
P
o∏o˝one w dawnym Ksi´stwie
˚mudzkim, stanowi∏o od
koƒca XVI w. ekonomi´ kró-
lewskà, nast´pnie by∏o siedzibà
tzw. repartycji obejmujàcej 13
powiatów, zaÊ w koƒcu 

XVIII w. sta∏o si´ w∏asnoÊcià aktywnych go-
spodarczo Tyzenhausów; tutaj te˝ rozpocz´∏a
si´ na Litwie insurekcja 1794 r. Po 1795 r.
Szawle znalaz∏y si´ w zaborze rosyjskim jako
w∏asnoÊç P∏atona Zubowa, faworyta carycy
Katarzyny II. Wola walki o przywrócenie nie-
podleg∏ej Rzeczypospolitej jednak˝e nie wyga-
s∏a – w czasie zrywu listopadowego i stycznio-
wego miasto by∏o zajmowane przez po-
wstaƒców i mimo swego wielonarodowego
i wielokulturowego charakteru (katolicy, ewan-
gelicy, wyznawcy judaizmu) ˝ywa w nim by∏a
tradycja wspólnego paƒstwa i polskiej spuÊci-
zny kulturowej. Âwiadkiem owych czasów jest
stary szawelski cmentarz, nekropolia niezwykle
interesujàca tak z szerszego historycznego
punktu widzenia, jak i ze wzgl´du na znajdu-
jàce si´ na nim nagrobki – ciekawe przyk∏ady
lokalnej sztuki sepulkralnej, zwana niekiedy,
z powodu swej rangi, ale te˝ i po∏o˝enia na ma-
lowniczym ówczesnym podmiejskim wzgórzu
oraz jego sk∏onach ”ma∏à Rossà”.

HISTORIA NEKROPOLII

Cmentarz ten, zwany starym cmentarzem
miejskim, po∏o˝ony prawie w centrum miasta,
pomi´dzy ulicà Ežero a jeziorem Talša, zajmuje
powierzchni´ 4,6 ha i sk∏ada si´ obecnie
z trzech cz´Êci: rzymskokatolickiej, prawos∏aw-
nej oraz s∏u˝àcej pochówkom wolnomyÊlicieli.2

Jest on, jak wiadomo, jednym z dawnych szes-
nastu tamtejszych miejsc pochówku. Najwa˝-
niejsze z nich znajdowa∏o si´ wokó∏ parafialne-
go KoÊcio∏a rzymskokatolickiego – katedry ÊÊ.
Piotra i Paw∏a (z 1. po∏. XVII w.). Z uwagi na
zape∏nienie tej nekropolii oraz ustawy cmen-
tarne z koƒca XVIII w. nakazujàce lokalizacj´
poza granicami miasta, zapewne jeszcze
w ostatnich latach XVIII w. na parafialnych
gruntach, na tzw. wzgórzu Âw. Jana, umiejsco-
wiono nowy cmentarz; prawdopodobnie tak˝e
wtedy wzniesiono na szczycie tego wzgórza
drewnianà kaplic´ (która sp∏on´∏a ok. 1970 r.)
Inwentarz z 1830 r. przedstawia jà nast´pujà-
co: Idàc od koÊcio∏a na cmentarz na ziemi parafial-
nej z kaplicà w formie krzy˝a, z drzwiami o dwóch
skrzyd∏ach, drzwi z zamkiem francuskim. Kaplica
z belek okràg∏ych, o∏tarz z drzewa z obrazem Âw. Ja-
na Chrzciciela. W kaplicy 6 okien, dach z desek

z kopu∏à i krzy˝em. Wed∏ug historyka B. Tarwi-
dasa, brak jest êróde∏ wskazujàcych dat´ pierw-
szych pogrzebów na tym cmentarzu; przyjmu-
je si´ jednakowo˝, ˝e mia∏y one miejsce ok.
1831 r. podczas epidemii cholery, nie jest jed-
nak wykluczone, ˝e nastàpi∏y jeszcze w koƒcu
XVIII w. lub poczàtku XIX w.3 Na owym wi´c
wzgórzu Âw. Jana odbywa∏y si´ tedy liczne, i to
a˝ do I wojny Êwiatowej, pochówki przede
wszystkim znaczniejszych obywateli miasta,
wi´c ksi´˝y, lekarzy, urz´dników, nauczycieli,
ale te˝ i rzemieÊlników czy zwyk∏ych miesz-
kaƒców Szawli.  Kiedy na poczàtku XX w. za-
cz´∏o braknàç tam miejsca, rozpocz´to grzeba-
nie na skrawku terenu pomi´dzy katolickà cz´-
Êcià cmentarza a obecnà prawos∏awnà (powsta-
∏à póêniej),  gdzie znajdowa∏y si´ ju˝ groby sa-
mobójców i wolnomyÊlicieli, mimo ˝e ziemia
ta, jako po∏o˝ona ju˝ za cmentarnym murem,

38

STARY CMENTARZ 
w Szawlach
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Szawle (Šiauliai), uwa˝ane za duchowe centrum pó∏noc-
nej Litwy i b´dàce jej czwartym co do wielkoÊci miastem
(obecnie ok. 130 tys. mieszkaƒców), ma bogatà histori´
tak˝e jako niegdysiejsze miasto Rzeczpospolitej Obojga
Narodów.1



nie by∏a szanowana – traktowano jà jako ni-
czyjà, a nawet pozyskiwano tam ̋ wir. Powi´k-
szenia obszaru cmentarza podjà∏ si´ wówczas
szawelski ksiàdz Gustaw Tomkowicz, który
zwróci∏ si´ do rady miasta o przydzia∏ ziemi dla
parafii w innym miejscu w zamian za przezna-
czenie gruntów parafialnych na cele cmentar-
ne. W ten sposób ju˝ w 1908 r. cmentarz zo-
sta∏ powi´kszony o teren ciàgnàcy si´ w kie-
runku jeziora Talša. Niemniej, cmentarz nadal
szybko si´ zape∏nia∏, groby zak∏adano cha-
otycznie, brak by∏o te˝ alejek i w 1940 r. miej-
scowa gazeta informowa∏a o poszukiwaniu
miejsca pod zupe∏nie nowy cmentarz, jednak-
˝e wojna uniemo˝liwi∏a realizacj´ tych planów.
W 1944 r. bomby radzieckiego lotnictwa spa-
d∏y na miasto i na najstarszà cz´Êç cmentarza,
powodujàc na nim znaczne zniszczenia, zaÊ ju˝
rok póêniej w∏adze miasta zamkn´∏y nekropo-
li´, zezwalajàc na pochówki jedynie w grobach
rodzinnych czy miejscach, które od 15 lat nie
by∏y wykorzystywane. Nast´pnie, w 1955 r.
na proÊb´ mieszkaƒców miasta powi´kszono
obszar cmentarza wzd∏u˝ starej jego cz´Êci od
ul. Ežero, w obie strony od bramy g∏ównej;
niemniej, cztery lata póêniej cmentarz zosta∏
definitywnie zamkni´ty. W 1979 r. dokonano
inwentaryzacji jego starej cz´Êci katolickiej –
zarejestrowano na niej 6773 groby. 

Nale˝y wreszcie wspomnieç o prawo-
s∏awnej cz´Êci tego cmentarza – powsta∏a ona
póêniej ni˝ katolicka, dopiero po przybyciu do
miasta liczniejszej grupy Rosjan. Nie jest zna-
na data pierwszych pochówków na tej cz´Êci
– niewykluczone, ˝e byli to rosyjscy ˝o∏nierze
polegli w walkach z powstaƒcami z 1830 r.
a z pewnoÊcià z 1863 r. Wzniesiono tam na
koszt paƒstwa w 1878 r. kaplic´ NajÊw. Mat-
ki Bo˝ej – znacznà cz´Êç budynku strawi∏
ogieƒ ponad sto lat póêniej, zaÊ w 1937 r. ro-
zebranà cerkiew ÊÊ. Piotra i Paw∏a w centrum
miasta przeniesiono w∏aÊnie na teren prawo-
s∏awnej cz´Êci cmentarza, obok zaÊ stan´∏y:
dom parafialny i inne budynki s∏u˝àce prawo-
s∏awnej wspólnocie. Ta cz´Êç nekropolii nie
zosta∏a ca∏kowicie zape∏niona, a m∏odsze gro-
by zmiesza∏y si´ z dawniejszymi. Obecnie
znajduje si´ w stanie zupe∏nego zaniedbania.

POCHÓWKI PARAFII
SZAWELSKIEJ

Archiwa parafii szawelskiej, ksi´gi uro-
dzeƒ-chrztów, ma∏˝eƒstw i zgonów zachowa-

∏y si´ – najstarsze pochodzà z 1794 r.4 Dzi´ki
ksi´gom  nazywanym Metrykami zmar∏ych,
umar∏ych, pogrzebionych czy pogrzebowymi mo˝na
wst´pnie przeÊledziç to˝samoÊci, miejsce za-
mieszkania i stan osób grzebanych oraz liczb´
pochówków w okreÊlonych przedzia∏ach cza-
sowych. Najstarsze metryki by∏y prowadzone
po ∏acinie. Od 1794 r. a˝ do lat 1825–1827 r.
nazwiska tak polskie, jak litewskie, rosyjskie
czy niemieckie zapisywano w brzmieniu ory-
ginalnym, imiona zaÊ w wersji ∏aciƒskiej, np.
Otilia Tyszkiewicz, Michael Julius Andreas
Urbanowicz, Matthaus Baniewicz, Casimirus
Jankowski, Dorotha Juszkiewiczowa, Stani-
s∏aw Kowalewski, Franciscus Kozakowski,
Vincentius ̊ ukowski, Anna Giertrudis, Joan-
nes Ma˝eyka, Michael Stungis, Bartholomeus
Augustynaytis, Janulis Womaytis, Georgius
Woytekumas, Anna Jakubailiczie, Joannis
Engelberg, Matheius Kluzman, Regina Iro-
nertowna. Najcz´Êciej spotykane sà nazwiska
polskie i litewskie, w podobnej mniej wi´cej
proporcji. 

Nast´pnie, po raz pierwszy w 1826 r. za-
pisy by∏y dokonywane w j´zyku polskim5 –
imiona i nazwiska w oryginalnym brzmieniu
– i tak by∏o do schy∏ku lat 40. XIX w., kiedy
to wprowadzono formularze rosyjskie. Wtedy
to nazwiska przyj´∏y koƒcówki rosyjskie i tak
by∏o a˝ do roku 1914.  Jednak˝e trudno oce-
niç, z wyjàtkiem niektórych roczników, jaka
cz´Êç zgonów w ca∏ej szawelskiej parafi (np.
w 1825 r. by∏o ich 163, w 1827 r. – 135,
w1866 r. – 332, w 1867 r. – 262, w 1868 r.
– 521, 1869 r. –  843)6 przek∏ada∏a si´ na po-
chówki na interesujàcej nas nekropolii w tym
mieÊcie, bowiem cz´Êç z nich odbywa∏a si´ na
tzw. mogi∏ach parafialnych – co cz´sto, ale nie
zawsze wskazywano, wi´c po prostu na cmen-

tarzach filialnych, ale te˝ prywatnych, przy-
dworskich, po∏o˝onych w miejscach zamiesz-
kania osoby zmar∏ej. Nale˝y zaznaczyç, ˝e
w owych latach wysokà ÊmiertelnoÊç odnoto-
wywano nie tylko wÊród niemowlàt i ma∏ych
dzieci, ale te˝ osób m∏odych, oko∏o dwudzie-
stoletnich. Tak˝e Êrednia wieku zmar∏ych nie
by∏a wówczas zbyt wysoka.

NAGROBKI

Opisywana nekropolia znajduje si´, ogól-
nie rzecz bioràc, w dobrym stanie i sprawia
wra˝enie nie pozbawionej dba∏oÊci. Niemniej,
nagrobki, zw∏aszcza te starsze, dziewi´tnasto-
wieczne, i to zarówno kamienne, jak i metalo-
we, rzadko kiedy znajdujà si´ w dobrym sta-
nie. Cz´sto uleg∏y przynajmniej cz´Êciowej de-
strukcji – na skutek dzia∏ania czynników at-
mosferycznych (wykruszenia, p´kni´cia
i od∏upania kamienia, korozji – tak˝e elemen-
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tów ∏àczàcych), braku w∏aÊciwej bie˝àcej kon-
serwacji (pokrycie si´ porostami, mchem),
wspomnianego bombardowania w 1944 r.
(przewrócone coko∏y, od∏amane krzy˝e, zgi´te
ogrodzenia), wreszcie aktów programowego
(w latach sowieckich) czy przypadkowego
wandalizmu. 

Znajdujàce na tym cmentarzu nagrobki
majà formy nast´pujàce: grobowce-piwnice
grobowe; p∏yty nagrobne; nagrobki kamien-
ne – krzy˝e na coko∏ach, obeliskach, pniach,
ska∏kach, tablice; krzy˝e metalowe; rzeêby na
postumentach; inne formy – i w tej te˝ kolej-
noÊci zostanà pokrótce omówione.

Grobowce-piwnice grobowe sà, jak
mo˝na przypuszczaç, jednymi z najstarszych
miejsc pochówku na tym cmentarzu. Pierw-
sze pochodzà z poczàtku XIX w., wi´kszoÊç
wzniesiono w jego drugiej po∏owie. Usytu-
owano je na zboczach, po∏udniowo-wschod-
nim i pó∏nocno-zachodnim wzgórza Âw. Jana
w ten sposób, ˝e fasady i wejÊcia znajdujà si´
tu˝ przy alei biegnàcej u podnó˝a wzgórza,
gdy praktycznie ca∏y korpus grobowca zag∏´-
bia si´ w jego sk∏on. Niekiedy, jak gdyby na
grobowcu, bo na przykrywajàcej go ziemi,
znajduje si´ krzy˝ otoczony ˝elaznym ogro-
dzeniem.7 Trudno stwierdziç czy taki nagro-
bek jest powiàzany rodzinnie ze znajdujàcym
si´ pod nim grobowcem-piwnicà, zw∏aszcza
gdy brakuje tablicy inskrypcyjnej na jego fa-
sadzie. Mo˝na spotkaç te˝ piwnic´ grobowà
po∏o˝onà wy˝ej na zboczu, wi´c bli˝ej wierz-
cho∏ka wzgórza – umo˝liwi∏o to przykrycie
jej p∏askim tarasem, na którym znajduje si´
krzy˝ na cokole ogrodzonym ˝elaznym p∏o-
tem.Grobowce te budowano najcz´Êciej
z czerwonej ceg∏y, niektóre z nich by∏y otyn-
kowane. Fasady ich, z ˝elaznymi odrzwiami,
koƒczy∏y si´ zwykle trójkàtem lub ∏ukiem
zwieƒczonym krzy˝em ˝elaznym lub betono-
wym. Nad wejÊciem znajdowa∏y si´ tablice
inskrypcyjne, zapewne metalowe (jako l˝ej-
sze) lub kamienne, dziÊ tylko na nielicznych
fasadach zachowane, a przyk∏adem tu b´dzie
grobowiec Leonarda Kowalewskiego zmar∏e-
go 25 lipca 1913r. (tablica z blachy cynko-
wej).

P∏yty nagrobne, granitowe, piaskowco-
we, a wed∏ug literatury przedmiotu i ˝eliwne8

(tych ostatnich nie odnalaz∏em) mo˝na napo-
tkaç w najstarszej cz´Êci nekropolii, na szczy-
cie wzgórza Âw. Jana, w pobli˝u nieistniejàcej
ju˝, wy˝ej wymienionej drewnianej kaplicy.

Najstarsza odnaleziona p∏yta, noszàca dat´
1801, znajdowa∏a si´ bez wàtpienia w naj-
bli˝szym jej sàsiedztwie – obecnie mo˝na jà
odnaleêç bezpoÊrednio w alejce, le˝àcà równo
z ziemià. Nie jest wykluczone – w∏aÊnie
z uwagi na ten rok i wczeÊniej przedstawione
wàtpliwoÊci co do daty otwarcia cmentarza,
˝e mog∏a zostaç przewieziona z innego miej-
sca, a nawet ˝e stanowi∏a cz´Êç wi´kszej na-
grobnej konstrukcji (inskrypcja na p∏ycie
wspomina o grobowcu, o czym dalej). Iden-
tycznie, równo z ziemià alejki, le˝y te˝ druga
taka p∏yta nagrobna z 1850 r. i zapewne oba
te obiekty mia∏y wczeÊniej, kiedy jeszcze
znajdowa∏a si´ tam drewniana kaplica, innà
lokalizacj´. Trzecia podobna p∏yta, z póêniej-
szego okresu, znajduje si´, jak mo˝na sàdziç,
na swym pierwotnym miejscu. Nale˝y wyra-
ziç przypuszczenie, ˝e takich p∏yt nagrob-
nych znajdowa∏o si´ niegdyÊ znacznie wi´cej
w∏aÊnie w tej cz´Êci cmentarza, zapewne jed-
nak zapad∏y si´ w ziemie, ale te˝ mog∏y zo-
staç strzaskane podczas wojennego bombar-
dowania lub zniszczone póêniej czy nawet
wywiezione.

Liczne sà na tej nekropolii nagrobki ka-
mienne w postaci coko∏ów, obelisków lub ska-
∏ek, cz´sto z granitu (zwykle szarego, ale te˝
czarnego czy ró˝owego), na których znajdujà
si´ – lub znajdowa∏y (widoczne Êlady po mo-
cowaniu) – krzy˝e, cz´Êciej kamienne, ale te˝
i metalowe (niekiedy te od∏amane krzy˝e zo-
sta∏y z∏o˝one w pobli˝u jego postumentu).
Niekiedy materia∏em jest piaskowiec czy te˝
sztuczny kamieƒ. Niezbyt cz´sto natomiast
nagrobki majà form´ tablic czy steli. Rzadziej
zaÊ mo˝na spotkaç majàce postaç pnia z krzy-
˝em, typowe dla koƒca XIX w. i poczàtku
XX w. Wykonywane by∏y z granitu – niekie-
dy bardzo realistycznie, co mo˝na stwierdziç
porównujàc z rosnàcymi w pobli˝u starymi
drzewami – ale te˝ i z ˝eliwa.

Bardzo charakterystyczne i równie liczne
sà te˝ krzy˝e metalowe, ˝elazne (kute) i ˝eliw-
ne (odlewane), datowane zwykle na 2. po∏.
XIX w., a wykonane w wi´kszoÊci najpraw-
dopodobniej w szawelskiej gubernialnej fa-
bryce Zubowa, choç jest mo˝liwe, ˝e przywo-
˝ono je z Kowna, a mo˝e tak˝e i z pobliskiej
Kurlandii. Krzy˝e te, a˝urowe (zw∏aszcza te
˝elazne) i o bogatej, interesujàcej ornamenty-
ce (˝eliwne) sà cz´sto prawdziwymi dzie∏ami
sztuki. Osadzone na niezbyt wysokich coko-
∏ach, zwykle z polnego granitu, stanowià nie-

od∏àczny element krajobrazu w zasadzie
wszystkich dawnych ˝mudzkich cmentarzy.

Rzadko spotykane na tym cmentarzu sà
natomiast rzeêby anio∏ów czy Êwi´tych na po-
stumentach, wykonane zwykle z betonu czy
gipsu, pokrywane pow∏okà malarskà o doÊç
wyrazistej kolorystyce. 

Inne, bardziej wyszukane formy nagrob-
ków w zasadzie nie wyst´pujà, z wyjàtkiem
oryginalnej architektonicznej konstrukcji se-
pulkralnej w pobli˝u bramy g∏ównej – na
grobie rodzinnym z inskrypcjà „Žukauskiai”
(zapewne niegdyÊ ̊ ukowscy). Jest to jak gdy-
by noÊna konstrukcja baldachimowa otwarta
od góry (bez poszycia), z portalem – tympa-
non wsparty na kolumnach.

Nale˝y wreszcie wspomnieç, ˝e wiele
dawnych nagrobków posiada pola grobowe
otoczone ˝elaznymi lub ˝eliwnymi ogrodze-
niami o ró˝norodnej formie i ornamentyce
(byç mo˝e pochodzàcymi tak˝e ze wspomnia-
nej wy˝ej fabryki Zubowa). 

Wi´kszoÊç uleg∏a ju˝ silnej korozji, cz´sto
sà cz´Êciowo zdekompletowane, niekiedy
zniekszta∏cone, bywa, ˝e ich fragmenty ma-
lowniczo „wros∏y” w napierajàce na nie rozra-
stajàce si´ drzewo. Innym rodzajem ogrodze-
nia sà granitowe walcowate s∏upki (cztery lub
wi´cej), na których rozpi´to, cz´sto do dziÊ nie
zachowane, ˝elazne ∏aƒcuchy.8

INSKRYPCJE NAGROBNE

Wybór miejsca, na którym umieszczono
inskrypcj´ nagrobnà zale˝a∏ od rodzaju na-
grobka i materia∏u, z którego zosta∏ wykona-
ny. W przypadku nagrobków kamiennych
jest nim p∏yta nagrobna, tablica, a w przypad-
ku coko∏ów czy obelisków ich frontowa, nie-
kiedy te˝ i boczna, czy nawet tylna, Êciana;
tak˝e w przypadku ska∏ek bywa ona „wyro-
biona” na ich froncie. Rzadsze sà natomiast
mniejsze tablice kamienne mocowane na ele-
mentach takiego nagrobka. Na ˝elaznych czy
˝eliwnych krzy˝ach umieszczane sà na ogó∏
tak˝e metalowe (˝eliwne czy cynkowe) mniej-
szych rozmiarów, cz´sto owalne plakiety in-
skrypcyjne. Na krzy˝ach ˝eliwnych, zw∏asz-
cza tych dziewi´tnastowiecznych, mo˝na te˝
spotkaç inskrypcj´ (wypuk∏e litery) na ramio-
nach, tak na ich froncie, jak i na odwrotnej
stronie.Warte wnikliwszej uwagi sà przede
wszystkim inskrypcje umieszczane na ka-
miennych nagrobkach, a to dla ich waloru
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faktograficznego, wi´c imiona i nazwiska,
cz´sto dawne kresowe, dziÊ ju˝ nie spotykane,
np. podwójne Kiejstut Giedymin9, albo Johanna
Billewiczówna10 daty, cz´sto miejsce pochodze-
nia czy profesja, np. Radcy Honorowego11, ale
te˝ formu∏y proszàce o modlitw´ czy kome-
moratywne, cz´sto o silnym ∏adunku emocjo-
nalnym, i tak np.: Przechodniu smutne rzuciwszy
spojrzenie zmów za mà Dusz´ wieczne odpocznie-
nie12, albo: W wiecznej pamiàtce b´dzie imi´ twoje
Bo Krajowi i Rodzinie nios∏eÊ serce swoje.13 Tak˝e
niezwykle interesujàca polszczyzna tych in-
skrypcji, nie zawsze zgodna, zw∏aszcza z dzi-
siejszym kanonem literackim nie tylko w war-
stwie ortograficznej, co oczywiste, ale te˝
sk∏adniowej i stylistycznej, przepojona jak˝e
pi´knà, dawnà kresowà poetykà. Najciekaw-
sze epitafium znajduje si´ na wspomnianej ju˝
tam najstarszej odnalezionej p∏ycie nagrobnej
– ze wzgl´du na walory literackie warto przy-
toczyç tu je w ca∏oÊci:

DOM / W IMIE PANI ANGELI / Z
TALLATÓW ALLIPIOWEY / RODZINY
W ROKU 1773: IUNY 7. / UMAR¸A 1801
MAIA 26 DNIA / W TYM GROBOWCU
SPOCZYWA / ANGELA REGINA / TU IEY
WDZI¢KI TU ˚YCIE / TU ÂMIERCI
GODZINA / SMUTNY WYROK ISTNOÂCI
/ NA ÂWIAT PRZEZNACZONY/ JAK SI¢
OPRZEå ONEMU / W CZEM NIE MASZ
OBRONY / ZIEMIA WSZAK˚E DO ZIEMI
/ Z WYCZAIEM POWRACA / -I WIEK
LUDZKI W MOMENT / PODOBNIE˚ SI¢
SKRACA / CZYTELNIKU GDY
ZWA˚ASZ, / W IAK TAK KRÓTKIM LAT
BIEGU / Z TALLATÓW ALLIPIOWA /
STAN¢¸AM U BRZEGU. / OTO
ÂMIERIÑ UMAR¸AM / DAIÑC
PRZYK¸AD Z SIEBIE / UWIECZ
WIECZNYM WSPOMNIENIEM / BO
PRAGN¢. BYDè. W NIEBIE / TUZ
SPOCZYWA MATJA IEY IEYM / PANI
TERESSA Z SO¸OTKICH / TALATOWA. 

Jak mo˝na zauwa˝yç, nazwa miesiàca
czerwca – zosta∏a podana w brzmieniu nawià-
zujàcym do ∏aciny, tak te˝ bywa w innych
dziewi´tnastowiecznych inskrypcjach, gdzie
napotykamy februar czy december. KolejnoÊç
zapisu dat jest te˝ zwykle nast´pujàca: rok,
miesiàc, dzieƒ. 

Inskrypcje na polskich nagrobkach nie-
zwykle rzadko rozpoczynajà si´ od skrótu
D.O.M. /Deo Optimo Maximo, czyli Bogu Naj-
lepszemu Najwy˝szemu/, zwykle od liter Â.P.
/Âwi´tej Pami´ci/, choç niekiedy dawne in-

skrypcje po litewsku tak˝e sà poprzedzone
przez te w∏aÊnie litery (przed nowszymi sà ju˝
zawsze litery: „A A”  –  Amžinà Atils,i,  w t∏u-
maczeniu: Wieczny Odpoczynek). Nale˝y te˝
zaznaczyç, ̋ e wiele nagrobnych inskrypcji jest
przyk∏adem post´pujàcej lituanizacji daw-
nych polskich nazwisk – na rodzinnych gro-
bach obok starszych tablic zapisanych w pol-
skim brzmieniu i ortografii mo˝na spotkaç
nowsze, gdzie te same nazwiska uwieczniono
ju˝ w zapisie litewskim. Zdarzajà si´ te˝ gro-
by rodzin mieszanych, gdzie sàsiadujà ze sobà
dawne inskrypcje w j´zyku polskim i litew-
skim. Wspomniana lituanizacja, zauwa˝alna
wyraêniej od po∏owy XIX w., kiedy to umac-
nia∏o si´ na ˚mudzi litewskie odrodzenie na-
rodowe, okaza∏a si´ zdecydowanie silna po
uzyskaniu przez Litw´ niepodleg∏oÊci 
w 1918 r., kiedy to j´zyk litewski sta∏ si´ urz´-
dowym, wi´c kiedy zapisy w ksi´gach metry-
kalnych i inne dokumenty sporzàdzano
w tym w∏aÊnie j´zyku. Nie bez znaczenia by-
∏y te˝ silne wówczas wewn´trzne naciski poli-
tyczne ku przyjmowaniu przez ˝mudzkich
Polaków litewskiej orientacji kulturowej,
traktowanemu jako powrót do kultury êró-
d∏owej spolonizowanych, jak to okreÊlano,
przez wieki Litwinów.  Z tego w∏aÊnie powo-
du mo˝na zauwa˝yç zjawisko wyraênego
zmniejszania si´ na tej nekropolii liczby now-
szych, dwudziestowiecznych ju˝ nagrobków
z polskimi inskrypcjami.  Obecnie nie uda si´
odnaleêç ich tam wi´cej – to jest tych daw-
nych i nowszych, ni˝ zaledwie kilkadziesiàt.
Wszystkie z nich, mimo ˝e opuszczone i za-
pomniane przez los i rodaków, przedstawiajà
istotnà wartoÊç historycznà, jako dowód ist-
nienia polskoÊci na dawnych pó∏nocno-
-wschodnich kresach Rzeczypospolitej, wiele
z nich – tak˝e artystycznà jako przyk∏ady
dziewi´tnastowiecznej polskiej sztuki sepul-
kralnej. Wybrane z nich, te najwartoÊciowsze,
winny zostaç poddane konserwacji i odnowie-
niu, nie tylko dla zachowania naszego tamtej-
szego dziedzictwa kulturowego, ale i wskaza-
nia edukacyjnego dla przysz∏ych pokoleƒ
wzrastajàcych ju˝ w Europie zjednoczonej, by
mia∏y ÊwiadomoÊç, zgodnie z przes∏aniem, ˝e
Ojczyzna to ziemia i groby. Narody tracàc pami´ç,
tracà ˝ycie.
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”
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