76 Paminėtina, kad 
Latvijos ir Lenkijos kapinėse panašūs jausminį mirusiųjų ir gyvųjų šeimos 
narių ryšį išreiškiantys figūriniai motyvai yra taip pat labai reti. Straipsnio 
autorė užfiksavo tik dvi šio siužeto kompozicijas – reljefinę ir skulptūrinę, 
abi Varšuvoje, tiksliau, viena jų yra Evangelikų reformatų, kita – Evangeli-
kų liuteronų (cmentarz Evangelicko-Augsburgski) kapinėse.

Lyginant įvairių Vilniaus kapinių riedulio su viena fasadine plokš-
tuma tipo paminklus, paaiškėjo, kad savo forma Šv. Eufrosinijos kapinėse 
statytieji nėra išskirtiniai, kaip ir teigė E. Małachowiczius. Dekoro po-
žiūriu antkapiai visose senosiose Vilniaus kapinėse taip pat gana panašūs.  
E. Ma łachowicziaus pastabą apie kirilinius įrašus stačiatikių kapinėse rei-
kėtų papildyti unikaliu V. Kislovo paminklo, kurio epigrafe buvo panau-
dota ne tik kirilica, bet ir glagolica, atveju. Teiginį apie visoms Vilniaus 

73  Publikuojamas piešinys  – apytikslė jo rekonstrukcija, kur ištrupėjusios vietos nužymėtos 
punktyrais.
74  Už pastebėtą drugelį dėkoju šv. Eufrosinijos stačiatikių bendruomenės nariui Aleksejui Ga-
ne jevui.
75  Drugelio motyvo neužfiksavo nė vienas Lietuvos antkapinių paminklų tyrėjas, todėl sunku ką 
nors pasakyti apie jo paplitimą Lietuvoje. Šio straipsnio autorė, be analizuojamo atvejo, jį matė 
tik užsienio – Varšuvos, Rygos, Upsalos ir mažesnių Švedijos miestelių – kapinėse. 
76  Großes Lexikon (2002), 272–273.
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kapinėms būdingą granitinių riedulių puošybą figūrinėmis scenomis rei-
kėtų patikslinti: figūrinės scenos – reljefas ir įrėžtas piešinys – užfiksuo-
tos tik dviejuose antkapiniuose paminkluose, abu jie yra Šv. Eufrosinijos 
stačiatikių kapinėse. Žinomas vieno iš paminklų autorius – skulptorius-
akmentašys O. Gorbacevičius. Šie gedulą išreiškiantys siužetai vertintini 
kaip profesionaliosios XIX a. I p. dailės atšvaitai amatininkiškoje kūrybo-
je. Kaip tik šis aspektas – bendraeuropinės profesionaliosios dailės moty-
vų transformacija vietinėje amatininkystėje, ypač Lietuvos sepulkralinėje 
dailėje, yra menkai pažįstamas, vertas tolimesnių tyrimų. 

Išvados

1. Lauko tyrimų metu buvo patvirtintas E. Małachowicziaus teiginys, kad 
Šv. Eufrosinijos stačiatikių kapinėse, lyginant su kitomis senosiomis Vil-
niaus kapinėmis, yra didžiausia iš ketaus lietų antkapinių paminklų tipo-
loginė įvairovė. Tarp paminklų – Lietuvoje labai reti ar vienetiniai XIX a. 
I p. sepulkraliniai ketaus liejiniai, būtent – gausiai ornamentuota neišliku-
sio paminklo plokštė, sarkofagas ir cipai. Pavelo Bibikovo († 1812) antka-
pinė plokštė yra puošniausia XIX a. I p. antkapinė plokštė ir seniausias iš 
ketaus lietas antkapinis paminklas Lietuvos užmiesčio kapinėse. Iljos Sluc-
kio paminklas – iš ketaus lietas pilnaviduris sarkofagas su ornamentuota 
plokšte – unikalus ne tik Lietuvos, bet ir kaimyninių Lenkijos ir Lat vijos 
kapinių kontekste. Plokštės ir sarkofago dekoro elementai dar mena ba-
rokines paminklų puošybos tradicijas, o epitafijos savo forma ir turiniu 
artimesnės klasicizmo epochos epigrafams. Vilniaus kapinių cipai – tipi-
niai klasicizmo stilistikos dirbiniai, dekoruoti antikiniais sepulkraliniais 
simboliais, klasicistiniu ornamentu ir paminklo tipui nebūdingais krikš-
čioniškais ženklais: kryžiumi ir Apvaizdos akimi. Šv. Eufrosinijos kapinių 
ketaus liejinių dekoras parodo, kaip aukštuomenėje vyravusios stiliaus ir 
mados tendencijos buvo derinamos su užsakovų pageidavimu antkapi-
niuose paminkluose atspindėti religines vertybes, taip tipiniam klasicis-
tiniam paminklui suteikiant ir individualiai parinktus dekoro elementus. 

2. Lyginant įvairių Vilniaus kapinių XIX a. I p. granitinio riedulio 
su viena fasadine plokštuma tipo paminklus, paaiškėjo, kad savo forma  
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Šv. Eufrosinijos kapinėse statytieji nėra išskirtiniai, kaip ir teigė E. Mała-
chowiczius. Svarbiausias dekoro elementas juose  – auksu dengtas įvai-
riašriftis, kartais ir keliakalbis epigrafas. Du vėlyvąja glagolica užrašyti 
žodžiai Vilniaus stačiatikių kapinių Vasilijaus Kislovo paminklo epigra-
fe – unikalus atvejis Vilniaus, taip pat visos Lietuvos antkapinių pamin-
klų kontekste. E. Małachowicziaus minėti figūrinėmis scenomis dekoruo-
ti granitiniai rieduliai užfiksuoti tik du, abu – Šv. Eufrosinijos stačiatikių 
kapinėse. Iškaltose scenose gana primityviai, bet išraiškingai pavaizduoti 
mirusius artimuosius apraudantys šeimos nariai. Tokie siužetai yra reti 
(galbūt ir vienetiniai) ne tik Lietuvos, bet ir kaimyninių šalių kapinėse. 
Vilniaus šv. Eufrosinijos kapinių paminkluose esantys granitiniai riedu-
liai su figūrinėmis scenomis vertintini kaip romantizmo idėjų atšvaitai 
mėgėjiškoje skulptūroje ir profesionaliosios sentimentalizmo dailės mo-
tyvų transformacija vietinėje amatininkystėje. 
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Tombstones from the first half of the 19th Century  
in Vilnius St. Euphrosyne Orthodox Cemetery:  
Types and Décor

Summary

The paper is based on a field research carried out in the old cemeteries of Vilnius in 
2020–2022. It discusses the shapes and decorations of typologically rare tombstones 
with unique décor from the first half of the 19th century located in Vilnius 
St.  Euphrosyne Orthodox Cemetery. It continues the study of the tombstones of 
the above-mentioned cemetery started by Vilnius-born Polish scientist Edmund 
Małachowicz (b. Vilnius, 1925;  d. Wroclaw, 2015) and expands and corrects the 
conclusions of this researcher. The paper focuses on the types and décor of the 
tombstones made of granite boulders and cast iron in the first half of the 19th century 
and located in Vilnius St. Euphrosyne Orthodox Cemetery. The said tombstones are 
analysed in the context of the gravestones from other old cemeteries of Vilnius; the 
paper also uses field research materials from other old cemeteries in Lithuania, Latvia 
(Riga, Daugavpils, Liepaja, Rezekne) and Poland (Warsaw, Bialystok, Suprasl) as a 
comparison.

It has been ascertained that the oldest tombstones made of cast iron in 1810s and 1820s 
(namely, the ornamented plaque and sarcophagus) still feature some Baroque trends 
of tombstone decoration in their décor but the epigraphs of the same tombstones 
are closer to the Classicist era in their content and form. Later (c. 1830s) cast iron 
tombstones of cippus type are the typical works of the Clacissist era adorned with the 
sepulchral symbols of the Classical Antiquity such as downwards-pointing torches, 
clepsydras, urns, oil lamps and other symbols signifying death, eternity and the 
ephemerality of life. But the cippi of Vilnius cemeteries are distinguished by the fact 
that they also contain religious symbols such as texts of prayers or the reliefs of crosses 
or the All-Seeing Eye of God.

The main decorative element of the cut boulder-shaped headstones from the first 
half of the 19th century is multi-font (and sometimes multi-lingual) epigraphs that 
used to be gilded. Two words written in late Glagolitic alphabet on the epigraph 
of the gravestone of Vasily Kislov in Vilnius St. Euphrosyne Cemetery are a unique 
case among the tombstones of Vilnius and Lithuania. The said cemetery has two 
exceptional tombstones: granite boulders with sculptural figurative groups depicting 
family members weeping for their dead relatives. They are the only known outdoor 
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monuments with mourning scenes from the first half of the 19th century in the old 
cemeteries of Vilnius and of the whole Lithuania. The said decorative scene on them 
expressed the demonstration of feelings, i.e. mourning and respect to the deceased, 
that was characteristic of the Romantic era. 

Ke y word s :  Vilnius St. Euphrosyne Orthodox Cemetery, tombstone from the first 
half of the 19th century, font, iconography, décor

Vladas Drėma. Kilimo projektas. 1932. LNDM, Pg 627. © LNDM �


