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ĮVADAS
Vilniaus universiteto Istorijos fakultetas, vykdydamas Kėdainių krašto muziejaus ir Vilniaus
universiteto 2021 m. kovo 15 d. paslaugų teikimo sutartį Nr. 2021/03/15 // (5.74)SU-844, atliko
Kėdainių evangelikų reformatų bažnyčios statinių komplekso evangelikų reformatų bažnyčios (u. k.
36619; toliau – Bažnyčia) laidojimo kriptų kompleksinius istorinius tyrimus ir teikia šių tyrimų
ataskaitą.
Tyrimų objektas
1. Bažnyčios Kriptose Nr. I ir II rasti palaikai (žr. Priedas Nr. 1: Bažnyčios kriptų planas). Kriptoje
Nr. I rasti 6 asmenų palaikai ar jų dalys, Kriptoje Nr. II – 24 (2019 m. vykdytų tyrimų duomenimis).
2. Kėdainių miesto evangelikų reformatų istorinės palaidojimo erdvės, tų erdvių ir laidojimo jose
istorija.
Tyrimų užduotys
1. Atlikti Bažnyčios Kriptose Nr. I ir II rastų palaikų antropologinius ir laboratorinius (genetinius,
kompiuterinės tomografijos ir/arba stabiliųjų izotopų) tyrimus. Tyrimai atliekami specializuotose
laboratorijose, turinčiose atitinkamų tyrimų praktikos ir patirties. Remiantis antropologiniais ir
laboratoriniais tyrimais surinkti palaikų identifikavimui reikalingus duomenis ir, kiek leidžia
palaikų išlikimo laipsnis ir minėti metodai, nustatyti jų gyvenimo faktus (ligas, mirties priežastis ir
kt.). Identifikuojant palaikus prioritetas teikiamas Radvilų giminės atstovų identifikavimui.
2. Atlikti istorinius Kėdainių evangelikų reformatų bendruomenės laidojimo ir laidojimo vietų
XVII–XIX a. tyrimus: identifikuoti pagrindines laidojimo erdves mieste ir jo aplinkoje; ištirti tų
erdvių istorinę raidą; surinkti duomenis apie jose buvusius ar išlikusius memorialinius, sakralinius ir
meno paminklus; nustatyti, kokios visuomenės grupės kokiose erdvėse laidotos.
3. Tyrimų rezultatus ir išvadas pateikti mokslo bendruomenės vertinimui (parengiant ir recenzuojant
mokslo straipsnį, organizuojant mokslo renginį ar kitu mokslo bendruomenėje priimtu pavidalu).
Esant argumentuotoms pastaboms, atitinkamai koreguoti tyrimų išvadas.
Tyrimų laikotarpis. Reikšmingos aplinkybės
2021 m. kovo 15 d. – gegužės 31 d. Šis tyrimas yra nuosekli 2019 m. pradėtų Bažnyčioje esančių
palaidojimų tyrimų tąsa (Kėdainių krašto muziejaus ir Vilniaus universiteto 2019 m. birželio 17 d.
paslaugų teikimo sutartį Nr. (5.74)SU-1142). Pagal 2019 m. sutartį tyrimai turėjo vykti 2019–2020
m., ištiriant Bažnyčios ir Nesvyžiaus Dievo kūno bažnyčios (Baltarusija) laidojimo kriptose
esančius ir rastus palaikus. Įgyvendinus pirmąjį tyrimų etapą ir atsiskaičius už jį (2019 m. veiklos),
buvo pradėtas antras etapas (2020 m.). Planuoti tyrimai Nesvyžiaus Dievo kūno bažnyčioje.
Susiklostė nepalankios aplinkybės: (1) tyrimų vietoje (bažnyčios laidojimo kriptose) buvo pradėtas
remontas, apie kurį Lietuvos partnerių pusė nebuvo informuota ir dėl kurio kriptų ir palaikų tyrimai
negalėjo vykti; (2) prasidėjus COVID-19 pandemijai buvo apribotas judėjimas tarp šalių; (3)
situaciją komplikavo ir politiniai įvykiai. Dėl šių aplinkybių šalių sutarimu 2019 m. sutartis 2020 m.
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lapkričio 4 d. sutartis buvo nutraukta, nors per 2020 m. buvo nuosekliai tęsiamos galimos veiklos ir
pradėtos naujos planuotos veiklos. Pavyzdžiui, vyko laboratoriniai tyrimai, rengti ir publikavimui
atiduoti mokslo tekstai ir pan. Nutraukus sutartį pradėtos veiklos nebuvo nutrauktos. 2021 m. kovo
15 d. Šalys pasirašė naują paslaugų teikimo sutartį, apimančią naujas ir 2020 m. pradėtas veiklas.
Dėl šių aplinkybių į ataskaitą įtraukiamos 2021 ir 2020 m. veiklos bei rezultatai.
Vykdytojai
doc. dr. Salvijus Kulevičius (tyrimų organizavimas; Vilniaus universiteto Istorijos fakultetas);
dr. Justina Kozakaitė (antropologiniai tyrimai; Vilniaus universiteto Medicinos fakultetas, Vilniaus
universiteto Istorijos fakultetas);
prof. dr. Aivas Ragauskas (istoriniai tyrimai; Vilniaus universiteto Istorijos fakultetas).
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I dalis:
ANTROPOLOGINIAI IR LABORATORINIAI TYRIMAI
2020–2021 m. vykdyti šie Bažnyčios Kriptose Nr. I ir II rastų palaikų tyrimai:
1) antropologiniai;
2) genetiniai;
3) kompiuterinės tomografijos;
4) stabiliųjų izotopų.
Bendri tyrimų tikslai
1. Pagal galimybes (atsižvelgiant į palaikų išlikimą ir jų būklę) nustatyti atskirų palaidotų individų
gyvenimo ir mirties ypatumus bei aplinkybes (lytį, ūgį ir kitas fizines savybes, sveikatos būklę,
ligas, maitinimosi racioną ir įpročius, nugyventą amžių, tikėtiną mirties priežastį).
2. Remiantis šiais ir kitais duomenimis patiekti apibendrintą informaciją apie atitinkamo meto
visuomenės ar atskirų jos grupių gyvensenos ir laidojimo tradicijų tendencijas bei ypatumus.
3. Remiantis šiais ir kitais duomenimis pagal galimybes identifikuoti palaikus (konkrečius asmenis).
Antropologiniai tyrimai
Laboratorija: Vilniaus universiteto Istorijos fakultetas (Lietuva).
Kiekis: 37 individų palaikai.
Tyrimo tikslas: detaliai dokumentuoti Bažnyčioje rastus palaidojimus.
Tyrimo etapai: 2019 m. liepos – lapkričio mėn. tvarkyti ir tirti palaikai iš Kriptos Nr. I (vad.
Radvilų mauzoliejus; sarkofagai Nr. 1, Nr. 2 ir Nr. 3), 2019 m. gruodžio – 2020 m. gegužės mėn.
tvarkyti palaikai iš Kriptos Nr. II.
Tyrimą atliko: dr. Justina Kozakaitė, prof. dr. Rimantas Jankauskas, dr. Dario Piombino Mascali,
specialistė Rūta Brindzaitė.
Genetiniai tyrimai
Laboratorija: McMaster University (Kanada).
Kiekis: 44 vnt. mėginių.
Tyrimo tikslas: 1) dviejų asmenų tapatybės patvirtinimas: broliai Jonušas Radvila (sarkofagas Nr. 1)
ir Steponas Radvila (sarkofagas Nr. 3); 2) Kristupo Radvilos Perkūno palaikų paieška tarp visų
Bažnyčios kriptose palaidotų asmenų (atskaitos tašku gali tapti du anksčiau identifikuoti Kristupo
Radvilos anūkai, t. y. Jonušas Radvila ir Steponas Radvila); 3) visų palaidotų asmenų palaikuose,
nepriklausomai nuo nustatytos tapatybės, patogenų paieška (infekcinės ar virusinės ligos, kurių
vizualinės apžiūros metu nėra galimybių konstatuoti).
Pastaba: Kartu su Bažnyčioje rastų palaikų mėginiais papildomai buvo išsiųsti 7 kaulų mėginiai iš
buvusios evangelikų reformatų bažnyčios Dubingiuose tyrimų metu (2004–2009) rastų palaikų.
Pastarieji palaikai siejami su 2004 m. aptiktais XVI a. gyvenusių Radvilų palaikais: Mikalojus
Radvila Juodasis ir jo žmona Elžbieta Šidlovecka, Mikalojus Radvila Rudasis (ieškomojo Kristupo
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Radvilos Perkūno tėvas) ir jo sūnus Mikalojus (ieškomojo Kristupo Radvilos Perkūno brolis), taip
pat ir anūkas Jonušas Radvila ir Kristupo Radvilos Perkūno pirmoji žmona Ana Sobkovna.
Tyrimą atliko: tyrimų grupės vadovas prof. dr. Hendrik Poinar.
Kompiuterinės tomografijos tyrimai
Laboratorija: Vilniaus universiteto ligoninės Santaros klinikų Radiologijos ir branduolinės
medicinos centras (Lietuva).
Kiekis: 19 individų palaikai.
Tyrimo tikslas: Užfiksuoti ir įvertinti individų įvairiose organų sistemose esančius pakitimus.
Papildomai atlikti rentgenologiniai kaulų tyrimai: individo Nr. 6 krūtinkaulio (aortos aneurizmos
atvejis) ir individo Nr. 10.2 pėdos kaulų (pažengęs podagros atvejis).
Tyrimą atliko: prof. dr. Algirdas Tamošiūnas, dr. Mindaugas Matačiūnas.
Naudota įranga: 64 slice LightSpeed VCT scanner (GE Medical Systems).
Stabiliųjų izotopų tyrimai
Laboratorija: Valstybinio mokslinių tyrimų instituto Fizinių ir technologijos mokslų centras
(Lietuva).
Kiekis: 37 vnt. mėginių.
Tyrimo tikslas: Bažnyčioje palaidotų asmenų mitybos rekonstrukcija.
Tyrimą atliko: dr. Justina Šapolaitė.
Naudota įranga: Greitintuvo masių spektrometras (SSAMS, NEC, USA), automatizuota
grafitizavimo sistema AGE 3 (IonPlus AG).
Tyrimų medžiagos apibendrinimą ir pristatymą žr. prie Ataskaitos III dalies.

Pridedama:
Priedas Nr. 2: Kėdainių evangelikų reformatų bažnyčios kriptose esančių palaikų antropologiniai
tyrimai. Ataskaita.
Priedas Nr. 3: Tyrimų medžiagos ir metodų apibūdinimas (anglų k.).
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II dalis:
ISTORINIAI TYRIMAI
Bendras tyrimų tikslas ir etapai
Tikslas: Kėdainių evangelikų reformatų bendruomenės laidojimo ir laidojimo vietų XVII–XIX a.
tyrimai. Uždaviniai: 1) identifikuoti pagrindines laidojimo erdves mieste ir jo aplinkoje; 2) ištirti tų
erdvių istorinę raidą; 3) surinkti duomenis apie jose buvusius ar išlikusius memorialinius,
sakralinius ir meno paminklus; 4) nustatyti, kokios visuomenės grupės kokiose erdvėse laidotos.
Etapai:
1 etapas: Kėdainių „pirmosios“ (Didžiosios) evangelikų reformatų bažnyčios rūsių ir palaidojimų
juose tyrimai (atlikta 2019 m.).
2 etapas: Kėdainių evangelikų reformatų kapinių, „antrosios“ (Jonušavos) evangelikų reformatų
bažnyčios ir palaidojimų juose (XVII a. 3 deš. – XIX a. vid.) tyrimai (vykdyti 2020–2021 m.).

Tyrimas (2 etapas)
Tyrimo tikslas: Ištirti Kėdainių evangelikų reformatų laidojimo vietas – kapines ir bažnyčią
Jonušavoje XVII a. 3 deš. – XIX a. vid. Siekta spręsti šiuos uždavinius: 1) ištirti laidojimų vietų
aplinkybes bei statybą, juos lokalizuoti; 2) išanalizuoti jų infrastruktūros pokyčius (būklę), apsaugą;
3) išanalizuoti palaidojimų dinamiką; 4) identifikuoti išlikusius laidojimo paminklus.
Tyrimo metodologinės prieigos: Kapinių, architektūros ir laidosenos istorijos naratyvinis,
statistinis, analizės, sintezės ir retrospektyvinis metodai. Remtasi pagalbiniais istorijos mokslais –
istorine kartografija ir epigrafika.
Tyrimą atliko: prof. dr. Aivas Ragauskas.
Pagrindinės tyrimo išvados:
1. Evangelikai reformatai Kėdainiuose buvo laidojami keliose vietose. Apie XVI a. vid. –
XVII a. 3 deš. tai buvo daroma buvusios katalikiškos šv. Jurgio bažnyčios kapinėse, kairėje Nevėžio
upės pusėje. XVII a. 3 deš. pab. – XX a. vid. buvo laidojama naujai įsteigtose evangelikų reformatų
kapinėse Jonušavoje ir jose pastatytoje kapinių bažnyčioje (koplyčioje) netoli dvaro. Nuo
XVII a. 6 deš. iki pat XVIII a. pab. svarbiausia laidojimo vieta buvo evangelikų reformatų Didžioji
evangelikų reformatų bažnyčia ir kapinės prie jos miesto centre. Uždraudus laidojimus mieste,
nepaisant valdžios nurodymų XVIII a. pab. pradėti laidoti evangelikus reformatus naujose kapinėse
už miesto, negausūs palaidojimai savotiškai sugrįžo į seniausiais atskiras Jonušavos evangelikų
reformatų kapines.
2. Jonušavos kapinės buvo įsteigtos 1627 m. pab. – 1628 m. pradž. Nuo profanavimo, kaip ir kitų
konfesijų atveju, jos buvo saugomos aptveriant medine tvora. Būta projektų apsaugoti jas pylimo
pagalba, tačiau jo atsisakyta. Būta laikotarpių, kada dėl lėšų stygiaus nebūdavo jokio apsaugos, o
kapinės būdavo profanuojamos per jas išvažinėjant kelius. Kapinės lokalizuojamos arti Radvilų
dvaro, kairėje į Jonušavą kylančios Didžiosios g. pusėje. XX a. vid. jų teritorija užėmė 10 arų plotą.
XVII a. 5 deš. jose buvo Gerdvilų koplyčia.
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3. Jonušavos kapinių bažnyčia buvo pastatyta 1629 m. vakarinėje kapinių dalyje, prie būsimosios
Dvaro g. Ji buvo „prūsiško mūro“, tikėtina, fachverkinė. Didžiojoje bažnyčioje išlikusi 1629 m.
memorialinė lenta yra susijusi su šios bažnyčios statybos pradžia, o ne su Jonušavos bažnyčios
statybomis. Pastaroji turėjo atlikti specifinę – nedidelės kapinių bažnyčios (koplyčios) funkciją, o
Didžioji – būti daugiafunkciniu kulto objektu. Jos statyboms užsitęsus iki 1652 m. Jonušavos
bažnyčia irgi tapo pilnaverčiu kulto objektu. Taip galima paaiškinti dviejų bažnyčių vienoje
nedidelėje bendruomenėje pastatymą. Jonušavos bažnyčia nebuvo „uždaryta“ ir vėliau. Joje taip pat
buvo ir laidojama. Tyrimo duomenys leidžia diskutuoti su teiginiu, kad ji iš pat pradžių buvo
„lietuviška“. Tokia ji tapo tik XVIII a. Su petraukomis Jonušavos bažnyčia funkcionavo iki pat
1785 m. Įvairiuose XIX a. pirmos pusės metrikų knygų įrašuose ji vadinama „buvusia lietuviška“
bažnyčia, pagal ją nurodoma palaidojimų vieta.
4. Architektūros istoriko Wojciecho Boberskio paskelbtą ir Slucko evangelikų reformatų bažnyčiai
priskirtą XVII a. I pusės projektinį brėžinį galima priskirti Kėdainių Jonušavos bažnyčiai.
5. Jonušavos bažnyčioje ir kapinėse XVII a. 3 deš. pab. – XX a. vid. buvo laidojami įvairios
tautinės tapatybės evangelikai reformatai – škotų, vokiečių, lietuvių ir kt. kilmės asmenys.
Fragmentiškai išlikusiais metrikų knygų įrašų duomenimis, XVII a. pab. – XIX a. vid. jose kasmet
buvo palaidojami vos 2-3 asmenys. Iš jose buvusių antkapinių paminklų – XX a. rašytiniuose ir
ikonografiniuose šaltiniuose fiksuojami keli tokie. Fiziškai išliko tik vienas – evangelikų reformatų
dvasininko Karolio Nerlicho (1808–1860) memorialinis paminklas, 1965 m. perkeltas į evangelikų
liuteronų kapines.
6. Kėdainių tyrimo rezultatai neleidžia sutikti su istoriografijoje išsakytu teiginiu, kad evangelikai
laidotuvių vietos nesureikšmindavo, o jų kapinės paprastai būdavo iškeliamos už miesto. Analizė
atskleidė, kad bent jau Kėdainiuose Jonušavos kapinių atsiradimas buvo priverstinis veiksmas,
padarytas praradus šv. Jurgio bažnyčią. Vėliau dar vienos kapinės buvo įsteigtos ir pačiame miesto
centre. Galima teigti, kad laidojimo vietos vis tik būdavo įamžinamos įvairiais laidojimo
paminklais, kad ir kuklesniais, lyginant su katalikų ar liuteronų. Be to, daug lėmė asmenų socialinė
padėtis bei giminaičių ekonominės galimybės. Tačiau akivaizdu, kad didesniems apibendrinimams
būtina atlikti kitų LDK evangelikų reformatų laidojimo vietų analizę.
7. Teritorijoje, kurioje buvo Jonušavos evangelikų reformatų kapinės ir stovėjo bažnyčia, derėtų
atlikti archeologinius bei antropologinius tyrimus. Jų rezultatai galėtų papildyti ir patikslinti
istorinių tyrimų duomenis, padėti nustatyti buvusios bažnyčios vietą bei dydį, kapinių perimetrą,
suteikti įvairių duomenų apie išnykusius laidojimo paminklus.

Pridedama:
Priedas Nr. 4: Istorinių tyrimų ataskaita.
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III dalis:
REZULTATŲ SKLAIDA
Tyrimai ir jų rezultatai buvo viešai pristatyti mokslo bendruomenei ir visuomenei: suorganizuotas 1
renginys, parengti ir perskaityti 9 pranešimai 2 renginiuose, parengta ir publikuota 6 straipsniai 2
leidiniuose. Dalis produktų viešai prieinama internete.
Rezultatų sklaidai skirti renginiai
1. Konferencija ir diskusija Radvilų mauzoliejai: erdvės, palaikai, daiktai. Dubingių ir Kėdainių
atvejai. Nuotolinis renginys (Zoom platforma). 2021 m. gegužės 31 d. Trukmė 3 val. 63 dalyviai.
Parengti ir perskaityti 7 pranešimai:
• „Laidojimo kriptų tyrimai Lietuvoje: patirtys ir tendencijos“, dr. Justina Poškienė, Vilniaus
universiteto Istorijos fakultetas;
• „Bažnyčia kaip laidojimo erdvė: istoriko perspektyva. Dubingių ir Kėdainių atvejai“, prof. Aivas
Ragauskas, Vilniaus universiteto Istorijos fakultetas;
• „Bažnyčia kaip laidojimo erdvė: archeologo perspektyva. Dubingių ir Kėdainių atvejai“, prof.
Albinas Kuncevičius, Vilniaus universiteto Istorijos fakultetas;
• „Bažnyčia kaip laidojimo erdvė: istoriko perspektyva. Nesvyžiaus atvejis“, dr. Martynas Jakulis,
Vilniaus universiteto Istorijos fakultetas;
• „Antropologiniai tyrimai: nuo Dubingių iki Kėdainių. Naujos galimybės?“, dr. Justina Kozakaitė,
Vilniaus universiteto Istorijos fakultetas, Medicinos fakultetas;
• „Daiktai kriptose: tyrimų patirtys“, eksperto k. k. restauratorė Vytautė Lukšėnienė, Lietuvos
Dailės muziejaus Prano Gudyno restauravimo centras;
• „Reprezentacijos: atmintis, edukacija, lankytojai“, Rimantas Žirgulis, Kėdainių krašto muziejaus
direktorius).
Rezultatų skaidai sukurti produktai
1. Mokslinių straipsnių rinkinys (dalis dalis skirta projekto tematikai – Nesvyžiaus Dievo kūno
bažnyčioje esančių Radvilų palaidojimų tyrimams): Лёс фамільных скарбаў магнацкіх родаў
Беларусі, sud. У. У. Караленак, С. М. Клімаў, Нясвіж: Нацыянальны гісторыка-культурны
музей-запаведнік «Нясвіж», 2020. Moksliniai recenzentai: S. Kulevičius, В. М. Папко. parengti ir
publikuoti 5 straipsniai:
• Витауте Лукшенене, Юстина Козакайте, „Исследование крипты костела Божьего Тела:
проблемы и выводы“, p. 215–232;
• Индрэ Валкунене, „Этапы росписи крипты Радзивиллов в Несвиже“, p. 297–302;
• Мартынас Якулис, „Под крылом Ангела Смерти: болезнь и смерть князя Христофора
Николая Радзивилла (1590–1607 гг.) в Болонье, p. 303–318;
• Юстина Пошкене, „Обзор фунеральных исследований в криптах храмов Литвы“, p. 319–
343;
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• Аудроне Вишняускене, „Оценка охраны наследия крипты рода Радзивиллов в костеле Тела
Божьего в Несвиже согласно инвентаризации и исследованиям 1999 и 2016 гг.“, p. 345–354.
2. Straipsnis Aivas Ragauskas, „Evangelikų reformatų bažnyčia ir kapinės Kėdainių Jonušavoje
(1628–1864 m.)“, Istorija/History, 2020, t. 118, Nr. 2, p. 4–46.
3. Pranešimai konferencijoje Kam skambino varpai? Bažnyčių ir šventorių tyrimai. Organizatorius
Klaipėdos universiteto Baltijos regiono istorijos ir archeologijos institutas. 2021 m. birželio 11–12
d. Klaipėda. Parengti ir bus skaitomi 2 pranešimai:
• „Prūsiškas mūras Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės evangelikų reformatų bažnyčių statyboje –
kitoniškumo manifestas? Kėdainių Jonušavos evangelikų reformatų bažnyčios atvejis (XVII a. 3
dešimt.)“, prof. Aivas Ragauskas, Vilniaus universiteto Istorijos fakultetas;
• „Nematoma minia: preliminarūs Kėdainių evangelikų reformatų bažnyčios kriptos antropologinių
tyrimų rezultatai“, dr. Justina Kozakaitė, Rūta Brindzaitė, Vilniaus universiteto Istorijos
fakultetas, Medicinos fakultetas.
Internetu viešai prieinami rezultatų skaidos produktai
1. Konferencijos ir diskusijos Radvilų mauzoliejai: erdvės, palaikai, daiktai. Dubingių ir Kėdainių
atvejai vaizdo įrašas, in: Kėdainių krašto muziejaus kanalas Youtube ir paskyra Facebook.
2. Publikacija – straipsnis Aivas Ragauskas, „Evangelikų reformatų bažnyčia ir kapinės Kėdainių
Jonušavoje (1628–1864 m.)“, in: https://www.vdu.lt/cris/bitstream/20.500.12259/110552/1/
ISSN2029-7181_2020_V_118.N_2.PG_4-46.pdf

Pridedama:
Priedas Nr. 5: Konferencija ir diskusija „Radvilų mauzoliejai: erdvės, palaikai, daiktai. Dubingių ir
Kėdainių atvejai“, 2021 m. gegužės 31 d. Programa.
Priedas Nr. 6: Konferencija ir diskusija „Radvilų mauzoliejai: erdvės, palaikai, daiktai. Dubingių ir
Kėdainių atvejai“, 2021 m. gegužės 31 d. Pranešimai (6 vnt.).
Priedas Nr. 7: Mokslinių straipsnių rinkinys Лёс фамільных скарбаў магнацкіх родаў Беларусі
(Нясвіж: Нацыянальны гісторыка-культурны музей-запаведнік «Нясвіж», 2020). Su projekto
tema susiję straipsniai (5 vnt.).
Priedas Nr. 8: Straipsnis Aivas Ragauskas „Evangelikų reformatų bažnyčia ir kapinės Kėdainių
Jonušavoje (1628–1864 m.)“ (Istorija/History, 2020, t. 118, Nr. 2).
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PRIEDAI
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ĮVADAS
2019-2020 m. vyko iš Kėdainių evangelikų reformatų bažnyčios Radvilų mauzoliejaus ir
greta esančios kriptos (toliau „antroji kripta“) iškeltų palaikų antropologiniai tyrimai. Pagrindiniai tyrimo
tikslai buvo du: detaliai dokumentuoti iškeltus palaidojimus ir identifikuoti Kristupo Radvilos Perkūno
palaikus (1547-1603).
Tyrimai vyko dviem pagrindiniais etapais: 2019 m. liepos – lapkričio mėnesį sutvarkyti
palaikai iš sarkofagų Nr. 1, Nr. 2 ir Nr. 3 (Radvilų mauzoliejus), o 2019 m. gruodžio mėn. – 2020 m.
gegužės mėn. sutvarkyti palaikai iš antrosios kriptos (pastarieji buvo suvynioti į popierinius paketus su
unikaliais numeriais, kurie bus naudojami ir šiame tyrime). Tyrimus atliko dr. Justina Kozakaitė (Vilniaus
universiteto Istorijos fakultetas), prof. dr. Rimantas Jankauskas (Vilniaus universiteto Medicinos
fakultetas), dr. Dario Piombino Mascali (Vilniaus universiteto Medicinos fakultetas), specialistė Rūta
Brindzaitė (Vilniaus universiteto Medicinos fakultetas). Darbų eiga:
1. Palaikų su priskirta numeracija fotofiksacija prieš valymą. Fotofiksacija po palaikų išvalymo ir
dezinfekcijos. Pastaba: palaikai dezinfekuoti tik esant rimtiems irimo procesams ir tik po mėginių
paėmimo.
2. Atliekama mumijų kompiuterinė tomografija Vilniaus universiteto ligoninės Santaros klinikų
Radiologijos ir branduolinės medicinos centre (Santariškių g. 2, Vilnius 08661). Tyrimą atliko
gydytojas radiologas dr. Mindaugas Matačiūnas. Naudota įranga – Siemens Ysio.
3. Detalus palaikų aprašymas: bendra palaikų būklė (mumija, dalinė mumija ar skeletas), mirusiojo
kūno padėtis, taip pat rankų, kojų ir galvos padėtis
4. Anatominis ūgio matavimas (nuo kulno iki viršugalvio). Jei palaikai skeletuoti – atliekami ilgųjų
kaulų (žastikaulio ir šlaunikaulio) matavimai su osteometrine lenta.
5. Lyties ir amžiaus nustatymas. Palaikų lyties ir amžiaus diagnostika atlikta pagal visuotinai priimtas
metodikas. Lytis nustatoma pagal kokybinius skeleto lytinio dimorfizmo rodiklius, amžius – pagal
kaukolės siūlių, ilgųjų kaulų epifizių sukaulėjimą, dantų dygimą, dubenkaulio ausinio paviršiaus
ir gaktikaulio pokyčius. Pastaba: tikslus amžiaus nustatymas mumijoms nebuvo įmanomas dėl
išlikusių minkštųjų audinių.
6. Patologinių pakitimų dokumentacija. Patologiniai pakitimai nufotografuoti. Pastaba: patologinių
pakitimų identifikacija vizualinės apžiūros metu mumijoms nebuvo įmanoma dėl minkštųjų
audinių. Atliktos kompiuterinės tomografijos atiduotos specialistams tolimesniems vertinimams.
7. Suardytų palaidojimų minimalus individų skaičius nustatytas pagal maksimalų identifikuojamų
kaulo anatominių elementų išlikimą.
8. Imti dantų ir kaulų mėginiai numatytiems DNR tyrimams. Papildomai imti mėginiai
parazitologiniams, stabiliųjų izotopų ir histologiniams tyrimams.
9. Palaikai po apžiūros, detalios dokumentacijos ir fotofiksacijos grąžinti atgal į kūnų gabenimo
maišus.
Nuo 2019 m. liepos mėn. iki 2019 m. rugsėjo mėn. palaikai iš sarkofagų Nr. 2 ir Nr. 3 buvo laikomi
gerai vėdinamoje Medicinos fakulteto patalpoje, siekiant pašalinti susikaupusią drėgmę. Palaikų tyrimai
prasidėjo 2019 m. rugpjūčio mėn. nuo suardytų palaikų iš sarkofago Nr. 1. Tų pačių metų spalio 15 d.
2

pradėti vaiko mumijos iš sarkofago Nr. 3 tyrimai. 2019 m. lapkričio 5 d. Vilniaus universiteto ligoninės
Santaros klinikų Radiologijos ir branduolinės medicinos centre buvo atlikta mumijos iš sarkofago Nr. 3
kompiuterinė tomografija. 2020 m. vasario 28 d. pradėti palaikų iš sarkofago Nr. 2 tyrimai. Nuo 2019 m.
gruodžio iki 2020 metų gegužės mėn. buvo tiriami palaikai iš antrosios kriptos.
Atliktų kompiuterinių tomografijų datos:
1. 2019 m. lapkričio 5 d. – palaikai iš sarkofago Nr. 3;
2. 2020 m. sausio 28 d. – palaikai iš sarkofago Nr. 2, taip pat individai Nr. 1, 2, 3, 4, 8, 11, 14, 15,
24.1 ir 24.2.
3. 2020 m. gegužės 17 d. – individai Nr. 20.1, 20.2, 20.3, 20.4, 20.5, 20.6 ir 21.1.

BENDRIEJI REZULTATAI
1. Iš viso ištirti 37 individų palaikai.
2. Palaikų būklė: 18 mumijų (48,7%), 12 dalinių mumijų (32,4%) ir 7 skeletai (18,9%). Lyginant su
1987 m. aktų pateiktomis išvadomis mumijų skaičius žymiai sumažėjo, t.y. atmetus suardytus
palaikus, iš 1987 m. tirtų 29 individų kūnų 24 jų buvo mumijos (82,8%), 4 (13,8%) – dalinės
mumijos ir 1 skeletas (3,4%).
3. Amžiaus pasiskirstymas: suaugusių individų – 23 (62,2%), vaikų – 14 (37,8%).
4. Lyčių pasiskirstymas: vyrų – 13 (35,1%), berniukų – 5 (13,5%), moterų – 9 (24,3%), mergaičių –
4 (10,8%), nenustatytos lyties suaugusių – 1 (2,7%), nenustatytos lyties vaikų – 5 (13,5%).
5. Kompiuterinė tomografija atlikta 19 mumijų (51,4%). Dalinė mumija iš sarkofago Nr. 1 dėl prasto
išlikimo ir pavojaus suirti transportavimo metu nebuvo gabenta į Santaros klinikas. Papildomai
atlikti rentgenologiniai kaulų tyrimai: individo Nr. 6 krūtinkaulis (aortos aneurizmos atvejis) ir
individo Nr. 10.2 pėdos kaulai (pažengęs podagros atvejis).
6. Kaulų mėginiai genetiniams tyrimams paimti iš visų 37 tirtųjų. Minkštųjų audinių mėginiai paimti
iš mumijų ir dalinių mumijų – iš viso 29 individų (78,4%).
7. Palaikai iš sarkofago Nr. 2 balzamuoti. Likusių individų palaikuose balzamavimo žymių nerasta.

Žemiau pateikiami detalūs visų kūnų aprašai.
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PALAIKAI IŠ RADVILŲ MAUZOLIEJAUS
Sarkofagas Nr. 1 (Priskirtas Kristupui Radvilai Perkūnui (1547-1603)
Sarkofage buvo daugiau nei vieno asmens palaikai. Minimalus individų skaičius, remiantis
kaukolių išlikimu, yra 5. Lytis ir/ar amžius nustatytas 5 individams:
1. Moteris, virš 45 metų. Apatinio žandikaulio dantų akmenys (pav. 1);
2. Vyras, virš 50 metų;
3. Nesuaugęs individas, 1-5 metai;
4. Nenustatytos lyties individas, virš 50 metų;
5. Nenustatytos lyties individas, virš 50 metų.

Pav. 1 Moteris virš 45 metų. Dešinės pusės apatinio ir viršutinio žandikaulio dantų akmenys. Nuotrauka Justinos
Kozakaitės.

Identifikuoti postkranijinio skeleto kaulai priklausė mažiausiai 4 individams:
1. Individas Nr. 1 – moteris, virš 60 metų. Nėra kaukolės (neatmetama galimybė, kad gali priklausyti
kaukolė iš aukščiau išvardintų), išlikęs dalinai mumifikuotas kūnas nuo krūtinės srities; kūnas
smarkiai apiręs; trūksta abiejų alkūnkaulių, kairiojo stipinkaulio, dešiniojo šeivikaulio, kairės
pusės pėdos kaulų ir kaklo bei dalies krūtinės slankstelių (pav. 2). Palaikai priklauso itin smulkiai
ir graciliai moteriai. Diagnozuota ryški skoliozė (pav. 3). Skoliozė – tai stuburo išlinkimas į šoną.
4

Dažniausiai stuburas iškrypsta dėl slankstelių raidos sutrikimų, silpno raumenų bei raiščių aparato.
Dėl netaisyklingos laikysenos užspaudžiami vidaus organai ir varginami raumenys.

Pav. 2 Individas Nr. 1 iš sarkofago Nr. 1. Moters virš 60 metų palaikų išlikimas. Nuotrauka Justinos Kozakaitės.
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Pav. 3 Individas Nr. 1 iš sarkofago Nr. 1. Stuburo skoliozė. Nuotrauka Justinos Kozakaitės.

2. Individas Nr. 2 – vyras, 30-45 metai. Nėra kaukolės (neatmetama galimybė, kad gali priklausyti
kaukolė iš aukščiau išvardintų), išlikęs beveik visas skeletas (pav. 4). Trūksta kaklo ir dalies
krūtinės slankstelių, kairiojo stipinkaulio, abiejų pusių plaštakos ir pėdos kaulų. Diagnozuotos
patologijos: kairiojo šlaunikaulio ir abiejų blauzdikaulių periostitas (nespecifinis antkaulio
uždegimas); kairės pusės blauzdos kaulų sugijęs lūžis su žymia kaulo deformacija, lūžgalių
poslinkiu ir posvyriu (pav. 5), abu kaulai ankilozavosi; papildomai konstatuotas kairiojo
šeivikaulio pažengęs osteoperiostitas (nespecifinis antkaulio ir kaulo uždegimas); nežymūs
stuburo osteofitai; VIII-IX krūtinės slankstelių Šmorlio mazgai (tarpslankstelinių diskų išvaržos
dėl didelio fizinio krūvio, staigios traumos, antsvorio ir pan.). Rekonstruotas individo ūgis pagal
kairiojo šlaunikaulio ilgį – 1,71 cm.
6

Pav. 4 Individas Nr. 2 iš sarkofago Nr. 1. Palaikų išlikimas. Nuotrauka Justinos Kozakaitės.

Pav. 5 Individas Nr. 2 iš sarkofago Nr. 1. Blauzdos kaulų lūžiai su žymia pažeistos vietos deformacija. Nuotrauka
Justinos Kozakaitės.

3. Individas Nr. 3 – nenustatytos lyties suaugęs (virš 20 metų) individas. Nėra kaukolės (neatmetama
galimybė, kad gali priklausyti kaukolė iš aukščiau išvardintų); išlikę tik abiejų pusių žastikauliai
ir kairės pusės dilbio kaulai (pav. 6). Jokių žymių patologinių pakitimų.
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Pav. 6 Individas Nr. 3 iš sarkofago Nr. 1. Palaikų išlikimas. Nuotrauka Justinos Kozakaitės.

4. Individas Nr. 4 – nesuaugęs (0-5 metų) individas. Nėra kaukolės (neatmetama, kad gali priklausyti
kaukolė iš aukščiau išvardintų), išlikę tik abiejų pusių šlaunikauliai (pav. 7). Jokių žymių
patologinių pakitimų.

Pav. 7 Individas Nr. 4 iš sarkofago Nr. 1. Palaikų išlikimas. Nuotrauka Justinos Kozakaitės.
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Sarkofagas Nr. 2 (įtariamas Jonušas Radvila (1612-1655))
Lytis, amžius
Vyras, suaugęs.
Matavimai
Kūno ilgis nuo viršugalvio iki kulno – 169 cm (dėl pažeistos kaukolės ir pėdų srities galima anatominio
ūgio matavimo paklaida). Pečių plotis 33 cm; klubų plotis – 35 cm.
Palaikų būklė
Mumija. Kūnas ištiestas, kojos ištiestos, abi rankos nežymiai sulenktos alkūnės srityje, plaštakos padėtos
dubens srityje. Palaikų būklė gera. Susiformavęs nežymus pelėsis pėdų ir plaštakos srityje. Vizualinės
apžiūros metu nebuvo konstatuota žymesnių ardymo židinių (pav. 8), išskyrus veidą – konstatuota
nemažai mechaninių pažeidimų (pav. 9). Pažeidimai taip pat registruoti pėdų srityje – čiurnos kaulai,
šokikauliai ir kulnakauliai yra atitrūkę nuo blauzdos kaulų (pav. 10). Išlikę veido plaukai – ūsai ir barzda
(pav. 11). Konstatuotas pomirtinis kaukolės pažeidimas (pav. 12). Pastarasis įvykęs jau po individo
mirties: lūžę kaulai yra trapesni, šviesesnės spalvos nei likęs kaukolės skliautas. Matomi pomirtinio
balzamavimo pėdsakai – pjūvis pilvo srityje (pav. 13). Pjūvis susiūtas dviejų skirtingų spalvų siūlais. Kitas
pjūvis kairiajame kūno šone nueinantis į nugarinį paviršių.
Patologijos
Konstatuotas žymus dantų nusidėvėjimas (pav. 11).
Kompiuterinė tomografija
Atlikta.
Mėginiai
Vabzdžiai nuo dešiniojo šlaunikaulio; viršutinio žandikaulio kaplys su dantų akmenimis; kaukolės vidaus
turinys (nežinoma kilmė); kaukolės skliauto fragmentas; pilvo turinys (nežinoma kilmė); kūno plaukai;
raumeninis audinys; kietojo smegenų dangalo fragmentai; nugaros odos fragmentas; dešiniosios ausies
vidaus turinys.
Pastaba
- Asmuo aprengtas raudonos spalvos apdaru ir baltais apatiniais marškiniais. Tyrimų metu jis
nebuvo nurengtas, siekiant išvengti galimo palaikų pažeidimo prieš numatytus kompiuterinės
tomografijos tyrimus.
- Kūno dezinfekavimas atliktas po mėginių paėmimo genetiniams tyrimams.
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Pav. 8 Palaikai iš sarkofago Nr. 2. Kojų būklė – jokių žymių ardymo židinių ar puvimo požymių. Nuotrauka Justinos
Kozakaitės.

Pav. 9 Palaikai iš sarkofago Nr. 2. Veido pažeidimai. Nuotrauka Justinos Kozakaitės.
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Pav. 10 Palaikai iš sarkofago Nr. 2. Pėdos; čiurnos kaulai atitrūkę nuo blauzdos kaulų. Baltos dėmės – pelėsis.
Nuotrauka Justinos Kozakaitės.

Pav. 11 Palaikai iš sarkofago Nr. 2. Išlikę veido plaukai. Nuotrauka Justinos Kozakaitė.
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Pav. 12 Palaikai iš sarkofago Nr. 2. Kaukolės pomirtinis pažeidimas – dėl spaudimo jėgos įvykęs lūžis. Nuotrauka
Justinos Kozakaitės.

Pav. 13 Palaikai iš sarkofago Nr. 2. Bendra palaikų būklė ir matomas pjūvis (lanko formos) pilvo srityje. Nuotrauka
Justinos Kozakaitės.
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Sarkofagas Nr. 3 (įtariamas Steponas Radvila (1624-1624))
Lytis, amžius
Vyriškos lyties, iki 1 metų.
Matavimai
Kūno ilgis nuo peties iki kulno – 40 cm.
Kairiojo šlaunikaulio ilgis (remiantis kompiuterinės tomografijos vaizdu) – 96 mm.
Palaikų būklė
Mumija. Kūnas ištiestas, dešinė koja sulenkta kelio srityje ir pasukta į išorę, kairė koja ištiesta, kairė ranka
sulenkta alkūnės srityje ir nežymiai palindusi po nugara (pav. 14). Kūnas nepažeistas, nėra ryškių irimo
ar puvimo požymių, nors pelėsis susikaupęs kairėje plaštakoje ir nugarinėje kūno dalyje. Trūksta kaukolės
ir dešinės rankos. Atlikus kompiuterinę tomografiją konstatuota, kad trūksta šių kaulų: dešinės pusės
raktikaulio ir mentės bei kaklo slankstelių (pav. 15). Krūtinės ląsta didžiąja dalimi yra pažeista, t.y.
šonkauliai nėra anatominėje pozicijoje.
Patologijos
Kompiuterinė tomografija
Atlikta.
Mėginiai
Kairės pusės šonkaulis; odos fragmentas; vidaus organai (nenustatyti).
Pastaba
Kūno dezinfekavimas atliktas po mėginių paėmimo genetiniams tyrimams.
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Pav. 14 Palaikai iš sarkofago Nr. 3. Palaikų išlikimo vaizdas iš nugaros pusės ir priekio. Nuotrauka Justinos
Kozakaitės.
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Pav. 15 Palaikų iš sarkofago Nr. 3 kompiuterinės tomografijos vaizdas. Vilniaus universiteto ligoninės Santaros
klinikos. Tyrimą atliko gydytojas radiologas dr. Mindaugas Matačiūnas.
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PALAIKAI IŠ ANTROSIOS KRIPTOS
Paketas Nr. 1
Lytis, amžius
Vyras, suaugęs.
Matavimai
Kūno ilgis nuo I krūtinės slankstelio iki kulno – 141 cm. Pečių plotis – 40 cm, klubų plotis – 40 cm.
Palaikų būklė
Mumija. Kūnas ištiestas, abi rankos taip pat ištiestos, plaštakos padėtos ant klubų. Kojos ištiestos. Trūksta
kaukolės. I-VII kaklo slanksteliai atsiskyrę nuo likusio kūno. Apnykusi dešinės pusės pėda, skeletuota
kairė pėda. Pelėsis koncentruojasi plaštakų srityje. Palaikų būklė gera, nėra didesnių ardymo žymių.
Nežymiai apnykusi nugaros sritis: atsidengę šonkauliai ir krūtinės slankstelių keterinės ataugos.
Kompiuterinė tomografija
Atlikta.
Mėginiai
Vabzdžiai nuo dešinės blauzdos, kairės šlaunies, krūtinės ir gaktos srities; kairės pusės II padikaulis;
kairiojo žastikaulio raumeninis audinys; kairės pusės šonkaulis; oda nuo kairės pusės mentės; nago
fragmentas.
Pastaba
- Šalia palaikų rastas 1987 m. tyrimų aktas.
- Tekstilės fragmentai krūtinės ir dubens srityse.

Pav. 16 Individas Nr. 1. Palaikų būklė. Vaizdas iš priekio. Nuotrauka Justinos Kozakaitės.
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Pav. 17 Individas Nr. 1. Palaikų būklė. Vaizdas iš nugaros. Nuotrauka Justinos Kozakaitės.

Pav. 18 Individas Nr. 1. Apnykusi nugaros sritis. Vaizdas iš arti. Nuotrauka Justinos Kozakaitės.
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Paketas Nr. 2
Lytis, amžius
Moteris, 20-25 metai.
Matavimai
Kūno ilgis nuo krūtinės vidurio iki kulno – 125,5 cm. Pečių plotis – nematuota (neišlikusi), klubų plotis –
34,7 cm.
Palaikų būklė
Dalinė mumija (pav. 19 ir 20). Skeletuota viršutinė kūno dalis: kaukolė, apatinis žandikaulis, abi mentės,
raktikauliai, abiejų pusių šonkauliai, visi kaklo slanksteliai, I-VII krūtinės slanksteliai, krūtinkaulio
rankena ir dalis plaštakos kaulų. Kūnas ištiestas, kojos tiesios. Rankų padėties dėl suirimo negalima
apibūdinti. Nugaros dalis smarkiai apnykusi: atsidengę šonkauliai, slankstelių keterinės ataugos,
šlaunikauliai ir blauzdos kaulai (pav. 21). Plaštakos ir pėdos taip pat apnykusios ir pasidengusios pelėsio
sluoksniu (pav. 22).
Patologijos
Kompiuterinė tomografija
Atlikta.
Mėginiai
Kairės pusės šonkaulis; kairės pusės viršutinio žandikaulio kaplys; odos fragmentas; dešinės pusės dilbio
minkštųjų audinių fragmentai; krūtinės srities vidaus organai; širdis (?); žarnynas (?); plaučiai (?).
Pastaba
- Šalia palaikų rastas 1987 m. tyrimų aktas.
- Kūną išėmus iš kūnų gabenimo maišo buvo stiprus amoniako kvapas.

Pav. 19 Individas Nr. 2. Palaikų būklė prieš tvarkymą. Nuotrauka Justinos Kozakaitės.
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Pav. 20 Palaikų būklė po sutvarkymo. Bendras palaikų išlikimo vaizdas. Nuotrauka Justinos Kozakaitės.

Pav. 21 Individas Nr. 2. Smarkiai apnykusi nugara. Nuotrauka Justinos Kozakaitės.
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Pav. 22 Individas Nr. 2. Pelėsis ant pėdų. Vaizdas prieš dezinfekciją. Nuotrauka Justinos Kozakaitės.
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Paketas Nr. 3
Lytis, amžius
Moteris, suaugusi.
Matavimai
Kūno ilgis nuo II kaklo slankstelio iki kulno – 141 cm. Pečių plotis – 34 cm, klubų plotis – 28 cm.
Palaikų būklė
Mumija. Kūnas gracilus, ištiestas (pav. 23 ir 24). Kairė ranka sulenkta per alkūnę, plaštaka ant pilvo.
Dešinė ranka ištiesta, o plaštaka glaudžiasi prie dešinės pusės klubo. Kojos ištiestos. Kairės pusės krūtinės
srityje trikampio formos ertmė, atverianti krūtinės ertmę, matmuo plačiausioje vietoje siekia 14 cm (pav.
26). Ertmės viduje rasta statybinių atliekų. Prasčiausiai išlikusi nugaros sritis – žymus minkštųjų audinių
nykimas; atsidengęs kryžkaulis, X-XII krūtinės slanksteliai ir mentės (pav. 27). Minkštųjų audinių
nykimas dilbio ir plaštakų srityje. Trūksta kaukolės ir I kaklo slankstelio (pav. 25).
Patologijos
Kompiuterinė tomografija
Atlikta.
Mėginiai
Kairės pusės šonkaulis; dešinės pusės III delnakaulis; kaklo srities odos fragmentas.
Pastaba
- Šalia palaikų rastas 1987 m. tyrimų aktas.
- Kūnas pasidengęs baltu pelėsiu, kuris pašalintas mechaniniu būdu. Ryškesni židiniai dezinfekuoti
spiritu.

Pav. 23 Individas Nr. 3. Palaikų būklė prieš valymą. Nuotrauka Justinos Kozakaitės.
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Pav. 24 Individas Nr. 3. Palaikų būklė po valymo, mėginių paėmimo ir dezinfekcijos. Nuotrauka Justinos Kozakaitės.

Pav. 25 Individas Nr. 3. Kaklo slanksteliai (C2-C4). Nuotrauka Justinos Kozakaitės.
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Pav. 26 Individas Nr. 3. Trikampio formos pažeidimas kairėje krūtinės srityje. Nuotrauka Justinos Kozakaitės.

Pav. 27 Individas Nr. 3. Nugaros srities pažeidimai. Nuotrauka Justinos Kozakaitės.
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Paketas Nr. 4
Lytis, amžius
Moteris, suaugusi (vyresnio amžiaus).
Matavimai
Kūno ilgis nuo I krūtinės slankstelio iki blauzdikaulio – 122 cm. Pečių plotis – 34 cm, dubens plotis – 40
cm.
Palaikų būklė
Mumija. Stambesnio kūno sudėjimo individas. Skeletuota kaukolė, apatinis žandikaulis, kairės pusės
blauzdikaulis, šeivikaulis, visi kaklo slanksteliai, poliežuvinis kaulas ir abi plaštakos (pav. 28 ir 29). Kūnas
ištiestas. Dešinė ranka ištiesta prie kūno šono, plaštaka ant šlaunies; kairė ranka sulenkta per alkūnę,
plaštaka ant pilvo. Kojos ištiestos. Apnykusi vidinė abiejų šlaunų sritis. Geriau išlikusi nugaros sritis (pav.
30). Pelėsis susikaupęs nugaros srityje, vidinėje šlaunų pusėje.
Patologijos
III-V kaklo slankstelių spondiloartrozė (pav. 31).
Kompiuterinė tomografija
Atlikta.
Mėginiai
I kaklo slankstelis; dešinės pusės šonkaulis; dešinės krūtinės pusės odos fragmentas; dešinės blauzdos
raumeninis audinys; vabzdžių mėginiai nuo kairės pusės krūtinės srities; nagas; kairės pusės krūties odos
fragmentas.
Pastaba
- Šalia palaikų rastas 1987 m. tyrimų aktas.
- Tekstilės ir kaspino fragmentai.

Pav. 28 Individas Nr. 4. Palaikų būklė prieš valymą. Nuotrauka Justinos Kozakaitės.
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Pav. 29 Individas Nr. 4. Palaikų būklė po valymo ir dezinfekavimo. Nuotrauka Justinos Kozakaitės.

Pav. 30 Individas Nr. 4. Vaizdas iš nugaros. Nuotrauka Justinos Kozakaitės.
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Pav. 31 Individas Nr. 4. Kaklo slankstelių viršutinių ir apatinių sąnarinių paviršių spondiloartrozė. Nuotrauka
Justinos Kozakaitės.
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Paketas Nr. 5
Lytis, amžius
Moteris, 18-25 metai.
Matavimai
Kairės pusės žastikaulis – 271 mm.
Palaikų būklė
Dalinė mumija (pav. 32). Gracilus skeletas. Mumifikuotos abi kojos, tačiau minkštieji audiniai jau pradėję
nykti (pav. 33 ir 34).
Patologijos
Kompiuterinė tomografija
Neatlikta.
Mėginiai
X krūtinės slankstelis; kairės pusės šonkaulis.
Pastaba
Šalia palaikų rastas 1987 m. tyrimų aktas.

Pav. 32 Individas Nr. 5. Palaikų būklė po valymo. Nuotrauka Justinos Kozakaitės.
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Pav. 33 Individas Nr. 5. Smarkiai apnykusi vidinė šlaunų dalis. Nuotrauka Justinos Kozakaitės.

Pav. 34 Individas Nr. 5. Kairės pusės pėda ir atsidengę čiurnakauliai. Nuotrauka Justinos Kozakaitės.
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Paketas Nr. 6
Lytis, amžius
Vyras, 45-55 metai.
Matavimai
Kairės pusės šlaunikaulio ilgis – 464 mm.
Dešinės pusės šlaunikaulio ilgis – 469 mm.
Dešinės pusės žastikaulio ilgis – 337 mm.
Palaikų būklė
Skeletas (pav. 35 ir 36). Nėra kaukolės ir kairės pusės rankos kaulų.
Patologijos
- Ryškūs degeneraciniai viso skeleto pokyčiai.
- Mažiausiai dviejų dešinės pusės šonkaulių sugiję lūžiai (pav. 40).
- V-XII krūtinės slankstelių Šmorlio mazgai.
- Stuburo osteofitozė.
- Krūtinkaulio kūno priešmirtinis defektas centrinėje dalyje – aortos aneurizmos pėdsakas (pav. 37
ir 38).
Kompiuterinė tomografija
Atlikta krūtinkaulio rentgenograma (pav. 39).
Mėginiai
IV krūtinės slankstelis; dešinės pusės šonkaulis.
Pastaba
Šalia palaikų rastas 1987 m. tyrimų aktas.
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Pav. 35 Individas Nr. 6. Palaikų vaizdas atvėrus kūnų gabenimo maišą. Nuotrauka Justinos Kozakaitės.
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Pav. 36 Individas Nr. 6. Palaikų būklė. Nuotrauka Justinos Kozakaitės.

Pav. 37 Individas Nr. 6. Krūtinkaulio kūno centre ovalo formos defektas - aortos aneurizmos spaudimo pėdsakas.
Nuotrauka Justinos Kozakaitės.
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Pav. 38 Individas Nr. 6. Krūtinkaulio defektas. Vaizdas iš arti. Nuotrauka Justinos Kozakaitės.
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Pav. 39 Krūtinkaulio rentgenograma.
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Pav. 40 Individas Nr. 6. Dešiniojo šonkaulio krūtinkaulinio galo sugijęs lūžis. Nuotrauka Justinos Kozakaitės.
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Paketas Nr. 7
Lytis, amžius
Vyras, virš 50 metų.
Matavimai
Kairės pusės žastikaulis – 344 mm.
Dešinės pusės žastikaulis – 345 mm.
Palaikų būklė
Dalinė mumija. Skeletuota viršutinė kūno, minkštieji audiniai fragmentiškai išlikę abiejų plaštakų, dubens
ir šlaunų srityje (pav. 41 ir 42).
Patologijos
- Ryškūs degeneraciniai viso skeleto pokyčiai.
- Stuburo osteofitozė, spondiloartrozė (pav. 43 ir 44).
- VII-XII krūtinės slankstelių Šmorlio mazgai (pav. 45).
- Dešiniojo šeivikaulio distalinio trečdalio galo sugijęs lūžis (pav. 46).
- Pėdos hallux valgus (iškrypę pėdos kauliukai).
Kompiuterinė tomografija
Neatlikta.
Mėginiai
Dešinės rankos plaukai ir oda; dešinės pusės šonkaulis; II kaklo slankstelis; pilvo srities oda ir raumeninis
audinys.
Pastaba
Šalia palaikų rastas 1987 m. tyrimų aktas.

Pav. 41 Individas Nr. 7. Palaikų būklė prieš valymą. Nuotrauka Justinos Kozakaitės.
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Pav. 42 Individas Nr. 7. Palaikų būklė po valymo ir dezinfekcijos. Nuotrauka Justinos Kozakaitės.

Pav. 43 Individas Nr. 7. Krūtinės slankstelių osteofitai. Nuotrauka Justinos Kozakaitės.
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Pav. 44 Individas Nr. 7. Kaklo slankstelio spondiloartrozė. Nuotrauka Justinos Kozakaitės.

Pav. 45 Individas Nr. 7. Krūtinės slankstelio Šmorlio mazgas. Nuotrauka Justinos Kozakaitės.
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Pav. 46 Individas Nr. 7. Dešiniojo šeivikaulio sugijęs lūžis. Nuotrauka Justinos Kozakaitės.
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Paketas Nr. 8
Lytis, amžius
Vyras, suaugęs.
Matavimai
Kūno ilgis nuo I kaklo slankstelio iki šlaunikaulio krumplio – 114 cm. Pečių plotis – 40cm, klubų plotis
– 31 cm.
Palaikų būklė
Mumija (pav. 47 ir 48). Nėra kaukolės, I-V kaklo slanksteliai skeletuoti ir atitrūkę nuo likusio kūno. Kūnas
ištiestas. Abi rankos ištiestos. Nėra dešinės rankos dilbio ir plaštakos kaulų, o kairės rankos plaštaka
atsidūrusi po kairės pusės šlaunimi. Kojos ištiestos. Prasčiausiai išlikusi šlaunų sritis – atsidengusios
šlaunikaulių diafizės ir distaliniai galai. Dešinės pusės blauzda skeletuota, bet dar prisitvirtinusi prie kūno.
Trūksta kairės pusės blauzdos ir pėdų kaulų. Itin prastai išlikusi nugaros sritis; atsidengę šonkauliai.
Ardymo židiniai dešinėje dubens srityje; atsidengęs klubakaulis. Jokių vizualiai matomų paviršinių kūno
pažeidimų.
Patologijos
II-V kaklo slankstelių osteofitai (pav. 49).
Kompiuterinė tomografija
Atlikta.
Mėginiai
I kaklo slankstelis; kairės pusės šlaunies raumeninis audinys; kaklo ir dešiniojo žasto odos fragmentai.
Pastaba
- Šalia palaikų rastas 1987 m. tyrimų aktas.
- Tekstilės fragmentas su smeigtuku tarp kojų.
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Pav. 47 Individas Nr. 8. Palaikų vaizdas iš priekio. Nuotrauka Justinos Kozakaitės.

Pav. 48 Individas Nr. 8. Palaikų vaizdas iš nugaros. Nuotrauka Justinos Kozakaitės.
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Pav. 49 Individas Nr. 8. Kaklo slankstelių osteofitai. Nuotrauka Justinos Kozakaitės.
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Paketas Nr. 9
-

Suardyti skeletuoti palaikai (pav. 50). Remiantis kairiojo žastikaulio išlikimu minimalus individų
skaičius yra du: nenustatytos lyties suaugę individai.
Vieno suaugusio individo mumija (individas Nr. 9).
Po atliktų tyrimų pavieniai skirtingų individų kaulai sudėti į atskirą dėžę.

Individas Nr. 9
Lytis, amžius
Vyras, suaugęs.
Matavimai
Kūno ilgis nuo XII krūtinės slankstelio iki kulno – 125 cm.
Palaikų būklė
Mumija. Išlikusi tik apatinė kūno dalis (pav. 51). Skeletuoti X-XII krūtinės ir I juosmens slanksteliai,
dalinai skeletuota kairės pusės koja.
Patologijos
- Šlaunikaulių ir blauzdikaulių diafizių sugijęs periostitas.
- Įtariamas hallux valgus (iškrypusio pėdos kauliuko) atvejis (pav. 52).
Kompiuterinė tomografija
Neatlikta.
Mėginiai
Kairės pusės šonkaulis; pilvo srities vidaus organai.
Pastaba
Šalia palaikų rastas 1987 m. tyrimų aktas.
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Pav. 50 Paketas Nr. 9 Šalia individo Nr. 9 rasti papildomi pavieniai skirtingų individų kaulai. Nuotrauka Justinos
Kozakaitės.

Pav. 51 Individas Nr. 9. Palaikų bendras vaizdas. Nuotrauka Justinos Kozakaitės.
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Pav. 52 Individas Nr. 9. Kairės pėdos didžiojo piršto deformacija - įtariamas hallux valgus atvejis. Nuotrauka
Justinos Kozakaitės.
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Paketas Nr. 10
-

Suardyti palaikai. Dviejų individų fragmentiškos mumijos (pav. 53).
Šalia palaikų rastas ir paauglio dešinės pusės šlaunikaulis. Pastarasis pridėtas prie suardytų
palaikų.
Šalia palaikų rastas 1987 m. tyrimų aktas.

Pav. 53 Paketas Nr. 10. Kelių individų palaikai. Prieš valymą ir dezinfekciją. Nuotrauka Justinos Kozakaitės.

Individas Nr. 10.1
Lytis, amžius
Moteris, suaugusi.
Matavimai
Kairės pusės šlaunikaulis – 431 mm.
Palaikų būklė
Dalinė mumija (pav. 54). Priklauso viršutinė kūno dalis ir kojos. Skeletuoti kairės pusės dilbio kaulai ir
kairės pusės šlaunikaulis. Viršutinė kūno dalis deformuota ir padengta storu pelėsio sluoksniu. Smarkiai
apnykusi nugaros sritis; atsidengusi mentė, šonkauliai ir krūtinės slanksteliai.
Patologijos
Kompiuterinė tomografija
Neatlikta.
Mėginiai
Vabzdžiai nuo kaklo ir krūtinės srities; krūtinės srities raumeninis audinys (?); kairės pusės šonkaulis.
Pastaba
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Pav. 54 Individas Nr. 10.1. Palaikų būklė. Vaizdas iš priekio. Nuotrauka Justinos Kozakaitės.

Individas Nr. 10.2
Lytis, amžius
Vyras, suaugęs.
Matavimai
Kūno ilgis nuo IV juosmens slankstelio iki blauzdikaulio kulkšnies – 101,4 cm. Klubų plotis – 26 cm.
Palaikų būklė
Dalinė mumija. Išlikusi tik juosmens sritis ir kojos (pav. 55). Skeletuoti III-V juosmens slanksteliai,
matosi dubens kaulų klubakauliai ir kryžkaulio dalis. Ryškūs ardymo požymiai ir gausus pelėsio sluoksnis.
Šlaunų vidinėse dalyse gausu vabzdžių liekanų. Prastai išlikusi nugaros dalis.
Patologijos
Suardyti dešinės pusės I ir II padikaulių galvos ir kairės pusės I, II ir III padikaulių galvos (pav. 56 ir 57).
Pažengusi podagra.
Kompiuterinė tomografija
Atlikta dviejų pėdos pirmųjų padikaulių rentgenograma (pav. 58).
Mėginiai
Vabzdžiai nuo pilvo srities; nugaros odos fragmentas; III juosmens slankstelis.
Pastaba
-
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Pav. 55 Individas Nr. 10.2. Palaikų būklė. Vaizdas iš priekio. Nuotrauka Justinos Kozakaitės.

Pav. 56 Individas Nr. 10.2. Abiejų pėdos padikaulių galvų ardymas ir naujo kaulo formavimasis - podagra.
Nuotrauka Justinos Kozakaitės.
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Pav. 57 Individas Nr. 10.2. Kairiojo I-ojo padikaulio žymus galvos ardymas ir kaulinės išaugos. Nuotrauka
Justinos Kozakaitės.

Pav. 58 Pėdos I-ųjų padikaulių rentgenograma.
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Paketas Nr. 11
Lytis, amžius
Vyras, suaugęs.
Matavimai
Kūno ilgis nuo I krūtinės slankstelio iki kulno – 128 cm. Pečių plotis – 36 cm, klubų plotis – 34 cm.
Palaikų būklė
Mumija (pav. 59, 60 ir 61). Kūnas ištiestas. Dešinė ranka sulenkta per alkūnę 90 laipsnių kampu ir padėta
ant pilvo, kairės rankos nėra. Kojos ištiestos. Trūksta kaukolės. Skeletuoti visi kaklo slanksteliai. Smarkiai
apnykusi krūtinės sritis; atsidengę šonkauliai, kairė mentė ir raktikauliai (pav. 62). Apnykusi nugara ir
juosmens sritis; atsidengęs dešinės pusės klubakaulis, matosi juosmens slanksteliai. Asmuo turėjo būti
nutukęs, nes labai daug odos klosčių pilvo ir kojų srityse.
Patologijos
- I kaklo slankstelio spina bifida.
- Kojos pėdų hallux valgus.
Kompiuterinė tomografija
Atlikta.
Mėginiai
II kaklo slankstelis; du dešinės pusės šonkauliai; dešinės pusės šlaunies raumeninis audinys; oda nuo
nugaros srities; žarnynas; krūtinės srities organas (diafragma ar plautis?).
Pastaba
- Šalia palaikų rastas 1987 m. tyrimų aktas.
- Daug apnykusios tekstilės pilvo ir nugaros srityje.

Pav. 59 Individas Nr. 11. Palaikų būklė prieš valymą ir dezinfekavimą. Nuotrauka Justinos Kozakaitės.
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Pav. 60 Individas Nr. 11. Palaikų būklė po išvalymo, mėginių paėmimo ir dezinfekcijos. Nuotrauka Justinos
Kozakaitės.

Pav. 61 Individas Nr. 11. Palaikų vaizdas iš nugaros. Nuotrauka Justinos Kozakaitės.
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Pav. 62 Individas Nr. 11. Smarkiai apnykusi viršutinė kūno dalis. Nuotrauka Justinos Kozakaitės.
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Paketas Nr. 12
Lytis, amžius
Vyras, 18-20 metų.
Matavimai
Dešinės pusės žastikaulis – 327 mm.
Kairės pusės žastikaulis – 322 mm.
Kūno ilgis nuo II juosmens slankstelio iki blauzdikaulio vidinės kulkšnies – 106 cm. Klubų plotis – 26,4
cm.
Palaikų būklė
Dalinė mumija. Viršutinė kūno dalis skeletuota, o apatinė mumifikuota (pav. 63 ir 64). Visa blauzdų sritis
gausiai padengta baltu pelėsiu. Prasčiausiai išlikusi nugaros ir blauzdų sritis. Trūksta pėdos kaulų.
Patologijos
Abiejų menčių os acromiale (anatominė variacija) (pav. 65).
Kompiuterinė tomografija
Neatlikta.
Mėginiai
Pilvo audinys; odos fragmentas nuo nugaros; kairės pusės šonkaulis.
Pastaba
- Šalia palaikų rastas 1987 m. tyrimų aktas.
- Kaukolė gali priklausyti kitam individui: pagal morfologinius ypatumus, galimai moteris.
- Tekstilės fragmentai pilvo ir šlaunų srityse.

Pav. 63 Individas Nr. 12. Palaikų būklė prieš valymą ir dezinfekciją. Nuotrauka Justinos Kozakaitės.
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Pav. 64 Individas Nr. 12. Palaikų būklė po valymo. Vaizdas iš priekio. Nuotrauka Justinos Kozakaitės.

Pav. 65 Individas Nr. 12. Kairės mentės os acromiale. Nuotrauka Justinos Kozakaitės.
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Paketas Nr. 13
Lytis, amžius
Vyras, 25-30 metų.
Matavimai
Kairės pusės šlaunikaulio ilgis – 432 mm.
Dešinės pusės šlaunikaulio ilgis – 426 mm.
Kairės pusės žastikaulio ilgis – 316 mm.
Dešinės pusės šlaunikaulio ilgis – 313 mm.
Palaikų būklė
Skeletas (pav. 66 ir pav. 67). Nėra visų kaklo bei I-XI krūtinės slankstelių ir kaukolės.
Patologijos
Abiejų blauzdikaulių ir šeivikaulių diafizių sugijęs periostitas (pav. 68).
Kompiuterinė tomografija
Neatlikta.
Mėginiai
I juosmens slankstelis; du kairės pusės šonkauliai.
Pastaba
Abiejų pusių rankos kaulai buvo rasti drabužio rankovėse.

Pav. 66 Individas Nr. 13. Palaikų būklė prieš tyrimus. Nuotrauka Justinos Kozakaitės.
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Pav. 67 Individas Nr. 12. Palaikų būklė. Nuotrauka Justinos Kozakaitės.

Pav. 68 Individas Nr. 12. Kairiojo blauzdikaulio diafizės sugijęs periostitas. Nuotrauka Justinos Kozakaitės.

55

Karstas Nr. 14
Lytis, amžius
Moteris, suaugusi (vyresnio amžiaus)
Matavimai
Kūno ilgis nuo II kaklo slankstelio iki vidinės kulkšnies – 128 cm. Pečių plotis – 33,5 cm, klubų plotis –
30 cm.
Palaikų būklė
Mumija. Stiprus amoniako kvapas palaikus išėmus iš kūnų gabenimo maišo. Skeletuota kaukolė, kairės
pusės dilbio ir blauzdos kaulai, abi girnelės, visi dešinės pusės čiurnakauliai, kairės pusės penki
čiurnakauliai (pav. 69 ir pav. 70). Palaikų būklė itin prasta, o pelėsis išplitęs po visą kūną; smarkiai suirusi
viršutinė kūno dalis (pav. 71 ir pav. 72): atsidengę II-V kaklo slanksteliai, kairės pusės raktikaulis, kairės
pusės žastikaulis, kairės pusės šonkauliai, kairės pusės klubakaulio sparno dalis, abiejų pusių šlaunikaulių
krumpliai, dešinės pusės blauzdos kaulai. Geriau išlikusi nugaros sritis.
Patologijos
Kompiuterinė tomografija
Atlikta.
Mėginiai
Oda nuo pilvo srities; vidaus organai iš apatinės pilvo srities; kairės pusės šonkaulis; vidaus organai iš
viršutinės kairės pusės pilvo srities; pilvo srities užpildas; viršutinio žandikaulio kairės pusės I kaplis; II
kaklo slankstelis.
Pastaba
- Šalia palaikų rastas 1987 m. tyrimų aktas.
- Šalia palaikų rastas kito individo dešinės pusės blauzdikaulis. Pastarasis perkeltas prie suardytų
palaikų.
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Pav. 69 Individas Nr. 14. Palaikų būklė prieš tyrimus. Nuotrauka Justinos Kozakaitės.

Pav. 70 Individas Nr. 14. Palaikų būklė po valymo, mėginių paėmimo ir dezinfekcijos. Nuotrauka Justinos
Kozakaitės.
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Pav. 71 Individas Nr. 14. Viršutinės kūno dalies žymus nykimas. Nuotrauka Justinos Kozakaitės.

Pav. 72 Individas Nr. 14. Kairės kūno pusės nykimas. Nuotrauka Justinos Kozakaitės.
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Paketas Nr. 15
Lytis, amžius
Vyras, suaugęs.
Matavimai
Kūno ilgis nuo VII kaklo slankstelio iki kulno – 148 cm. Pečių plotis – 39 cm, klubų plotis – 30 cm.
Palaikų būklė
Mumija. Kūnas ištiestas (pav. 76). Dešinė ranka tiesi, bet dilbio kaulai atitrūkę; kairė ranka sulenkta per
alkūnę, plaštaka atsidūrusi ant pilvo. Kojos ištiestos. Trūksta kaukolės ir I kaklo slankstelio. II-VI kaklo
slanksteliai skeletuoti ir atitrūkę nuo likusio kūno. Apnykusi pečių ir nugaros sritis: atsidengę stuburo
slanksteliai, šonkauliai (pav. 75). Kūno kairysis šonas taip pat apnykęs. Pelėsis paplitęs kaklo srityje, ypač
ryškūs židiniai kairės pusės plaštakoje, dešinėje šlaunyje, kairės pusės pėdos srityje (pav. 73 ir pav. 74).
Patologijos
Kompiuterinė tomografija
Atlikta.
Mėginiai
Dešinės pusės šonkaulis; II kaklo slankstelis; kaklo odos fragmentas; blauzdos raumeninis audinys.
Pastaba
- Šalia palaikų rastas 1987 m. tyrimų aktas.
- Tekstilės fragmentai po kairės pusės plaštaka ir dubens srityje.

Pav. 73 Individas Nr. 15. Palaikų būklė prieš valymą ir dezinfekciją. Vaizdas iš priekio. Nuotrauka Justinos
Kozakaitės.
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Pav. 74 Individas Nr. 15. Palaikai prieš valymą ir dezinfekciją. Vaizdas iš nugaros. Nuotrauka Justinos Kozakaitės.

Pav. 75 Individas Nr. 15. Žymus nugaros, ypač juosmens srities, nykimas. Nuotrauka Justinos Kozakaitės.
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Pav. 76 Individas Nr. 15. Palaikų būklė po valymo, mėginių paėmimo ir dezinfekcijos. Nuotrauka Justinos
Kozakaitės.
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Paketas Nr. 16
Lytis, amžius
Vyras, virš 50 metų.
Matavimai
Kairiojo šlaunikaulio ilgis – 418 mm.
Palaikų būklė
Skeletas. Išlikęs kaukolės kaktikaulis ir kairės pusės smilkinkaulis, visa viršutinė skeleto dalis ir kairės
pusės šlaunikaulis (pav. 77).
Patologijos
Skeleto degeneraciniai pakitimai.
Kompiuterinė tomografija
Neatlikta.
Mėginiai
Kairės pusės II delnakaulis; kairės pusės šonkaulis; odos fragmentas (atsiskyręs, todėl nenustatyta sritis).
Pastaba
-

Pav. 77 Individas Nr. 16. Palaikų būklė ir išlikimas. Nuotrauka Justinos Kozakaitės.
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Paketas Nr. 17
-

-

Suardyti, pavieniai skeletuoti ir mumifikuoti palaikų fragmentai. Remiantis kaukolių išlikimu
minimalus individų skaičius yra septyni: trys moterys virš 50 metų, viena 30-40 metų moteris ir
trys 0-5 metų vaikai.
Vieno vaiko kaukolės skliauto fragmentas, kuriame konstatuotas naujo aktyvaus kaulinio audinio
formavimasis (pav. 78). Sietina su skorbutu.
Dėl palaikų fragmentiškumo nebuvo atlikta kompiuterinė tomografija ar imti mėginiai.
Po atliktų tyrimų pavieniai skirtingų individų kaulai sudėti į atskirą dėžę.
Šalia palaikų rastas 1987 m. tyrimų aktas.
Tarp suardytų palaikų rasta vieno vaiko dalinė mumija (individas Nr. 17).

Pav. 78 Paketas Nr. 17. Vaiko momenkaulio paviršiuje žymus naujo kaulinio audinio formavimasis. Nuotrauka
Justinos Kozakaitės.

Individas Nr. 17
Lytis, amžius
Berniukas, 0-1 metai.
Matavimai
Kairės pusės žastikaulis – 65 mm.
Palaikų būklė
Dalinė mumija. Skeletuota kaukolė, abi mentės, kairės pusės ranka ir šonkauliai; mumifikuotos abi kojos
ir dešinės pusės ranka (pav. 79).
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Patologija
Kompiuterinė tomografija
Neatlikta.
Mėginiai
Krūtinės srities oda; kairės pusės stipinkaulis; kairės pusės šonkaulis.
Pastaba
-

Pav. 79 Individas Nr. 17. Palaikų būklė. Vaizdas iš priekio. Nuotrauka Justinos Kozakaitės.
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Paketas Nr. 18
Lytis, amžius
Vyras, 20-30 metų.
Matavimai
Dešinės pusės žastikaulis – 330 mm.
Kairės pusės žastikaulis – 328 mm.
Palaikų būklė
Skeletas (pav. 80). Išlikę tik viršutinė skeleto dalis ir kairės pusės blauzdos bei pėdos kaulai. Mumifikuoti
tik dešinės pusės dilbis ir plaštaka.
Patologijos
- Kairiojo blauzdikaulio diafizės sugijęs periostitas.
- VI-X krūtinės slankstelių Šmorlio mazgai (pav. 81).
Kompiuterinė tomografija
Neatlikta.
Mėginiai
VI kaklo slankstelis; kairės pusės šonkaulis.
Pastaba
-

Pav. 80 Individas Nr. 18. Palaikų būklė ir išlikimas. Nuotrauka Justinos Kozakaitės.
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Pav. 81 Individas Nr. 18. Krūtinės slankstelių Šmorlio mazgai. Nuotrauka Justinos Kozakaitės.
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Paketas Nr. 19
-

-

Suardyti ir pavieniai skeletuoti kaulai.
Minimalus individų skaičius remiantis kaukolių dalių išlikimu yra trys: moteris virš 60 metų ir du
0-1 metų vaikai.
Registruotos patologijos:
o Dešinės pusės dilbio kaulų ryškus riešo sąnario osteoartritas (pav. 82);
o Abiejų pusių riešakaulių ryškūs degeneraciniai pakitimai (pav. 83);
o Vieno dešiniojo šonkaulio vidinės dalies aktyvus uždegimas;
o Vieno kairiojo šonkaulio sugijęs lūžis;
o Kaklo slankstelių osteofitai;
o Keturių krūtinės slankstelių spondiloartrozė;
o Vieno dešiniojo blauzdikaulio diafizės periostitas.
Dėl palaikų fragmentiškumo nebuvo atlikta kompiuterinė tomografija ar imti mėginiai.

Pav. 82 Paketas Nr. 19. Dešinės pusės dilbio kaulų pažengęs riešo sąnario osteoartritas. Palyginimas su
nepažeistais kaulais. Nuotrauka Justinos Kozakaitės.
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Pav. 83 Paketas Nr. 19. Dešiniojo laivelio pažengęs osteoartritas. Palyginimas su nepažeistu laiveliu. Nuotrauka
Justinos Kozakaitės.
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Paketas Nr. 20
-

Suardyti, pavieniai skeletuoti ir mumifikuoti palaikai (pav. 84). Minimalus individų skaičius
remiantis kairės pusės žastikauliu yra trys: visi trys yra nenustatytos lyties suaugę individai.
Tarp pavienių kaulų rastos septynios vaikų mumijos (Nr. 20.1, 20.2, 20.3, 20.4, 20.5, 20.6, 20.7 ir
20.8).
Po atliktų tyrimų pavieniai skirtingų individų kaulai sudėti į atskirą dėžę.
Šalia palaikų rastas 1987 m. tyrimų aktas.

Pav. 84 Paketas Nr. 20. Vaizdas prieš tyrimą. Nuotrauka Justinos Kozakaitės.

Individas Nr. 20.1
Lytis, amžius
Mergaitė, nenustatyto amžiaus.
Matavimai
Kūno ilgis nuo pečių iki kulno – 45 cm.
Palaikų būklė
Mumija (pav. 85). Kūnas ištiestas. Kairė ranka per lakūnę sulenkta, plaštaka ant pilvo. Trūksta galvos ir
dešinės rankos. Labiausiai apnykusi nugaros sritis ir klubo kairės pusė.
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Kompiuterinė tomografija
Atlikta.
Mėginiai
Nugaros odos fragmentas; dešinės pusės šonkaulis.
Pastaba
-

Pav. 85 Individas Nr. 20.1. Palaikų būklė. Vaizdas iš priekio. Nuotrauka Justinos Kozakaitės.

Individas Nr. 20.2
Lytis, amžius
Berniukas, iki 3-4 metų.
Matavimai
Kūno ilgis nuo pečių iki kulnų – 44 cm.
Palaikų būklė
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Mumija (pav. 86). Kūnas ir abi rankos ištiestas. Trūksta galvos, dešinės pusės dilbio ir plaštakos.
Labiausiai apnykusi nugaros sritis, atsidengę šonkauliai ir slanksteliai.
Patologijos
Dešiniojo žastikaulio diafizės konstatuotas aktyvus periostitas, taip pat metafizių padidėjimas ir
deformacija.
Kompiuterinė tomografija
Atlikta.
Mėginiai
Kairės ir dešinės pusės šonkauliai; nugaros srities audinio fragmentas.
Pastaba
-

Pav. 86 Individas Nr. 20.2. Palaikų būklė. Vaizdas iš priekio. Nuotrauka Justinos Kozakaitės.

Individas Nr. 20.3
Lytis, amžius
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Berniukas, iki 3-4 metų.
Matavimai
Kūno ilgis nuo peties iki kairiojo šlaunikaulio – 31 cm.
Palaikų būklė
Mumija (pav. 87). Kūnas tiesus, rankos ištiestos. Trūksta galvos, dešinės pusės blauzdos, abiejų pėdų.
Prasčiausiai išlikusi iš visų vaikų mumijų; smarkiai apnykusi krūtinės sritis, matosi visi kaulai: šonkauliai,
slanksteliai, raktikauliai – visi kaulai ne anatominėje padėtyje. Taip pat atsidengę šlaunikauliai ir kairės
pusės blauzdikaulis.
Kompiuterinė tomografija
Atlikta.
Mėginiai
Du dešinės pusės šonkauliai; krūtinės odos fragmentas.
Pastaba
Šalia palaikų rasta neaiškios paskirties šakelė su siūlais.

Pav. 87 Individas Nr. 20.3. Palaikų būklė. Vaizdas iš priekio. Nuotrauka Justinos Kozakaitės.
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Individas Nr. 20.4
Lytis, amžius
Berniukas, nenustatyto amžiaus.
Matavimai
Kūno ilgis nuo peties iki kulno – 35,5 cm.
Palaikų būklė
Mumija (pav. 88). Trūksta kaukolės. Viršutinė kūno dalis ne anatominėje padėtyje – persisukusi. Rankos
deformuotos.
Patologijos
Kompiuterinė tomografija
Atlikta.
Mėginiai
Dešinės ir kairės pusės šonkauliai; nugaros odos fragmentas.
Pastaba
-

Pav. 88 Individas Nr. 20.4. Palaikų būklė. Vaizdas iš priekio. Nuotrauka Justinos Kozakaitės.
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Individas Nr. 20.5
Lytis, amžius
Įtariama mergaitė, naujagimė (gali būti negyvagimė).
Matavimai
Kūnas smarkiai deformuotas, todėl nematuotinas.
Palaikų būklė
Mumija (pav. 89). Kūnas ištiestas, bet smarkiai deformuotas. Trūksta kaukolės. Išlikusi virkštelė.
Patologijos
Kompiuterinė tomografija
Atlikta.
Mėginiai
Virkštelės fragmentas; du dešinės pusės šonkauliai; krūtinės odos fragmentas.
Pastaba
-

Pav. 89 Individas Nr. 20.5. Palaikų būklė. Vaizdas iš priekio. Nuotrauka Justinos Kozakaitės.
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Individas Nr. 20.6
Lytis, amžius
Mergaitė, 1-2 metai.
Matavimai
Kūno ilgis nuo peties iki kulno – 34 cm.
Palaikų būklė
Mumija (pav. 90). Kūnas tiesus. Abi rankos per alkūnę, kojos per kelius nežymiai sulenkti. Itin smulkus
kūnas. Nėra galvos. Smarkiai apnykusi krūtinės sritis; atsidengę šonkauliai, slanksteliai ir kryžkaulis.
Apnykusi ir nugaros sritis.
Kompiuterinė tomografija
Atlikta.
Mėginiai
Dešinės ir kairės pusės šonkauliai; krūtinės odos fragmentas.
Pastaba
-

Pav. 90 Individas Nr. 20.6. Palaikų būklė. Vaizdas iš priekio. Nuotrauka Justinos Kozakaitės.

75

Individas Nr. 20.7
Lytis, amžius
Nenustatytos lyties, 3-5 metai.
Matavimai
Kairės pusės kojos ilgis – 28 cm.
Palaikų būklė
Išlikusi tik kairės pusės koja (pav. 91).
Patologijos
Kompiuterinė tomografija
Neatlikta.
Mėginiai
Pastaba
-

Pav. 91 Individas Nr. 20.7. Palaikų būklė. Vaizdas iš priekio. Nuotrauka Justinos Kozakaitės.
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Individas Nr. 20.8
Lytis, amžius
Nenustatytos lyties, iki 15 metų.
Matavimai
Kairės pusės kojos ilgis – 720 mm.
Palaikai
Išlikusi tik kairės pusės koja (pav. 92).
Patologijos
Kompiuterinė tomografija
Neatlikta.
Mėginiai
Pastaba
-

Pav. 92 Individas Nr. 20.8. Palaikų būklė. Vaizdas iš priekio. Nuotrauka Justinos Kozakaitės.
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Paketas Nr. 21
-

Dviejų individų palaikai: suaugusiojo skeletas ir vaiko mumija (suaugęs individas Nr. 21.1, vaikas
Nr. 21.2).
Papildomai įsimaišę pavieniai skeletuoti kaulai.
Po atliktų tyrimų pavieniai skirtingų individų kaulai sudėti į atskirą dėžę.
Šalia palaikų rastas 1987 m. tyrimų aktas.

Individas Nr. 21.1
Lytis, amžius
Vyras virš 50 metų.
Matavimai
Kairės pusės šlaunikaulio ilgis – 447 mm.
Dešinės pusės šlaunikaulio ilgis – 441 mm.
Dešinės pusės žastikaulio ilgis – 347 mm.
Palaikų būklė
Skeletas (pav. 93). Trūksta dešinės pusės dilbio ir plaštakos kaulų ir apatinio žandikaulio.
Patologijos
- Priešmirtinis visų dantų netekimas.
- Kairiojo blauzdikaulio ir šeivikaulio diafizių sugijęs periostitas.
- Dešiniojo šeivikaulio sugijęs proksimalinio trečdalio lūžis (pav. 94).
- Stuburo osteofitozė.
Kompiuterinė tomografija
Neatlikta.
Mėginiai
Kairės pusės šonkaulis; IV krūtinės slankstelis.
Pastaba
-
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Pav. 93 Individas Nr. 21.1. Palaikų būklė ir išlikimas. Nuotrauka Justinos Kozakaitės.

Pav. 94 Individas Nr. 21.1. Dešiniojo šeivikaulio proksimalinio trečdalio sugijęs lūžis. Nuotrauka Justinos Kozakaitės.
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Individas Nr. 21.2
Lytis, amžius
Nenustatytos lyties, iki 3-4 metų.
Matavimai
Kūnas labai smarkiai deformuotas, todėl nematuotinas.
Palaikų būklė
Mumija. Trūksta galvos, dešinės pusės kojos, dubens kaulų, kairiojo šlaunikaulio (pav. 95). Kairės pusės
koja deformuota – atlenkta atgal.
Patologijos
Kompiuterinė tomografija
Atlikta.
Mėginiai
Dešinės ir kairės pusės šonkauliai; vidaus organai; kairės rankos odos fragmentas.
Pastaba
-

Pav. 95 Individas Nr. 21.2. Palaikų būklė ir išlikimas. Nuotrauka Justinos Kozakaitės.
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Paketai Nr. 22 ir 23
-

-

Viename karste rasti paketai pažymėti numeriais „22“ ir „23“.
Praplėšus paketus rasti suardyti skeletuoti palaikai. Minimalus individų skaičius, remiantis
šlaunikaulių, blauzdikaulių ir žastikaulių išlikimu yra 4: visi palaikai priklauso nenustatytos lyties
suaugusiems individams.
Tyrimo metu atrinkti dviejų nesuaugusių individų palaikai, išsibarstę abiejuose paketuose
(individai Nr. 22/23 ir Nr. 23).

Individas Nr. 22/23
Lytis, amžius
Nenustatytos lyties, 3-9 mėn.
Matavimai
Nematuotina dėl apnykimo.
Palaikų būklė
Skeletas. Išlikusi kaukolė, kairės pusės rankos kaulai, abu dubens kaulų klubakauliai, kojų kaulai,
šonkauliai (pav. 96).
Patologijos
Viso kaukolės skliauto, tiek vidinio, tiek išorinio paviršių (ir pleištakaulio) aktyvus, netvarkingai
besiformuojantis naujas kaulinis audinys. Kaulai itin trapūs ir porėti. Visų ilgųjų kaulų metafizių
išsipūtimas, akytumas (pav. 97). Blauzdos kaulų išlinkimas (pav. 98). Šonkaulių krūtinkauliniai galai
išsipūtę ir išakiję (pav. 99). Skorbuto ir rachito atvejis.
Kompiuterinė tomografija
Neatlikta.
Mėginiai
Du delnakauliai; kairės pusės šonkaulis.
Pastaba
Palaikai rasti išsibarstę abiejuose paketuose.
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Pav. 96 Individas Nr. 22/23. Palaikų būklė ir išlikimas. Nuotrauka Justinos Kozakaitės.

Pav. 97 Individas Nr. 22/23. Abiejų šlaunikaulių metafizių padidėjimas ir akytumas (rachito požymiai). Nuotrauka
Justinos Kozakaitės.
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Pav. 98 Individas Nr. 22/23. Kairės pusės blauzdikaulio ir šeivikaulio metafizių padidėjimas irdiafizių išlinkimas
(rachito požymiai). Nuotrauka Justinos Kozakaitės.

Pav. 99 Individas Nr. 22/23. Šonkaulių krūtinkaulinių galų išporėjimas ir padidėjimas – „rachitinis ar skorbutinis
rožančius“. Nuotrauka Justinos Kozakaitės.
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Individas Nr. 23
Lytis, amžius
Nenustatytos lyties, 12-15 metų.
Matavimai
Nematuotina.
Palaikų būklė
Skeletas. Išlikusi kaukolė, visa viršutinė skeleto dalis, abu dubens kaulai (pav. 100).
Patologijos
Kompiuterinė tomografija
Neatlikta.
Mėginiai
Kairės pusės šonkaulis; viršutinio žandikaulio kairės pusės II krūminis dantis; VI kaklo slankstelis.
Pastaba
-

Pav. 100 Individas Nr. 23. Palaikų būklė ir išlikimas. Nuotrauka Justinos Kozakaitės.
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Paketas Nr. 24
-

-

Suardyti skeletuoti pavieniai kaulai. Remiantis apatinio žandikaulio išlikimu minimalus individų
skaičius yra šeši: 25-30 metų moteris, 40-50 metų vyras, nenustatytos lyties ir amžiaus individas
ir trijų 0-5 metų vaikai.
Tarp suardytų palaikų rasti dviejų nesuaugusių individų mumijos (Nr. 24.1 ir Nr. 24.2).
Šalia palaikų rastas 1987 m. tyrimų aktas.
Po atliktų tyrimų pavieniai skirtingų individų kaulai sudėti į atskirą dėžę.

Individas Nr. 24.1
Lytis, amžius
Mergaitė, iki vienerių metų.
Matavimai
Kūno ilgis nuo krūtinės srities iki kulno – 36 cm. Pečių plotis – 11,7 cm, klubų plotis – 14,5 cm.
Palaikų būklė
Mumija (pav. 101). Kūnas ištiestas. Dešinė ranka sulenkta per alkūnę, plaštaka ant dubens-pilvo. Kairė
ranka sulenkta ir prie kairiojo šono. Kojos ištiestos. Labiausiai apnykusi nugaros sritis: atsidengę
šonkauliai, slanksteliai, dubens kaulai ir kryžkaulis (pav. 102).
Patologijos
Kompiuterinė tomografija
Atlikta.
Mėginiai
Du kairės pusės šonkauliai; nugaros odos fragmentas; raumeninis audinys nuo nugaros srities.
Pastaba
-
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Pav. 101 Individas Nr. 24.1. Palaikų būklė. Vaizdas iš priekio. Nuotrauka Justinos Kozakaitės.

Pav. 102 Individas Nr. 24.1. Palaikų būklė. Vaizdas iš nugaros. Nuotrauka Justinos Kozakaitės.
86

Individas Nr. 24.2
Lytis, amžius
Berniukas, nesuaugęs (iki vienerių metų).
Matavimai
Kūno ilgis nuo dubens iki kulno – 22 cm. Klubų plotis – 13 cm.
Palaikų būklė
Mumija. Palaikai perlenkti per krūtinės sritį, neanatominėje padėtyje, todėl tikslios rankų ar kojų padėties
neįmanoma pasakyti (pav. 103). Labai apnykusi nugaros sritis, beveik nelikę minkštųjų audinių, todėl
matomi beveik visi šonkauliai, slanksteliai, žastikaulio proksimalinė metafizė (pav. 104). Daug pelėsio
kojų srityje, rankos ir nugara taip pat pasidengusios storu pelėsio sluoksniu.
Patologijos
Kompiuterinė tomografija
Atlikta.
Mėginiai
Žarnynas; du dešinės pusės šonkauliai; plaučio fragmentas; odos fragmentai nuo nugaros srities.
Pastaba
-

Pav. 103 Individas Nr. 24.2. Palaikų būklė. Vaizdas iš priekio. Nuotrauka Justinos Kozakaitės.
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Pav. 104 Individas Nr. 24.2. Apnykusi nugaros sritis, atsidengę šonkauliai. Nuotrauka Justinos Kozakaitės.
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Nebuvo pažymėtas (duotas Nr. 25)
-

Vaikų kaulų fragmentai.
Dviejų asmenų mumifikuotos kojos (Nr. 25.1 ir Nr. 25.2) (pav. 105).
Po atliktų tyrimų pavieniai skirtingų individų kaulai sudėti į atskirą dėžę.

Individas Nr. 25.1
Lytis, amžius
Nenustatyta lytis, suaugęs.
Matavimai
Dešinės pusės šlaunikaulis – 442 mm.
Palaikų būklė
Išlikusios tik kojos (pav. 106). Prastas išlikimas, atsidengę šlaunikauliai. Pėdų dalinė mumifikacija.
Patologijos
Kompiuterinė tomografija
Neatlikta.
Mėginiai
Pilvo odos ir raumeninio audinio fragmentas.
Pastaba
Individas Nr. 25.2
Lytis, amžius
Moteris, 40-45 metai.
Matavimai
Kairės kojos ilgis – 995 mm.
Palaikų būklė
Išlikusios abi kojos ir dubens sritis (pav. 106). Trūksta kryžkaulio. Smarkiai apnykusios šlaunų ir blauzdų
vidinės dalys ir pilvo sritis. Dešinė pėda atsiskyrusi nuo likusios kojos.
Patologijos
Kompiuterinė tomografija
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Neatlikta.
Mėginiai
Dešinės pusės kirkšnies odos fragmentas, raumeninis audinys.
Pastaba
-

Pav. 105 Individai Nr. 25.1 ir 25.2. Palaikų būklė prieš tyrimą. Nuotrauka Justinos Kozakaitės.

Individas Nr. 25.1

Individas Nr. 25.2

Pav. 106 Individai Nr. 25.1 ir 25.2. Palaikų būklė po valymo ir dezinfekcijos. Nuotrauka Justinos Kozakaitės.
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MATERIALS AND METHODS
The individuals concerned in this research have been recovered during a project aimed at
investigating the mortal remains of the Radziwiłł (Ragauskienė 2017). The evangelical reformed
church of Kėdainiai (central Lithuania), founded in the 17th century, holds some subterranean
chambers, one of which (called “The Mausoleum”) contains members of the noted Radziwiłł
family, a powerful dynasty of the former Grand Duchy of Lithuania and the Crown of the Kingdom
of Poland, who died between 1666 and 1674 (Ragauskas 2020). A second crypt of the church was,
in contrast, utilized as a resting place for other dignitaries of the town. As both environments
were opened, manipulated, and possibly mixed throughout history, most of the identities of the
deceased were lost. Therefore, in July of 2019, members of the Kėdainiai regional museum and
the faculty of History of Vilnius University, arranged a study project in order to recover the
remains from both crypts, attempt to identify at least part of those subjects, and eventually
provide them with new coffins and locate them within the same burial place. On that occasion,
the research group in charge recovered a number of skeletons and mummies that were taken to
the faculty of Medicine of the same institution for a thorough inspection. Unfortunately,
identification was only suggested for one individual, namely Jonas II Radziwiłł (1612-1655), who
laid embalmed in his original metal sarcophagus. Nevertheless, it was speculated that one of the
child mummies, a male of less than a year, might be Jonas II’s younger brother, Stephen Radziwiłł,
who had lived for several months (1624) (Kotlubajus 1995). In total, we managed to examine 37
bodies and body parts, including 8 skeletonized and 29 mummified or partly mummified
individuals. Sexing of the bodies was either visually assessed via preserved external genitalia, or
through the observation of the skull and pelvic bone features. This resulted in 18 males/probable
males, 13 females/probable females, and 6 subjects of undetermined sex. Age at death was also
estimated for 14 non-adults (0-15), 5 young adults (20-35), 2 middle-adults (35-50), and 4 old
adults (50+), while the remaining mummified individuals were simply categorized as adults
(Buikstra and Ubelaker 1994). Except for one case of embalming, all other preserved bodies were,
in all likelihood, spontaneously mummified (Aufderheide 2003). The anthropological examination
of those remains poses a number of interesting questions: 1) is it possible to establish genetic
relationship among the bodies? 2) is it possible to positively identify some members of the
Radziwiłł? 3) is it possible to reconstruct their biohistories also in terms of the diseases they
suffered? 4) What was the nutritional status of these subjects? Ultimately, one major research
question that we aim to answer is the identification of the remains of Christopher Radziwiłł
nicknamed “The Thunderbolt” (1574-1603), one of the most prominent military and political
leaders of his time. As this body is no longer found in his sarcophagus, it is of utmost importance
to locate it and give it a dignified burial. In order to widen the possibility of identification, we
-1-

even retained samples found in 2004 during the excavation of the evangelical reformed church
of Dubingiai (eastern Lithuania). There, a secondary burial contained the alleged remains of at
least 7 individuals of this family, among whom were probably Michael Radziwiłł “The Red” (15151584) (father to “The Thunderbolt”) and Michael Radziwiłł (1545-1589) (brother to “The
Thunderbolt”) (Kuncevičius et al. 2009). Table 1 indicates the list of the taken samples, while
Figure 1 shows a simplified family tree based on the samples themselves.
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Table 1 - A sample list from Kėdainiai (KR) and Dubingiai (DR). Note: Samples S1, S2, and S3 indicate
individuals coming from the metal sarcophaguses interred in the crypt of the Radziwiłł family. The
other numbers refer to individual burials within wooden coffins.
#
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38

SAMPLE
KR_S1
KR_S2
KR_S3
KR_1
KR_2
KR_3
KR_4
KR_5
KR_6
KR_7
KR_8
KR_9
KR_10.1
KR_10.2
KR_11
KR_12
KR_13
KR_14
KR_15
KR_16
KR_17
KR_18
KR_20.1
KR_20.2
KR_20.3
KR_20.4
KR_20.5
KR_20.6
KR_20.7
KR_21
KR_21.1
KR_22/23
KR_23
KR_24.1
KR_24.2
KR_25.1
KR_25.2
DR_1

SEX
Female
Male
Male
Male
Female
Female
Female
Female
Male
Male
Male
Male
Female
Male
Male
Male
Female
Female
Male
Male
Unknown
Male
Female
Male
Male
Male
Female
Female
Unknown
Male
Unknown
Unknown
Unknown
Female
Male
Unknown
Female
Female?

AGE
Old adult
Middle-adult
Non-adult
Adult
Young adult
Adult
Adult
Young adult
Middle-adult
Old adult
Adult
Adult
Adult
Adult
Adult
Young adult
Young adult
Adult
Adult
Old adult
Non-adult
Young adult
Non-adult
Non-adult
Non-adult
Non-adult
Non-adult
Non-adult
Non-adult
Old adult
Non-adult
Non-adult
Non-adult
Non-adult
Non-adult
Adult
Adult
Adult

SAMPLE
Soft tissue; hard tissue
Soft tissue; hard tissue
Soft tissue; hard tissue
Soft tissue; hard tissue
Soft tissue; hard tissue
Soft tissue; hard tissue
Soft tissue; hard tissue
Hard tissue
Hard tissue
Soft tissue; hard tissue
Soft tissue; hard tissue
Soft tissue; hard tissue
Soft tissue; hard tissue
Soft tissue; hard tissue
Soft tissue; hard tissue
Soft tissue; hard tissue
Soft tissue; hard tissue
Soft tissue; hard tissue
Soft tissue; hard tissue
Soft tissue; hard tissue
Soft tissue; hard tissue
Hard tissue
Soft tissue; hard tissue
Soft tissue; hard tissue
Soft tissue; hard tissue
Soft tissue; hard tissue
Soft tissue; hard tissue
Soft tissue; hard tissue
Hard tissue
Hard tissue
Soft tissue; hard tissue
Hard tissue
Hard tissue
Soft tissue; hard tissue
Soft tissue; hard tissue
Soft tissue; hard tissue
Soft tissue; hard tissue
Hard tissue
-3-

39
40
41
42
43
44

DR_2
DR_3
DR_4
DR_5
DR_6
DR_7

Unknown
Male?
Female?
Male?
Male?
Male?

Adult
Adult
Adult
Adult
Adult
Adult

Hard tissue
Hard tissue
Hard tissue
Hard tissue
Hard tissue
Hard tissue
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-5-

-6-

Figure 1 - Radziwiłł family tree. Note: the remains belonging to an embalmed middle-adult male and a non-adult (0-1) male from
sarcophaguses S2 and S3 (samples KR_S2 and KR_S3) are most likely associated with the two brothers, Jonas II Radziwiłł (43 years
old at the time of death; embalmed), and Stephen Radziwiłł (several months old at the time of death).
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ĮVADAS
Kaip ir bet kuriam kitam žmogui, būti evangeliku reformatu reiškė ne tik gyventi, bet ir mirti. Tačiau apie
evangelikų reformatų laidosenos – ritualų, papročių, tradicijų specifiką ir bendrystę Europos ir Lietuvos Didžiosios
Kunigaikštystės (toliau LDK) krikščioniškosios visuomenės, jos funeralinės kultūros kontekste žinome
nepakankamai. Istoriografijoje diskutuojama, kiek protestantiškos laidotuvės tęsė katalikišką tradiciją, o kiek buvo
nauju dalyku1. Abiejų Tautų Respublikos istorijos tyrėjai išsako įvairių, neretai prieštaringų teiginių. Štai darbe apie
mirtį LDK teisingai pastebima, kad evangelikų laidotuvių apeigos buvo kuklesnės, tačiau akcentuojami ir
laidosenos panašumai, pvz., evangelikai irgi mėgę iškilmingas laidotuves. Teigiama, kad evangelikai laidotuvių
vietos nesureikšmindavo, o jų kapinės paprastai būdavo iškeliamos už miesto. Bažnyčiose kartais buvę laidojami
evangelikų reformatų kilmingieji, tačiau laidojimo vieta dažniausiai neįamžinama2. Istorinės demografijos sintezėje
rašoma, kad evangelikų laidotuvių ritualas vyko ne bažnyčioje: eisena iš mirusiojo namų keliaudavo tiesiai į
kapines3.
Akivaizdu, kad šių teiginių pagrįstumą reikėtų verifikuoti remiantis masiškesnės evangelikų laidosenos
tyrimų duomenimis. Reikia pabrėžti, kad pati „evangelikų“ laidojimo kultūros sąvoka yra kiek niveliuojanti, mat
evangelikų reformatų ir evangelikų liuteronų laidojimo kultūra pasižymėjo ne tik bendrais, bet ir specifiniais
bruožais. Tačiau istoriografijoje daugiausia analizuota evangelikų reformatų elito, ypač Biržų Dubingių
kunigaikščių Radvilų funeralinė kultūra4. Mažai nagrinėta evangeliškoji ir konkrečiai evangelikų reformatų
bažnytinė liturgija. Išsamiai analizuoti tik protestantiškieji giesmynai, kuriuose buvo su laidotuvėmis susijusių
giesmių bei psalmių5. Bemaž netirta masinė evangelikų reformatų laidosena. Tačiau evangelikai reformatai buvo ne
tik didikai Radvilos bei kiti didikai, bet ir bajorai, miestiečiai, valstiečiai, galiausiai įvairios kitos grupės –
dvasininkai, marginalai ir kt. Visi jie mirdavo, taigi patekdavo į vienokias ar kitokias kapines.
Tik atlikus išsamius jų laidosenos tyrimus bus galima tvirčiau pasakyti apie jos panašumus ir skirtumus
lyginant su kitų krikščioniškų konfesijų laidosena. Pvz., kai kurių katalikų autoriai priekaištai, kad protestantai
pernelyg mažai rūpinasi mirusiaisiais, nurodo į tai, kad protestantams nepripažįstant skaistyklos ir šventųjų kulto,
paskutiniojo patepimo sakramento, jų elgsena mirštančiųjų atžvilgiu, laidotuvių organizavimas ir požiūris į
mirusiuosius buvo kitoks6. Pvz., nebuvo laikomos pomirtinės mišios, nebuvo už mirusiuosius meldžiamasi,
teigiant, kad jau mirties akimirką jie stoja prieš Dievo teismą. Tačiau mirus elito atstovams, pranešant apie
laidotuves buvo skambinama varpais7. Galiausiai valdžios, bažnyčios bei įvairių tikinčiųjų grupių, pvz., elitų ir
paprastų žmonių, nuostatos vienais aspektais galėjo būti vienodos, o kitais – skirtis. Taigi, kaip minėta, būtina
atlikti konkrečius tyrimus.
Evangelikai reformatai Kėdainiuose buvo laidojami keliose vietose. Apie XVI a vidurį – XVII a. 3 dešimt.
tai buvo daroma buvusios katalikiškos šv. Jurgio bažnyčios (ji bemaž visą tą laiką išbuvo evangelikų (pradžioje
arijonų, o paskui evangelikų reformatų rankose) kapinėse, kairėje Nevėžio upės pusėje. 1627 m. sutartyje dėl jos
*Už visapusišką pagalbą vykdant tyrimą dėkoju Kėdainių krašto muziejaus darbuotojams – direktoriui Rimantui Žirguliui, istorikui Vaidui
Baniui, archeologui Algirdui Juknevičiui, Kėdainių miesto savivaldybės darbuotojams Rytui Tamašauskui, architektui Vytautui Kundrotui,
taip pat dr. Mikolai Volkovui (Minskas). Tyrime vartojami simboliai: † – mirtis, ▲ – palaidojimas.
1 Plačiau žr. The place of the dead. Death and remembrance in Late Medieval and Early Modern Europe, edited by Bruce Gordon and Peter
Marshal, Cambridge, 2000.
2 M. Paknys, Mirtis Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės kultūroje XVI–XVIII a., Vilnius, 2008, p. 32–33, 94.
3 C. Kuklo, Demografia Rzeczypospolitej przedrozbiorowej, Warszawa, 2009, p. 425.
4 R. Ragauskienė, Karališkojo Birštono praeitis. Istorinė raida iki XIX a., Vilnius, 2004, p. 201–205; D. Karvelis, R. Ragauskienė, Iš Radvilų
giminės istorijos: Dubingių kunigaikštystė 1547–1808 m., Vilnius, 2009, p. 277–331; M. Jarczykowa, Przy pogrzebach rzeczy i rytmy.
Funeralia Radziwiłłowskie z XVII wieku, Katowice, 2012; tos pačios, Korespondencja i literatura okolicznościowa w kręgu magnaterii
Wielkiego Księstwa Litewskiego, Katowice, 2019; A. Paliušytė, Radvilų kriptos rekonstrukcija Dubingių evangelikų reformatų bažnyčioje
XVII a., Kultūros paminklai, 2002, t. 9, p. 156–162; E. Aleksandrowicz–Szmulikowska, Radziwiłłowny w świetle swoich testamentow,
Warszawa, 1995; Testamenty ewangelików reformowanych w Wielkim Księstwie Litewskim w XVI–XVIII wieku, wydała Urszula Augustyniak,
Warszawa, 1992. Publikacija sulaukė didelės kritikos (žr. Andrzej Rachuba, Kwartalnik Historyczny, 1992, t. 99, nr. 4, p. 143–147; Andrzej
B. Zakrzewski, Przegląd Historyczny, 1992, t. 83 /3, p. 577–580). Antrasis pataisytas ir papildytas leidimas pasirodė 2014 m.
5 D. Pociūtė, XVI–XVII a. protestantų bažnytinės giesmės. Lietuvos Didžioji Kunigaikštystė ir Prūsų Lietuva,
Vilnius, 1996. Taip pat žr. vertingą knygos recenziją: D. Karvelis, Savita monografija apie protestantų giesmes, Naujasis židinys, 1995, nr.
12, p. 962–964. Autorė šia tema paskelbė ir daugelį kitų publikacijų. Minėtinas faksimilinis evangelikų reformatų lietuviškos liturginės
knygos leidimas: Knyga nobažnystės krikščioniškos. 1653. Faksimilinis leidimas, parengė Dainora Pociūtė, Vilnius, 2004.
6 Pvz., XVI–XVII a. katalikiškoje praktikoje būdavo apsiribojama išpažintimi ir Švč. Sakramento teikimu, o Ligonių patepimas retai būdavo
teikiamas, jis labiau paplito XVIII a. Liaudyje buvo gyvas prietaras, kad „jį gavęs, iškart pažvelgsi mirčiai į akis“, M. Paknys, Mirtis
Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės kultūroje XVI–XVIII a., p. 46–47; L. Prascevičiūtė, R. R. Trimonienė, Senosios Radviliškio rajono kaimų
kapinės. Mokslinis žinynas, Šiauliai, 2018, p. 18.
7 1652 m. kovo 29 d. Kėdainių evangelikų reformatų bažnyčios sesijoje buvo nutarta, kad už skambinimą laidotuvių metų turi būti imamas
mokestis, Lietuvos Nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka (toliau – LNMMB), f. 93–540, l. 95v.
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grąžinimo katalikams nurodyta, kad bažnyčioje, kapinėse ir evangelikų kapinėse (w ogrodzie) esantys bet kokio
tikėjimo išpažinėjų palaikai negali būti judinami, išnešami ar kaip nors kitaip nešlovė jiems daroma8. XVII a. 3
dešimt. pabaigoje – XX a. vid. buvo laidojama naujai įsteigtose evangelikų reformatų kapinėse Jonušavoje9 ir jose
pastatytoje kapinių bažnyčioje (koplyčioje) netoli dvaro. Nuo XVII a. 6 dešimt. iki pat XVIII a. pab. svarbiausia
laidojimo vieta buvo evangelikų reformatų Didžioji evangelikų reformatų bažnyčia ir kapinėse prie jos miesto
centre. Išlikę per 20 mumifikuotų ir daugelis paprastų palaidojimų, įvairūs artefaktai – karstai, drabužiai, batai ir kt.
Didžiosios bažnyčios rūsiuose – didžiausias evangelikų reformatų nekropolis buvusios Lietuvos Didžiosios
Kunigaikštystės teritorijoje. Šios bažnyčios rūsiuose ilsisi ir keli XVII a. Biržų – Dubingių kunigaikščių Radvilų
atstovai. Jų palaidojimo aplinkybės ir sarkofaginiai antkapiai10, o taip pat palaidotųjų sveikata istoriografijoje jau
yra išsamiai analizuota11.
Daugelis kitų Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės evangelikų reformatų bažnyčių, palaidojimų jose bei
kapinėse prie jų, paminklai ir epitafijos per kelis šimtmečius įvairiomis aplinkybėmis sunyko ar buvo sunaikinti.
Štai dabartinės Baltarusijos teritorijoje buvo keliolika mūrinių evangelikų reformatų bažnyčių su laidojimo rūsiais,
tačiau vienos iš jų buvo paverstos katalikų bažnyčiomis, kitos – cerkvėmis, dar kitos apskritai pražuvo. Prapuolė ir
patys karstai su palaikais12. Taip pat sunyko evangelikų reformatų kapinės ir bažnyčia Jonušavoje (žr. žemiau) bei
kapinės prie Didžiosios bažnyčios Kėdainiuose.
Mirtis senuosiuose Kėdainiuose – net kelios laidojimo vietos per kelis šimtus metų, laidotuvės ir šimtai
palaidotųjų – didelės apimties tyrimo reikalaujantis ir sudėtingas objektas, kurį analizuojant susiduriame su įvairių
sričių – architektūros, liturgijos, medicinos ir kt. tematika, daugybe rašytinių, ikonografinių ir kt. šaltinių, daugeliu
prieštaringų istoriografijos teiginių. Todėl keli su Kėdainių evangelikų reformatų laidosena susiję glaudžiai susiję
objektai – kapinės ir bažnyčios yra ne tik dėkingas tarpdalykinių tyrimų objektas, bet ir didelis ir įvairapusiškas
iššūkis tyrinėtojui. Pvz., daugelyje darbų yra painiojami statybos faktai, patys objektai, jų chronologija. Nemažai
tyrėjų apskritai nepastebi, kad nuo XVII a. 6 dešimt. iki XVIII a. 9 dešimt. mieste vienu metu dažniausiai veikė dvi
evangelikų reformatų bažnyčios (Senoji–Jonušavoje, Naujoji, Didžioji–Kėdainiuose). Nepaisant to, ne parapiniu
principu organizuota evangelikų reformatų bendruomenė buvo viena, taigi ir bažnytinės metrikų knygos buvo
bendros; vyko ir vienerios bažnyčios bendruomenės vadovybės sesijos13.
Tyrimo tikslas – ištirti Kėdainių evangelikų reformatų laidojimo vietas – kapines ir kapinių bažnyčią
Jonušavoje XVII a. 3 dešimt. – XIX a. vid. Remiantis šaltinių analize tyrime bus siekiama spręsti šiuos uždavinius:
ištirti laidojimų vietų aplinkybes bei statybą, apsaugą, juos lokalizuoti, išanalizuoti infrastruktūros pokyčius
(bažnyčios ir kapinių būklė), palaidojimų dinamiką, aptarti išlikusius laidojimo paminklus. Didžiosios bažnyčios
rūsiai ir kapinės bei patys palaidotieji asmenys, išlikę fragmentiški duomenys apie juos – amžius, sveikata, lytis ir
kt. bus aptarti kitose dvejose tyrimo dalyse, paskelbtose kitose publikacijose.
Tyrime naudojamos įvairios metodologinės prieigos – kapinių, architektūros ir laidosenos istorijos,
naratyvinis ir statistinis, analizės ir sintezės bendrieji metodai. Siekiant tikslesnės kapinių ir jos bažnyčios
lokalizacijos analizuojami XX a. ikonografiniai šaltiniai, taigi pasitelkiamas ir retrospektyvinis metodas. Nebuvo
galima apsieiti ir be kai kurių pagalbinių istorijos mokslų – istorinės kartografijos, epigrafikos. Tyrimas
pradedamas kapinių ir bažnyčios atsiradimu XVII a. 3 dešimt. pabaigoje, o baigiamas iš esmės XIX a. vid. Tai
sąlyginė data, kadangi analizuojama ir tolesnė kapinių raida iki XX a. vid., kiek tai susiję su jų funkcionavimu bei
išnykimu.
Šis tyrimas yra apskritai pirmasis mokslinis tyrimas tarptautinėje istoriografijoje, skirtas konkrečiai LDK
evangelikų reformatų laidojimo vietai (bažnyčiai ir kapinėms). Jame keliamos bent kelios hipotezės: Kėdainių
Jonušavos bažnyčia ir kapinės buvo pastatytos kaip evangelikų reformatų laidojimo infrastruktūra (vieta) – būtent
dėl to Kėdainiuose atsirado dvi evangelikų reformatų bažnyčios; bažnyčia Jonušavoje nebuvo pastatyta kaip
„Aby sepultury ciał ludzkich, bądź w kościele, bądź na cmentarzu, abo na ogrodzie, ludzi jakiegokolwiek nabożeństwa pogrzebionych, nie
były z ziemi ruszone, ani wynoszone, abo na ignominią jaką podane”, LNMMB, f. 93–551, l. 5. Su kai kuriais praleidimas tekstas
publikuotas: J. Łukaszewicz, Dzieje kościołów wyznania helweckiego w Litwie, Poznań, 1843, t. 2, p. 25.
9 Jonušava – kitaip Naujieji Kėdainiai – susidarė XVII a. 3 dešimt. pabaigoje toje Kėdainių miesto dalyje, prie kurios buvo Radvilų dvaras.
Jai XVII a. 5 dešimt. pradžioje buvo suteikta savivalda, čia buvo apgyvendinti daugelis vokiečių naujakurių, joje taip pat gyveno lietuviai, V.
Banys, Jonušavos miesto raida XVII–XVIII a., Kaunas, 2001. Bakalauro darbas, apgintas VDU. Dėkoju autoriui už galimybę pasinaudoti
rankraščiu.
.
10 A. Frąckowska, J. Tylicki, Bröllmannowie – złotnicy toruńscy przełomu XVII i XVIII wieku. Addenda i corrigenda, Acta Universitatis
Nicolai Copernici. Zabytkoznawstwo i Konserwatorstwo, Toruń 2011, t. XL, p. 136; D. Karvelis, R. Ragauskienė, Iš Radvilų giminės
istorijos: Dubingių kunigaikštystė 1547–1808 m., Vilnius, 2009, p. 318–331; B. R. Vitkauskienė, Radvilų antkapiniai sarkofagai Kėdainių
evangelikų reformatų bažnyčioje, Istorija ir elitinės kultūros teigtys, Vilnius, 1998, p. 68–91; tos pačios, Sarkofag ks. Janusza Radziwiłła w
Kiejdanach – dzieło toruńskiego złotnika Johanna Christiana Bierpfaffa, Niderlandyzm w sztuce polskiej, red. T. Hrankowska, Warszawa,
1995, p. 215–224; B. R. Vitkauskienė, G. Kazlauskas, Kunigaikščio Jonušo Radvilos sarkofago iš Kėdainių evangelikų reformatų bažnyčios
autorystės klausimu, Atgimstantys paminklai, 1991, p. 22–54; E. Rimša, Radvilų memorialas Vyžuonose ir jo likimas, Vyžuonos. Kraštas ir
žmonės, sudarė ir parengė A. Vyžintas, Utena, 2006, p. 136–146; to paties, Radvilų karstai Kėdainiuose, Lietuvos istorijos metraštis. 1984
metai, Vilnius, 1985, p. 20–37.
11 R. Ragauskienė, Mirties nugalėti nepavyko: Biržų ir Dubingių kunigaikščių Radvilų biologinė istorija (XV a. pabaiga – XVII a.), Vilnius,
2017, p. 487–492, 543–551, 589–622.
12 Plačiau žr.: Т. Габрусь, Саборы помняць усё. Готыка і рэнесанс у сакральным дойлідстве Беларусі, Мінск, 2007; tos pačios, Помнікі
пратэстанцкага храмабудаўніцтва Беларусі, Спадчына, 2003, № 1, p. 43–49.
13 Pvz., 1654 m. balandžio 1 d. bažnytinėje sesijoje nurodyta, kad raktai nuo Senosios bažnyčios ir jos kapinių turi būti pas dvasininką, kuris
turi Naujosios bažnyčios raktus, LNMMB, f. 93–540, l. 115. Dvi bažnyčios – Didžioji ir Mažoji XVII a. 3 dešimt. buvo ir kitame LDK
evangelikų reformatų centre – Slucke, tačiau vėliau liko tik viena (plačiau žr. žemiau).
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„lietuviška“, kaip paprastai teigiama istoriografijoje; Wojciecho Boberskio apskelbtas bažnyčios projektas
priskirtinas ne Slucko evangelikų reformatų, o Kėdainių Jonušavos bažnyčiai; būtent Jonušavos kapinėse
evangelikai reformataia buvo laidojami ilgiausiai – XVII a. 3 dešimt. pab. – XX a. vid.
Apie istoriografiją ir šaltinius
Apie Kėdainių evangelikų reformatų ir evangelikų liuteronų memorialinius paminklus trumpai rašė
kraštotyrininkas Henrikas Grinevičius14. Vertingų įžvalgų yra ir keliuose nepublikuotuose darbuose. Evangelikų
reformatų kapines Jonušavoje XX a. vid. lakoniškai minėjo kraštotyrininkas Stasys Tijūnaitis15. Apie jas ir bažnyčią
užsiminė Jurgis Oksas, Ramūnė Lebedytė ir Vaidas Banys16. Daugialypėje Kėdainių bažnyčių ir kapinių tematikoje,
deja, nepavyko susigaudyti Kristupo II Radvilos dvaro tyrėjai Urszulai Augustyniak. Nagrinėdama Kėdainių
rezidencijos tematiką ji deklaravo Kėdainių seniūno Petro Kochlevskio (Piotr Kochlewski) nuopelnus statybų
mieste plėtrai, tačiau apsiribojo dviejų jo laiškų ištraukų citatomis17. Kelis bemaž identiškus tekstus apie Kėdainių
seniūną Petrą Kochlevskį (Piotr Kochlewski), kurio valdymo laikotarpiu ir buvo įsteigtos pirmosios atskiros
evangelikų reformatų laidojimo vietos, paskelbė literatūros istorikė Mariola Jarczykowa18. Autorė nesigilino į
Kėdainių istoriją, nepasinaudojo gausia lietuviška Radvilų ir Kėdainių istoriografija, nepabandė išsiaiškinti: apie
kokią bažnyčią (-ias) ir kapines (-es) P. Kochlevskis rašė... Tai tyrėją atvedė ir prie kai kurių netikslių teiginių.
Pvz., naujai pacitavusi 1628 m. gruodžio 26 d. P. Kochlevskio laišką Kristupui II Radvilai laišką apie būtinybę
kapinėse pastatyti bažnyčią M. Jarczykowa teigė, kad taip ir buvo padaryta, kunigaikščiui padovanojus liuteronams
sklypą bažnyčiai ir klebonijai pastatyti19. Tačiau P. Kochlevskis rašė apie kitas – evangelikų – reformatų kapines
Jonušavoje ir bažnyčios jose statybą. Tačiau M. Jarczykowa pirmoji įvedė į istoriografiją vertingos Kėdainių
seniūno korespondencijos fragmentus. Gaila, bet neretai jie cituojami su dideliais praleidimais. Kai kurie Kėdainių
evangelikų reformatų Didžiojoje bažnyčios rūsiuose išlikę karstų ir įkapių fragmentai yra aptarti menotyrininkės
Marijos Matušakaitės20.
Tyrime naudojamasi keliais pagrindiniais šaltiniais.
Svarbiausias – Kėdainių evangelikų reformatų
bažnyčios 1646–1864 m. mirties metrikų knygos21. Jos dalinai buvo panaudotos Szymono Konarskio, Peterio Paul
Bajer, Ewos Cherner ir Michael Broun Ayre darbuose, skirtuose LDK evangelikų reformatų bajorijos genealogijai,
škotų diasporai ir evangelikų reformatų dvasininkams22. Tačiau šie autoriai nenagrinėjo Kėdainių evangelikų
reformatų laidosenos, pvz., nekėlė klausimo, kokiose kapinėse buvo palaidoti jų minėti asmenys.
Kėdainių evangelikų – reformatų metrikų knygos išliko pradedant 1641 m., o mirimai jose surašyti nuo 1646
m. ir tai tik kai kurie. Metrikų knygoje aiškiai rašoma, kad joje fiksuojami tik „garbingesni palaidojimai“ ar yra
„surašyti kai kurie pilnesni palaidojimai nuo 1691 metų“23. Iš kito Kėdainių lenkų ir lietuvių pamokslininko
Karolio Girdvilo (Karol Gierdwiłł, Girdwiłł) pastabos sužinome, kad tai jis surašė kai kuriuos palaidojimus,
dirbdamas kartus su Kėdainių senjoru, Žemaitijos distrikto superintendentu Jurgiu Lutomirskiu (Jerzy Lutomirski,
† 1694), pakeitusiu Žemaitijos superintendentą Danielių Mikolajevskį (Daniel z Kałowa Mikołajewski, ▲ 1691 09
25)24. Taigi, disponuojame duomenimis tik apie dalies bendruomenės narių palaidojimus. Akivaizdu ir tai, kad apie
kai kuriuos elito atstovus atitinkamų duomenų nėra paprasčiausiai dėl to, kad jie kažkaip prapuolė. Labiausiai
„nuskriausti“ valstiečiai ar kitokie „prastuoliai“. Jų mirčių Kėdainių metrikose beveik nepasitaiko.
Išlikusieji aktai yra su didelėmis spragomis. Iš senojo laikotarpio disponuojame tik 1646-1647, 1650-1653,
1691-1698, 1728-1752, 1754-1758, 1765, 1767-1770, 1774-1786, 1788-1797 m. įrašais. Kaip matyti, yra išliko tik
70 metų duomenys iš daugiau kaip 150. Taip atsitiko dėl kelių priežasčių: atitinkama informacija nebuvo įrašyta25,
buvo sunaikinta, prapuolė ir pan. ar tiesiog nebuvo ko įrašyti. Kita vertus, šios knygos pasižymi ir dideliais mažos
parapijos privalumais-jose neretai nurodoma mirties priežastis, tikslus mirties laikas, kartais netgi pasakytas

H. Grinevičius, Memorialiniai paminklai Kėdainiuose, Muziejai ir paminklai, Vilnius, 1963, gruodis, p. 137–140; to paties, „Vokiečių“
kapinių likimas, Kėdainių garsas, 1991 09 21, 09 24; to paties, Evangeliškųjų kapinių likimas, Lietuvos evangelikų kelias, 1992, Nr. 3, p. 14–
18.
15 S. Tijūnaitis, Kėdainiai savo vietovardžiuose, [b. v.d., Kėdainiai, 1954], p. 95. Rankraštis, saugomas Kėdainių krašto muziejuje (toliau –
KKM).
16 J. Oksas, Kėdainių senamiesčio regeneracijos tyrimai, Kaunas, 1990, l. 144–152, KKM; R. Lebedytė, Buv. Kalvinų bažnyčia Kėdainiuose.
Istoriniai–meniniai tyrimai, Vilnius, 1983, Vilniaus regioninis valstybės archyvas (toliau – VRVA), f. 1019, ap. 11, b. 2598; V. Banys,
Jonušavos miesto raida XVII–XVIII a.
17 U. Augustyniak, Dwór i klientela Krzysztofa Radziwiłła (1585–1640). Mechanizmy patronatu, Warszawa, 2001, p. 243.
18 M. Jarczykowa, „Papirowe materie“ Piotra Kochlewskiego O działalności pisarskiej sekretarza Radziwiłłów birżańskich w pierwszej
połowie XVII wieku, Katowice, 2006; tos pačios, Namiestnik i burmistrzowie. Sprawowanie władzy w Kiejdanach w „pisaniach” Piotra
Kochlewskiego, Śląskie Studia Polonistyczne, 2017, nr 2 (10), p. 13–28; tos pačios, Korespondencja i literatura okolicznościowa w kręgu
magnaterii Wielkiego Księstwa Litewskiego, Katowice, 2019, p. 113–136.
19 M. Jarczykowa, Korespondencja i literatura okolicznościowa..., p. 120.
20 M. Matušakaitė, Išėjusiems atminti. Laidosena ir kapų ženklinimas LDK, Vilnius, 2009, p. 102–105.
21 LVIA, f. 606, ap. 1, b. 144, 146, 147, 148, 149.
22 S. Konarski, Szlachta kalwińska w Polsce, Warszawa, 1936; Paul P. Bajer, Scots in the Polish–Lithuanian Commonwealth, 16−18th
Centuries. The Formation and Disappearance of an Ethnic Group, Leiden–Boston, 2012; E. Cherner, Słownik biograficzny duchownych
ewangelicko–reformowanych. Duchowieństwo Jednoty Litewskiej i Jednoty Wileńskiej 1815–1939, Warszawa, 2019; M. B. Ayre, The
Scottish Community in the Grand Duchy of Lithuania. 1630–1750, Vilnius, 2019.
23 „pogrzeby zacniejsze od roku 1646“; „pogrzeby niektóre celniejsze spisane od roku Pańskiego 1691“, LVIA, f. 606, ap. 1, b. 144, l. 79, 80.
24 LVIA, f. 606, ap. 1, b. 144, l. 79v.
25 Pvz., 1788 06 22 mirties metrikų įraše kun. B. Bernackis prisipažįsta pamiršęs įrašyti apie palaidojimą, ką dabar ir padarąs, LVIA, f. 606,
ap. 1, b. 146, l. 218.
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pamokslas – daugiausia palaidojimų Didžiojoje bažnyčioje ar jos kapinėse atveju, tiksli palaidojimo vieta ir kt.
Metrikiniai įrašai rašyti lenkų ir lotynų kalbomis26.
Didelės svarbos šaltinis – Kėdainių bažnyčios evangelikų reformatų sesijų aktai. tyrime panaudoti 1628–
1663 m., 1664–1717 m. aktai27. Abeji šaltiniai suteikia galimybę gan išsamiai aptarti evangelikų reformatų mirties
tematiką, įsigilinti į jos atskirus aspektus. Taip pat pasitelkta didikų Radvilų ir jų pareigūnų korespondencija,
Lietuvos Vienetos ir Žemaičių distrikto sesijų protokolai. Palyginimui naudoti šaltiniai apie Slucko, Naujamiesčio
ir kitas evangelikų reformatų bažnyčias iš Radvilų bei Lietuvos Vienetos archyvų.

Cezary Kuklo istorinės demografijos sintezėje klaidingai teigia, kad reformatų bažnyčių metrikų aktai buvo rašomi vokiečių k., C. Kuklo,
Demografia Rzeczypospolitej przedrozbiorowej, Warszawa 2009, p. 101. Vokiečių k. daugiausiai buvo būdinga evangelikų liuteronų metrikų
knygoms, o evangelikų reformatų metrikų knygose vokiški įrašai atsirasdavo tik ten, kur būdavo daugiau vokiečių, pirmiausia XVIII a. pab.
– XIX a. pr.
27 LNMMB, f. 93–540, 541.
26
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DĖSTYMAS
1. Kapinės
Kaip minėta, 1627 m. rugpjūčio 28 d. sutartimi šv. Jurgio bažnyčią grąžinus katalikams buvo pradėta rūpintis
tiek naujos evangelikų reformatų bažnyčios, tiek kapinių Jonušavoje statyba bei įrengimu. Naujos kapinės
bendruomenei buvo tiesiog būtinos.
Kaip minėta, duomenų iš metrikų knygų apie palaidojimus Jonušavoje yra pradedant tik 1646 m., tačiau
kapinės čia turėjo faktiškai pradėti veikti jau 1627 m. pab. – 1628 m., t. y. dar iki bažnyčios pastatymo. 1627 m.
spalį Kristupas II Radvila nurodė tarnautojui skirti „kapinėms erdvų sklypą... už dvaro, virš tvenkinių, ant kalno,
aukštoje ir sausoje vietoje“28. Iš 1674 m. dokumento žinome, kad trys kažkada įveisti tvenkiniai tarp senojo
dvarelio ir senosios evangelikų bažnyčios tuomet jau buvo tušti. Tačiau esmė ne tai, o jų lokalizavimas (žr.
iliustraciją žemiau). Dvaro tvenkiniai teritorijoje tarp dabartinių Dvaro ir J. Basanavičiaus gatvių galėjo būti
maitinami vakarinėje dalyje buvusio šaltinio. O iš pačių tvenkinių vandens perteklius nuožulniu reljefu galėjo būti
nukreipiamas į Smilgos upelį.

Buvusių dvaro tvenkinių teritorijos rekonstrukcija. Archeologas A. Juknevičius. Fotografas Vieslavas
Stempenis. Buvusi tvenkinių teritorija pažymėta geltona spalva.
Atidavus šv. Jurgio bažnyčią su klebonija evangelikų reformatų pamokslininkas turėjo išsikelti ir neturėjo
kur gyventi. K. II Radvila nurodė, kad jis turi apleisti kleboniją ir svarstė apgyvendinti jį dvare, palivarke ar
išnuomoti jam butą29. Apie bažnyčios Jonušavoje statybą laiške dar nerašoma. Tuo metu dar galvota greitai
pastatyti bažnyčią centre.
Kapinės minimos ir 1631 m. Jonušavos bažnyčios fundacijoje30. 1640 m. gegužės sesijoje nutarta, kad
laidojant turtingesnius asmenis už skambinimą varpais turtingesni turės mokėti daugiau, mažiau turtingi mažiau, o
skurdžiai iš viso nemokės. 1641 m. balandžio sesijoje pažymėta, kad burmistras Juozapas
Skuminas
Zigmuntavičius buvo palaidotas garbingai, tačiau ateityje nutarta nelaidoti kapinėse su bažnytinėmis
ceremonijomis tų asmenų, kurie neklausė bažnyčios vyresnybės31. 1652 m. kovo sesijoje nurodyta, kad mokestis už
pasilaidojimą yra savanoriškas32. O ir vėlesnis reikalavimas sumokėti už kapo vietą 10 auks. mokestį laidojantis
senosiose kapinėse nebuvo taikomas33.

„ogród na chowanie ciał ludzkich... za dworem nad sadzawkami na górze przestronny jaki zająć, bo miejsce wyniosłe, suche“, 1627 10 10.
Kaidanava. Kristupas II Radvila – Aleksandrui Pšipkovskiui, AGAD, AR, dz. IV, nr. 317, p. 2–4; D. Karvelis, Iš Radvilų giminės istorijos:
Biržų kunigaikštystė ir jos visuomenė 1547–1655 metais, Vilnius, 2015, p. 477.
29 1627 10 10. Kaidanava. Kristupas II Radvila – A. Pšipkovskiui, AGAD, AR, dz. IV, nr. 317, p. 2–4.
30 „zbór murowany i cmentarz dla pogrzebów ewangelickich“, Lietuvos magdeburginių miestų privilegijos ir aktai, t. 3: Kėdainiai, sudarė A.
Tyla, spaudai parengė D. Antanavičius, R. Firkovičius, R. Strazdūnaitė, A. Tyla, Vilnius, 2002, p. 155.
31 LNMMB, f. 93–540, l. 73v.
32 LNMMB, f. 93–540, l. 73, 95v.
33 1676 12 21 bažnyčios sesijos nutarimas, LNMMB, f. 93–541, l. 35v.
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Kapinių vieta
Evangelikų reformatų kapinės buvo įsteigtos arti dvaro, kairėje į Jonušavą kylančios Didžiosios g. pusėje. St.
Tijūnaičio apskaičiavimu, XX a. vid. kapinės užėmė 10 arų plotą34. Tikėtina, kad anksčiau jų plotas turėjo būti
didesnis. Pasak Jurgio Okso, planuojant Jonušavos turgaus aikštę Raseinių vieškelis buvo ištiesintas, nuo aikštės į
rytus pasukant jį į šiaurę, taip suformuojant bažnyčios ir šventoriaus kapinių sklypą. Jis buvo naujojo Jonušavos
turgaus aikštės šiaurinėje dalyje. Tyrėjo manymu, pradžioje buvo laidojama arčiau bažnyčios, todėl neaptvertas
atmatuoto kapinių sklypo pietrytinis kampas atvažiuojančių žmonių buvo natūraliai suapvalintas35. Beje, 1629 m.
balandžio laiške P. Kochlevskis siūlė Radvilai už nedidelius pinigus nupirkti Kėdainių dvaro kaimynystėje esantį
Bohušų36 palivarką ant kalno prie Eismilgos, gerai matomą iš dvaro, skirti jį skirti evangelikų bažnyčiai, špitolei ir
spaustuvei37.
Istorinėje kartografijoje kapinių teritorija atsispindi gan šykščiai. 1757 m. rusų kariškių sudarytame plane
kapinių sklype, už paskutinės Jonušavos namų eilės pažymėta bažnyčia su abside rytinėje jos dalyje, tik ji
klaidingai pavadinta „katalikiška“38.

Evangelikų reformatų bažnyčia (pažymėta simboliu C) 1757 m. kariniame Kėdainių miesto plane.
1821 m. Kėdainių miesto plane nepažymėta nei bažnyčia, nei kapinės39. Tačiau jų teritorija nesunkiai
nuspėjama.

S. Tijūnaitis, Kėdainiai savo vietovardžiuose, p. 96.
J. Oksas, Kėdainių senamiesčio regeneracijos istoriniai tyrimai, Kaunas, 1990, p. 145–148. Dėkoju archeologui A. Juknevičiui už
galimybę susipažinti su šiuo tekstu.
36 M. Jarczykowa neteisingai vietoje Bohušų perskaitė Bartošą (Bartoszem), M. Jarczykowa, Korespondencja, p. 115.
37 Kėdainiai. 1629 04 06. P. Kochlevskis – K. II Radvilai, AGAD, AR, dz. V, nr. 6956, l. 111.
38 Российский государственный военно–исторический архив, f. 349, ap. 17, b. 1710b.
39 LVIA, f. 526, ap. 7, b. 4773.
34
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Jonušavos evangelikų reformatų kapinių teritorija 1821 m. Kėdainių miesto plane.
1869 m. miesto plane40 kapinių teritorija pažymėta labai aiškiai. Ji parodyta (nr. 282) toje pačioje vietoje,
kaip ir ankstesniuose planuose. Deja, nežinoma minėto plano eksplikacija, kuri leistų tiksliai identifikuoti su
kapinėmis besiribojusius sklypus ir pastatus (nr. 281, 283, 284, 920).

Jonušavos evangelikų reformatų kapinių teritorija 1869 m. Kėdainių miesto plane.
1921 m. Kėdainių miesto plane kapinių vietoje pailgame sklype vaizduojami medžiai, supantys ir medinį
pastatą prie Didžiosios (vėliau Gedimino) gatvės. Žemiau prie jos pavaizduoti dar du dideli mediniai namai41.
Lyginant su ankstesniu žemlapiu matyti, kad kapinių teritorija yra smarkiai sumažėjusi.

40
41

KKM.
Ten pat.
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1921 m. plano fragmentas su evangelikų reformatų kapinių vieta (kvartale Nr. 12).
1930 m. nuotraukoje (žr. žemiau), kurioje vaizduojama Kristaus Atsimainymo cerkvė, matyti dešinėje
Gedimino g. pusėje stovintys mediniai namai ir kalvos šonas42. Aukščiau gatvės ir buvo evangelikų reformatų
kapinės.

Gedimino (Didžioji) g., į dešinę nuo kurios buvo evangelikų reformatų kapinių teritorija. 1930 m. Bronislovo
Mikštavičiaus nuotrauka.
1938 m. nuotraukoje (žr. žemiau) pirmojo namo vietoje matyti jau mūrinis namas, kuriame tuomet veikė
Kėdainių pieninės kiaušinių supirkimo punktas.

42

Kėdainių šimtmetis fotografijose. 1918–2018, sudarytojas Rimantas Žirgulis, Kėdainiai, 2019, p. 28.
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Mūrinis namas Gedimino g. (Kėdainių pieninės kiaušinių supirkimo punktas). 1938 m.
Jos kairėje pusėje, ant kalnelio matyti medžiais apaugusi ir medine tvora aptverta evangelikų – reformatų
kapinių teritorija43.
Iš išlikusių nuotraukų matyti, kad dešinėje Gedimino gatvės pusėje buvusi evangelikų reformatų kapinių
teritorija, jau tarpukaryje nuo gatvės buvo dalinai užstatyta mediniais ir mūriniais pastatais.

1945 m. Kėdainių miesto padėties fiksacija, kurioje matyti evangelikų reformatų kapinių teritorija.
1945 m. Kėdainių miesto padėties fiksacijoje irgi matyti evangelikų reformatų kapinių teritorija tarp
Gedimino g., Turgaus aikštės, Vyšnių g. ir Basnavičiaus g. Pačios kapinės joje nenurodytos. Sklype parodyti tik keli
didesni ir mažesni mediniai ir mūriniai pastatai. Tolėliau buvusios evangelikų liuteronų kapinės pažymėtos44.

43
44

Kėdainių šimtmetis fotografijose. 1918–2018, p. 49.
VRVA, f. 1019, ap. 11, b. 2486.

9

Kapinių apsauga
Siekiant apsaugoti palaikus ir kapinių teritoriją buvo rūpinamasi kapinių tvora. Tai buvo universalus
konfesinis rūpestis – į neaptvertos kapines patekdavo galvijai ir arkliai, kiti gyvūnai45. Ypač didelį pavojų kėlė
kiaulės, kurios išknisdavo kapus, ėsdavo palaikus. Didelį pavojų palaikams kėlė ir palaidi šunys46.
Iš 1646 m. gegužės 3 d. įrašo matyti (žr. aukščiau), kad kapinės Jonušavoje buvo aptvertos. Tačiau medinė
tvora greitai pūdavo, irdavo. 1653 m. gruodžio sesijoje buvo skirtas asmuo ir lėšos pasirūpinti Jonušavos
kapinėmis. Tam buvo išleista 12 auksinų47.
Jų vartai buvo rakinami – 1654 m. senojoje bažnyčioje sukrovus J. II Radvilos biblioteką raktai nuo jos ir
kapinių buvo pas Naujosios bažnyčios kunigą, o pačią biblioteką turėjo prižiūrėti bažnyčios ūkvedys48. 1655 m.
kovo ir gegužės sesijose nutarta pataisyti nugriuvusią senosios bažnyčios kapinių tvorą, jos vartuose pakabinti
spynas49. 1656 m. balandžio sesijoje pažymėta, kad nusiaubus miesto dalį, kurioje yra senosios kapinės, kareiviai
išardė dalį tvoros-nutarta ją sutvarkyti50. Kareiviai, matyt, žiemą ją panaudojo malkoms. Atrodo, kad stokojant lėšų
bei tinkamos medienos, daugelį metų kapinės stovėjo neaptvertos. Nenuostabu, kadangti neaptvertos būdavo ir
Didžiosios bažnyčios kapinės –1661 m. rugsėjo ir gruodžio mėn. sesijose planuota pavasarį aptverti jas medine
tvora. 1662 m. balandį jos dar nebuvo sutvarkytos51.
1664 m. lapkričio mėn. bažnyčios sesijoje pažymėta, kad kapinės prie Senosios bažnyčios yra neaptvertos,
per jas daugelis važiuoja, todėl nutarta rinkti pinigus tvorai52. 1665 m. kovo mėn. sesijose svarstytas rinkliavos
klausimas, diskutuota dėl aptvėrimo būdo – grioviu ir sieksnio aukčio pylimu (na sążeń), ar tvora. Nutarta
galiausiai pasidalinti aptvėrimo metražą sieksniais tikintiesiems53. 1668 m. gegužės mėn bažnyčios sesijoje
užfiksuota, kad prie tikinčiųjų, kurie pasižadėjo pastatyti po tris sieksnius pylimo, prisijungė kunigas Minvidas ir
bažnyčios ūkvedys Adomas Dziadovičius, kurie dar įsipareigojo ir kitus savo pavyzdžiu tam paraginti54.
Vis tik nutarta grįžti prie tradicinės tvoros55. 1668 m. rugpjūčio mėn. sesijoje nuspręsta, kad kapinės bus
aptvertos medine tvora56. Tačiau 1670 m. balandžio mėn. sesijoje nutarta senųjų kapinių tvoros balkius (szuły)
panaudoti naujųjų kapinių tvoros remontui, nes sargybiniai naktimis jųjų tvorą sudegino57. 1676 m. gruodį
burmistras Jurgis Andersonas (Jerzy Anderson), burmistras Juzefas Budrevičius (Józef Budrewicz), Strebeika
(Strebejko), Krejsty (Kreysty, matyt, suolininkas Dovydas Kreysty, min. 1685–1688 m.) pažadėjo iki pavasario
apjuosti pylimu senasias kapines – iš viso 13 sieksnių, t.y. apie 26 m. (1 sieksnis: 1, 78 – 1, 94 m.)58. 1677 m.
balandžio sesijoje J. Andersonas pažadėjo duoti 70, J. Budrevičius – 20, Strebeika – 20, Haliburtonas – 10, Kuperis
– 10, Pacevičius – 10 šulų59. Neaišku, kurių kapinių aptvėrimui jie turėjo būti skirti, kiek tvoros tai sudarė.
Sprendžiant iš 1686 m. L. K. Radvilaitės komisarų rašto, Jonušavos kapinės taip ir liko neaptvertos. Laiške
Žemaitijos superintendentui kun. Samueliui Bitneriui jie pažadėjo pasirūpinti tuo, kad tvora būtų pastatyta. Rašte
pažymėta, kad per jų teritoriją išvažinėti keliai, dėl ko kapinės yra profanuojamos60. 1762 m. Žemaičių distrikto
sinodas skyrė medienos Mažosios bažnyčios kapinių tvorai61.

L. Prascevičiūtė, R. R. Trimonienė, Senosios Radviliškio rajono kaimų kapinės. Mokslinis žinynas, Šiauliai, 2018, p. 16–18.
I. Rosołowski, O cmentarzach i grzebaniu zmarłych. IV, Dwutygodnik Dyecezalny, 1913, Nr. 3, p. 32.
47 LNMMB, RS, f. 93, b. 540, l. 111v, 165.
48 LNMMB, RS, f. 93, b. 540, l. 115. Beje, biblioteka senojoje bažnyčioje buvo laikoma kelis metus – jau 1664 m. minima, kad iš bažnyčios
yra išgabenta žr. Kėdainiai, 1664 08 03. J. Božimovskis–B. Radvilai, LNMMB, f. 93–626, l. 1v.
49 LNMMB, RS, f. 93, b. 540, l. 123v, 125.
50 LNMMB, RS, f. 93, b. 540, l. 127v.
51 LNMMB, RS, f. 93, b. 540, l. 153v, 155, 156v–157.
52 LNMMB, RS, f. 93, b. 541, l. 10.
53 LNMMB, RS, f. 93, b. 541, l. 11–11v.
54 LNMMB, RS, f. 93, b. 541, l. 17v–18.
55 LNMMB, RS, f. 93, b. 541, l. 18.
56 LNMMB, RS, f. 93, b. 541, l. 18.
57 LNMMB, RS, f. 93, b. 541, l. 20.
58 LNMMB, RS, f. 93, b. 541, p. 36; R. Lebedytė, Buv. Kalvinų bažnyčia Kėdainiuose. Istoriniai–meniniai tyrimai, Vilnius, 1983, VRVA, f.
1019, ap. 11, b. 2598, p. 14.
59 LNMMB, RS, f. 93, b. 541, p. 36.
60 „Aby zbór drugi pod zamkiem, który się wali, był restaurowany impedemus curam, aby to było in effectu, i żeby parkan stanął, jako
najprędzej, aby cmentarz przez drogi przezeń poczynione nie był dalej profanowany”, Kėdainiai, 1686 04 08. L. K. Radvilaitės komisarai–
Žemaitijos superintendentui Samueliui Bitneriui, LNMMB, f. 93–564, l. 1v.
61 LMAVB, f. 267–2944, l. 131.
45
46

10

2. Bažnyčia
Praradus šv. Jurgio bažnyčią miesto savininkų evangelikų reformatų pradėta galvoti apie bažnyčios statybą
miesto centre. Jau 1627 m. spalio 10 d. K. II Radvila akcentavo, kad būsimoji evangelikų reformatų bažnyčia
būtinai turi turėti rūsius, kuriuose galėtų būti laidojimo kriptos kūnams laidoti. Jai pradžioje planuota pritaikyti
ketinamo pirkti Tomo Šaflerio namo Didžiojoje rinkoje, kurį perstačius turėjo būti pastatyta bažnyčia, ir rūsius –
jeigu jie tokie būtų. Statybas didikas norėjo atidėti kitiems metams, o galutinai dėl jos nutarti atvykęs į Kėdainius62.
Didiko pareigūnas Aleksandras Pšipkovskis (Aleksander Przypkowski) šiuos nurodymus dėl bažnyčios
statybos mini 1627 m. spalio 18 d. laiške kitam Radvilos pareigūnui Mikalojui Piuro (Mikołaj Pióro)63. Tiek
didikas, tiek tarnautojas, kaip minėta, rašė ne apie Jonušavos, o apie Didžiosios bažnyčios statybą. Tai rodo laiške
minimas posakis – „dėl bažnyčios remonto“ (koło restauracyjej zboru). Būtent taip būdavo įvardijamas pirminis
Didžiosios bažnyčios sumanymas, perstatant ją iš mūrnamio. Tik ja A. Pšipkovskis ir rūpinosi.
Jo 1628 m. kovo 27 d. Kėdainiuose laiške K. II Radvilai rašoma, kad tik neseniai sužinojo apie didiko norą
pastatyti šį objektą mieste. Jis teigia, kad dalyvaujant miesto vyresniesiems (t.y. magistratui – A. R.). jau sutarė su
mūrininku dėl bažnyčios statybos. Jis pažymėjo, kad tiek mūrnamio perstatymo į bažnyčią, tiek naujos bažnyčios
statymo atveju statybos užtruktų daugiau kaip 2 m. Iki tol pamaldos patogiai galėtų vykti mūrnamyje ar mokykloje,
galiausiai aikštėje (w rynku) galima pastatyti tam laikiną statinį (szopę). Pasak jo, „į dvarą į pamaldas eiti žmonėms
būtų toli“. Pareigūnas pažymėjo, kad jeigu kunigaikštis apsispręs statyti naują bažnyčią, jo atvykimas bus būtinas,
nes reikės nurodyti jai vietą, taip pat kur turi būti presbiterija ir bokštas. A. Pšipkovskis rašo, kad yra padarytas
„vaškinis bažnyčios modelis“64.
K. II Radvila paklausė mūrininko ir tarnautojo patarimų, todėl minties pastatyti bažnyčią rekonstruojant
mūrnamį miesto centre atsisakė. Gal dėl to, kad pakeitė koncepciją ir nutarė pastatyti didelę katedrinę bažnyčią. O
tai vis dėlto buvo nemažas finansinis iššūkis, kurį įveikti pavyko jau sūnui J. II Radvilai. Minėtas T. Šaflerio
mūrnamis 1631 m. K. II Radvilos buvo nupirktas, bet perduotas gimnazijai įrengti. Tai rodo, kad didikas
apsisprendė dėl naujos bažnyčios statybos. 1647 m. gimnazijos pastatatas, sujungus jį su dar vienu namu, savo
ruožtu buvo pradėtas perstatyti į rotušę. Jos statybos užbaigtos 1652–1654 m. (plačiau žr. tyrime apie palaidojimus
Didžiojoje bažnyčioje ir jos kapinėse).
Bažnyčios statyba
Iki Naujos bažnyčios pastatymo buvo pasirinktas savotiškos dvaro, o dar tiksliau kapinių bažnyčios
variantas, nesibijant A. Pšipkovskio minėto „tolumo“ nuo miesto centro, kurio išties nebuvo. Matyt, tarnautojas
paprasčiausiai „stūmė“ bažnyčios centre idėją – gal buvo sutaręs su namo ar sklypo savininku dėl jo nupirkimo už
didesnę kainą ir pan. Tuo tarpu Jonušavos kapinių bažnyčios statybos idėją iškėlė ir ją rūpinosi pats Kėdainių
seniūnas P. Kochlevskis65. Taip jis, matyt, tikėjosi pasitarnauti ir savo visaip proteguojamiems vokiečiams.
Daugelis jų buvo liuteronai, bet ir evangelikų reformatų konfesijos išpažinėjų tarp jų netrūko.
Vėliausiai 1628 m. lapkričio mėn., taigi dar nesant pastatytos naujos evangelikų reformatų bažnyčios, veikė
Kėdainių evangelikų reformatų bažnyčios vyresniųjų institucija, vyko jos sesijos. Jose svarstyti lėšų varpinės
statybai, varpo iškėlimo, pamokslininko apgyvendinimo ir kiti klausimai66. Matyt, neatitiktinai K. II Radvila 1628
m. lapkričio pabaigoje buvojo Kėdainiuose67. Tuomet su juo galėjo būti suderinti klausimai dėl bažnyčių statybos.
1628 m. gruodžio 17 d.
seniūnas P. Kochlevskis K. II Radvilai rašė apie „bažnyčią prie dvaro,
kapinėse“ (zbór pod dworem na cmintarzu). Pasak jo, „iki vasaros bažnyčia galės būti pastatyta“ (zbór pod dworem
na cmintarzu może być na lato wystawiony). Jis informavo, kad jau turi medieną, per žiemą lieps ją suvežti ir
sukrauti, o pavasarį išmūrijus pamatus, paruoštą medieną bus galima „rišti“, t.y. statyti pastato konstrukciją (na
wiosnę podmurowawszy, drzewo gotowe zaraz wiązać). Tačiau seniūnas susidūrė su amatininko, „kuris mokėtų
prūsiškai dirbti“ (któryby pruską robotę umiał), trūkumu. Tokio nebuvo nei Kėdainiuose, nei Biržuose, nei aplink
juos. Tikėjosi jį gauti iš Vilniaus iki išvyks iš Kėdainių68. 1640 m. restauruojant Biržų bažnyčią su analogiška
problema susidūrė vietos pareigūnai. Neturėdami tinkamo vietinio staliaus, tokio ieškojo net Silezijoje69.
1628 m. gruodžio 26 d. laiške iš Kėdainių P. Kochlevskis didikui vėl rašė apie „laidojimo bažnyčią kapinėse“
(o zborze na cmentarzu pogrzebalnym), teigė, kad ji yra labai reikalinga. Pasak jo, be laidojimo patalpos (szopy
pogrzebnej) „blogai netgi valandą“. P. Kochlevskis akcentavo, kad Kėdainiuose apsigyvena daug vokiečių, jiems
reikia pamokslininko ir vietos rinktis. Pasak jo, žmonės eis į jiems artimiausią bažnyčia, taigi nelabai norės per upę

Kaidanava. 1627 10 10. K. II Radvila–Aleksandrui Pšipkovskiui (Aleksander Przypkowski), AGAD, AR, dz. IV, kop. 317, p. 1–2; D.
Karvelis, Iš Radvilų giminės istorijos: Biržų kunigaikštystė ir jos visuomenė 1547–1655 metais, p. 477.
63 Kėdainiai. 1627 10 18. A. Pšipkovskis – M. Piuro, AGAD, AR, dz. V, nr 12597, p. 7–8.
64 „abrysem zborowym woskiem zlepił“, Kėdainiai. 1628 03 27. A. Pšipkovskis – K. II Radvilai, ten pat, l. 19–21. Dėkoju už laiško nuorodą
mgr. Jarosławui Zawadzkiui.
65 M. Jarczykowa, Korespondencja, p. 115–116.
66 LNMMB, f. 93–540, l. 1.
67 LMMPA, t. 5, p. 131, 176.
68 1628 12 17. P. Kochlevskis–K. II Radvilai, AGAD, AR, dz. V, nr. 6956/I, p. 98; W. Boberski, „Projekt” zboru kalwińskiego w Słucku. Z
warsztatu XVII–wiecznego cieśli, Sztuka ziem wschodnich Rzeczypospolitej XVI—XVIII w., red. Jerzy Lileyko, Lublin, 2000, p. 263; M
Jarczykowa, Korespondencja, p. 116.
69 D. Karvelis, Iš Radvilų giminės istorijos: Biržų kunigaikštystė ir jos visuomenė 1547–1655 metais, p. 474.
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keltis. Jis teigė, kad kėdainiečiai nemėgsta eiti po bažnyčios su laidotuvių procesija į kapines70. Turėti galvoje į
katalikybę linkę asmenys, kuriuos norėta patraukti į evangelikų reformatų tikėjimą.
Taigi P. Kochlevskis akcentavo būtent laidojimo bažnyčios (koplyčios) svarbą, siejo jos pastatymą su
tikinčiųjų pritraukimu. Jo teiginiai padeda atsakyti į klausimą, kokia turėjo būti pirminė Jonušavos evangelikų
reformatų bažnyčios paskirtis, kaip atsitiko, kad viename mieste, nedidelėje bendruomenėje atsirado dvi bažnyčios.
Jonušavos bažnyčia iš pat pradžių buvo projektuojama kaip kapinių bažnyčia, kitaip tariant – didelė koplyčia. Ji
nebuvo pastatyta kaip lietuvių ar lietuviška bažnyčia71.
Jos pirminė paskirtis buvo ne tautybės, o mirties atžvilgiu apibrėžta. Teiginys dėl jos „lietuviškumo“
prieštarautų ir bažnyčių statybos chronologijai. Pirmoji pastatyta apie 1629 m., o antroji – Didžioji bažnyčia – apie
1652 m. gegužę. Jeigu Jonušavos bažnyčia būtų buvusi „lietuviška“, kur gi iki 1652 m. būtų meldęsi ne lietuviai?
Galiausiai ir Ingė Lukšaitė nurodo, kad dar 1638 m. buvo vienas bendras pastatas, t.y. bažnyčia. Teiginiai apie
pamaldų lietuvių k. vykimą Jonušavos bažnyčioje nuo 1652 m. ir teiginiai dėl jos vėlesnio „lietuviškumo“72 yra
tikslesni. Tik reikia pažymėti, kad ir po 1652 m. bent jau pradžioje lietuviškos pamaldos vyko ir Didžiojoje
bažnyčioje. Tačiau galima teigti, kad galiausiai pats gyvenimas prapėtė Jonušavos pirminę – laidotuvių bažnyčios,
kitaip koplyčios, funkciją.
1629 m. vasario 27 d. K. II Radvilos Orlioje rašytame laiške tarnautojui Adomui Modževskiui (Morzewski)
išreiškė norą, kad bažnyčia būtinai būtų pastatyta „šiais metais“73. Nedatuotame, matyt, 1629 m. balandžio
pradžioje rašytame laiške, P. Kochlevskis K. II Radvilai rašė, kad siunčia jam brėžinį „kapinių bažnyčios prūsiško
mūro atvaizdą“, siūlė medieną jai atgabenti iš Rusios, informavo, kad užlaikė Kėdainiuose dailidę, nes kitas
Radvilai dirbęs dailidė Povilas turįs daug darbo Zabluduve. Seniūnas liepė jam iki didikas atvyks remontuoti
vytines74.
Iš laiško matyti, kad bažnyčia dar nebuvo pastatyta. P. Kochlevskis tik vylėsi, kad ją pastačius atvykėlių
skaičius dar labiau išaugs75. Taigi, Urszula Augustyniak klysta, rašydama, kad P. Kochlevskis 1629 m. balandžio 11
d. laiške teigė, kad kapinių vietoje jau pradėjo statyti mūrinę bažnyčią76. Pareigūnas nebūtų drįsęs to daryti be
didiko patvirtinimo. Kaip jau minėta, prieš tai jis pasiuntė „kapinių bažnyčios“, kitaip – koplyčios brėžinį, bei
sutartį su amatininku77. O 1629 m. balandżio 11 d. laiške P. Kochlevskis ištiesų teigė, kad bažnyčia kapinėse pagal
kunigaikščio sprendimą tuoj po švenčių su „Dievo pagalba“ bus pradėta statyti78. Taigi, Jonušavos bažnyčia buvo
pradėta statyti 1629 m. balandžio antroje pusėje, tuoj po Velykų. Tame pačiame 1629 m. balandžio 11 d. laiške P.
Kochlevskis rašė, kad atvykus dailidei Povilui ir mūrininkui, darbo jiems ras. Seniūnas pažymėjo, kad nepradės
daryti bažnyčios pamatų iki neatvyks pats kunigaikštis, kadangi toks yra jo noras. Jame taip pat nurodė, kad dėl
bažnyčios liturginių indų parašys Skrobovičiui79.
Žinome, kad dailidė Povilas ir mūrininkas Jonas 1629-1630 m. tikrai buvo atvykę į Kėdainius80. 1628 m.
lapkričio 12 – 1629 m. birželio 21 d. išlaidų Kėdainiuose ataskaitoje P. Kochlevskis nurodė, kad mūrininkams
sumokėjo 164 auks., o dailidei Povilui – 95 auks. Jis pažymėjo, kad ataskaitoje nebuvo surašytas atlygis kasėjams
(kopacze), plytininkams (strychacze), taip pat pinigai už medžiagas – kalkes, plytas, akmenis, lentas ir geležį. P.
Kochlevskis teigė, kad rado Kėdainiuose 8000 plytų, 12 statinių kalkių. Viskam buvo išleista 2000 auks.
Ataskaitoje neatsispindėjo suma, kurią P. Kochlevskis gavo už prisiimtą A. Pšipkovskio skolą81. Tikėtina, kad šioje
ataskaitoje „paslėpti“ ir Jonušavos bažnyčios pastatymo kaštai.
1629 m. birželio 22 d. ir vėlesniuose laiškuose P. Kochlevskis rašė jau ne apie Jonušavos, o Didžiosios
bažnyčios statybą. Jos darbai vyko jau 1629 m. birželį, nors dar nebu9999999vo sutvarkyti sklypo, kuriame ji
turėjo būti pastatyta, pirkimo klausimai!82

Kėdainiai. 1628 12 26. P. Kochlevskis – K. II Radvilai, AR, dz. V, nr. 695/I6, p. 46; M. Jarczykowa, Korespondencja, p. 120. Autorė
paskelbė laiško ištrauką su praleidimais. Vietoje „zborze“ perskaitė „zbocze“.
71 „Kėdainiuose buvo atskira bažnyčia lietuviams reformatams“, I. Lukšaitė, Lietuvių kalba reformaciniame judėjime XVII a., p. 19; „w
wielkim odprawiało się nabożeństwo w języku polskim, w małym w języku litewskim“, J. Łukaszewicz, Dzieje kościołów wyznania
helweckiego w Litwie, t. 2, p. 28.
72 I. Lukšaitė, Lietuvių kalba reformaciniame judėjime XVII a., Vilnius, 1970, p. 20–24. Beje, J. Łukaszewicz irgi ėmėsi XVIII a. pr.
dokumentu.
73 „Pewienem, że drzewo na zbór gotowe macie, które dobrzeby zaczasu sprowadzić, na co, jeśli będziecie potrzebować koni, dajcie mi znać,
a ja poszlę że dwa cugi, bo zgoła chciałbym koniecznie tego roku za Bożą pomocą zbór ten wystawić“, Orlia. 1629 02 27. K. II Radvila–
Modževskiui, AGAD, AR, dz. IV, nr. 318, p. 32–33.
74 „wizerunek na murowanie pruskie zboru pogrzebnego (išskirta mano – A.R.) posyłam WKM i umowę z tym rzemieśnikiem; drzewo
być może, ile jeśli WKM nadeśleś z Rusi, jakoś pilno to potrzeba. Dlategom tego cieślę zadzierżał, iż nie barzo się Pawła spodziewam, bo mi
powiedział, ześ WKM w Zabłudowiu będąc naznaczył mu niemało robot. Wszakże niczem z nim nie konkludował. Interim nim się od WKM
resolutia, na które czekać będę, wróci, tedy on się zabawi koło naprawy wicin)”, Kėdainiai. 1629 04 06. P. Kochlevskis–K. II Radvilai,
AGAD, dz. AR, nr. 6956/I, p. 116. Reikia pažymėti, kad Wojciechas Boberskis suklydo, vietoje „pogrzebnego“ perskaitęs „potrzebne“, plg.
W. Boberski, „Projekt” zboru kalwińskiego w Słucku, p. 256. Tačiau tekste autorius bažnyčią teisingai vadina „kapinių bažnyčia“ (zbór
cmentarny), ten pat, p. 255, 263; M. Jarczykowa, Korespondencja, 2019, p. 115–116.
75 M. Jarczykowa, Namiestnik, p. 15.
76 „rozpoczęcie budowy nowego zboru na cmentarzu“, U. Augustyniak, Dwór i klientela..., p. 243, przypis 171.
77 Kėdainiai. 1629 04 11. P. Kochlevskis–K. II Radvilai, AGAD, AR, dz. V, nr. 6956/I, p. 116; M. Jarczykowa, Korespondencja, 2019, p. 116.
78 „zbór mori resolutią WKM zaraz po święciech P(ana) Boga wziąwszy na pomóc zacznimy na cmintarzu budować“, Kėdainiai. 1629 04 11.
P. Kochlevskis–K. II Radvilai, AGAD, AR, dz. V, nr. 6956/I, p. 121.
79 Ten pat, p. 121, 123.
80 A.Paliušytė, Artyści i rzemieślnicy na dworze Krzysztofa II Radziwiłła (1585–1640), Przegląd Historyczny, 2000, t. 91, z. 2, p. 270.
81 AGAD, AR, dz. V, nr. p. 117–118.
82 Kėdainiai. 1629 06 22. P. Kochlevskis–K. II Radvilai, AGAD, AR, dz. V, nr. 6956/I, p. 127–128.
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Kada gi buvo užbaigta mažesnės, paprastesnės ir pigesnės fachverkinės Jonušavos bažnyčios statyba? Matyt,
pagal P. Kochlevskio sumanymą tai buvo padaryta gan greitai, apie 1629 m. gegužę – birželį. Kai kurie išorės ir
vidaus darbai dar galėjo užsitęsti. Pabaigus jos statybas ir faktiškai ilgam laikui išsprendus laidotuvių bei
laikinosios bažnyčios klausimą, tuoj pat buvo pradėta statyti Didžiąją bažnyčią. Jos statyba dėl įvairių priežasčių
užsitęsė. Kaip jau minėta, dėl to Jonušavos bažnyčia įgijo neplanuotai didelės reikšmės, vietoje kapinių bažnyčios
(koplyčios) daugiau kaip 20 m. buvusi vienintele evangelikų reformatų bažnyčia Kėdainiuose.
1629 m. memorialinė lenta: kurios bažnyčios?
Kėdainių evangelikų reformatų bažnyčios atraminėje kolonoje dešinėje nuo sakyklos (žvelgiant nuo įėjimo)
išlikusi įmūryta memorialinė lenta – K. II Radvilos 1629 m. gegužės inskripcija – yra vertingas istorinis šaltinis.
Disponuojame, berods, XVII a. padarytu jos nuorašu83. Inskripcija buvo atnaujinta 1877 m.

1629 m. inskripcija Kėdainių evangelikų reformatų Didžiojoje bažnyčioje. Nuotrauka. 2020 m. Aut.
Rimantas Žirgulis.
Inskripcija buvo skelbta Iljos Ptaškino, Pelikso Šinkūno ir U. Augustyniak84. Svarbu yra tikslus jos turinys.
Nežinodama tikslių ankstesnių publikacijų ir bereikalingai dar kartą paskelbdama inskripciją pastaroji autorė
padarė grubių klaidų, kaip antai vietoje visuotinai žinomos ir paplitusios formulės „Deo Optimo Maximo“ perskaitė
... Decori Maximo. Yra ir kitų netikslumų: vietoje „o utinam“ – ordinatam, „aeviterne“ – aviterne, „indigna“ –
indicta, „Radziwill“ – Radziwiłł, „Campestris“ – campi, „anno nati Christi“ – anno AD Christi, „Lithuaniae“ –
Lituaniae85.
Užrašas yra verstas į lietuvių k., tačiau vietomis netiksliai86. Todėl skelbiame tikslų vertimą: Aukščiausiam
Geriausiam Viešpačiui, savo Kūrėjui ir Išganytojui, šiuos ortodoksalios evangelikų tikybos maldos namus, – o, kad
amžinai Jo garbei tarnautų! – nevertas kūrinys Kristupas Radvila, Biržų ir Dubingių kunigaikštis, Šventosios
Romos imperijos kunigaikštis, Didžiosios Lietuvos Kunigaikštijos kariuomenės lauko etmonas 1629 Kristaus
gimimo metais, gegužės mėnesį, valdant Zigmantui III, Lenkų ir Švedų karaliui, Didžiajam Lietuvos kunigaikščiui,
– inauguravo, skyrė ir pašventė. Ne mums, ne mums, o savo vardui, Viešpatie, skirk šlovę! (vertė dr. Darius
Alekna).
Kaip matyti, iš inskripcijos, neaišku, kokia bažnyčia turėta galvoje. Jos turinio niuansai yra svarbūs.
Daugelis autorių „pagal nutylėjimą“ jį priskiria Didžiąjai bažnyčiai (I. Ptaškinas, P. Šinkūnas, U. Augustyniak), kiti

LNMMB, f. 93–555.
И. Пташкин, Местечко Кейданы: (опыт историко–статистического описания), Ковна, 1899, p. 55, 89 (vertimas į rusų k.); P.
Šinkūnas, Kėdainių miesto istorija. Krašto mokslui medžiaga, Kaunas, 1928, p. 37, 99 (vertimas į lietuvių k.); U. Augustyniak, Dwór i
klientela..., przypis 168, p. 243.
85 U. Augustyniak, Dwór i klientela..., przypis 168, p. 243.
86 Žr. vertimą: Aukščiausiajam Geriausiajam Viešpačiui, savo Kūrėjui ir Išganytojui, šį tikrosios evangelikų bažnyčios maldos namą –
tetarnauja jis amžinai Jo garbei – nevertas Jo padaras, Kristupas Radvila, Biržų ir Dubingių kunigaikštis, Šventosios Romos imperijos
kunigaikštis, Didžiosios Lietuvos Kunigaikštijos karo vadas 1629 m. gegužės mėn. Kr. gim., viešpataujant Zigmantui III, Lenkų ir Švedų
karaliui, Didžiajam Lietuvos kunigaikščiui, – pastačiau ir pašvenčiau. Ne mums, ne mums, Viešpate, o tavo vardui! – Atnaujinta 1877 m., P.
Šinkūnas, Kėdainių miesto istorija, p. 99.
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aiškios nuomonės nepareiškia (I. Lukšaitė)87. Iš esmės autoriai, pagal šį įrašą datavę tiek Didžiosios, tiek Senosios
bažnyčios pastatymą 1629 m., klydo. Palyginę abu vertimus matome vieną esminį skirtumą. Reikia versti ne
„pastačiau ir pašvenčiau“, o „inauguravo, skyrė ir pašventė“.
Taigi 1629 m. yra ne bažnyčios pastatymo, o tik jos simbolinės statybos pradžios, data. Aptartas užrašas yra
savotiška „kapsulė su laišku ateities kartoms“. Bažnyčių statybos chronologija teiktų nemažai pagrindo priskirti jį
Jonušavos bažnyčiai, kuri tikrai turėjo būti pastatyta 1629 m. ir teigti, kad į Naująją bažnyčią jis buvo perkeltas
vėliau, pvz., pačioje XVIII a. pabaigoje, jau Senajai bažnyčiai sunykus. V. Banys irgi mano, kad bažnyčia
Didžiosios – Pilies gatvės pietiniame šone turėjo būti pastatyta apie 1629 m.88 Tačiau, kaip matyti, kol kas neturime
svaresnio argumentų, kurie leistų paneigti, kad minėtas užrašas priskirtinas tai bažnyčiai, kurioje ir dabar yra –
Didžiajai. Žinoma, jis galėjo būti pagamintas ir įmūrytas į koloną kiek vėliau. Juo remiantis datuoti Senosios
bažnyčios „pastatymą“ 1629 m. gegužę negalima. Tačiau, kaip minėta, jos statybos kaip tik tuomet ir galėjo būti
daugmaž baigtos.

Memorialinio užrašo nuorašas. XVII–XVIII a., Lietuvos Nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka (toliau –
LNMMB), f. 93-555
Kokia Jonušavos bažnyčia: medinė, mūrinė (fachverkinė)?
V. Banys abejoja, kad Jonušavoje buvo pastatyta mūrinė bažnyčia: „turint galvoje, kaip sunkiai sekėsi statyti
mūrinę bažnyčią Senuosiuose Kėdainiuose, vargu, ar per palyginus trumpą laiką iškilusi bažnyčia Jonušavoje
galėjo būti mūrinė“ 89. Tačiau 1631 m. fundacijoje ši bažnyčia aiškiai vadinama „mūrine“90. 1680 m. jos remonto
sutarties projekte planuoti mūro darbai. XVIII a. pradžios nežinomas autorius abi Kėdainių evagelikų reformatų
bažnyčias irgi apibūdino kaip mūrines91. Taigi, reikia atmesti istoriografijoje pasitaikančius teiginius, kad bažnyčia
buvo medinė92. Tačiau koks gi „mūras“ buvo Jonušavos bažnyčioje?
Galima teigti, kad tai buvo vadinamasis „prūsiškas mūras“ (lenk. mur pruski). Europos architektūros
istorijoje puikiai žinomas fachverkas (vok. fachwerk) – pastatai su medine rėmine konstrukcija, kurių tarpai
(sienos) būdavo mūrijamos iš įvairių medžiagų – plytų, kalkių ir kt. Jis ypač buvo paplitęs šiaurės Europoje.
Egzistavo įvairios regioninės fachverko atmainos. Panašus į fachverką yra plaušmolis (vok. Flechtwerkwand, lenk.
szachulc, ryglówka) – pastatai irgi su medine rėmine konstrukcija, tačiau jų tarpai (sienos) būdavo užildomos molio

„Viena iš jų turėjo būti pastatyta ir pašventinta 1629 m., kaip rašoma altoriaus užraše“, I. Lukšaitė, Lietuvių kalba, p. 19. Vadinti
inskripciją „altoriaus užrašu“ yra netikslu.
88 V. Banys, Jonušavos miesto raida XVII–XVIII a.
89 V. Banys, Jonušavos miesto raida XVII–XVIII a.
90 LMMPA, t. 5 Kėdainiai, p. 155.
91 J. Łukaszewicz, Dzieje kościołów wyznania helweckiego w Litwie, t. 2, p. 28.
92 P. Šinkūnas, Kėdainių miesto istorija, p. 37.
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– šiaudų (nendrių), ar molio – pjuvenų mišiniu. Tinkuoti fachverkiniai pastatai nuo antrųjų galėjo išoriškai
nesiskirti. Vieni autoriai plaušmolį laiko fachverko atmaina, o kiti – atskiru statybos būdu93.
Pamaryje „prūsiškos“ bažnyčios buvo statomos nuo viduramžių. Jų yra nemažai išlikę, pradedant XVI a.
paminklais. Medinė konstrukcijos (dažniausiai iš didelį spaudimą atlaikančio ir atmosferos poveikiui atsparaus
ąžuolo, o jo nesant iš menkesnės kokybės medienos) elementai būdavo ištašomi kirviu ir impregnuojami įvairiais
produktais, kaip antai linų aliejumi, pokostu, degutu ir kt. Sienos siekdavo iki 15 cm storio. Kalkių ar kalkių –
cemento tinkas dažnai būdavo dažomas baltai, taip pat kitomis spalvomis. Tokios bažnyčios neretai būdavo
statomos be jokių projektų, nuo rizikų meistrai apsidrausdavo naudodami daugiau medienos, pasitelkdami
papildomus konstrukcinius sutvirtinimus. Amatininkai turėjo būti aukštesnės kvalifikacijos nei paprasti dailidės,
kurie buvo įgudę dirbti tik su medžiu. Būdavo naudojami ir kai kurie mūro architektūros elementai94. Tokiai
statybai reikėjo mažiau medienos nei mediniams95, mažiau mūro nei mūriniams (buvo galima netgi apsieiti be
brangių, sunkiai gaunamų plytų), todėl būdavo palyginti greitai pastatomi.
Kėdainiuose, t. y. Radvilų valdoje kokybiškos statybinės medienos (nekalbant jau apie malkas) smarkiai
trūko. O pirkti iš svetimų dėl brangumo, matyt, nenorėta. 1629 m. vasario 27 d. K. II Radvilos Orlioje rašytame
laiške tarnautojui Adomui Modževskiui (Morzewski) liepiama Nemunu, o paskui už Kauno Nevėžiu atplukdyti
kelioliką ar daugiau kapų medienos miestiečiams statyboms, o taip pat malkų sielių. Didikas laiške rašo, kad yra
žinoma, jog mieste malkų visiškai nėra (bo tam, jako wiecie, zgoła nic a nic drew niemasz). Svarbiausia, jis laiške
išreiškė įsitikinimą, kad bažnyčios statyboms mediena jau yra paruošta, tik reikia ją laiku atgabenti. Esant poreikiui
pažadėjo skirti du arklių kinkinius96.
Šiaip dvaro poreikiams buvo naudojami tolokai nuo Kėdainių buvusios Palėvenės girios ištekliai – mediena
būdavo atvežama iki Nevėžio aukštupio ir plukdoma į Naujamiestį ar Kėdainius. Tačiau Palėvenės palivarką K. II
Radvila nusipirko vėliau, tik 1638 m. Be to, reikia sutikti su mintimi, kad fachverkinė architektūra dar buvo
savotiškas kitoniškumo, ypač būdingo evangelikams reformatamas, simbolis. Taigi tai buvo ir kultūrinė bei religinė
manifestacija tuo pačiu metu97.
Jonušavos bažnyčia, tikėtina, buvo pastatyta medinę konstrukciją užpildant plytų ar kalkių mišiniu.
Istoriografijoje prielaida, kad bažnyčia galėjo būti fachverkinė buvo išsakyta D. Puodžiukienės, bet ji nebuvo
pagrįsta faktiniais duomenimis98. Teigti, kad Jonušavos bažnyčia buvo „prūsiško mūro“ verčia ir labai trumpas
bažnyčios statybos laikotarpis – 1628 m. gruodis – 1629 m. birželis. Matyt, vėlyvą rudenį – ankstyvą žiemą buvo
iškasti pamatai, pavasarį pastatyta medinė bažnyčios konstrukcija, galiausiai vasarą plytomis ar kitokia medžiaga
(kalkių mišiniu, plaušmoliu ar kt.) užpildyta pati konstrukcija. Iš dažnų vėlėsnių remontų galima spėti, kad sienų
užildas buvo ne plytinis. Tikėtina, kad kai kurie išorės ar vidaus darbai truko iki metų pabaigos, o gal ir dar vėliau.
Reikia pažymėti, kad Kėdainių dvare „prūsiško darbo“ pastatų buvo jau XVII a. pr. Kiškų laikais. 1604 m.
Kėdainių valdos inventoriuje minimas netoli dvaro rezidencijos stovėjęs–„prūsiško darbo“99, t. y. fachverkinis
pastatas. Tarp kitu šešių gyvenamųjų ir administracinių pastatų jis minimas kaip „aukštas prūsiško darbo
namełis” (domek wysoki pruskiej roboty), o dar vienas „senas namas” pastatas buvo molinis (gliną oblepiony).
Šalia „prūsiško” pastato dar buvo dvigubas mūrinis rūsys (podle tego domku piwnica murowana).
Tarp XVII a. 5 dešimt. vokiečių apgyvendintos Jonušavos medinių namų galėjo būti ir fachverkinių.
Tikėtina, kad tokiais galėjo būti kai kurie 1663 m. ir 1666 m. Kėdainių inventoriuose surašyti liuteronų pastatai,
kaip antai bažnyčia, klebonija ir kt. Vokiečių g. stovėjusi evangelikų reformatų špitolė, buvusi vadinamoji „riterių
ligoninė“ ar prieglauda 1666, 1673 ir 1739 m. inventoriuose vadinama mūrine (szpital murowany, szpital
ewangielicki murowany). Ji buvo „tikro“ mūro, taigi ne fachverkinė. Šis liuteronų pastorių namais XVII a. antroje
pusėje tapęs, „Jonušavos
epochos“ pasaulietinis pastatas, nors 1973–1974 m. buvo iš esmės perstatytas
(sovietmečiu veikė sporto klubas) yra fragmentiškai išlikęs.

Plačiau žr.: Architektura ryglowa – wspólne dziedzictwo, Szczecin, 2002; J. Arlet, Drewniane budownictwo szkieletowe na Pomorzu
Zachodnim, Szczecin, 2004; J. Arlet, P. Arlet, Zabytkowe budynki ryglowe w miastach i miasteczkach Pomorza Zachodniego, problemy i
szanse przetrwania, Przestrzeń i Forma, 2015, nr 23, zesz. 2, p. 297–316; H. Rutyna, Ryglowa architektura sakralna na wsi
zachodniopomorskiej, Architektura ryglowa – wspólne dziedzictwo, Szczecin, 2008; H. Górska, Dwory i pałace szkieletowe w Polsce,
Wrocław, 2011.
94 C. Nowakowski, Wybrane zagadnienia konstrukcyjne kościołów ryglowych Pomorza Zachodniego; Domy Konstrukcja Ryglowa, el.
išteklius: http://www.lech–bud.org/konstrukcje_ryglowe.html.
95 H. Rutyna, Ryglowa architektura sakralna na wsi zachodniopomorskiej.
96 „Pewienem, że drzewo na zbór gotowe macie, które dobrzeby zaczasu sprowadzić, na co, jeśli będziecie potrzebować koni, dajcie mi znać,
a ja poszlę że dwa cugi, bo zgoła chciałbym koniecznie tego roku za Bożą pomocą zbór ten wystawić“, Orlia. 1629 02 27. K. II Radvila–
Modževskiui, AGAD, AR, dz. IV, nr. 318, p. 32–33.
97 W. Boberski, „Projekt” zboru kalwińskiego w Słucku, p. 264.
98 D. Puodžiukienė, Kai kurie XVII a. Kėdainių architektūros bruožai, Lietuvos TSR architektūros klausimai, Vilnius, 1988, t. 9 (1), p. 39.
99 Lietuvos inventoriai XVII a. dokumentų rinkinys, sudarė K. Jablonskis ir M. Jučas, Vilnius, 1962, p. 18–19.
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Evangelikų liuteronų bažnyčia ir į dešinę nuo jos stovintys dar neperstatyti pastorių namai. Apie 1950 m.
nuotrauka. El. išteklius [interaktyvus]: https://www.miestai.net/forumas/forum/bendrosios-diskusijos/miestai-irarchitekt%C5%ABra/miest%C5%B3-architekt%C5%ABros-raida/10108-k%C4%97dainiai-praeityje/page21.

Buvusios evangelikų reformatų „riterių ligoninės“ (špitolės) pastato Jonušavoje – sovietmečiu kultūrizmo
klubas „Liutauras“ fragmentas.
1739 m. inventoriuje mūrine vadinama liuteronų klebonija bei bažnyčia, o liuteronų špitolė - medine100. Be
abejo, ir pati Jonušavos evangelikų reformatų bažnyčia Dvaro g. (vienintelis pastatas šios gatvėje, 1663 m.
inventoriuje vadinamas mūriniu)101. Kai kurie tyrėjai pagal tai, kad visi šie pastatai vadinami „saksiškais“, teigia,
kad jie galėję būti fachverkiniais102. Deja, tokia išvada neteisinga. Terminai „saski“ ar „saska“ yra tik religinis, t.y.
reiškia „liuteronų“, „liuteroniškas“, o ne etninis, suprask netiesiogiai ir statybinis. Tikėtina, kad fachverkinis buvo
„mūriniu“ vadinamas daktaro Johanneso Majaus namas, stovėjęs Vokiečių g. Jonušavoje.
LMAVB, f. 259–180, l. 8, 8v; AGAD, dz. 25, nr. 1663, l. 10.
1666 m. Kėdainių inventorius, VUB, f. 7, l. 1026v, 1027; 1666 m. Kėdainių inventorius, VUB, f. 4, nr. 16891, l. 8.
102 A. Juknevičius, Kaip „terra Gaydine“ tapo „civitas Caiodunensis“ – Kėdainiai XIV–XVII a., Miestų praeitis, t. 2, p. 15. El. išteklius.
100
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Tokių pastatų – viešųjų – religinių ir pasaulietinių, bei privačių, buvo ir kitose evangelikų reformatų Radvilų
valdose. Pačioje XVII a. pradžioje planuota Radvilų rūmus Vilniuje statyti „prūsiškai“103. XVII a. pirmoje pusėje
Svėdasuose ir Salamiestyje fachverkinės buvo bažnyčios, Svėdasuose – dvaro rūmų fligelis104, Biržuose –
gyvenamieji pastatai miesto centre ir rotušė, o gal būt ir bažnyčia105. Liubčioje „prūsiško darbo“, mūrinė buvo
evangelikų reformatų bažnyčios varpinė, kuri 1651 m. plane nurodyta kaip „naujai pastatyta“. Taip pat
fachverkiniais vadinami „svečių namai“, t.y. viešbutis su sandėliais pirkliams. Dveji miesto vartai vadinami
„prūsiško mūrijimo“, išmūryti plytomis medyje (abeji aprašyti kaip „brama po prusku z cegły w drzewo
murowana“). Pagal 1663 m. inventorių, medinė bažnyčia buvo ant mūrinio pagrindo, apkalta malksnomis (na
podmurowaniu gontami pobity), suvaržyta per sienas geležies juostomis, iš viso joje buvo devyni langai. Ant stogo
buvo balta skarda apkaltas kupolas su kryžiumi106.

Liubčios evangelikų reformatų bažnyčia 1644 m. kartografo Juzefo Narunavičius Naronskio žemėlapyje, S.
Alexandrowicz, Opis zabudowy miasteczka Lubcza nad Niemnem z 1644, Kwartalnik Historii Kultury
Materialnej, 1962, t. 10, p. 618.
Zabluduve K. II Radvilos bažnyčia buvo funduota 1608 m. Ji buvo pastatyta, kaip ir Jonušavos atveju, prie
dvaro tvenkinio. 1685 m. bažnyčia sudegė. Po dviejų metų inventoriuje atstatytoji apibūdinta kaip medinė „kapinių
bažnyčia“ (cmentarz zborowy), stovėjusi kapinėse. Bažnyčia buvo dengta malksnomis, virš „bobinčiaus“ buvo
bokštas, kuriame buvo du varpai. Bokšto kupolai buvo apkalti skarda, virš jų buvo vėtrungės su Radvilų herbu107.

A. Skiepjan, Architekci Janusza Radziwiłła, Barok. Historia – Literatura – Sztuka, 2009, t. 16/2(32), p. 185–196; T. Bernatowicz,
Książęcy splendor w stolicy. Rezydencje i dobra Radziwiłłów w. Wilnie XVI–XVIII wieku, Historia – Konserwacja – Rewitalizacja.
Funkcjonowanie rezydencji regionu łódzkiego w kontekście doświadczeń europejskich. Prace dedykowane pamięci Profesora Leszka
Kajzera, Łódź, 2016, p. 24.
104 Buvo dengtas čerpėmis, su dviem rūsiais, 20, 5 uolekties (13, 3 m. pločio). Jo brėžinys, pasak Mikolos Volkou, darytas J. II Radvilos, М.
А. Волкаў, Архітэктура драўляных рэзідэнцый Вялікага Княства Літоўскага на малюнках Януша Радзівіла сярэдзіны XVII ст.,
Беларускі гістарычны часопіс, 2019, nr. 12, p. 27.
105 W. Boberski, „Projekt” zboru kalwińskiego w Słucku. Z warsztatu XVII–wiecznego cieśli, p. 264–265; A. Skiepjan, Architekci Janusza
Radziwiłła.
106 S. Alexandrowicz, Opis zabudowy miasteczka Lubcza nad Niemnem z 1644, Kwartalnik Historii Kultury Materialnej, 1962, t. 10, nr. 3–
4, p. 617–636; to paties, Inwentarz miasta Lubcza z 1651 roku, Perspaudai: to paties, Studia z dziejów miasteczek Wielkiego Księstwa
Litewskiego, Toruń, 2012, p. 371–442; Siedziby Kiszków i Radziwiłłów na Białorusi w XVI–XVIII wieku. Opisy z zasobu Archiwum
Głównego Akt Dawnych, oprac. J. Zawadzki, Warszawa, 2002 , p. 94; С. А. Сергачев, План города Любчи середины XVII в.,
Архитектура и строительные науки, 2014, № 1–2, p. 10–13.
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J. Maroszek, Dzieje zboru kalwińskiego w Zabłudowie w latach 1608–1868, Rocznik Zabłudowski, 2009, nr. , p. 5–6, 15, 17, 21.
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Fachverkinio Svėdasų dvaro rūmų fligelio brėžinys. XVII a. I pusė М. А. Волкаў, Архітэктура драўляных
рэзідэнцый Вялікага Княства Літоўскага на малюнках Януша Радзівіла сярэдзіны XVII ст., Беларускі
гістарычны часопіс, 2019, nr. 12, p. 27.
1665 m. B. Radvilos nurodymu buvo išardytas Zabluduve, aikštėje prie evangelikų reformatų bažnyčios
stovėjęs medinis namas, kuris turėjo būti pastatytas palivarke ar Didžiajame dvare. Pasak B. Radvilos tarnautojo S.
Polikovskio, „pastatas pastatytas taip, kad jį galima aplipdyti moliu ir aptinkuoti kalkėmis”108. Tai gali būti nuoroda
į „prūsišką mūrą“. Panašiai buvo pastatyta evangelikų reformatų bažnyčia Naujamiestyje. XVIII a. pab.
inventoriuose ji aprašyta taip: 1789 m. „Struktura zboru wystawiona jest w kwadranguł. Z babincem, mur pruski,
wiązanie drzewa otynkowane i pobielone gipsem z wapnem mieszanym wewnątrz i zewnątrz”109; 1791 m. „Zbór
Boży, na górze murowany pruskim murem, mający z frontu wieżę prostą czworograną od dołu aż do wierzchu“110.
Iš aprašymų aiškiai matyti, kad Naujamiesčio bažnyčia XVIII a. pab. buvo „prūsiško mūro“: jos konstrukcija buvo
medinė, o sienos užpildytos gipso ir kalkių mišiniu. Kaip minėta, tikėtina, kad būtent tokia galėjo būti ir bažnyčia
Jonušavoje.
Jau daugelį kartų cituotame 1629 m. balandžio P. Kochlevskis laiške K. II Radvilai aiškiai rašo apie „kapinių
bažnyčios prūsiško mūro atvaizdą“, siūlė atgabenti medieną jai atgabenti iš Rusios, informavo, kad sulaikė jos
statybai mieste nenurodytą dailidę111. Akivaizdu, kad kalbama apie fachverkinę statybą, kuriai reikėjo patvarios
medienos. Fachverkinei konstrukcijai padaryti reikėjo būtent kvalifikuoto dailidės.
Galima tvirtai teigti, kad bažnyčia Jonušavoje neturėjo rūsių, o laidojama buvo jos viduje – kaip koplyčioje ir
pridera. Todėl ir metrikų knygose užrašyti palaidojimai bažnyčioje (žr. žemiau) yra be nuorodų apie rūsį. Šie faktai
patvirtina archeologo Algirdo Juknevičiaus teiginius, kad Jonušavoje dėl šaltiniuotos vietovės ir aukštų gruntinių
vandenų mūrinių pastatų su giliais rūsiais (ne pusrūsiais) statyba buvo sunkiai įmanoma112. Fachverkiniai, palyginti
nedidelio svorio namai galėjo apsieiti be gilių pamatų ir rūsių, todėl Jonušavai buvo tinkamesni nei mūriniai.
Žinoma, dar lengvesni, pigiau ir įprasčiau pastatomi tradiciniai mediniai gyvenamieji ir ūkiniai pastatai
miestiečiams tiko dar labiau, todėl jie ir vyravo.
Taigi, galima teigti, kad neatitinka tikrovės istoriografijoje pasitaikantys teiginiai, kad Jonušavos bažnyčia
buvo tokia pat mūrinė, kaip ir Didžioji bažnyčia. Mūrinė, tačiau specifinė, fachverkinė. Tačiau vis tik kokio
fachverko Jonušavos bažnyčia buvo: plytų, kalkių ar kitokios medžiagos? Duomenys apie dažnus vėlesnius
remontus, jiems naudotas medžiagas – medieną ir žvyrą leistų galvoti, kad plytos nebuvo naudotos. Jos pamatai
Dom tak stawiony, że go w gliną oblepić i wapnem potynkować może, Zabluduvas. 1665 08 31. S. Polikovskis–B. Radvilai, AGAD, AR,
dz. V, nr. 12056, p. 53. Taip pat žr. p. 46v.
109 1789 06 07 Naujamiesčio bažnyčios inventorius, LNMMB, f. 93–
110 1791 11 26 Naujamiesčio bažnyčios inventorius, LNMMB, f. 93–
111 Kėdainiai. 1629 04 06. P. Kochlevskis–K. II Radvilai, AGAD, dz. AR, nr. 6956/I, p. 116. Reikia pažymėti, kad Wojciechas Boberskis
suklydo, vietoje „pogrzebnego“ perskaitęs „potrzebne“, plg. W. Boberski, „Projekt” zboru kalwińskiego w Słucku, p. 256. Tačiau tekste
autorius bažnyčią teisingai vadina „ kapinių bažnyčia“ (zbór cmentarny), ten pat, p. 255, 263.
112 A. Juknevičius, Kėdainių senamiestis. Sklype Jonušavos aikštė Nr. 24 vykdytų žvalgomųjų archeologinių kasinėjimų ataskaita, Kėdainiai,
1996, Lietuvos istorijos instituto biblioteka, f. 1, b. 2667; to paties, Kėdainių senamiestis. Kultūros centro teritorija, J. Basanavičiaus g. nr.
24. 2007 m. archeologinių tyrimų ataskaita, ten pat, f. 1, b. 4807; to paties, Kėdainių senamiesčio (16047) ir senojo miesto vietos (5148)
teritorijų Kėdainių r. sav., Kėdainių m., sklypai Janušavos a. 1 ir Janušavos a. 2 . 2017 m. detaliųjų archeologinių tyrimų ataskaita, ten pat, f.
1, b. 4809.
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buvo iš akmenų, o sienos turėjo galėjo būti padarytos iš kalkių mišinio. Būtent atmosferos, vandens poveikiui
mažiau atspariu fachverku su mišinio užpildu derėtų aiškinti dažnų remontų būtinybę113. Todėl negalima sutikti su
teiginiu, kad jie liudija, jog „Kėdainių bažnytinė vyresnybė į lietuvių bažnyčią mažiau kreipė dėmesio, nei į
naująją“114.
Slucko ar Kėdainių Jonušavos bažnyčios brėžinys?
2000 m. menotyrininkas Wojciechas Boberskis publikavo darbinį fachverkinės bažnyčios brėžinį (projektą),
kurio pirminę XX a. pr. atribuciją – XVII a. Slucko bernardinų bažnyčia – tyrėjas pakeitė į Slucko evangelikų
reformatų bažnyčią115. W. Boberskio nuomonė yra visuotinai perimta, taip pat ir baltarusių tyrėjų116, lietuvių meno
istorikų117. Beje, menotyrinkė Aistė Paliušytė išsakė įdomų teiginį, kad Zabludovo bažnyčia sekė Kėdainių
modelį“118. Deja, autorė nekonkretizavo kokią Kėdainių bažnyčią ji turėjo galvoje ir kuo galėjo pasireikšti
„sekimas“.
Kuo paremta W. Boberskio versija? Svarbiausias ir faktiškai vienintelis argumentas – brėžinio datavimas.
W. Boberskis teigia, kad brėžinys yra su 1617 m. data: „A, 17 Jan 26“119. Kur šią „datą“ tyrėjas įžvelgia? Pasirodo,
taip W. Boberskis „perskaito“... archyvinę pažymą, kuri tikrovėje yra tokia: „Nr. 17.Fasc. 26 Manuskrypt(a)“ (žr.
žemiau iliustraciją).

Archyvinė pažyma dokumente su bažnyčios projektu. Bažnyčios medinės konstrukcijos projektas, Lietuvos
valstybės istorijos archyvas (toliau–LVIA), 1280, ap. 1, b. 2053. Publikuota: W. Boberski, „Projekt” zboru
kalwińskiego w Słucku. Dodatek.
Tai yra tik archyvisto pastaba, kuri nurodo, kad minėtas brėžinys buvo 17–as rankraščių ryšulyje 26. Taigi,
W. Boberskio pasiūlytą „dataciją“ tenka atmesti kaip... nesusipratimą. Vadinasi, atkrenta ir tyrėjo pasiūlytoji
patraukli sąsaja su 1617 m. evangelikų reformatų bažnyčios fundacija Slucke bei identifikacija su buvusia Didžiąja
bažnyčia šiame mieste120. Taigi, brėžinio datos gali būti įvairios, o ne tik tos, kurios baigiasi skaičiais 17, t.y. 1617.
Popieriaus vandenženkliai su Radvilų ereliu yra iš 1616–1653 m. laikotarpio121. Taigi jis gali būti 1627, 1628 ir
1629 m. bei būti susijęs su Kėdainių Jonušavos bažnyčia. Būtent šis bėžinys galėjo būti minimas 1629 m. balandžio
mėn. P. Kochlevskio, kuris tuo metu buvo Kėdainiuose ir užsiėmė bažnyčių juose statyba, laiške K. II Radvilai.
Tarp sluckietiškų dokumentų jis galėjo patekti vėliau, pvz., Boguslovo Radvilos laikais ir pan.
Sluckietiškai bėžinio atribucijai prieštarauja ir tas faktas, kad abi žinomos Slucko evangelikų reformatų
bažnyčios pagal 1623 m. inventorių ir 1627 m. aprašymą buvo medinės. Apie fachverkinę evangelikų reformatų
bažnyčią Slucke jokių duomenų neturime. Slucke XVII a. 3 dešimt. veikė dvi evangelikų reformatų bažnyčios –
Mažoji ir Didžioji. Kada Mažoji bažnyčia sunyko, neaišku. 1661 m. Slucko inventoriuje minima tik viena
bažnyčia (zbór ewangelicki)122. Matyt, tai Didžioji – katedrinė bažnyčia, kuri 1710 m. buvo perstatyta naujai. Pagal
1727 m. aprašymą ji turėjo 12 langų, buvo dengta malksnomis, su geležiniu kryžiumi ant stogo, su varpine,
terakotos ir spalvotų koklių grindimis, su Šv. Rašto scenomis ant sienų (tapyta XVII a. antroje pusėje),
paauksuotomis medinėmis sakyklomis, kaip įprasta, su atskirais vyrų bei moterų suolais123. Tačiau ji ir tuomet buvo

113 Apie

tokių statinių patvarumą žr.: C. Nowakowski, Wybrane zagadnienia konstrukcyjne kościołów ryglowych Pomorza Zachodniego.
I. Lukšaitė, Lietuvių kalba, p. 20.
115 W. Boberski, „Projekt” zboru kalwińskiego w Słucku. Z warsztatu XVII–wiecznego cieśli, p. 253–267.
116 Laikomas pirmoju fachverko statiniu Slucko krašte, И. Титковский, Слуцк. Гісторыя горада ў помніках архітэктуры, Мінск, 2015;
М. Волкаў, Слуцк на старых планах, Мінск, 2017, p. 111.
117 „Kai 1628 m. Slucke ketinta „prūsišku mūru" sumūryti kapinių koplyčią...“, A. Paliušytė, Kristupas Radvila (1585–1640) ir amatininkai:
kūrybos sąlygos XVII amžiaus I pusės Vilniuje, Kultūrologija, 2002, t. 9, p. 51, 61; tos pačios, Kristupo Radvilos (1585–1640) sutartys su
amatininkais, Menotyra, 2003, Nr.3 (32), p. p. 45, 49. Autorė sutinka, kad K. II Radvila „surašė sutarties projektą“ su dailide Mikalojumi
Prusaku.
118 Autorė remiasi 1630 07 30 Maciejaus Berženskio laišku iš Zabluduvo K. II Radvilai (AGAD, AR, dz. V. nr. 637), tačiau jo necituoja, žr. A.
Paliušytė, Jonušo Radvilos mecenatystė, Lietuvos kultūros tyrinėjimai, Vilnius, 1995, t. 1, p. 167.
119 W. Boberski, „Projekt” zboru kalwińskiego w Słucku, p. 258.
120 Apie ją žr.: И. А. Глебов, Историческая записка о Слуцкой гимназии с 1617–30–1910 гг., Вильно, 1903, p. 4–5; to paties, Из
истории старейшей гимназии в Виленском учебном округе. Слуцкая Радзивиловская гимназия в XVII и XVIII вв. (1617–1630–1775
гг.), Журнал Министерства народного просвещения, СПб., 1904. Июнь. 1904, p. 342–365; Н. А. Скеп,ян, Кальвінісцкая гімназія ў
Слуцку ў ХVІІ ст., Беларускі Гістарычны Часопіс, 2012, nr. 2, p. 27; Л.С. Іванова, Рэфармацыя ў Слуцку, Случчына: мінулае і
сучаснасць, Слуцк, 1995, p. 57.
121 W. Boberski, „Projekt” zboru kalwińskiego w Słucku, p. 258.
122 AGAD, AR, dz. 25, nr. 3831, l. 43.
123 Nedidelis inventoriaus fragmentas paskelbtas: W. Boberski, „Projekt” zboru kalwińskiego w Słucku, p. 266.
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medinė. XIX a. pasiekė tik ji124. Duomenų analizė rodo, kad evangelikų reformatų kapinės Slucke, skirtingai nei
Kėainiuose, buvo tik vienos125.
W. Boberskio paskelbtame projekte bažnyčia vaizduojama taip: varpinė su stogu, priemenė („bobinčius“) po
varpine, kupolas virš bažnyčios, jos viduje – suolai. Sienose pavaizduota iš viso 11 langų, iš jų du iš jų bažnyčios
priekyje, keturkampio varpinės bokšto sienose. Atstumai tarp sienų stulpų siekė apie 2-2 m. 20 cm. Pagal
išmatavimus bažnyčia turėjo būti tokia: ilgis 10 sieksnių (apie 18 m.)126 (viduje), plotis 5 sieksniai (apie 9 m.)
(viduje), plotis tarp suolų viduje 2 sieksniai (apie 2 m.), suolų ilgis 1 ½ sieksnio (apie 3 m.). W. Boberskio
skaičiavimu, sienų aukštis galėjo siekti 7 m.127
Deja, kadangi nėra atlikti buvusios evangelikų reformatų bažnyčios ir buvusių kapinių teritorijos Jonušavoje,
Kėdainiuose archeologiniai tyrimai, bei nedisponuojame kokiais nors bažnyčios inventoriais ar kitokiais
aprašymais, šie duomenys konkrečiai identifikacijai mažai kuo gali pasitarnauti. Tačiau jie sutampa su kitais
duomenimis apie bažnyčią Jonušavoje: varpinę, suolus bažnyčioje, langus priekinėje jos dalyje, priemenę
(„bobinčių“). Svarbu pažymėti, kad 1680 m. Jonušavos bažnyčios remonto sutarties projekte minimi bažnyčios ir
jos bokšto gzimsai (karnizai) – neabejotinai, vainikiniai (pastoginiai), plytinės bažnyčios grindys.

Bažnyčios medinės konstrukcijos projektas, Lietuvos valstybės istorijos archyvas (toliau–LVIA), 1280, ap. 1,
b. 2053. Publikuota: W. Boberski, „Projekt” zboru kalwińskiego w Słucku. Dodatek; М. Волкаў, Слуцк на
старых планах, Мінск, 2017, p. 111.

„Po lewej stronie tegoś małego mostu w Nowym mieście nad stawem rzeki Słuczy stoją dwa zbory – wielki i mały“, 1627 m. Slucko
evangelikų reformatų bažnyčios sklypų atribojimas (1715 m. kopija), AGAD, AR, dz. 8, nr. 543, l. 20; И. Глебов, Историческая записка о
Слуцкой гимназии с 1617–30–1910 гг., Вильно, 1903, p. 4–5; Л. С. Іванова, Рэфармацыя ў Слуцку, Случчына: мінулае і сучаснасць,
Слуцк, 1995, p. 57; tos pačios, Рэлігійная сітуацыя ў Слуцку ў другой палове XVIII стагоддзя, Рэлігійнае жыццё ў Вялікім Княстве
Літоўскім і Каралеўстве Польскім У XVI–XVIII стагоддзях. У коле мясцовых спраў і праблем, укладальнік А. А. Скеп’ян, Мінск,
2019, p. 120; М. Волкаў, Слуцк на старых планах, Мінск, 2017, p. 110–111; W. Boberski, „Projekt” zboru kalwińskiego w Słucku; Н. А.
Скеп,ян, Кальвінісцкая гімназія ў Слуцку ў ХVІІ ст., Беларускі Гістарычны Часопіс, 2012, nr. 2, p. 27; И. Титковский, Кальвінскі
збор, Слуцк. Гісторыя горада ў помніках архітэктуры, Мінск, 2015.
125 Pvz., 1667 11 08 įraše nurodyta „laidojome kapinėse“ (chowaliśmy na cmyntarzu). 1667 12 29 įraše „sepulta in coemeterio“. Buvo
laidojama ir bažnyčioje: 1668 02 09 įraše nurodyta: „chowaliśmy nieb(oszczyka jmp Samuela Golejewskiego we zborze”, LVIA, f. 606, ap.
1, b. 231, l. 231–232v; 1746 05 27 „pochowany na tutejszym cmentarzu“, 1746 06 03 „pogrzebiona tu na cmyntarzu“, 1759 12 24 „na
cmentarzu zborowym ewan(gelickim), b. 232, l. 353–362v; 1762 12 06 „pochowany jest przeciw wielkich „drzwi zbrowych na cmentarzu“,
1766 08 28 „w zrębie są pochowane w rogu cmentarza“, 1775 04 30 „pogrzebłem na cmentarzu”, 1782 03 16, 1782 06 22, 1783 07 05 „na
cmentarzu przy zborze słuckim” ir t.t., b. 233, p. 271–285.
126 W. Boberskis sieksnį prilygina 1, 79 m., W. Boberski, „Projekt” zboru kalwińskiego w Słucku, p. 255. Reikia pastebėti, kad 1 sieksnis
galėjo būti 1, 78 – 1, 94 m. ilgio.
127 W. Boberski, „Projekt” zboru kalwińskiego w Słucku, p. 256.
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Bažnyčios medinės konstrukcijos stogas, LVIA, 1280, ap. 1, b. 2053. Publikuota: W. Boberski, „Projekt”
zboru kalwińskiego w Słucku. Dodatek; М. Волкаў, Слуцк на старых планах, p. 111.

Bažnyčios projekto eskizas. LVIA, 1280, ap. 1, b. 2053. Publikuota: W. Boberski, „Projekt” zboru
kalwińskiego w Słucku. Dodatek.

Bažnyčios projekto eskizas. LVIA, 1280, ap. 1, b. 2053. Publikuota: W. Boberski, „Projekt” zboru
kalwińskiego w Słucku. Dodatek.
Svarbūs yra ir paleografiniai dalykai, į kuriuos W. Boberskis neatkreipė dėmesio. Jis rašo, kad užrašas ant
brėžinio apie sutartį su dailide yra „investuotojo“. Tačiau galima tvirtai teigti, kad jis akivaizdžiai priklauso P.
Kochlevskiui, taigi investuotojo pareigūnui, o ne K. II Radvilai. Kaip minėta, būtent jis būdamas Kėdainių seniūnu
1627-1631 m. rūpinosi evangelikų reformatų bažnyčių Kėdainiuose, taip pat Jonušavoje, statyba.
Apie sutarties projekte esančio braižo identiškumą su žinomais minėto laikotarpio P. Kochlevskio
autografais, rašytais Kėdainiuose, galima lengvai įsitikinti iš žemiau pateiktų pavyzdžių.
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Nepasirašytas [P. Kochlevskio parengtos sutarties projekto] autografas. Brėžinio fragmentas. Publikuota: W.
Boberski, „Projekt” zboru kalwińskiego w Słucku. Dodatek.

P. Kochlevskio autografas. 1629 m. balandis. Kėdainiai, Archiwum Główne Akt Dawnych w Warszawie
(toliau – AGAD), Archiwum Radziwiłłów (toliau–AR), dz. V, nr.
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P. Kochlevskio autografas Kėdainių evangelikų reformatų bažnyčios sesijos protokole. Kėdainiai, 1631 m.,
LNMMB, f. 93-50, l. 15.
Aukščiau išdėstyti argumentai leidžia teigti, kad brėžinys gali būti priskirtas Jonušavos fachverkinei
bažnyčiai. Labiausiai tikėtina, kad paskelbtame brėžinyje vaizduojamas ne Slucko, o Kėdainių Jonušavos
evangelikų reformatų bažnyčios projektas. Be abejo, negalima atmesti tikimybės, kad jame gali būti vaizduojamas
ir kurioje nors kitoje Radvilų valdoje pastatytos bažnyčios brėžinys. Reikia sutikti, kad savo išvazda jos buvo gan
panašios, bet vis tik neidentiškos. Negalima, pvz., teigti, kad egzistavo koks nors vienas „tipinis projektas“, pagal
kurį jos buvo statomos. Bendrieji principai, kuriuos turėjo ir katalikiškos bažnyčios bei kitų religijų ir konfesijų
šventovės, dar nereiškia, kad visos jos disponavo „tipiniais projektais“.
Atmetus medines evangelikų reformatų bažnyčias Radvilų valdose darytina išvada, kad Kėdainių Jonušavos
bažnyčios hipotezė yra svariausia.
Kadangi W. Boberskio „sutarties“ publikacijoje yra smulkių ir didelių, jo datavimui svarbių netikslumu,
užrašas skelbiamas naujai:
Šaltinis: Lietuvos valstybės istorijos archyvas, f. 1280, ap. 1, b. 2053. Originalas. Nedatuotas.
Umowa z Mikołajem Prussakiem cieślą. Drzewa na sam kościół trzeba kop 5, na dzwonicę osobno kop 2.
Wystawić obiecuje wiązanie na zniwa. Robotnikami swymi własnymi, nie dawając mu i jednego128 chłopa z włości
ma to wystawić. A za to wszytko [...] stargował się na złotych 250, to jest kop 100 [litewskich]. A na zadatek roboty
żyta beczka 1, grochu beczki ½. Nad to nic więcej. Sam się z czeladzią karmić będzie powinien.
Archyvinė atžyma: Nr. 17.Fasc. 26 Manuskrypt(a)129
Bažnyčios vieta
Dar 1640 m. bažnyčios sesijos akte rašant apie pavogtus rinkliavos pinigus pažymėta, kad tai atsitiko ir dėl
to, kad „bažnyčia bemaž lauke buvo pastatyta“ (że i zbór w polu prawie stał)130. 1691 m. akte rašoma, kad bažnyčia
yra „prie pat dvaro pastatyta“ (przy samym dworze erigowanym)131. Kraštotyrininkas St. Tijūnaitis buvusią
bažnyčią pagrįstai lokalizavo vakarinėje kapinių dalyje132.

W. Boberski: ni iednego.
W. Boberski: [Nieco niżej, tym samym charakterem słabiej czytelny dopisek]: „A, 17 Jan 26 Manusler […]”.
130 LNMMB, f. 93–540, l. 69.
131 LNMMB, f. 93–541, l. 67v.
132 S. Tijūnaitis, Kėdainiai savo vietovardžiuose, p. 96.
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XVII a. pirmos pusės Kėdainių miesto plano schema. Sudarė H. Grinevičius, A. Miškinis, Kėdainių
senamiesčio regeneracijos projektas. Kėdainių istorinių tyrimų medžiaga, Kaunas, 1971, VRVA, f. 1019, ap. 11, b.
2488, l. 74. Ta pati schema pakartota: A. Miškinis, H. Grinevičius, Kėdainių urbanistinė raida, Architektūros
paminklai, Vilnius, 1975, t. 3, p. 164.
Jonušavos bažnyčia ir kapinės vienodai lokalizuotos H. Grinevičiaus (žr. aukščiau) ir J. Okso (žr. žemiau)
rekonstrukcinėse XVII a. Kėdainių miesto schemose.
Sprendžiant iš XVII ir XVIII a. inventorių, kuriuose ji priskirta Dvaro gatvei, bažnyčia tikrai stovėjo pačioje
vakarinėje sklypo dalyje133. Kitu atveju ji būtų priskirta Didžiajai gatvei.

J. Oksas, Kėdainių senamiesčio regeneracijos istoriniai tyrimai, Kaunas, 1990. Priedas schema Kėdainių
miestas XVII amžiaus viduryje.

133

1666 m. Kėdainių inventorius, VUB, f. 7, l. 1026v, 1027; 1666 m. Kėdainių inventorius, VUB, f. 4, nr. 16891, l. 8.
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Bažnyčios būklė XVII a. 4 dešimt. – XVIII a.
1631 m. medinė varpinė, kurioje buvo pakabinti du – didysis ir mažasis varpai – jau buvo remontuojama134.
Ji prie bažnyčios stovėjo atskirai. XVII a. 3-6 dešimt. varpais kviečiant į pamaldas ar laidotuves skambindavo
špitolės vargšai. Jiems būdavo ir atskirai atlyginama. Už skambinimą laidojimo atveju giminaičiams pagal išgales
reikėjo susimokėti. Pajamos tekdavo varpinės ir varpų remontui135. Sprendžiant iš įrašų ant didžiojo varpo,
kabojusio Didžiosios bažnyčios varpinėje XVIII a., jis turėjo būti perkeltas į ją iš kitos bažnyčios. Jame buvo
užrašyta, kad varpo fundatoriumi buvo Biržų ir Dubingių kunigaikštis, Mozyriaus seniūnas Jurgis Radvila, o
išlietas jis buvo Vilniuje 1608 m. Merteno (Martyno) Hofmano (Merten Hofman)136. Tai negalėjo būti šv. Jurgio
bažnyčios varpas, nes fundatorius nebuvo susijęs nei su ja, nei su Kėdainiais. Į Kėdainius jis galėjo patekti po J.
Radvilos mirties ar dar vėliau. Žinome, kad 1757 m. varpas iš Jonušavos bažnyčios varpinės buvo iškeltas ir
laikytas gimnazijoje. Jis vėliau turėjo būti perkeltas į Didžiąją bažnyčią, kuri buvo likusi tik su vienu varpu, nes
didysis varpas suskilo ir turėjo būti perlietas. 1758 m. taip ir buvo nutarta137.
1640 m. varpinės būklė jau buvo avarinė138. 1631 m. pabaigoje – gruodžio 24 d. bažnyčios sesijoje nutarta,
kad sekmadieniais ir per didžiąsias šventes pasaulietis djakonas prie bažnyčios durų stovėtų (u drzwi zborowych
stawał) ir rinktų aukas139. 1632-1633 m. buvo renkamos lėšos didžiajam ir mažajam varpams bei įvairioms jų
detalėms, bažnyčios langams, liturginiams rakandams140.
1664 m. J. Božimovskis rašė B. Radvilai, kad senoji bažnyčia gali visai sugriūti, o jos medinė varpinė labai
pakrypusi141. 1670 m. rugsėjo mėn. bažnyčios sesijoje buvo svarstytas L. K. Radvilaitės dvarų ekonomo St.
Nezabitovskio nurodymas Kėdainių seniūnui restauruoti senąją bažnyčią, taip pat ir kolegiją142. 1673 m. gegužės
mėn. sesijoje nutarta kreiptis į ekonomus, kad jie pasirūpintų, kad senoji bažnyčia visiškai nesugriūtų ar bent lieptų
atvežti medienos kapinėms aptverti ir tvorai pataisyti143.
1680 m. balandžio 24 d. Kėdainių seniūnas D. Kosciuška sudarė sutartį su kauniečiu mūrininku Jurgiu
Kuberskiu (Jerzy Kuberski) dėl Jonušavos bažnyčios restauravimo ir sutvirtinimo (na restaurowanie i
fundamentalne obwarowanie)144. Šis unikalus dokumentas atskleidžia kai kurias tuomet suaižėjusios (zbór teraz
porysowany) bažnyčios konstrukcijos ypatybes. Meistras įsipareigojo po senaisiais bažnyčios pamatais išmūryti
atramas, ant kurių turėjo išmūryti tvirtas frambūgas (z fundamentu gruntownego ze spodu pod stary fundament
dawszy mur wywieść z obudwuch stron warowne frambugi), kada bažnyčia daugiau nebetrūkinėtų (żeby już
dalszym rysowaniom ten zbór niebył podległy). Jų turėjo būti padaryta tiek, kiek reikės, sienos turėjo būti visos
atnaujintos (mur wszytek słusznie odnowić), po balkiais padaryti nauji karnizai (gzymsy). Jie turėjo būti naujai
sumūryti ir bokšte, kuris irgi turėjo būti tinkamai sutvarkytas.
Galima daryti išvadą, kad pamatai nestabiliame grunte pradėjo sėsti, dėl ko plonos bažnyčios sienos pradėjo
skilinėti. Siekiant tai sustabdyti buvo sugalvota išmūryti prie bažnyčios sienų vadinamasias frambūgas (lenk.
frambuga, framuga)145, t.y. po pamatais pakišti savotiškas atramines pagalves (banketes), ant kurio išsikišimų
planuota išmūryti aukščiau minėtas frambūgas, kitaip savotiškus kontraforsus, atramas. Na, o karnizai turėjo
apsaugoti pastato sienas nuo tekančio vandens, kuris nesant lietvamzdžių nuo stogo tekėjo tiesiai žemyn.
Viduje bažnyčios turėjo būti išklotos naujos plytų grindys (posadzkę), senieji bokšto karnizai turėjo būti
pakeisti naujais. Remontas turėjo būti atliktas už 600 auksinų. Iš statybinių medžiagų paminėti tik žvyras ir vanduo,
kuriuos turėjo vežti keli darbininkai. Deja, dokumentas išliko nepasirašytas, taigi neaišku, ar buvo realizuotas.
Kadangi vos po kelių metų vėl žadama ją restauruoti galima daryti išvadą, kad sutartis nebuvo pasirašyta ar
įvykdyta. Bet iš šio rašto aiškiai matyti, kad bažnyčia buvo su mūriniais pamatais, jos viduje buvo plytų ar plytelių
grindys. Ji turėjo bokštą.

LNMMB, f. 93–540, l. 29.
LNMMB, f. 93–540, l. 57, 73, 73v, 165v; f. 93–b. 541, l. 24, 67v.
136 LNMMB, f. 93–585, l. 1. Apie liejiką žr.: M. Brensztejn, Zarys dziejów ludwisarstwa na ziemiach B. Wielkiego Księstwa Litewskiego,
Wilno 1924, p. 41; G. Žalėnas, Joniškio rajono varpai, Žiemgala, 202, nr. 1, p. 14.
137 LMAVB, f. 267–2944, l. 124v, 126v.
138 LNMMB, f. 93–540, l. 69v, 73.
139 LNMMB, f. 93–540, l. 23.
140 LNMMB, f. 93–540, l. 29, 29v–31.
141 I. Lukšaitė, Lietuvių kalba, p. 20; „stary zbór opada i ruiny bliski“, Kėdainiai, 1664 08 03. J. Božimovskis–B. Radvilai, LNMMB, f. 93–
626, l. 1.
142 LNMMB, f. 93–541, l. 20v.
143 LNMMB, f. 93–541, l. 26.
144 VUB, f.4, nr. 17681.
145 S. Tomkowicz, Domy i mieszkania w Krakowie w pierwszej połowie XVII wieku, Lwów, 1922, p. 33–34.
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1680 m. sutarties dėl Jonušavos bažnyčios remonto projektas
Neaišku, ar 1684 m. Kėdainių gaisro metu, kuomet sudegė gimnazijos pastatas, Jonušavos bažnyčia
nukentėjo. Tačiau 1686 m. L. K. Radvilaitės komisarai pažadėjo stengtis, kad antroji bažnyčia prie pilies būtų
restauruota146.
1691 m. rugsėjo mėn. sesijoje nutarta, kad senojoje bažnyčioje penktadieniais bus laikomos lietuviškos
pamaldos. Jos varpinėje turėjo būti pakabintas iš Raseinių bažnyčios atgabentas varpas. Bažnyčios išorės ir vidaus
remontas buvo atidėtas iki L. K. Radvilaitės komisarų atvykimo147. Bažnyčia buvo suremontuota didikės lėšomis,
kas buvo konstatuota 1694 m. rugpjūčio sesijoje. Joje nutarta, kad sekmadieniais bažnyčioje vyks lietuviškos
pamaldos, o kad tai būtų „amžinai“, Lietuvos Vienetos sinodo turės prašyti Kėdainių seniūnas. Jis pažadėjo
bažnyčioje pakabinti varpą148.
Žemaitijos distrikto senjoras S. Bitneris rašė apie prieš 1706 m. Velykas tūlo Milhauzo vadovaujamų
kariškių įvykdytą Kėdainių evangelikų reformatų bažnyčių „reviziją“, kurios metu Didžiojoje bažnyčioje buvę
atidaryti rūsiai, juose buvę karstai (tarp jų ir kunigaikščių Radvilų). Ieškota kokių nors daiktų149. Tikėtina, kad buvo
įsiveržta taip pat į Jonušavos bažnyčią.
1711 m. sesijose kalbama apie lėšas vietos bažnyčių remontui, planuojama prašyti paramos iš
Karaliaučiaus150. 1713 m. sesijoje tartasi dėl Senosios bažnyčios remonto151. Buvo remontuojama ir vėliau, kaip
minėta, fachverkinis statinys reikalavo nemažos priežiūros. 1729 ir 1730 m. Žemaičių distrikto sesijose rašoma,
kad Jonušavos bažnyčia dėl didelio apleidimo daugelį metų stovėjo tuščia, tačiau distrikto senjoro rūpesčiu yra
suremontuota, joje sekmadieniais vyksta lietuviškos pamaldos. Keltina nedrąsi hipotezė, kad kitu metu pamaldos
galėjo vykti ir vokiečių kalba. Juk Jonušavos kapinėse buvo laidojami ir aiškiai vokiškos kilmės evangelikai
reformatai (žr., žemiau). Galbūt, jie irgi buvo faktiniais šios mažytės bažnyčios klausytojais152. Pvz., 1769 m.
Žemaičių distrikto sesijoje buvo nutarta prašyti Lietuvos Vienetos sinodo, kad paskirtų į Kėdainius vokiškai galinti
pamokslauti kunigą, kadangi yra apie 30 tikinčiųjų, kurie nemoka lenkiškai153.
1731 m. distrikto sesijoje buvo akcentuota, kad rasti lietuviško pamokslininko šiai bažnyčiai nepavyksta.
Siūloma Vienetos sinodui paieškoti lektoriaus, kuris sutiktų imtis šios funkcijos, kuris taip pat viešai ar privačiai
pats mokytųsi ir kitus mokytų lietuvių kalbos, skatintų juos imtis šios veiklos, pažadant studijas užsienyje154. 1732
m. pamaldos lietuvių k. vyko, kadangi kunigas Samuelis Nerlichas buvo įpareigotas jas stebėti155. 1746 – 1747 m.
pamaldas lietuvių k. vedė gimnazijos konrektorius Aleksandras Forsajus156. Praėjus dviems dešimtmečiams

Kėdainiai, 1686 04 08. L. K. Radvilaitės komisarai–Žemaitijos superintendentui Samueliui Bitneriui, LNMMB, f. 93–564, l. v.
LNMMB, f. 93–541, l. 67v.
148 LNMMB, f. 93–541, l. 70.
149 J. Łukaszewicz, Dzieje kościołów wyznania helweckiego w Litwie, Poznań, 1842, t. 1, p. 39.
150 LNMMB, f. 93–541, l. 102, 102v.
151 LNMMB, f. 93–541, l. 119v.
152 LMAVB, RS, f. 267, b. 2944, l. 71v, 76v.
153 LMAVB, RS, f. 267, b. 2944, l. 143v.
154 LMAVB, RS, f. 267, b. 2944, l. 77v.
155 LMAVB, RS, f. 267, b. 2944, l. 79v.
156 LMAVB, RS, f. 267, b. 2944, l. 97, 99v.
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bažnyčia vėl buvo apleista, iš jos paimtas varpas. 1768 m. Žemaičių distrikto sinode pažymėta, kad „lietuviška“
bažnyčia yra apleista157.
Kaip matyti, XVII a. antroje pusėje – XVIII a. Jonušavos bažnyčia pradėjo „specializuotis“ – tapo daugiau
mažiau lietuviška. Čia vyko lietuviškos pamaldos, buvo sakomi lietuviški pamokslai. Tačiau joje galėjo būti sakomi
ir vokiški pamokslai. Bažnyčia funkcionavo su ilgesnėmis ar mažesnėmis pertraukomis. Ji ne kartą buvo
remontuojama, savotiškai „gaivinama“ ir vėl apleidžiama. 1785 m. minima, kad lietuviška bažnyčia visiškai
ištuštėjo158. Tačiau tai nereiškia, kad ji tuomet jau buvo sugriuvusi159. Vis tik minėtoji data yra savotiška Jonušavos
bažnyčios mirties data.

LMAVB, RS, f. 267, b. 2944, l. 143.
I. Lukšaitė, Lietuvių kalba, p. 23.
159 Taip teigia P. Šinkūnas, Kėdainių miesto istorija, p. 37.
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3. Palaidojimai XVII–XVIII a.: kapinėse ir bažnyčioje
Kėdainių evangelikų reformatų bažnyčios archyve XVII a. vid. buvusios seniausios metrikų knygos
prasidėjo 1636 m. įrašais (žr. aukščiau), taigi krikštijama ir tuokiama neabejotinai buvo Jonušavos bažnyčioje, o
laidojama joje ir kapinėse prie jos. Metrikų knygos bent iš dalies padeda nušviesti, kas buvo laidojami šiose
kapinėse, kokios jos buvo, kaip buvo saugomos. Kaip jau minėta, pirmieji palaidojimai užfiksuoti tik 1646 m., nors
buvo pradėti daugiau kaip dešimtmečiu anksčiau. Deja, dėl šaltinių stokos nieko apie juos beveik nieko negalima
pasakyti.
Galima tik pastebėti, kad 1635–1637 m. už kapo mirusiam špitolės vargšui iškasimą mokėta 25 gr.160 1641
m. bažnyčios sesijoje pagrąsinta nelaidoti su bažnytinėmis iškilmėmis žmonių, kurie neklausė bažnytinės
vyresnybės161. 1655 m. vasarį už dviejų vargšų palaidojimą, matyt, Jonušavos kapinėse sumokėta 15 gr.162 1656 m.
už varpininko palaidojimą irgi sumokėta 15 gr. Birželį vaikui palaidoti bajorui Srogevičiui (Srogiewiczowi) duota 1
auks. 15 gr. 1657 m. kovą vargšo palaidojimui duota 1 auks. 1658 m. birželį vieno varpininko laiotuvėms duota 2
auks. Liepą už karstą vienam asmeniui sumokėta 10 auks.163
Pirmasis metrikų knygoje nurodytas palaidotasis asmuo Jonušavos kapinėse – Jan Gillaot, prie kurio buvo
1646 m. balandžio 7 d. buvo palaidota prieš dvi dienas mirusi jo našlė žmona Jadvyga Hendrisienė Gilaotienė
(Jadwiga Hendrysowna Gillaotowa)164. Velionės kūnas buvo palaidotas priešais iki pusės užmūrytą bažnyčios
prieangio langą (przeciwko oknu w połowicą zamurowanemu, które jest przy ganku kościelnym).
1646 m. gegužės 3 d. miręs ir kitą dieną palaidotas Albrechtas Niulansas (Olbrycht Nülans) atgulė prie savo
pirmosios žmonos. Jo karstas buvo užkastas prie tvoros (przy płocie) palei neįvardinto vokiečio namą. Taigi tuomet
kapinės jau buvo aptvertos.
Ypač vertingas įrašas apie 1646 m. gegužės 25 d. mirusią ir po dviejų dienų palaidotą daktaro Jokūbo Šmito
(Jakoba Szmita) žmoną. Nors jos vardas nenurodytas, tačiau pažymėta, kad ji buvo palaidota bažnyčioje prie LDK
lauko etmono suolo (przy ławce książęcia pana hetmana polnego WXL), t.y. J. II Radvilos165. Taigi, bažnyčioje
buvo laidojami įtakingesni evangelikai reformatai – už tokius palaidojimus, matyt, tekdavo susimokėti ar gyvam
esant būti dosniu bažnyčios rėmėju. Iš įrašo matyti, kad bažnyčioje buvo ir Kėdainių savininkui skirta garbinga
vieta. Iš kitų aktų žinome, kad bažnyčioje buvo visi kiti elementai – Dievo stalas, katedra, kabojo sietynai. 1659 m.
gruodžio bažnyčios sesijoje nutarta sietynus perkelti į Naująją bažnyčią166. 1665 m. kovo bažnyčios sesijoje buvo
nutarta perkelti taip pat katedrą (sakyklą), grotas ir grindų plytas167.
Labai vertingas 1647 m. įrašas apie balandžio 30 d. palaidotą burmistrą Abraomą Luceną – jis buvo
palaidotas Gerdvilų koplyčioje (w kaplicy Gierdwiłów)168. Ji turėjo būti kapinių teritorijoje ir atlikti šeimyninės
kapavietės funkciją. Yra žinomas 1628–1640 m. min. kėdainietis burmistras, bažnyčios vyresnysis Petras Gerdvilas
(Piotr Gierdwił), dovanojęs bažnyčiai varpelį, kuris perlydžius buvo dovanotas mokyklai, kartu su žmona Kotryna
aukojęs bažnyčiai. Po P. Gerdvilo mirties liko namas, žemė169. 1650 m. rugpjūčio 30 d. šioje bažnyčioje buvo
palaidotas Kėdainių pamokslininkas, superintendentas Samuelis Tomaševskis (Samuel Tomaszewski, apie 1605–
1650) – tarp Dievo stalo ir katedros. Laidotuvėse dalyvavo pats kunigaikštis Jonušas II Radvila, dvariškiai,
daugelis kunigų. Pamokslus sakė kunigai Samuelis Minvydas (Minwid), Jonas Halezijus (Halesius) ir rektorius F.
Starkijus (Starckius)170. Iš akto apie 1650 m. lapkričio 20 d. kapinėse palaidotą jaunuolį Elijų Burnevičių sužinome,
kad jose buvo palaidotas ir jo tėvas. Škotė Barbora Ogilbi Ramzienė (Barbara Ogilbia Ramsea) 1651 m. gegužės 19
d. buvo palaidota kapinėse prie varpinės171. 1652 m. sausio 16 d. bažnyčioje, netoli Dievo stalo buvo palaidota
burmistro Stepono Jaugelio Telegos duktė Ona Miksevičienė (Hanna Miksievicia). 1653 m. balandžio 27 d. pačioje
bažnyčioje (In Templo Janopolitano ipso) buvo palaidota ir Gertrūda Zigmuntavičienė (Gertrudis Zygmontovicia),
matyt, burmistro Zigmuntavičiaus žmona. Laidotuvėse dalyvavo „daugelis bajorų ir miestiečių“ (cuius humationi
interferunt nobiles et plebeii multi)172.
Jonušavoje ir jau pastačius Naująją (Didžiąją) bažnyčią buvo kai kada laidojamasi. 1653 m. čia buvo
palaidota chirurgo Mikalojaus Venclavovičiaus (Nicolai Wencławowicz) žmona Eva Heidman (Eva Heidman). Ji
buvo palaidota pačioje bažnyčioje, metrikų įraše ją jau pavadinant Senąja bažnyčia (in Templo veteri)173. 1663 m.
gruodžio mėn. bažnyčios sesijoje minima, kad paaiškėjo, kad velionis [Martynas] Kaštela bažnyčiai, kurioje bus
LNMMB, f. 93–540, l. 41v.
LNMMB, f. 93–540, l. 73v.
162 LNMMB, f. 93–540, l. 165.
163 LNMMB, f. 93–540, l. 165v.
164 LVIA, f. 606, ap. 1, b. 144, l. 79.
165 LVIA, f. 606, ap. 1, b. 144, l. 79.
166 LNMMB, f. 93–540, l. 143. Apie juos nerašoma: g. Kazlauskas, Radvilų žirandolis, Lietuvos dailės muziejaus
metraštis, Vilnius, 2016, t. 18. P. 111–119.
167 LNMMB, f. 93–541, l. 10.
168 LVIA, f. 606, ap. 1, b. 147, l. 79.
169 LNMMB, f. 93–540, l. 7v, 11, 11v, 49, 53v, 55v, 57, 59v, 71v, 77, 93v, 95, 111v, 115, 119v–120. Po vyro mirties našlei sekėsi nekaip, pvz.,
1644 m. iš bažnyčios ji pasiskolino 150 auksinų, kurių nesugebėjo grąžinti. Apie Gerdvilus (Girdvilus) taip pat žr.: I. Lukšaitė, Reformacijos
veikėjai Lietuvoje ir lietuvių kalba, Lietuvos TSR Mokslų akademijos darbai, A serija, 1971, t. 1 (35), p. 119.
170 LVIA, f. 606, ap. 1, b. 144, l. 79. Apie S. Tomaševskį žr. I. Lukšaitė, Reformacijos veikėjai Lietuvoje ir lietuvių kalba, p. 118.
171 LVIA, f. 606, ap. 1, b. 144, l. 79. Ji 1649 m. ištekėjo už škoto Jokūbo Ramzos (Jacob Ramsay). Sutuoktiniai susilaukė 1651 m. balandžio
19 d. Jokūbo vardu pakrikštyto pirmagimio sūnaus, LVIA, f. 606, ap. 1, b. 144, l. 8v, 10, 79.
172 LVIA, f. 606, ap. 1, b. 144, l. 7
173 LNMMB, RS, f. 93, b. 541, p. 5.
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palaidotas, užrašė didelę pinigų sumą, todėl buvo nutarta apie tai išsiaiškinti ir kūną iškasus (iš Jonušavos kapinių
žemės ? – A. R.) palaidoti jį Senojoje bažnyčioje174. Neturint M. Kaštelos testamento, dėl informacijos
lakoniškumo sunku ją tinkamai interpretuoti. M. Kaštela buvo turtuolis vilnietis, pirklys ir žemvaldys, pvz., kelis
metus laikė Radvilų Naujamiestį. Jo našlė ištekėjo už kėdainiečio škoto Jurgio Beneto175. Matyt, M. Kaštela
galiausiai buvo palaidotas Jonušavos bažnyčioje.
1664 m. lapkričio mėn. bažnyčios sesijoje pažymėta, kad kapinėse prie Senosios bažnyčios „palaidota daug
ištikimų Dievo šlovintojų“ (wiele ciał wiernych chwalców Pańskich)176.
Visi aukščiau išdėstyti duomenys rodo, kad Jonušavoje, dvaro žemėje, netoli Radvilų rezidencijos įsteigtos
kapinės ir bažnyčia jose buvo pilnavertės institucijos, kuriomis naudojosi Kėdainių valdos bei miesto evangelikai
reformatai. Dideli pokyčiai įvyko pradėjus funkcionuoti Naujajai bažnyčiai. Lūžio metai 1653–1655 m., kuomet
palaipsniui į ją persikėlė daugelis pamaldų, o rūsiuose ir kapinėse pradėti laidoti patys evangelikai reformatai.
1669 m. balandžio mėn. bažnyčios sesijoje konstatuota, kad visi veržiasi pasilaidoti prie bažnyčios turgaus aikštėje
kapinėse, nors už vietą mokėti nenori. Dėl šios ir kitų priežasčių netgi buvo nutarta kuriam laikui neleisti jose
laidotis177.
Atrodo, kad nuo XVII a. vid. Jonušavos kapinėse galėjo būti pradėti laidoti mažiau pasiturintys miestiečiai
bei valstiečiai iš aplinkinių vietovių. Apie palaidojimus jose XVII a. antroje pusėje metrikų knygose, deja,
neužrašyta. Jie vėl prasideda tik XVII a. pab. 1694 m. šios bažnyčios kapinėse buvo palaidota Marijona
Stanislovaitė, pono [Henricho] Hunterio tarnaitė. Pamokslą sakė lietuvių pamokslininkas K. Gerdvilas178. 1695 m.
gegužę pačioje Jonušavos bažnyčioje buvo palaidoti du stikliaus Juzefo Hermanovičiaus (Józef Hermanowicz)
vaikai. Laidojant pirmąjį pamokslas buvo pasakytas lauke, o antrąjį – tik bažnyčioje. 1695 m. senosiose kapinėse
(na cmentarzu starym) buvo palaidotas bažnyčios tarnas Samuelis Lachnickis (Samuel Lachnicki)179. Šie faktai
savotiškai koresponduoja su keliomis informacijomis, kad Jonušavos bažnyčia dar veikė 1695 m.
1696 m. vasarį senosiose kapinėse buvo palaidota špitolėje gyvenusi Ketlevičienė (Kietlewiczowa).
Bažnyčioje (matyt, senojoje) pamokslą lietuviškai sakė (kazał we zborze ... po litewsku) kunigas K. Gerdvilas180.
1698 m. ten pat buvo palaidota Elžbieta Grigonienė iš Biržų (Halszka Grygoniowa z Birż, ▲1698 04 30). Palydėjo
velionę kun. Samuelis Audzejevičius (Samuel Audziejewicz)181.
1729 m. Žemaitijos distrikto sinodo sesijoje minima, kad ji buvo suremontuota, nutarta, kad joje bus
atnaujintos pamaldos, vykstančios lietuvių k. Tas pats tvirtinama 1730 m. sesijoje182. Kapinių „gyvumo“ faktą
paliudija ir palaidojimo jose 1729 m. spalį duomenys. Jose buvo palaidotas Didžiosios bažnyčios vargonininkas
prūsas Friedrichas Reüssingas (Friedrich Reüssing natione Prussus, †1729 10 14, ▲ 10 16). Laidotuvių kalba buvo
pasakyta gimnazijos pastate, kuriame velionis gyveno, o laidotuvių pamokslas – senojoje bažnyčioje (we zborze
starym). Tais pat metais šiose kapinėse buvo palaidotas šaltkalvis Konradas Mansas (Konrad Mans, †1729 12 10,
▲ 12 11)183. 1731 m. jose „prie babinčiaus“ (podle babinca) buvo palaidotas varpininkas Baltramiejus Grybas
(Bałtromiej Grybas, † 1731 04 16, ▲ 04 17) – neabejotinai lietuvis184. Jis buvo senosios bažnyčios varpininku,
gyveno su žmona prie Jonušavos kapinių pasistatytame namelyje185.
1731 m. Žemaičių distrikto sinode buvo iškeltas komplikuotas Kėdainių bažnyčių naujųjų varpininkų
suradimo klausimas mirus Grybui ir Motiejui (Macieja), galvota ieškoti jų netgi Užnerio distrikte186. 1733 m.
balandį „kapinėse prie senosios bažnyčios“ (na cmentarzu przy zborze starym) buvo palaidotas Aleksandras
Naševskis (Aleksander Naszewski, † 1733 04 01, ▲ 04 02)187. 1733 m. gegužę „kapinėse prie senosios bažnyčios“
buvo palaidotas gimnazijos ir varpininkas Petras Savonas (Piotr Savon, † 1733 05 03, ▲ 05 04)188. Tų metų
gegužę šiose kapinėse šalia tėvo kapo buvo palaidotas B. Grybo jauniausias sūnus Jokūbas († 1733 05 09, ▲ 05
10).
Po daugiau kaip dešimtmečio metrikų knygose užfiksuotas audėjo Dovydo Gilerio (Dawid Giller, ▲1746 04
01) palaidojimas senojoje bažnyčioje. Įraše ji pavadinta „Pilies bažnyčia“ (we zborze zamkowym)189. Taip ji bus
įprastai vadinama tik nuo XVIII a. pab. – XIX a. pr.1746 m. rugpjūčio 28 d. joje palaidotas Jurgio Ekmano (Jerzy
Eckman) sūnus190. 1748 m. gegužę „Pilies bažnyčioje arba Senojoje“ (we zborze zamkowym alias starym)
palaidota senutė Marijona Kaminska (Mariana Kamińska, ▲ 1748 05 22). Įraše nurodyta kiek tikslesnė vieta –
„Ponieważ constat, że godnej pamięci jmp [Marcin] Kasztela legował na zbór, w którym ciało jego ma leżeć, pewną sumę, postarać się na
to o pewną wiadomość, a potym ciało jego dobyć z ziemie i po starym zborze złożyć”, LNMMB, RS, f. 93, b. 540, l. 163.
175 A.Ragauskas, p. Tarp Kėdainių ir Tobago: škotai Benetai Naujamiestyje. XVII a. antroji, Iš Panevėžio praeities. Šeimos portretas istorijos
kontekste, [mokslinių straipsnių rinkinys], Panevėžys: Panevėžio kraštotyros muziejus, 2019, p. 40.
176 LNMMB, RS, f. 93, b. 541, l. 10.
177 „wszyscy się gwałtem ciśną do cmyntarza przy zborze w rynku, a od miejsca dawać nie chcą“, LNMMB, RS, f. 93, b. 541, l. 19.
178 LVIA, f. 606, ap. 1, b. 144, l. 81.
179 LVIA, f. 606, ap. 1, b. 144, l. 82.
180 LVIA, f. 606, ap. 1, b. 144, l. 82. Apie jį taip pat žr.: I. Lukšaitė, Reformacijos veikėjai Lietuvoje ir lietuvių kalba, p. 119.
181 LVIA, f. 606, ap. 1, b. 144, l. 82v.
182 Tai buvo pažymėta 1730 m. Lietuvos Vienetos sinode, LMAVB, f. 40, b. 125, l. 228. LMAVB, RS, f. 267, b. 2944, l. 71v, 76v.
183 LVIA, f. 606, ap. 1, b. 144, l. 83.
184 LVIA, f. 606, ap. 1, b. 144, l. 83v.
185 LMAVB, f. 267, b. 2944, l. 86v.
186 LMAVB, f. 267, b. 2944, l. 78.
187 LVIA, f. 606, ap. 1, b. 144, l. 84.
188 LVIA, f. 606, ap. 1, b. 144, l. 84.
189 LVIA, f. 606, ap. 1, b. 144, l. 85v.
190 LVIA, f. 606, ap. 1, b. 144, l. 85v.
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„bažnyčios gale einant nuo lango“ (po koniec zbora od okna idąc)191. 1748 m. birželį joje „priešais duris“ (na
przeciw drzwiom) buvo palaidotas šimtametis Petras Papaitis (Piotr Papaytis, ▲ 1748 06 19) 192. 1751 m. šiose
kapinėse palaidotas Nevėžyje pavasarį po ledu įkritęs ir po kurio laiko surastas Vilhelmas Ekmanas (Wilhelm
Eckmann, ▲ 1751 04)193.
Kaip matyti, kapinėse buvo laidojami ne tik lietuviai. Vokiečiai, matyt, gyveno Jonušavoje. Bažnyčia dar
funkcionavo, minimas jos langas ir prieangis – „bobinčius“, ji turėjo savo varpininką. 1769 m. vėl kreiptasi to
paties, paminint senosios bažnyčios, kuri buvo apleista, ir pagrindinės bažnyčios stogo bei naujos varpinės
neatidėliotinio remonto būtinybę194.
Kaip ne kartą jau minėta, XVIII a. paskutiniame ketvirtyje ši laidotuvių erdvė savo socialinį prestižą jau
buvo praradusi. Tai liudija ir 1779 m. kovo 15 d. palaidojimas Jonušavos kapinėse (przy małym zborku). Įraše
pažymėta, kad mirusysis Jonas Labunskis (Jan Łabuński) jose buvo palaidotas dėl to, kad „nusižudė“ (bo
autocheirią popełnił)195.
Palaidojimų Jonušavoje statistika
Sudarant palaidojimų Jonušavos kapinėse iki XVIII a. pab. suvestinę iškyla įvairių problemų. Kaip jau ne
kartą minėta, metrikų knygose užfiksuoti ne visi palaidojimai, be to kartais iš įrašų neįmanoma nustatyti, kuriose
kapinėse asmuo buvo palaidotas. Pvz., nenurodytos kelių palaidojimų 1776, 1778, 1780, 1781, 1782, 1785 m.
vietos196. Bent dalis jų galėjo būti palaidoti Jonušavos kapinėse. 1782 m. įrašuose irgi nenurodytos palaidojimo
vietos: Jono Maršando (Jan Marchand) duktė Kristina (▲1782 03 20), bajoras Monkevičius (Monkiewicz, 1782 04
04) iš Monkiškių, Žemaičių distrikto senjoro Vilamovičiaus (Willamowicz) duktė Liudvika
(Ludwika
Willamowiczowna, †1782 07 11, ▲07 12)197. 1785 m. įraše apie katiliaus Reimano (Reiman) sūnaus Juzefo (▲
1785 03 10) palaidojimą irgi nenurodyta, kur jis buvo palaidotas198. 1786 m. įraše apie staliaus Fuchso (Fuchs)
sūnaus Karolio (▲ 1786 12 17) palaidojimą nurodyta, kad jis palaidotas „prie mūsų bažnyčios“ (przy zborze
naszym)199. Kokia bažnyčia turėta galvoje, neaišku.
Lentelė Palaidojimai Jonušavos kapinėse 1646–1803 m.
Metai

Skaičius (iš viso)

1646

4 (minimi dar 2 anksčiau palaidoti asmenys)

1647

2

1650

2

1651

1

1652

3

1653

2

1694

1

1695

3

1696

1

1698

1

1729

2

1731

1

1733

3

1746

1

1748

2

1751

1

1779

1

1799

1

LVIA, f. 606, ap. 1, b. 144, l. 85v.
LVIA, f. 606, ap. 1, b. 144, l. 85v.
193 LVIA, f. 606, ap. 1, b. 144, l. 856v.
194 1769 06 11. Kėdainiai. Žemaitijos distrikto sinodas, LMAVB, f. 267, b. 2944, l. 143.
195 LVIA, f. 606, ap. 1, b. 146, l. 214.
196 LVIA, f. 606, ap. 1, b. 146, l. 213v–214v, 215v, 217.
197 LVIA, f. 606, ap. 1, b. 146, l. 215v.
198 LVIA, f. 606, ap. 1, b. 146, l. 217.
199 LVIA, f. 606, ap. 1, b. 146, l. 217v.
191
192

30

1801

1

1802

2

1803

2

Lentelė sudaryta pagal: LVIA, f. 606, ap. 1, b. 144, l. 79–87; b. 146, l. 220v-221.
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4. Palaidojimai XVIII a. pab. – XIX a. vid.
XVIII a. pab. – XIX a. pr. visoje Europoje kapinės buvo iškeliamos iš miestų centrų, pradėta drausti laidoti
bažnyčiose, jų rūsiuose, šventoriuose200. Tas pats vyko ir Abiejų Tautų Respublikoje. Ypač rimtai tuo užsiimta
Keturmečio seimo metu. Bet ne visuomet perkelti laidojimus į kitas kapines tuoj pat pavykdavo. Pvz., Gardine
1792 m. pab. nepaisyta draudimo laidoti katalikų bažnyčios kriptose201.
Kėdainiuose buvo elgiamasi panašiai. 1792 m. evangeliko reformato garboriaus Beneičio sūnelis Johanas
Friderikas, išgyvenęs tik 6 dienas, pagal krikščioniškas apeigas buvo palaidotas kapuose už miesto „Varėnuose“,
parodytuose miesto magistrato pagal krašto valdžios nurodymą202.
Kur buvo tie Varėnai? Kraštotyrininkas St. Tijūnatis teigia, kad taip buvo vadinamos miesto ganyklos,
buvusios kairėje Nevėžio upės pusėje. Tačiau kitose savo veikalo vietose jis mini jonušaviečių pasakojimus apie
Varėnų mišką, Antrosios Jonušavos priekaimį Varėnus, tokio pat pavadinimo ganyklas, balas ir krūmus, taigi
teritoriją dešinėje upės pusėje203. Sprendžiant iš vėlesnių žinių būtent šiuose Varėnuose prie Smilgos upės –
dešiniojo Nevėžio intako – pradžioje ir buvo skirta vieta naujosioms evangelikų reformatų kapinėms. Šiuo metu
Varėnai – vos kelių namų kaimas prie pat Kėdainių miesto, prie kurio prasideda Smilgos upės intakas Klamputis.
1795 m. LDK buvo uždrausta laidoti visų konfesijų bažnyčiose, miestų ir miestelių kapinėse, pradėta steigti
nuo gyvenamųjų vietovių nutolusias viešas, parapines kapines. Pvz., Žemaitijos vyskupas tokius nurodymus
paskelbė 1795 m. gegužės 13 d.204, o Vilniaus – 1798 m. liepos 18 d.205 Draudimai buvo pritaikyti ir Kėdainių
evangelikų reformatų palaidojimams Didžiojoje bažnyčioje bei jos kapinėse. 1795 m. gruodžio 3 d. įraše apie
Jokūbo Minkerto (Jakub Minkert), Josvainių siuvėjo sūnaus, Dontuvos šaltkalvio mokinio mirtį Žemaičių distrikto
superintendentas kunigas Jonas Dijakevičius (Jan Dyjakiewicz) specialiai „atminčiai“ pažymėjo, kad jis yra
pirmasis, palaidotas naujosiose kapinėse valdžios skirtose evangelikų reformatų tikėjimo asmenims, esančiose
lauke prie Kropilų ribos važiuojant iš Kėdainių į Dotnuvą, kairėje kelio pusėje. Jos buvo nurodytos dvaro
pareigūnų206. 1796 m. balandžio 2 d. jose buvo palaidota Ona Marija Heimbacherienė (Anna Maria
Heimbacherowa)207.
Kur buvo Dotnuvos kelias ir Kropilai? Senasis Dotnuvos kelias iš Kėdainių į Dotnuvą ėjo kairiuoju Smilgos
krantu. 1821 m. Kėdainių žemėlapyje už Smilgos yra pažymėtas Peterburgo pašto kelias. Šiuo metu buvusioje jo
pradžioje šiaurės vakarinėje Kėdainių miesto dalyje yra Dotnuvos g., kurioje yra katalikiškos Šv. Juozapo parapijos
kapinės (Dotnuvos g. 49). Jose yra 1845 m. pastatyta istorizmo su neogotikos elementais Čapskių koplyčia su rūsiu
bei kolumbariumu208. St. Tijūnaitis mini Krapilų (Kropiły) kaimą bei palivarką, kuris irgi buvo kairėje Smilgos
upės pusėje priešais Bartkūniškius ir tokio paties pavadinimo pievą209. Šiuo metu Kropilai – vos kelių sodybų
kaimas 2 km. į šiaurės vakarus nuo Kėdainių miesto, netoli dar labiau nuo miesto nutolusio Bartkūniškių kaimo,
įsikūrusio dešinėje Smilgos pusėje.
Ar negalėjo būti evangelikams reformatams laidoti paskirtos būsimosios katalikiškos Dotnuvos g. kapinės,
kaip tuometinės viešosios miesto kapinės? Jos tuomet dar negalėjo būti šv. Juozapo parapijos kapinėmis. Pati
parapija 1832 m. buvo panaikinta, o šv. Juozapo bažnyčia tapo Josvainių parapijos filijine bažnyčia. Dar 1805 m.
inventoriuje dvejos jos kapinės lokalizuojamos tik jos šventoriuje. 1843 m. inventoriuje rašoma, kad pritaikant
pastatus kareivinėms jos buvo užverstos statybiniu laužu210. Taigi kapinės faktiškai buvo uždarytos. Kur tuomet
buvo laidojami dešinėje Nevėžio pusėje buvusių Kėdainių gyventojai katalikai? Tikėtina, kad tuomet naujosioms
kapinėmis ir tapo jau minėta teritorija prie Dotnuvos kelio, už Smilgos. Kaip žinoma, Šv. Jurgio bažnyčios
parapijos kapinės veikė kairėje Nevėžio pusėje, Kauno g. Tikėtina, kad XIX a. jose buvo laidojami abiejų miesto
dalių gyventojai.
Pagal lokalizaciją minėtosios naujosios evangelikų reformatų kapinės, atrodo, negalėjo būti būsimosios
stačiatikių kapinės. 1821 m. Kėdainių plane, kuriame dar toliau prie Smilgos, jos dešiniajame krante nurodytos
matyt, naujosios, apie 1785 m. praplėstos žydų kapinės, jos dar nepažymėtos. Jos, matyt, smarkiau išsiplėtė tik XIX
a. 3-5 dešimt. Šios kapinės yra pavaizduotos 1869 m. Jas šiame plane simbolizuoja stačiatikiški kryžiai (žr. iliustr.).
Jos pavaizduotos aukštėliau prie Smilgos upelio. Kaip minėta, šioje vietoje dabar yra stačiatikių kapinės (0, 6 ha

E. Kizik, Zakazy grzebania zmarłych w gdańskich kościołach i na cmentarzach przykościelnych w 1816 r. Początki zmian w kulturze
funeralnej XIX wieku, Nekropolie Pomorza, red. J. Borzyszkowski, Gdańsk 2012, s. 245–263.
201 J. Gordziejew, Komisje Porządkowe Cywilno–Wojskowe w Wielkim Księstwie Litewskim w okresie Sejmu Czteroletniego (1789–1792),
Kraków, 2010, p. 183–187.
202 „pogrzebione na Werenach, mogiłach za miastem, pokazanych przez szlach(etny) magistrat kiejdański, stosownie do woli rządowej
krajowej władzy“, LVIA, f. 606, ap. 1, b. 147, l. 219.
203 St. Tijūnaitis, Kėdainiai savo vietovardžiuose, p. 128–135, 152, 155.
204 V. Girininkienė, Vilniaus kapinės kultūriniu ir istoriniu aspektais, Logos, 2000, Nr. 22, p. 124–136; tos pačios, Vilniaus kapinės, Vilnius,
2004; R. R. Trimonienė, L. Prascevičiūtė, Senosios Radviliškio rajono kaimų kapinės. Mokslinis žinynas, Šiauliai, 2018, p. 20.
205 I. Rosołowski, O cmentarzach i grzebaniu zmarłych. III, Dwutygodnik Dyecezalny, 1913, nr. 5, p. 59.
206 „pogrzebiony jest pierwszy na nowym cmentarzu... dla zgromadzenia ewangelickiego reformowanego wyznania na polu przy granicy
kropilskiej, idąc z Kiejdan do Datnowa, z lewej strony gościnca“, LVIA, f. 606, ap. 1, b. 146, l. 220v.
207 LVIA, f. 606, ap. 1, b. 146, l. 220v.
208 Kapinių koplyčia. El. išteklius: https://kvr.kpd.lt/#/static–heritage–detail/bd0edd80–e097–4811–9dfa–4b51a75f1421.
209 St. Tijūnaitis, Kėdainiai savo vietovardžiuose.
210 S. Samalavičius, Buvusi šv. Juozapo bažnyčia ir varpinė Kėdainiuose. Istoriniai tyrimai. Istorinė apybraiža, Vilnius, 1977, VRVA, f. 1019,
nr. 2573, t. 2, p. 6, 20 ; R. Lebedytė, Vietinės reikšmės architektūros paminklas, buvusi Juozapo bažnyčia ir varpinė Kėdainiuose, Tarybų gt.
10. Meniniai tyrimai, Vilnius, 1978, ten pat, nr. 2574, p. 11–12.
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dydžio). Kraštotyrininkas St. Tijūnaitis XX a. vid. vadino jas Rusų kapais prie Smilgos, teigė esant „nelabai
senais“, nurodė, kad į ją veda Kapų (Pionierių) gatvė.
Neatmestina ir galimybė, kad minėtos „naujosios“ evangelikų reformatų kapinės, kurios neilgai trukus buvo
apleistos, iki šiol lieka neaptiktos.

Teritorija prie Smilgos upelio 1821 m. Kėdainių miesto plane.

Naujosios stačiatikių kapinės prie Smilgos upės 1869 m. Kėdainių miesto plane
1797 m. liepą Johana Nerlichaitė (Johana Nerlichowa, †1797 07 23, ▲ 07 24) buvo palaidota ne naujosiose
kapinėse, o kapinėse prie Didžiosios bažnyčios (na cmentarzu przy zborze Wielkim)211. 1800 m. vasario 5 d. mirusi
105 m. amžiaus sulaukusi, špitolėje gyvenusi našlė Fogelienė (Vogelowa) irgi buvo palaidota kapinėse prie
Didžiosios bažnyčios212. 1802 m. birželio 15 d. gimnazijos rektoriaus J. Molesono sūnus Adomas Jokūbas buvo

211
212

Ten pat.
LVIA, f. 606, ap. 1, b. 146, l. 221.
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palaidotas tose pat kapinėse „prie pamokslininkų vartelių po medžiu“ (przy fortce kaznodz(iejskiej) pod
drzewem“213. Tačiau, atrodo, tai buvo paskutinis palaidojimas jose.
Istorijos ratas savotiškai „apsisuko“ ir toliau laidota ne naujosiose kapinėse prie Smilgos ir, aišku, ne
Didžiojoje bažnyčioje ir jos kapinėse, o ... senosiose evangelikų reformatų kapinėse Jonušavoje. Deja, bažnytėlė
jau buvo sunykusi, todėl laidota tik kapinėse. 1799 m. jau minėtas kunigas Jonas Dijakevičius († 1799 01 01, ▲ 01
04) po laikino palaikų padėjimo miesto rūsyje Didžiojoje bažnyčioje, galiausiai buvo palaidotas Jonušavoje –
„kapinėse prie bažnytėlės“ (na cmentarzu przy zborku)214. Tose pačiose kapinėse 1799 m. gegužę buvo palaidota ir
Johana Polienė (Johana Pohlowa, ▲1799 05 17)215. 1801 m. balandį jose palaidota rotmistrų Volanų iš
Mantvidavos dukrelė Sofija (†1801 04 28)216.
1799–1829 m. evangelikų reformatų bažnyčios metrikų knygų įrašuose dažna nuoroda, kad velionis
palaidotas „kapinėse prie bažnytėlės“ (na cmentarzu przy zborku)217. Pvz., jose (przy zborku) 1802 m. rugsėjo 19 d.
be kunigo palaidota neteisėta (illegitimi thori) neįvardintos plytininkės (drukarzowej) dukrelė Marijona
(Mariana)218. 1803 m. gegužę ten pat irgi be kunigo buvo palaidota plytininko Karolio Beneičio žmonos
Beneitienės (ankstesniame įraše ji neįvardinta) neteisėta duktė Ona219. 1821 m. birželio 14 d. įraše, 1826 m.
gruodžio 1 d. ir 1828 m. gruodžio 21 d. įrašuose nurodyta „prie senosios bažnytėlės“ (przy zborku starym)220.
Nėra jokių duomenų, kad XVIII a. pab. – XIX a. pr. kur nors dvaro žemėse, pvz., prie Smilgos upelio, būtų
pastatyta kokia nors dar viena evangelikų – reformatų bažnytėlė. Todėl daugelį kartų minimą „bažnytėlę“ tenka
tapatinti su jau daugelį kartų minėta Jonušavos evangelikų reformatų kapinių bažnyčia (koplyčia). Kartais netgi
nurodyta, kad velionis buvo palaidotas kapinėse „prie lietuviškos bažnyčios“ ar „prie buvusios lietuviškos
bažnyčios“. Štai 1808 m. rugsėjį stalius Johanas Bergmanas (Johan Bergman, †1808 09 25, ▲ 09 27) dukters
prašymu liuteronų ir evangelikų – reformatų kunigų buvo palaidotas „kapinėse prie lietuviškos bažnyčios“ (na
cmentarzu przy kościele litewskim)221. Anałogiškai įvardintas 1819 m. sausio mėn. palaidojimas222. Du 1820 m.
birželio ir 1821 m. birželio mėn. palaidojimai lokalizuoti „kapinėse prie senosios bažnytėlės“ (na cmentarzu przy
zborku starym)223. 1823 m. balandžio 20 d. įraše kunigas Rapolas Daunoras pažymi, kad asmuo „palaidotas
kapinėse, kur seniau buvo lietuviška bažnyčia“ (na cmentarzu, gdzie był dawniej kościół litewski“). 1828 m. sausio
7 d. ir gruodžio 3 d. įrašuose, padarytuose kunigo J. Molesono, irgi pažymėta: „kapinėse prie buvusios lietuviškos
bažnyčios“ („na cmentarzu przy kościele byłym litewskim)224.
Tačiau viename 1802 m. liepos 15 d. įraše, 1830 – 1845 m. metrikų knygose palaidojimai lokalizuojami jau
„pilies kapinėse“ (na cmentarzu zamkowym)225. Kokios tai kapinės? Vėl gi galima teigti, kad tai buvo tos pačios
Jonušavos evangelikų reformatų kapinės, tik skirtingai vadinamos. 1802 m. liepos 15 d. jose buvo palaidotas bajorų
Volanų sūnus Steponas (1802 07 15)226. Aukščiau minėta, kad 1801 m. balandį jų duktė buvo palaidota „kapinėse
prie bažnytėlės“. Sunku įsivaizduoti, kad brolis ir sesuo būtų palaidoti skirtingose kapinėse.
Vadinasi, nors senoji bažnytėlė XIX a. pirmame ketvirtyje buvo apleista, joje nevyko pamaldos, bet ji dar
nebuvo visiškai išnykusi. Pagal ją ar jos griuvenas kapinėse dar buvo orientuojamasi. Vis tik 1818 m. Kėdainių
valdos inventoriuje aiškiai rašoma, kad mieste yra viena evangelikų reformatų bažnyčia227. O „pilies kapinėmis“
Jonušavos evangelikų reformatų kapinės galėjo būti vadinamos ir dėl to, kad veikė buvusioje dvaro žemėje, netoli
buvusių rūmų, kitaip „pilies“. Be to, „pilimi“ galėjo būti vadinami ne tik buvę Radvilų rūmų griuvėsiai, bet ir su
jais besiribojusi aplinkinė teritorija. Viename 1832 m. sausio įraše aiškiai nurodyta: „pilies kapinėse arba prie
bažnytėlės“ (na cmentarzu zamkowym czyli przy zborku)228. Taigi jos buvo aiškiai tapatinamos pačių amžininkų.
1845 m. įrašas „na mogile zamkowej“ irgi nurodo į tas pačias kapines.
Taigi, akivaizdu, kad evangelikai reformatai vėl pradėti laidoti Jonušavos kapinėse. Jos negalėjo būti
didesniu kliuviniu, kadangi buvo įsikūrusios kiek atokiau nuo miesto centro, o sklypas teisiškai priklausė (ir
priklauso?) evangelikų reformatų bendruomenei. Labai sumažėjus tikinčiųjų skaičiui kapinėse per metus
vidutiniškai buvo palaidojami vos keli asmenys. Panašiai toliau buvo laidojama ir netoli buvusiose kitose –
evangelikų liuteronų kapinėse Jonušavoje229.
Svarbu pažymėti, kad priešingai nei kai kuriose kitose vietovės, šių dviejų konfesijų kapinės Kėdainiuose
nebuvo sujungtos.
LVIA, f. 606, ap. 1, b. 146, l. 221.
LVIA, f. 606, ap. 1, b. 146, l. 221.
215 LVIA, f. 606, ap. 1, b. 146, l. 221.
216 LVIA, f. 606, ap. 1, b. 146, l. 221.
217LVIA, f. 606, ap. 1, b. 146, l. 220v–227v.
218 LVIA, f. 606, ap. 1, b. 146, l. 221.
219 LVIA, f. 606, ap. 1, b. 146, l. 221. Pats garborius ir plytinės savininkas K. Beneitis (1807 05 17, 05 18) jo prašymu liuteronų kunigo buvo
palaidotas liuteronų kapinėse, LVIA, f. 606, ap. 1, b. 146, l. 221.
220 LVIA, f. 606, ap. 1, b. 146, l. 225v, 226, 226v.
221 LVIA, f. 606, ap. 1, b. 146, l. 222v.
222 LVIA, f. 606, ap. 1, b. 146, l. 225.
223 LVIA, f. 606, ap. 1, b. 146, l. 225v.
224 LVIA, f. 606, ap. 1, b. 146, l. 226v.
225 LVIA, f. 606, ap. 1, b. 146, l. 227–227v; b. 147, l. 72–73, 221; b. 148, l. 90v–92.
226 LVIA, f. 606, ap. 1, b. 146, l. 221.
227 AGAD, AR, dz. 25, nr. 1667, l. 1v.
228 LVIA, f. 606, ap. 1, b. 147, l. 72.
229 H. Grinevičius, Memorialiniai paminklai Kėdainiuose, Muziejai ir paminklai, Vilnius, 1963, p. 137–140; to paties, „Vokiečių“ kapinių
likimas, Kėdainių garsas, 1991 09 21, 09 24; to paties, Evangeliškųjų kapinių likimas, Lietuvos evangelikų kelias, 1992, Nr. 3, p. 14–18
213
214
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Lentelė Palaidojimai evangelikų reformatų kapinėse Jonušavoje 1804–1864 m.
Metai

Skaičius

1804

1

1805

4

1806

2

1807

12

1808

6

1809

5

1810

2

1811

6

1812

3

1813

3

1814

1

1815

3

1816

2

1817

1

1818

3

1819

4

1820

1

1821

1

1822

1

1823

3

1824

–

1825

1

1826

1

1827

3

1828

3

1829

1

1830

2

1831

7 (siautė pastaba: choleros epidemija)

1832

2

1833

1

1834

2

1835

1

1836

3

1837

4

1838

5

1839

4

1840

3

1841

1

1842

3

1843

1

1844

3
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1845

2

1846

3

1847

2

1848

7

1849

3

1850-1851

2

1853

3

1855

2

1856

3

1857-1858

2

1859

1

1860

3

1861-1863

2

1864

4

Lentelė sudaryta pagal: LVIA, f. 606, ap. 1, b. 147, l. 72–73; b. 148, l. 90v-92v; b. 149, l. 57v-61.
Pavienių palaidojimų šiose kapinėse pasitaikė ir XX a. pirmoje pusėje. Pvz., jose 1929 m. buvo palaidotas
Jonas Plepys (žr. žemiau), Biržų klebono Fridricho Barnėlio (jaunesniojo) į paskutinę kelionę palydėtas 1936 m.
gegužę miręs buvęs dotnuviškis gydytojas Jokūbas Plepys (1867–1936 05 03, ▲05 06 )230, tragiškais 1940 m. –
Mykolas Mekas (žr. žemiau).

Jo tėvas buvo Jonas Plepys, motina Barbora. Našlė Olga Petkevičaitė 1926–1939 m. dirbo Dotnuvos vaistinės provizoriaus padėjėja,
LVIA, f. 1926, ap. 1, b. 1, l. 1a, 9; R. Tamašausko 2020 04 27 informacija.
230
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5. Antkapiniai paminklai
Evangelikų reformatų laidojimo paminklai paprastai būdavo kuklesni nei katalikų ar liuteronų. Žinoma, daug
priklausė nuo mirusiojo socialinės padėties bei jo giminaičių finansinių galimybių. Jau minėta, kad XVII a. pirmoje
pusėje Jonušavoje buvo Girdvilų koplyčia. Deja, apie jos išvaizdą nieko nežinome. Tikėtina, kad buvo medinė.
Neišliko duomenų ir apie palaidojimus pačioje Jonušavos bažnyčioje. Žymesnių pasauliečių ir dvasininkų
palaidojimai galėjo būti pažymėti bent jau kukliomis antkapinėmis (akmeninėmis ar geležinėmis) plokštėmis su
trumpomis epitafijomis. Neaišku, ar bažnyčioje buvo kabinamos bajoriško kilmės mirusiųjų vėliavos (chorągiew
pogrzebowa, nagrobna) su herbais – šie laidojimo paminklai buvo būdingi visoms krikščioniškoms konfesijoms.
Taip pat neišliko duomenų apie laidotuvių portretus ir kt. Matyt, daugelis laidojimo paminklų Jonušavos bažnyčioje
ir jos kapinėse sunyko palaipsniui. Gal būt sugriuvus bažnčyiai kai kurie antkapiniai artefaktai XVIII a. pab. – XIX
a. pr. galėjo būti perkelti į Didžiąją bažnyčią. Taip galvoti leidžia duomenys apie varpų ir kitų infrastruktūros
dalykų perkėlimą, vykusį dar anksčiau.
XX a. pradžioje Jonušavos kapinėse dar stovėjo kunigo Tito Romano Kurnatausko (Tytus Kurnatowski,
1800–1844)231, dviejų Gruževskių šeimos astovų – Vaclovo Gruževskio (1854–1859) ir Zigmunto Gruževskio
(1812–1886) antkapiai. Z. Gruževskio antkapyje buvo išraižyta Šv. Rašto Dovydo psalmės (XXIII.1) eilutė:
„Viešpats yra mano Ganytojas, – man nieko netrūksta“ (Pan jest pasterzem moim, na niczem mi nie zejdzie).
Žinome ir tėvo bei sūnaus Marševskių paminklo užrašus: „Tu spoczywają zwłoki ś.p. ojca Józefa ur. 1807 r. zm.
1877 r. i syna Adolfa ur. 1846 zm. 1869 Marszewskich“232.
Kapines Jonušavoje XX a. vid. trumpai paminėjo kraštotyrininkas St. Tijūnaitis. Jis rašė: „Prie Didžiosios,
buvusios Pilies gatvės, priešais cerkvės sodybą, aukštame šlaito krante stūkso kalvinų kapai dešimties arų plotu.
Kapuose ošia keliolika medžių, tarp jų viena stora liepa ir juoduoja akmeniniai antkapiai: tėvo Juozo 1807–1877 ir
sūnaus Adolfo 1846–1869 Marševskių, Jono Plepio 1846–1929, […], Karolio Nerecko † 1860 [čia suklysta, turi
būti Nerlicho–A.R.] ir Mykolo Meko 1871–1940. Iš dviejų šonų kapus supa sienomis prisišlieję namai, iš trečiojo –
Didžioji gatvė, iš ketvirtojo – Vyšnių gatvės sklypai“233.
Jau analizuotoje 1938 m. Gedimino g. buvusio mūrinio namo, kuriame veikė kiaušinių supirkimo punktas,
nuotraukoje (žr. aukščiau) prie pat rytinės namo sienos matyti geležinio kryžiaus fragmentas. O svarbiausia,
skaitmeniškai apdorojus nuotrauką, kairėje dalyje išryškėja įspūdingo baltos spalvos antkapinio paminklo
siluetas234 (žr. žemiau). Matyt, tai vienas iš tuomet dar stovėjusių antkapinių paminklų, galbūt Gruževskių.

Žemaitijos distrikto vice–superintendentas, Kėdainių gimnazijos mokytojas T. R. Kurnatauskas, († 1844 10 08, ▲ 10 13, palaidotas „na
cmentarzu zamkowym). Šalia tėvo buvo palaidota ir jo duktė Konstancija (Konstancja Kurnatowska, † 1845 11 08, ▲ 11 18, dėl auglio (z
wrzodu), 8 mėn. amžiaus, LVIA, f. 606, ap. 1, b. 148, l. 92–92v. Apie jį plačiau: K. Misius, Kražių mokykla ir gimnazija 1773–1844 metais,
Vilnius, 2015, p. 215; E. Cherner, Słownik biograficzny duchownych ewangelicko–reformowanych. Duchowieństwo Jednoty Litewskiej i
Jednoty Wileńskiej 1815–1939, p. 215–217. Autorė nurodo, kad palaidotas „na cmentarzu zamkowym“, tačiau nepaaiškina, kokios tai
kapinės.
232 S. Tijūnaitis, Kėdainiai savo vietovardžiuose, p. Apie J. Marševskį, buvusį evangelikų reformatų djakoną ir kėdainietį mokytoją, plačiau
žr. E. Cherner, Słownik biograficzny duchownych ewangelicko–reformowanych. Duchowieństwo Jednoty Litewskiej i Jednoty Wileńskiej
1815–1939, p. 251–253. Jo žmona buvo evangelikė liuteronė, turėjo penkis vaikus. Vienas iš jų sūnus Adolfas Bogumilas (1846–1869).
Deja, antkapyje nepaminėti keli kiti mažamečiai vaikai, mirę ir palaidoti Kėdainiuose, neabejotinai, šalia. Deja, autorė tenurodė, kad J.
Marševskis palaidotas „na miejscowym cmentarzu“.
233 S. Tijūnaitis, Kėdainiai savo vietovardžiuose, p. 95. Kitoje rankraščio vietoje J. Marševskio ir A. Marševskio antkapius autorius priskiria
liuteronų kapinėms: Jozef Maroszawski 1807–1877, Adolf Maroszawski 1846–1869 (lenkų kalba), ten pat, p. 91.
234 Kėdainių šimtmetis fotografijose. 1918–2018, p. 49. Už nuotraukos nurodymą ir pasiūlytą interpretaciją dėkoju archeologui A.
Juknevičiui ir istorikui V. Baniui.
231
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m.

Išdidintas fragmentas. Mūrinis namas Gedimino g. (Kėdainių pieninės kiaušinių supirkimo punktas). 1938

Kaip matyt, St. Tijūnaičio rašant tekstą Gruževskių antkapių kapinėse jau nebebuvo, o prisidėjo XX a. 3 – 4
dešimt. mirusių J. Plepio ir M. Meko antkapiai. Užfiksuotas ir XX a. pradžioje kažkaip nepastebėtas K. Nerlicho
antkapis. Deja, skirtingai nei evangelikų liuteronų bažnyčių antkapių atveju, minėtų epitafijų St. Tijūnaitis
nenurašė. Taip pat ir nenufotografavo.

1962 m. Kėdainių miesto generalinio plano esamos padėties analizė. Autoriai archiotektai K. Šešelgis ir V.
Miliūkštis. Ištrauką parengė architektas V. Kundrotas. Geltona spalva pažymėta kapinių teritorija.
Kada šios kapinės oficialiai buvo uždarytos (jeigu toks teisės aktas apskritai buvo), neaišku. 1962 m.
Kėdainių miesto generalinio plano esamos padėties analizėje, kurią parengė architektai Kazimieras Šešelgis ir V.
Miliūkštis. Ištrauką parengė architek
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Po II pasaulinio karo sovietmetyje statant Kėdainių vykdomojo ir partijos komitetų rūmus (pastatyti 1977
m.) bei garažus (pastatyti 1980 m.) buvo sunaikinti ir paskutiniai kapinių likučiai. Atrodo, kad daugelis antkapių
jau buvo sunykę dar iki to. Pasak V. Berlėtaitės, „kalvinų kapai galėjo būti, kur savivaldybės garažai... kieme rado
kaulų. Bet niekas tada dėmesio nekreipė“235. Tik Kėdainių gimnazijos absolvento ir mokytojo, kunigo ir lietuvių
raštijos veikėjo Karolio Nerlicho (1808–1860)236 antkapis 1965 m. buvo perkeltas į evangelikų liuteronų kapines.
Pasak kraštotyrininko H. Grinevičiaus, pačių palaikų perlaidoti nebuvo leista237.

Buvusių evangelikų refomatų kapinių Jonušavoje teritorijos užsatymas XX a. 7-8 dešimt. vid. Schemos
autorius architektas Vytautas Kundrotas.
Apie 1989 m. paveldosaugininkės Violetos Berlėtaitės iniciatyva buvusioje kapinių vietoje buvo pastatytas
paminklas (aut. Pranas Žlabeckas) evangelikų reformatų dvasininkams Adomui Rasijui (apie 1575–1627/1628) ir
Samueliui Tamošauskui (apie 1605–1650). Lauko granito akmuo jam atgabentas iš Plinkaigalio238.
Buvusios paveldosaugininkės Violetos Berlėtaitės teigimu, neveikiančios kalvinų kapinės į saugotinų
kultūros paveldo objektų sąrašą nebuvo įtrauktos, nes „nebūta jokių dokumentų, o Vilnius be jų - nė žingsnio“239. Į
kultūros vertybių registrą senųjų kapinių vieta buvo įtraukta tik 2016 m.240

V. Berlėtaitės prisiminimai. 2020 04 09. R. Tamašausko informacija.
Cherner, Słownik biograficzny duchownych ewangelicko–reformowanych. Duchowieństwo Jednoty Litewskiej i Jednoty Wileńskiej
1815–1939, p. 293–295.
237 H. Grinevičius, „Vokiečių“ kapinių likimas, p. 2.
238 Deja, paminklas skirtas tik dviems iškiliems evangelikų reformatų dvasininkams. Paminkliniame užraše nurodytas evangelikų reformatų
bažnyčios buvimo šioje vietoje faktas, tačiau kapinės nepaminėtos. Ar apie 1627 / 1628 m. miręs A. Rasijus buvo palaidotas šiose kapinėse,
neaišku.
239 V. Berlėtaitės prisiminimai. 2020 04 09. R. Tamašausko informacija.
240 Kėdainių evangelikų reformatų senųjų kapinių vieta. El. išteklius: https://kvr.kpd.lt/#/static–heritage–detail/B97ADDE9–DBCB–4F92–
9307–C8E816757D05/true.
235

236E.
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Paminklas evangelikų reformatų dvasininkams Adomui Rasijui (apie 1575–1627/1628) ir Samueliui
Tamošauskui (apie 1605–1650) buvusių evangelikų reformatų kapinių vietoje. Apie 1989 m. Autorius Pranas
Žlabeckas.

Evangelikų reformatų kunigo, lietuvių raštijos veikėjo Karolio Nerlicho (Karol Nerlich, 1808-1860)
antkapinis paminklas buvusiose Kėdainių evangelikų liuteronų kapinėse, H. Grinevičius, Memorialiniai paminklai
Kėdainiuose, Muziejai ir paminklai, Vilnius, 1963, p. 67. XX a. 6 – 7 deš. nuotrauka.
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Evangelikų reformatų kunigo, lietuvių raštijos veikėjo K. Nerlicho antkapis (kairėje) buvusiose Kėdainių
evangelikų liuteronų kapinėse. 2019 m. nuotrauka.
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IŠVADOS
1. Evangelikai reformatai Kėdainiuose buvo laidojami keliose vietose. Apie XVI a vidurį – XVII a. 3
dešimt. tai buvo daroma buvusios katalikiškos šv. Jurgio bažnyčios kapinėse, kairėje Nevėžio upės pusėje. XVII a.
3 dešimt. pabaigoje – XX a. vid. buvo laidojama naujai įsteigtose evangelikų reformatų kapinėse Jonušavoje ir jose
pastatytoje kapinių bažnyčioje (koplyčioje) netoli dvaro. Nuo XVII a. 6 dešimt. iki pat XVIII a. pab. svarbiausia
laidojimo vieta buvo evangelikų reformatų Didžioji evangelikų reformatų bažnyčia ir kapinės prie jos miesto
centre. Uždraudus laidojimus mieste, nepaisant valdžios nurodymų XVIII a. pab. pradėti laidoti evangelikus
reformatus naujose kapinėse už miesto, negausūs palaidojimai savotiškai sugrįžo į seniausiais atskiras Jonušavos
evangelikų reformatų kapines.
2. Jonušavos kapinės buvo įsteigtos 1627 m. pabaigoje – 1628 m. pradžioje. Nuo profanavimo, kaip ir kitų
konfesijų atveju, jos buvo saugomos aptveriant medine tvora. Būta projektų apsaugoti jas pylimo pagalba, tačiau
jo atsisakyta. Būta laikotarpių, kada dėl lėšų stygiaus nebūdavo jokio apsaugos, o kapinės būdavo profanuojamos
per jas išvažinėjant kelius. Kapinės lokalizuojamos arti Radvilų dvaro, kairėje į Jonušavą kylančios Didžiosios g.
pusėje. XX a. vid. jų teritorija užėmė 10 arų plotą. XVII a. 5 dešimt. jose buvo Gerdvilų koplyčia.
3. Jonušavos kapinių bažnyčia buvo pastatyta 1629 m. vakarinėje kapinių dalyje, prie būsimosios Dvaro g. Ji
buvo „prūsiško mūro“, tikėtina, fachverkinė. Didžiojoje bažnyčioje išlikusi 1629 m. memorialinė lenta yra susijusi
su šios bažnyčios statybos pradžia, o ne su Jonušavos bažnyčios statybomis. Pastaroji turėjo atlikti specifinę –
nedidelės kapinių bažnyčios (koplyčios) funkciją, o Didžioji – būti daugiafunkciniu kulto objektu. Jos statyboms
užsitęsus iki 1652 m. Jonušavos bažnyčia irgi tapo pilnaverčiu kulto objektu. Taip galima paaiškinti dviejų
bažnyčių vienoje nedidelėje bendruomenėje pastatymą. Jonušavos bažnyčia nebuvo „uždaryta“ ir vėliau. Joje taip
pat buvo ir laidojama. Tyrimo duomenys leidžia diskutuoti su teiginiu, kad ji iš pat pradžių buvo „lietuviška“. Tokia
ji tapo tik XVIII a. Su petraukomis Jonušavos bažnyčia funkcionavo iki pat 1785 m. Įvairiuose XIX a. pirmos
pusės metrikų knygų įrašuose ji vadinama „buvusia lietuviška“ bažnyčia, pagal ją nurodoma palaidojimų vieta.
4. Architektūros istoriko Wojciecho Boberskio paskelbtą ir Slucko evangelikų reformatų bažnyčiai priskirtą
XVII a. I pusės projektinį brėžinį galima priskirti Kėdainių Jonušavos bažnyčiai.
5.Jonušavos bažnyčioje ir kapinėse XVII a. 3 dešimt. pab. – XX a. vid. buvo laidojami įvairios tautinės
tapatybės evangelikai reformatai – škotų, vokiečių, lietuvių ir kt. kilmės asmenys. Fragmentiškai išlikusiais metrikų
knygų įrašų duomenimis, XVII a. pab. – XIX a. vid. jose kasmet buvo palaidojami vos 2-3 asmenys. Iš jose
buvusių antkapinių paminklų – XX a. rašytiniuose ir ikonografiniuose šaltiniuose fiksuojami keli tokie. Fiziškai
išliko tik vienas – evangelikų reformatų dvasininko Karolio Nerlicho (1808–1860) memorialinis paminklas, 1965
m. perkeltas į evangelikų liuteronų kapines.
6.Kėdainių tyrimo rezultatai neleidžia sutikti su istoriografijoje išsakytu teiginiu, kad evangelikai laidotuvių
vietos nesureikšmindavo, o jų kapinės paprastai būdavo iškeliamos už miesto. Analizė atskleidė, kad bent jau
Kėdainiuose Jonušavos kapinių atsiradimas buvo priverstinis veiksmas, padarytas praradus šv. Jurgio bažnyčią.
Vėliau dar vienos kapinės buvo įsteigtos ir pačiame miesto centre. Galima teigti, kad laidojimo vietos vis tik
būdavo įamžinamos įvairiais laidojimo paminklais, kad ir kuklesniais, lyginant su katalikų ar liuteronų. Be to, daug
lėmė asmenų socialinė padėtis bei giminaičių ekonominės galimybės. Tačiau akivaizdu, kad didesniems
apibendrinimams būtina atlikti kitų LDK evangelikų reformatų laidojimo vietų analizę.
7. Teritorijoje, kurioje buvo Jonušavos evangelikų reformatų kapinės ir stovėjo bažnyčia, derėtų atlikti
archeologinius bei antropologinius tyrimus. Jų rezultatai galėtų papildyti ir patikslinti istorinių tyrimų duomenis,
padėti nustatyti buvusios bažnyčios vietą bei dydį, kapinių perimetrą, suteikti įvairių duomenų apie išnykusius
laidojimo paminklus.
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Konferencija ir diskusija

Radvilų mauzoliejai: erdvės, palaikai, daiktai.
Dubingių ir Kėdainių atvejai
2021 m. gegužės 28 d. / 13.00 val.
nuotolinis renginys

Renginys skirtas pasidalyti senais ir naujais atradimais tiriant didikų Radvilų palaidojimo vietas Dubingių ir
Kėdainių evangelikų reformatų bažnyčiose, pristatyti laidojimo kriptų tyrimų praktikas, problemas ir
perspektyvas Lietuvoje.

PROGRAMA:
Įžanginis žodis:
• dr. Loreta Skurvydaitė / Vilniaus universiteto Istorijos fakulteto dekanė
• Rimantas Žirgulis / Kėdainių krašto muziejaus direktorius
Pranešimai:
• Laidojimo kriptų tyrimai Lietuvoje: patirtys ir tendencijos / dr. Justina Poškienė
• Bažnyčia kaip laidojimo erdvė: istoriko perspektyva. Dubingių ir Kėdainių atvejai / dr. Aivas Ragauskas
• Bažnyčia kaip laidojimo erdvė: archeologo perspektyva. Dubingių ir Kėdainių atvejai / prof. Albinas Kuncevičius
• Bažnyčia kaip laidojimo erdvė: istoriko perspektyva. Nesvyžiaus atvejis / dr. Martynas Jakulis
• Antropologiniai tyrimai: nuo Dubingių iki Kėdainių. Naujos galimybės? / dr. Justina Kozakaitė
• Daiktai kriptose: tyrimų patirtys / aukšč. kat. restauratorė Vytautė Lukšėnienė
• Reprezentacijos: atmintis, edukacija, lankytojai / Kėdainių krašto muziejaus direktorius Rimantas Žirgulis
Apibendrinimai ir diskusija:
• moderuoja prof. Albinas Kuncevičius

Planuojama renginio trukmė: 13.00–16.00 val.
Renginys bus tiesiogiai transliuojamas ir įrašomas.
Daugiau informacijos: Salvijus Kulevičius, tel. 8 614 74265, el. paštas salvijus.kulevicius@if.vu.lt.
Nuotolinis prisijungimas:
• dalyvius ir klausytojus prašytume iš anksto užsiregistruoti https://forms.gle/Xzug1tWFuLidYXdf8 arba
lijana.minikovic@if.vu.lt; registracija vyksta iki 2021 m. gegužės 26 d. 24.00 val.;
• renginys vyks nuotoliniu būdu (Zoom platforma); informaciją apie prisijungimą atsiųsime registracijos metu Jūsų
nurodytu el. paštu;
• dalyvius ir klausytojus prie renginio prašytume prisijungti 12.50–13.00 val.
Organizuojama įgyvendinant 2014–2020 m. Europos kaimynystės priemonės Latvijos, Lietuvos ir Baltarusijos
bendradarbiavimo per sieną programos projektą „Kunigaikščių Radvilų paveldo Kėdainiuose ir Nesvyžiuje
išsaugojimas bei pritaikymas turizmo reikmėms“ (ENI-LLB-1-109).

Organizatoriai:

Finansuoja:

1931–1939 – Arkikatedra restauruojama,
1931–1932 – atliekami tyrimai (vadovauja
Stepono Batoro universiteto profesorius,
konservatorius Juliusz Kłos).

1931 rugsėjo 21 d. Arkikatedroje aptikti
karališkieji palaidojimai (Ldk ir Lenkijos
karalius Aleksandras, dvi Žygimanto
Augusto žmonos Elžbieta Habsburgaitė ir
Barbora Radvilaitė, taip pat urna su
karaliaus Vladislovo Vazos širdimi).

1933 m., minint 300-ąsias fundatoriaus
mirties metines, buvo atnaujinta Sapiegų
šeimos kripta Šv. arkangelo Mykolo
bažnyčioje.

•

•

•

Vilniaus Arkikatedra bazilika, Šv.
arkangelo Mykolo bažnyčia

www.bpmuziejus.lt/sv-mykolo-baznycia

Lietuvos Dailės muziejus, www.limis.lt; Barbora Radvilaitė, 1931 m. J.
Bulhako nuotrauka

justina.poskiene@if.vu.lt

Radvilų mauzoliejai: erdvės, palaikai, daiktai. Dubingių ir Kėdainių atvejai
2021-05-28

Vilniaus universitetas, Istorijos fakultetas, Archeologijos katedra

Justina Poškienė

Laidojimo kriptų tyrimai Lietuvoje: patirtys ir
tendencijos

•

•

•

•

•

•

1944 m. pirmasis žinomas apžiūros
aktas: Požemiuose yra pilna
medinių karstų sukrautų į didelę
krūvą dešinėje pusėje tuoj įėjus į
požemius iš Šv. Ignoto gatvės
(Kultūros paminklų apsaugos
įstaigos viršininkas Adolfas
Nezabitauskis, Vilniaus miesto
muziejaus direktorius V.
Goštautas).

Apie 1935 m. “tyrinėja” Stepono
Batoro universiteto Akademinis
Valkatų klubas (Akademicki Klub
Włóczęgów);
1944 m. nacistinės Vokietijos
okupacijos metu rūsius bandoma
pritaikyti slėptuvėms nuo
bombardavimų.

Šv. Dvasios bažnyčia, Vilnius

1859 m. “Przechadzki po Wilnie i
jego okolicach” (minimi Vilniaus
Šventosios Dvasios bažnyčios
(Dominikonų vienuolynas) rūsiuose
ir Vilniaus Stanislovo ir Šv.
Vladislovo arkikatedroje bazilikoje
esantys palaidojimai).
1882 m. “Groby wielkoksiążęce i
królewskie w Wilnie”, skirtą
palaidojimams Vilniaus
Arkikatedroje bazilikoje.
1873 m. - E. Tiškevičius „Groby
rodziny Tyszkiewieczów“.

Lietuvos nacionalinis dailės muziejus, www.limis.lt; Edmundas Zdanovskis,
Boleslava Zdanovska, XX s. ketvirtas deš.

Pradžia: Adam Honory Kirkor, (1819–1886), Eustachy Tyszkiewicz (1814-1873)

•

•

•

•

•

•
•

•

Mumija iš Šv. Dvasios bažnyčios. Kiril Cachovski. The Lithuanian Mummy Project,
2015, https://www.nytimes.com/2017/06/02/science/mummies-smallpox-vilniuslithuania-crypt.htm

R. Žukovskio nuotrauka, Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje, 2005.

XX a. septintas deš., Kėdainių krašto muziejus, www.limis.lt

Kėdainių krašto muziejus, www.limis.lt; A. Meištavičius, XX a. ketvirtas deš.

1962 m. surašytas naujas apžiūros aktas;
1963 m. – sovietinės valdžios planai
įrengti ateistinį Inkvizicijos muziejų;
1963 m. – komisija, atsakinga už
požemių tvarkymo darbų etapus ir jų
organizavimą; pagrindiniai uždaviniai:
pasitelkti teismo medicinos ekspertą, kad
šis nustatytų palaikų amžių, mirties
priežastį ir kt.;
1963 – 1964 m. archeologo V. Daugudžio
ir teismo mediko J. Markulio ataskaitoje
užfiksuoti 474 suaugusiųjų ir 85 vaikų
palaikai.
Grįžta 2005, 2009 m. Baigti tvarkyti 2011
m. (antropologas – prof. Rimantas
Jankauskas).
Išsamesnei apžiūrai paimtos 23
geriausiai išlikusios mumijos.
Likę kaulai buvo surinkti iš viso požemio
ir perlaidoti vienoje iš kriptų.

Šv. Dvasios bažnyčia

Susirūpinus avarinės būklės
bažnyčia, bandymai sutvarkyti ir
Radvilų giminės palaidojimus:
1920 m. birželio 22 d. laiškas
Ponui Švietimo Ministeriui,
kuriame minimi Radvilų grabai su
kūnais (KPC archyvas).

Evangelikų reformatų
bažnyčia, Kėdainiai

•

•

•

Palaikų sutvarkymas ir (ar)
įamžinimas;
Palaidotųjų asmenų
identifikavimas;
Informacijos apie palaidojimus
rinkimas, kontekstiniai tyrimai
(rašytinių duomenų patikrinimas ir
papildymas, duomenų apie
praeityje gyvenusių žmonių
antropologiją, gyvenseną, kostiumo
istoriją, laidojimo tradicijas
kaupimas ir tyrimai, pan.).

Palaidojimų tyrimų tikslai:

1967 m. Tolminkiemio (Čistyje Prudy) tyrimai

Tyrimų objekto specifika reikalauja kompleksinio požiūrio:
identifikacija – ne tik antropologiniai tyrimai; kontekstiniai istorijos, menotyros tyrimai;
poreikis konservuoti/restauruoti palaidojimuose aptikus artefaktus;
mirusiųjų (mumifikuotų) kūnų išsaugojimo ir priežiūros klausimai;
apsaugos ir eksponavimo klausimai;
“taikomųjų” ir “fundamentinių” tyrimų santykis, (...).

Susidomėjimas bažnyčių tyrimais ir jų
kriptose esančiais palaidojimais: XIX a. II
p.–3 dešimtmetis;
Darbai, kuriais siekiama sutvarkyti
palaidojimus, restauruoti bažnyčių
pastatus: XX a. 3–4 dešimtmetis;
Tikslingi tyrimai (archeologiniai ir
antropologiniai), kuriais siekiama ištirti
bažnyčių rūsius kartu su palaidojimais,
pritaikyti lankymui: nuo XX a. 7
dešimtmečio;
Konservuojami ir restauruojami
palaidojimai (sarkofagai, karstai),
esantys bažnyčių rūsiuose (nuo XX a. 9
dešimtmečio);
Kompleksiniai, tarpdalykiniai palaidojimų
tyrimai ir tvarkybos darbai – XXI a.
Antropologinius tyrimus „keičia“
bioarcheologija.

Sudaryta speciali poeto palaikų Tolminkiemyje paieškų
komisija.
Archeologinių tyrimų vadovas – A. Tautavičius.
Palaikai tyrinėti teismo medikų ir antropologų (J. A.
Markulis, G. Česnys).
Archeologas, plastinės rekonstrukcijos specialistas V.
Urbanavičius atliko poeto veido rekonstrukciją.
Visuomenei buvo paskelbti šių tyrimų duomenys.

•
•
•
•
•

•

•

•

•

•

Bažnyčių ir jose esančių
kriptų tyrimų tendencijos:

A. Kuncevičiaus nuotraukos; Atnaujintos kriptos nuotrauka:
https://kedainiumuziejus.lt/padaliniai/kunigaiksciu-radvilu-mauzoliejusevangeliku-reformatu-baznycioje/

Evangelikų reformatų bažnyčia, Kėdainiai

Česnys G., Jankauskas R., Urbanavičius
V. Queen Barbora Radvilaitė: Review of
Remains and Reconstruction of
Documentary Portrait // Acta Medica
Lituanica. – 2001, Suppl. 8, p. 18-24

Archeologiniai tyrimai 1956, 19691970, 1974, 1976, 2001, 2003-2004
ir kt. metais, išsamiausi kriptų ir
palaidojimų kompleksiniai tyrimai
atlikti 1984 –1988 m.
Archeologinių ir antropologinių
tyrimų duomenys skelbti keliose
mokslinėse publikacijose, pvz.:

6 unikalūs kunigaikščių
Kristupo Perkūno (1547 – 1603),
Jonušo (1612 – 1655),
Mikalojaus (1610 – 1611), Jurgio
(1616 – 1617), Stepono (1624 –
1624) ir Elžbietos (1622 –1626)
Radvilų sarkofagai;
• 1990 m. pradėtas restauruoti
pirmasis sarkofagas, paskutiniai
restauruoti sarkofagai grąžinti
2001 m. (restauratorius – G.
Kazlauskas);
• 2019 m. pradėtas projektas
„Kunigaikščių Radvilų paveldo
Kėdainiuose ir Nesvyžiuje
išsaugojimas bei pritaikymas
turizmo reikmėms“;
• 2020 m. spalio 14 d.
mauzoliejus vėl atidarytas
lankytojams.

•

•

•

Vilniaus Arkikatedra bazilika

1963-2014 m. tirti 132 bažnyčių archeologijai priskirtini objektai
(aut. R. Laužikas, 2016).

Restauratoriaus Gintaro Kazlausko fotografijos

• Chodkevičių giminės kripta;
• 5 sarkofagai, datuoti XVII a., restauruoti 2001–2010 m.

Kretingos Viešpaties Apreiškimo Švč. Mergelei Marijai bažnyčia

1999 m. – Videniškės, Šv. Lauryno bažnyčia;
2001 m. – Veisiejai, Šv. Jurgio bažnyčios
kriptos;
2002 m. – Kurtuvėnai, Šv. Jurgio bažnyčios
rūsiai;
2003 m. – Renavo kapinių koplyčios tyrimai;
2005 m. – Koplyčia-mauzoliejus Švč. Mergelės
Marijos Gimimo bažnyčios Žeimiuose;
2002–2008 m. – Evangelikų-reformatų
bažnyčia Dubingiuose;
2008– 2011 m. – Trakų Švč. Mergelės Marijos
Apsilankymo bažnyčia;
2005, 2011 m. – Šv. Dvasios rūsiai Vilniuje;
2010 – Antalieptės Šv. Kryžiaus bažnyčia;
2014 m. – Kretinga, Tiškevičių giminės
koplyčia-mauzoliejus;
2015–2016 m. – Šv. Trejybės bažnyčia
Vilniuje;
2019-2020 m. - Radvilų kriptos tyrimai
Evangelikų reformatų bažnyčioje;
... Kt.

1990–2015 metais archeologiniai ir antropologiniai tyrimai bažnyčių
rūsiuose ir kriptose atlikti per 70 kartų:

•
•

•

•

•

Archeologiniai tyrimai – prof. Albinas
Kuncevičius – tyrimų grupės vadovas;
Antropologiniai tyrimai – dr. Justina
Kozakaitė;
Istoriniai tyrimai – dr. Martynas Jakulis;
Radinius konservavo ir juos aprašė
Lietuvos dailės muziejaus P. Gudyno
restauravimo centro restauratorė Vytautė
Lukšėnienė.

Kompleksiniai tyrimai Švč.
Trejybės bažnyčios
rūsiuose, 2015–2016 m.

Kompleksiniai Dubingių piliavietės,
kurioje yra išlikę buvusių XVI–XVII
a. Radvilų rūmų ir bažnyčios
liekanos, tyrimai (vadovai: prof. A.
Kuncevičius, prof. R. Laužikas,
prof. R. Jankauskas) – nuo
tarpdalykinių tyrimų metodų
taikymo lauko tyrimuose,
duomenų mokslinio įvertinimo
straipsniuose ir monografijose iki
paveldo interpretacijos bei
istorinės kultūros formavimo
projektų.

Radvilų atradimas
Dubingiuose, 2004 – 2007 m.

A. Kuncevičiaus fotografijos

A. Kuncevičiaus nuotrauka, www.delfi.lt

•

•

•

Kompleksiniai tyrimai Švč. Trejybės bažnyčios rūsiuose, 2015–2016 m.

Mumija iš Šv. Dvasios bažnyčios. Kiril Cachovski. The Lithuanian Mummy Project, 2015,
www.nytimes.com/2017/06/02/

2011 m. – tarptautinis tarpdalykinis
tyrimų projektas ”Lietuvos mumijų
tyrimo maratonas“. Tikslai –
mumifikuotų palaikų moksliniai
tyrimai, mokslo populiarinimas.
Pirmą kartą mumijų tyrimams
pritaikyti ne tik „tradiciniai“ tyrimų
metodai, bet ir rentgenas,
kompiuterinė tomografija,
branduolinis magnetinis rezonansas,
DNR analizė ir kt.
Tirti mumifkuoti palaikai iš Šv.
Dvasios bažnyčios rūsių.

Mumifikuotų palaikų tyrimai, 2011 m.

•

•

•

•

•

Vyriškų drabužių komplektas - kontušas ir
žiponas iš tamsiai purpurinės spalvos šilko;
Slucko juosta, sujuosta per juosmenį;
Baltojo erelio ordinas;
Auksinis (sutuoktuvių ?) žiedas;
Megztų pirštinių pora;
Batų poros fragmentai;
Šilkinis škaplierius;
Apatinio žandikaulio medinis, baltai dažytas
dantų protezas, skirtas specialiai šarvojimui.

www.ausrosmuziejus.lt/Apie-muzieju/Muziejausrinkiniai/Istorijos-skyriaus-rinkiniai

Kriptoje aptikti radiniai konservuoti, saugomi
ir eksponuojami Šiaulių “Aušros” muziejuje.

•
•
•
•
•
•
•

•

•

•

•

•

•

Archeologiniai ir antropologiniai tyrimai
bažnyčių rūsiuose atliekami nuo XX a. 7
dešimtmečio. Antropologinių tyrimų
rezultatai fragmentiškai, o nuo 1982 m. –
reguliariai, publikuojami leidinyje
„Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje“.
Archeologinių tyrimų metodikos
reglamentavimo pradžia – 1994 m.
Po 2005–ųjų, ardomieji tyrimai atliekami
Paveldo tvarkybos reglamentų nustatyta
tvarka.
Paveldo tvarkybos reglamentas PTR
2.13.01:2011 „Archeologinio paveldo
tvarkyba“ priimtas 2011 m. Reglamentas
nustato tyrimų metodikos ir atskaitymo už
archeologinius tyrimus reikalavimus.
Kriptų tyrimams taikomi Archeologinio
paveldo tvarkybos reglamento reikalavimai,
archeologinių tyrimų ataskaitoje privaloma
pateikti atliktų antropologinių ir
architektūrinių tyrimų duomenis.

Kurtuvėnų bažnyčia Šv. Jokūbo bažnyčia: kriptoje Nr. 6 aptikti palaikai,
priskirti bažnyčios fundatoriui Jokūbui Ignotui Nagurskiui (2002 m.)

Eksponavimo iššūkiai?

Reikalavimų tyrimams ir tyrimų
informacijos kaupimo reglamentavimas?
Palaikų teisinis statusas? Archeologiniai
radiniai, kilnojamosios kultūros vertybės,
pavienės nekilnojamosios kultūros
vertybės, nekilnojamosios kultūros
vertybės vertingoji savybė?
Pastatas, kripta, sarkofagas, karstas,
palaikai – sisteminis požiūris ne tik į
tyrimus, bet ir į vėlesnę jų priežiūrą?
Lauko tyrimų ir vėlesnių tyrimų (pvz.,
apžiūros aktų, restauravimo
dokumentacijos, antropologinių tyrimų
dokumentacijos) sistemingas kaupimas,
jos apsauga?

Tyrimų, apsaugos, priežiūros ir eksponavimo reglamentavimo
aspektai
•
Varnių šv. Apaštalų Petro ir Pauliaus
bažnyčia: Žemaičių vyskupų kripta. Kriptos
centre ant žemo medinio katafalko stiklu
dengti karstai, kuriuose guli dviejų Žemaičių
vyskupų – Juozapo Arnulfo Giedraičio
(†1838) ir Simono Mykolo Giedraičio (†1844)
balzamuoti žemiškieji palaikai; pomirtinė
Jurgio Giedraičio (†2000) kaukė, kabo du
herbiniai kartušai.

Kurtuvėnų Šv. apaštalo Jokūbo bažnyčia: visi
rasti palaikai su įkapėmis, kurios nesudomino
muziejaus, buvo sudėti į naujus medinius
karstus ir užmūryti kriptos nišose, o pati kripta
sutvarkyta ir pritaikyta lankymui.

www.bpmuziejus.lt/lt/pagrindinis-meniu/renginiai.html,isskirtine-galimybe-aplankyti-sapiegu-seimos-kripta-ir-triju-parodu-uzdarymoekskursijos

• 2017 m. rugsėjo 16 d., šeštadienį, Bažnytinio paveldo muziejus kvietė
pasinaudoti išskirtine galimybe aplankyti Sapiegų šeimos kriptą.

Vienos dienos akcijos, pvz.,

www.varniuparapija.lt/istorija;
https://lt.wikipedia.org/wiki/Jok%C5%ABbas_Ignotas_Nagurskis

•

Eksponavimo (o gal – atminties vietų lankymo?) patirtys

D. Jazbutytė, J. Kanarskas. Kretingos grafų Tiškevičių
koplyčios teritorijos tyrimai. Iš: Archeologiniai tyrinėjimai
Lietuvoje, 2014, p. 579 – 587.

Šv. Lauryno bažnyčioje kiekvieno
mėnesio 4 dieną yra meldžiamasi pal. M.
Giedraičio litanija ir aukojamos mišios, o
kiekvienų metų gegužės 4 d. –
švenčiama pal. M. Giedraičio diena
(tradicinis Videniškių bažnyčios ir
Vienuolyno muziejaus renginys).
www.kvr.lt; L. Gaižutytės nuotrauka

Giedraičių giminės kripta Videniškių šv. Lauryno bažnyčioje: čia 2018 m. birželio
2 d. palaidota urna su 21 kartos giminės palikuonio, Molėtų rajono garbės piliečio
Mykolo Jono Henriko Giedraičio pelenais

www.pajurionaujienos.com/?sid=17889&act=exp

„Ilgai svarstėme, kaip pasielgti su įkapėmis – ar grąžinti atgal
į karstus, ar palikti muziejui. Domėjomės, kaip su įkapėmis
elgiasi kiti muziejai ir nusprendėme, kad visuomenė per juos
geriau pažins dvaro valdytojų gyvenimą” (muziejininkas J.
Kanarskas).

Koplyčioje įrengta ekspozicija, supažindinanti su
pastato istorija, jame palaidotais asmenimis ir XIX
a.–XX a. I pusės devocionalijomis (Kretingos
muziejus).

Kretingos grafų Tiškevičių koplyčios-mauzoliejaus tvarkyba (2014 – 2018 m.)

O. Fediajevo nuotraukos,
Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje
2008 m.; J. Vercinkevičius,
www.voruta.lt/traku-baznycia-kas-pozeme-ir-kasdanguje/ (2020 01 10)

Trakų Švč. Mergelės Marijos Apsilankymo bažnyčios atvejis, 2008 m.

prof. dr. Albinas Kuncevičius

Bažnyčia kaip laidojimo erdvė:
archeologo perspektyva. Dubingių ir Kėdainių atvejai

Radvilų mauzoliejai: erdvės, palaikai,
daiktai. Dubingių ir Kėdainių atvejai

5. Viešinimas ir įprasminimas

4. Kėdainių palaikų tyrimai: ….., atpažinimas, perlaidojimas.

3. Dubingių bažnyčios tyrimai: Radvilų suradimas, atpažinimas, perlaidojimas.

2. Dubingių ir Kėdainių Radvilų giminės palaidojimai Dubingiuose ir Kėdainiuose.
Panašūs ar skirtingi archeologiniai tyrimai ?

1. Kodėl bažnyčių ir ten esančių palaidojimų tyrimuose dalyvauja archeologas ?

Rokiškio bažnyčios teritorijos vaizdas iš viršaus, perkasos Nr. 3–8 ir šurfai Nr. 1–2 už bažnyčios tvoros ŠV pusėje.
Archeologiniai tyrimai 2020 m, tyrė archeologė R. Nabažaitė (nuotr. „Rokiškio sirena“).

Czesław Miłosz

„Gera yra gimti mažame
krašte, kuriame gamta atitinka
žmogaus mastelį, kur amžiams
bėgant sugyveno kartu
skirtingos kalbos ir skirtingos
tikybos. Kalbu apie Lietuvą –
mitų ir poezijos žemę.”

prof.dr. A. Bumblauskas

“Be Radvilų nėra Lietuvos Didžiosios
Kunigaikštystės istorijos,
be Dubingių – nėra Radvilų”

archeologinių tyrimų ataskaita – dokumentas, kuriame pagal šio Reglamento reikalavimus pateikiamas
archeologinių tyrimų duomenų rinkinys, rezultatai ir mokslinės išvados;

12.7. numatoma vykdyti žemės judinimo darbus XIX–XX amžiuje vykusių pasipriešinimų ar ginkluotų
konfliktų (karų, sukilimų ar pan.) metu nužudytų asmenų, rezistentų ar kitų asmenų, nužudytų okupacinių
režimų metu, palaidojimo vietose, į Kultūros vertybių registrą įrašytose neveikiančiose ar riboto naudojimo
kapinėse esančių kapų vietose ar karių kapinėse esančių kapų vietose;

12. Archeologiniai tyrimai privalomi, kai:

archeologiniai tyrimai – taikomieji moksliniai tyrimai, kuriais siekiama ištirti virš žemės,
žemėje, po vandeniu ar iš dalies po vandeniu esančius objektus ir surinkti informaciją apie
išlikusias, pakitusias ar prarastas archeologinio pobūdžio vertingąsias savybes, nustatyti tiriamo
objekto istorinę raidą patvirtinančius faktus, juos apibendrinti ir dokumentuoti. Archeologiniai
tyrimai skirstomi į detaliuosius archeologinius tyrimus, žvalgomuosius archeologinius tyrimus ir
archeologinius žvalgymus;

PAVELDO TVARKYBOS REGLAMENTAS (PTR) - „ARCHEOLOGINIO PAVELDO TVARKYBA“

LIETUVOS RESPUBLIKOS NEKILNOJAMOJO KULTŪROS PAVELDO APSAUGOS
Į S TATYMAS

3D

Surastas 137 palaidojimų ir 321 asmenų pavieniai
kaulai.

Ištirta - 673 m2 teritorija.

Tyrinėta 2003–2007, ištirta visa buvusios bažnyčios
vieta, joje buvę kriptos ir palaidojimai.

Mūrinė Dubingių bažnyčia (XVII a.)

Dubingiuose buvo palaidoti:

1627 m. Mikalojus Radvila Juodasis (1515-1565 m.) - perkeltas iš Vilniaus
1627m. Elžbieta Šidlovecka, Juodojo žmona (1533-1562 m.) – perkelta iš
Vilniaus

1621 m. Jonušas VI Radvila, Rudojo anūkas (1579-1620 m.)

1588 m. Mikalojus Radvila Rudasis (1512-1584 m.)
1590 m. Mikalojus Radvila, Rudojo sūnus (1543-1589 m.)

1577 m. – Mikalojus Radvila, Rudojo anūkas (1575-1577 m.)
1578 m. Ana Sobkovna, Kristupo Radvilos Perkūno žmona (?-1578 m.)
1583 m. Elena Hlebovičaitė, Mikalojaus Radvilos žmona (?-1583)

Dubingių bažnyčia buvo Radvilų laidojimo panteonas. Bažnyčios kriptose buvo palaidoti vien
Radvilos, apie kitus istorinių duomenų nėra.
Radvilų palaikai prieš Šiaurės karą paslėpti ir paskui, nors ir pačių Radvilų ieškoti, neberasti (1656
m. H.Estkos pranešimas; 1734 m. Mykolo Kazimiero Radvilos paieškos).

Mūsų surasti palaikai buvo sudėti į dėžę ir perlaidoti garbingoje bažnyčios vietoje (šalia Dievo
stalo po grindimis). Visi kiti palaidojimai arba sveiki (anatomine tvarka), arba suardyti statybų
metu.
Iškasinėta visa bažnyčia ir kito panašaus palaidojimo nėra.
2007 m. sausio 29 d. patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybės sprendimu „Dubingių piliavietės
pritaikymo kultūriniam ir pažintiniam turizmui 2007-2009 metų programa“.

•
•

•

•
•

Hipotezė, 2004: atrasti Radvilų palaikai

Kristupas Radvila Perkūnas (1547–1603)
Mikalojus Radvila (1610–1611);
Jurgis Radvila (1616–1617);
Elžbieta Radvilaitė (1622–1626);
Jonušas Radvila XI (1612–1655);
Steponas Radvila (1624).

Kėdainiuose buvo palaidoti:

Radvilų giminės palaidojimai
Dubingiuose ir Kėdainiuose

•

•

•

•

•

•

•

•

Archeologiniai:
–
A.Kuncevičius,
–
R.Laužikas
Istoriniai:
–
R.Ragauskienė,
–
D.Karvelis,
–
R. Laužikas
Portretų analizė:
–
T.Račiūnaitė
Antropologiniai:
–
R.Jankauskas
–
(F.Rösing, S.Abrutis)
Radiologiniai:
–
J.Dementavičienė
Genetiniai:
–
J.Jankauskienė,
–
A.Krzyzanska-Pilecka
Cheminiai:
–
D.Adamonienė
Statistiniai:
–
V.Kazakevičius

Tarpdisciplininiai tyrimai
identifikuojant Radvilų palaikus
2004 - 2009

LDK didysis maršalka 1544, Vilniaus
vaivada 1551 m., LDK kancleris 1550
m.

(1515 vasario 4 d. Nesvyžius – 1565 m.
gegužės 29 d., Vilnius, Lukiškės,
palaidotas Dubingiuose)

Mikalojus Radvila
Juodasis

•Buvo apkūnus
•Nuo 1547 m. skundėsi sveikata: dantų
skausmai, podagra; paskutinėmis
dienomis buvo sunku pakilti iš patalo
•Kentėdamas nuo skausmų prieš mirtį
išsitepė kūną gyvsidabriu, ir “popękaly
mu oczy, uszy i gęba, następnie rozparlo
mu boki, a nakoniec glowa rozszczepila
się na dwie częsci”

•Vienas vyras sirgo sunkia klubo sąnarių
osteoartroze.
•Vieno peties sąnario osteoartrozė.
•Bent vienas vyras sirgo toli pažengusia
DISH (daugelio raiščių ir sausgyslių
sukaulėjimas), neretai siejama su antro
tipo diabetu (o jį dažniausiai sąlygoja
nutukimas).

Mikalojus Radvila Juodasis:

MIKALOJUS RADVILA
RUDASIS
(1512 – 1584)

•
•
•
•
•
•

•

•
•

1577 m. Mikalojus Radvila, Rudojo anūkas (1575-1577)
1578 m. Ana Sobkovna, Kristupo Radvilos Perkūno pirmoji
žmona (?-1578)
1583 m. Elena Hlebovičaitė, Mikalojaus Radvilos žmona
(?-1583)
1588 m. Mikalojus Radvila Rudasis (1512-1584)
1590 m. Mikalojus Radvila, Rudojo sūnus (1543-1589)
1621 m. Jonušas VI Radvila, Rudojo anūkas (1579-1620)
1627 m. Mikalojus Radvila Juodasis (1515-1565)
1627m. Elžbieta Šidlovecka, Juodojo žmona (1533-1562)
Gali būti, kad Dubingiuose palaidoti ir kiti Radvilos, pvz.
Jurgis Radvila, Mikalojaus Radvilos ir Elenos Hlebovičaitės
sūnus (1578-1613)

Radvilų palaikų identifikavimo rezultatas:
Dubingiuose buvo palaidoti šie Radvilos

Mikalojus Radvila Našlaitėlis rūpinosi perlaidoti
tėvų palaikus Vilniaus katedroje, bet nepavykus to
padaryti, 1627 metias Radvilo Juodojo ir jo
žmonos E.Šidloveckos palaikai buvo išvežti į
Dubingius.

Ištekėjo 15 metų.
Per 14 metų pagimdė 9 vaikus.
Mirė sulaukusi 29 m. 4 mėn.
Tik viena panašaus amžiaus (apie 30 m.) moters
kaukolė.
Tik vienos apie 30 m. moters kaulai, o
dubenkauliai – su daugelio gimdymų pėdsakais.

Krokuvos kašteliono ir Karūnos kanclerio Kristupo Šidloveckio ir Zofijos
Targowiskos dukra, Juodojo žmona

Elžbieta Šidlovecka Radvilienė (1533-1562 m. Vilnius,
Lukiškės, palaidota Dubingiuose),
Jonušas Radvila VI (1579-1620)
LDK taurininkas, Vilniaus kaštelionas, Kristupo Perkūno ir antrosios
žmonos Kotrynos Ostrogiškaitės vyr. sūnus, Radvilos Rudojo anūkas

Viešinimas

Perlaidojimas

Atpažinimas

Tarpdisciplininiai tyrimai,

Ką vertėtų panaudoti , tiriant bažnyčias kaip laidojimo erdvę, prisimenant Dubingių ir
Kėdainių tyrimus ?

Dubingių ir Kėdainių Radvilų giminės palaidojimai Dubingiuose ir Kėdainiuose.
Panašūs ar skirtingi archeologiniai tyrimai ?

Bažnyčia kaip laidojimo erdvė: archeologo perspektyva. Dubingių ir Kėdainių atvejai

Kėdainių bažnyčioje buvo rasti keli karstai prikimšti įkapinių drabužių ir audinių. Rasti 78 radiniai: 18 suaugusiųjų įkapinių
darbužių ir jų fragmentų, 8 galvos apdangalai, 4 vaikiški marškinukai, daug smulkių dekoratyvinių puošybos ir drabužių
detalių, 10 batų ir jų fragmentų, 12 karsto audinių. Visi rūbai ir audiniai buvo aukščiausios kategorijos restauratorės
V.Lukšėnienės užfiksuoti, aprašyti, laikinai konservuoti, ir laikinai saugomi Lietuvos dailės muziejaus P.Gudyno
restauravimo centre.
2019 m. baigtas Kėdainių evangelikų reformatų bažnyčios statinių komplekso evangelikų reformatų bažnyčios (u. k. 36619),
laidojimo kriptų kompleksinių tyrimų pirmasis etapas.

Atvežtos mumijos ir palaidojimai toliau buvo tiriami Vilniaus universitete Medicinos fakultete. Po šių tyrimų visi
palaidojimai bus gražinti į Kėdainių evangelikų reformatų bažnyčią.

Kėdainių evangelikų reformatų bažnyčioje yra tvarkomos trys buvusios laidojimo kriptos su palaikais.
I-oje kriptoje, „Radvilų mauzoliejuje“ saugoti šeši sarkofagai: Jonušo Radvilos sarkofage (u. k. 40584) su vieno asmens
palaikais (mumija), Kristupo Radvilos Perkūno sarkofage (u. k. 7895) – keturių asmenų palaikai ar jų dalys, Stepono
Radvilos sarkofage (u. k. 40587) – vieno asmens palaikai (kūdikis, mumija), kiti sarkofagai (u. k. 40585, 40586, 40588) - be
palaikų. Sarkofaguose rasti palaikai pervežti į Vilniaus Universiteto Medicinos fakultetą tolimesniems jų tyrimams.
II-oje kriptoje, esančioje dešinėje altoriaus pusėje, buvo sudėti 26 mediniai karstai, kuriuose 1987 m. suguldytos įvairiuose
bažnyčios vietosee aptiktos 24 mumijos bei pavieniai žmonių kaulai. Šie palaidojimai taip pat pervežti į Vilniaus universiteto
Medicinos fakultetą tolimesniems tyrimams.
III kriptoje, esančioje kairėje altoriaus pusėje, buvo 1987 m suneštos karstų lentos. Kripta buvo išvalyta, karstų lentos
nufotografuotos, jų aprašai, fotofiksacija, galima interpretacija atlikta istorikų prof. dr. R. Ragauskienės ir prof. dr. A.
Ragausko. Kėdainių evangelikų reformatų bažnyčioje palaidotųjų asmenų istorinius tyrimus atliko istorikai prof. dr. R.
Ragauskienė ir prof. dr. A. Ragauskas.

2019 m. rudenį atlikti pirminiai tyrimai Kėdainių evangelikų reformatų bažnyčios (u. k. 36619) laidojimo kriptose, iškeliant
iš ten saugotų sarkofagų ir karstų juose buvusius palaidojimus. Tyrimai vykdyti mokslinio pažinimo tikslais, jokie
archeologiniai kasinėjimo darbai kriptose ar bažnyčios aplinkoje nebuvo vykdomi.

2019 m. archeologinės ataskaitos išvados

Albrechto Vladislovo Radvilos testamento fragmentas (1636), in: AGAD. AR, dz. XI, nr. 92, s.
64.

„Prašau kunigaikščių jų mylistų ponų mano brolių,
kad mano nuodėmingą kūną teiktųsi palaidoti pagal
Romos katalikų Bažnyčios apeigas be jokios
pasaulietiškos pompos tėvų jėzuitų bažnyčioje
Nesvyžiuje, kur kunigaikščių jų mylistų ponų mūsų
tėvų kūnai ilsisi.“

MARTYNAS JAKULIS
(VILNIAUS UNIVERSITETAS)

BAŽNYČIA KAIP
LAIDOJIMO ERDVĖ:
ISTORIKO
PERSPEKTYVA.
NESVYŽIAUS ATVEJIS

Aleksandro Liudviko Radvilos testamentas (1654), in: AGAD. AR, dz. XI, nr. 99, s. 163.

„[kūnas būtų] be jokios pompos palaidotas ten
pat, kur šviesiausieji bei kilniausieji jo tėvai yra
palaidoti.“

Mikalojaus Kristupo Radvilos Našlaitėlio testamento fragmentas (1612), in: Archiwum Domu Radziwiłłów
(listy ks. M. K. Radziwiłła Sierotki, Jana Zamoyskiego, Lwa Sapiehy) (serija: Scriptores Rerum Polonicarum,
t. VIII), Kraków, 1885, s. 72

„[O] mano nuodėmingo kūno laidotuvės, [kaip kad] prašau ir
trokštu, tegul įvyksta Nesvyžiaus Dievo Kūno bažnyčioje, kuri
yra Jėzaus draugijos, žemutinėje Šv. Kryžiaus koplyčioje,
kurią, šlovė Dievui, sau ir palikuonims per gyvenimą ruošiau
ir kur jau sutuoktinę ir du sūnus – Mikalojų ir Kristupą –
palaidojau; kur benumirčiau, […] prašau, kad [mano kūnas]
būtų atvežtas į Nesvyžių.“

[1760 m. liepos 4 d.] „Iš pat ryto taip blogai jaučiausi, kad
turėjau vartoti vaistus, po to lankiau savo brolių kunigaikščių
Radvilų kūnus – Mikalojaus, Lietuvos Didžiosios
Kunigaikštystės stalininko, mirusio Bialoje 1715 metais, dar
mano tėvų palaidoto tėvų [pranciškonų] reformatų
bažnyčioje, tačiau mano [pastangomis] į protėvių kapą
perkelto, ir Jeronimo, Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės
vėliavininko, jauniausiojo brolio, šių metų gegužės 17 dieną
mirusio Bialoje, tesiilsi su Dievu ramybėje.“

„Tegu šis kūrinys bus skirtas garbingų vyrų
atminimui, o kadangi pastarųjų ir laidotuvės
iškilmingesnės, negu paprastų žmonių, tai ir šis
pasakojimas apie paskutiniąsias valandas tegu
neleis jų užmiršti.“

Mykolo Kazimiero Radvilos Žuvelės dienoraštis (1719–1761 m.; kopija), in: AGAD. AR, dz. VI, nr. II-80a, p.
2269.

Mykolo Kazimiero Radvilos Žuvelės dienoraštis (1719–1761 m.; kopija), in: AGAD. AR,
dz. VI, nr. II-80a, p. 494.

Mykolo Kazimiero Radvilos Žuvelės dienoraštis (1719–1761 m.; kopija), in: AGAD. AR,
dz. VI, nr. II-80a, p. 1663.

Publijus Kornelijus Tacitas, Analai: (nuo Dieviškojo Augusto mirties), vertė Dalia DilytėStaškevičienė, Vilnius: Margi raštai, 2005, p. 350.

[1732 m. gegužės 20 d.] „Iš ryto vykome į
bažnyčią, po pamaldų apžiūrėjau apleistą mūrinę
kalvinistų bažnyčią ir Radvilų kūnų neradau, laiko
suniokoti pražuvo.“

[1749 m. birželio 17 d.] „Buvo iškilmingai atliktos
egzekvijos ir visų mano protėvių, tėvų ir geradarių
kunigaikščių kūnus pernešėme į naują kriptą,
kurioje kartu su Dievu tesiilsi.“

Mikalojaus Kristupo
Radvilos Našlaitėlio epitafija

Kristupo Mikalojaus
Radvilos epitafija

Mikalojaus Radvilos (†1588)
epitafija

Jonušo Tado Radvilos (1734‒1750)
antkapinė lenta

Onos Kotrynos Sanguškaitės Radvilienės castrum doloris
Nesvyžiaus bažnyčioje (1747)

CASTRUM DOLORIS / In Die Depositionis
Celsissimae ac Illustrissimae DUCIS / ANNAE de
PRINCIPIBUS SANGUSCIIS RADIWILIAE Supremae
M. D. L. CANCELLARIAE / A Celsissimo ac
Illustrissimo MICHAELE V. CASIMIRO RADZIWIŁŁ /
DUCE in Olyka et Nieswiez S. R. I. PRINCIPE,
PALATINO Vilnensi Supremoqve M. D. L. Exercituum
DUCE / In Pignus Filialis Amoris & Monumentum
Perennis Gratitudinis erga MATREM Suam
Charissimam / ERECTUM / In Ecclesia P. P. Soc.
JESU Niesvisii. 11 Septemb. A. D. 1747

IOANNES XIX THADAEUS RADZIWIŁŁ,
MICH(AELIS) V ET URSUL(AE)
FRANCISCAE DE PR(INCI)P(I)B(US)
KORYB(UT) WISZNIOWIECIIS [...]
FILIUS [...] NAT(US) DIE 27 FEBR(UARII)
HORA NOCT(IS) MEDIA 11 NESVIS(II) †
1750 DIE 10 OCT(OBRIS) HORA
POMERID(IANA) MED(IANA) 4 OLYCAE,
SEPULT(US) NESVIS(II) DIE 5
9(NOVEM)BR(IS) A(NNO) EOD(EM), VIXIT
A(NNOS) 16, MENSES 8, DIE(S) 12,
HORAS 17

Justina Kozakaitė

Antropologiniai tyrimai: nuo
Dubingių iki Kėdainių. Naujos
galimybės?

Vilniaus universiteto biblioteka

Elzbieta Szydlowiecka-Radvilienė (1533-1562) –
kaukolė Nr. 1?

FOTOSUGRETINIMO
REZULTATAI

©Jaunt Lithuania

Mikalojus Radvila Juodasis – kaukolė Nr. 6?

TRUMPA PRIEŠISTORĖ

Kaukolė Nr. 7
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Kaukolė Nr. 3

Y CHROMOSOMOS
SNP PALYGINIMAS

JONUŠAS RADVILA – KAUKOLĖ NR. 5?
NEATITIKIMAI
Kaukolė Nr. 7

• Kurie palaikai priklauso Kristupui
Radvilai Perkūnui (1547-1603)?
• Ar palaikai iš sarkofagų Nr. 2 ir Nr. 3
atitinkamai priklauso Jonušui
Radvilai (1612-1655) ir Steponui
Radvilai (1624)?
• Palaikų būklė, t.y. ar yra pokyčių po
1986 metų apžiūros?
• Lytis, amžius mirties metu, ligų
požymiai?

KĖDAINIŲ EVANGELIKŲ REFORMATŲ BAŽNYČIA

Kaukolė Nr. 3

KAUKOLĖS NR. 3 IR NR. 7

STEPONAS RADVILA (1624)

• Tiriami 37 individo kūnai
• Kompiuterinė tomografija
• Kūnų matavimai, patologinių
pakitimų fiksavimai, lyties ir amžiaus
nustatymas
• Fotofiksacija
• Esant būtinybei – palaikų
dezinfekavimas
• Mėginių paėmimas

TYRIMO EIGA

Sample DR_1-DR_7

Jonas I Radziwiłł (1579-1620). Son of
„The Thunderbolt“

Sample KR_S3

Stephen Radziwiłł (1624). Son of
Christopher II Radziwiłł and Anna
Kiszka; grandson of „The Thunderbolt“

Elizabeth Radziwiłł (1622-1626).
Daughter of Christopher II Radziwiłł
and Anna Kiszka; granddaughter of
„The Thunderbolt“

Sample KR_17; KR_20.1-20.7; KR_21;
KR_24.1-24.2 (?)

Sample KR_17; KR_20.1-20.7; KR_21;
KR_24.1-24.2 (?)

George Radziwiłł (1616-1617). Son of
Christopher II Radziwiłł and Anna
Kiszka; grandson of „The Thunderbolt“

Sample KR_S2

Sample KR_S1; KR_3; KR_4; KR_14 (?)

Catherine Radziwiłł-Hlebowicz (16141674). Daughter of Christopher II
Radziwiłł and Anna Kiszka;
granddaughter of „The Thunderbolt“

Sample KR_17; KR_20.1-20.7; KR_21;
KR_24.1-24.2 (?)

Sample DR_1-DR_7

Michael Radziwiłł (~1545-1589). Son of
„The Red“

Sample DR_1-DR_7

Sample DR_1-DR_7

Jonas II Radziwiłł (1612-1655). Son of
Christopher II Radziwiłł and Anna
Kiszka; grandson of „The Thunderbolt“

Sample KR_S1; KR_3; KR_4; KR_14 (?)

Married to Anna Kiszka Radziwiłł (15931645)

Sample KR_1; KR_6; KR_7-9; KR_10.2;
KR_15-16; KR_21 (?)

Christopher II Radziwiłł (1585-1640). Son of
„The Thunderbolt“

Michael Radziwiłł (1610-1611). Son of
Christopher II Radziwiłł and Anna
Kiszka; grandson of „The Thunderbolt“

Sample KR_1; KR_6; KR_7-9; KR_10.2;
KR_15-16; KR_21 (?)

Christopher Radziwiłł „The
Thunderbolt“ (1547-1603). Son of „The
Red“

Michael Radziwiłł „The Black“ (15151565). Brother of „The Red“

Michael Radziwiłł „The Red“ (~15151584). Brother of „The Black“

JONUŠAS RADVILA (1612-1655)

Kėdainių krašto muziejaus nuotrauka

• Genetinių tyrimų rezultatai (McMaster universitetas, Kanada)
• Mitybos rekonstrukcija (Valstybinis mokslinių tyrimų institutas Fizinių
ir technologijos mokslų centras (FTMC)
• Parazitologiniai tyrimai (šiuo metu derinama)
• Balzamavimo tradicijos (Jonušo Radvilos kūo balzamavimas ir
palyginimas su analogiškais atvejais, rastais dabartinės Lietuvos
teritorijoje)

TOLIMESNI TYRIMAI

Audiniu apmušti karstai

Vytautė Lukšėnienė

Kėdainiai apie 1835 m. J. Ozemblovskio litografija.

Daiktai kriptose: tyrimų patirtys

Muaru aptraukto karsto lenta

VU studentai apvalo ir išrūšiuoja
rastus audinius

2

Pastelinėmis spalvomis ištapyti karstai

Dekoratyvinėmis vinutėmis iškalti įrašai ir datos

6

4

Pastelinėmis spalvomis ištapyti karstai

Pastelinėmis spalvomis dažyti karstai

7

5

Audinys su žuvies žvynų ornamentu

10

8

rasta 1985-1986 m., Kėdainių evangelikų reformatų bažnyčios
kriptoje

Kontušinė juosta, Stambulas, XVIII a. I pusė

Karsto vidaus audiniai

11

9

Patrumpinta nugarinė dalis

Pagalvių užvalkalai

14

1
2

Nugarinė marškinių pusė

Įkapinių marškinių sukirpimo shema

15

1
3

Mikalojaus Kristupo Radvilos ( 1695 – 1715)
įkapinis komplektas

Nugarinė marškinių dalis su užlankom

18

16

Kepuraitės

Pilnai pasiūti marškiniai

1
9

17

Damasto kepurėlė

Sołtyk Tomasz (1732–1808)

Įkapinis žiponas

• Graviruoto aksomo kepurėlė •
(lenk. Aksamit ryty)

Kepurėlės iš prabangių audinių

2
1

Įkapinis komplektas iš muarinio šilko

20

Suknelės priekio ir nugaros detalės

Žiponų (?) fragmentai
Nugara

Robe à la Française tipo suknelės
buvo madingos 1720 -1780 metais

Priekis

Moteriška suknelė

Suknelių detalės

Stomacher

Žalsvo šilkinio ripso suknelės fragmentai

Pranciškos Uršulės Radvilienės (1705–1753) bateliai

Bateliai
Aukštakulnių smailianosių batelių
fragmentai rasti Kėdainių bažnyčioje

The Metropolitan Museum of Art
1785–87

Dryžuoto šilko suknelės fragmentai

Vaikiškų įkapių komplektukai

V&A Museum, 1753

Keliaraiščiai
Vaikų įkapiniai marškinėliai

Rimantas Žirgulis
Kėdainių krašto muziejaus direktorius

Kunigaikščių Radvilų mauzoliejus Kėdainių evangelikų
reformatų bažnyčioje: niūri praeitis, šviesi dabartis ir
ateitis

Kunigaikščių Radvilų mauzoliejus XX a. 4 deš.

Ekskursija Kėdainių evangelikų reformatų bažnyčioje 1937 m.

I – ojo husarų Didžiojo Lietuvos etmono kunigaikščio Jonušo Radvilos
pulko kariškiai ir svečiai prie J.Radvilos sarkofago. Iš kairės: kunigaikštis
Gediminas Beržanskis, kunigas Konstantinas Kurnatauskas, pulkininkas
Pranas Jackevičius ir kunigaikštis Kristupas Radvila

Kunigaikščių Radvilų mauzoliejus 1965 m.

Mergaičių krepšinio varžybos
bažnyčioje 1983 m.

Sovietmečiu bažnyčia buvo paversta
grūdų sandėliu, o vėliau - sporto
mokykla

Krepšininkų mankšta

Jonušo Radvilos sarkofagas 1965 m.

Sovietmečiu įėjimas į mauzoliejų buvo įrengtas iš lauko

Jonušo Radvilos palaikai 1965 m.

Kristupo Radvilos Perkūno
sarkofagas prieš restauravimą
apie 1992 m.

Kristupo Radvilos Perkūno sarkofago dangtis prieš restauravimą apie 1992 m.

Jonušo Radvilos sarkofago dangtis prieš restauravimą apie 1992 m.

Kristupo Radvilos Perkūno sarkofagas prieš restauravimą apie 1992 m.

Kristupo Radvilos Perkūno
perlaidojimas 1997-11-22

Jonušo Radvilos sarkofagas prieš restauravimą apie 1992 m.

Kristupo Radvilos Perkūno perlaidojimas 1997-11-22

Savanorių priesaika prie Jonušo Radvilos sarkofago 1995-11-23.

Kunigaikščių Radvilų mauzoliejaus atkūrimo iškilmės 2001 m.

Kunigaikščių Radvilų mauzoliejaus atkūrimo iškilmės 2001 m.

Didžiojo Lietuvos etmono Jonušo Radvilos mokomojo pulko vėliavos
šventinimas kunigaikščių Radvilų mauzoliejuje 2000 m.

Kunigaikščių Radvilų mauzoliejaus atkūrimo iškilmės 2001 m.

Praėjus daugiau nei 20 metų po mauzoliejaus pirmojo remonto ir
sarkofagų restauravimo, tapo akivaizdu, jog reikia naujų investicijų

Atkurtas kunigaikščių Radvilų mauzoliejus

Druskos ėmė ardyti sienų tinką

Kunigaikščių Radvilų mauzoliejus yra labiausiai turistų lankomas
Kėdainių senamiesčio objektas

2019 m. liepos 4 d. antropologiniams tyrimams buvo išvežti kunigaikščių
Radvilų palaikai

Lubose atsirado pelėsis

2020 m. spalio mėn. į mauzoliejų sugrįžo restauruoti sarkofagai, o 2021 m.
gegužę baigti puošybos darbai

o rugsėjo 4 d. į restauravimo
dirbtuves buvo išvežti ir
sarkofagai

Tikimės, jog birželio mėn. kunigaikščių Radvilų mauzoliejus vėl atvers duris
lankytojams

Kėdainių rajono savivaldybė

Projektą finansavo:

Ačiū už dėmesį ir visus kviečiu į Kėdainius!

www.kedainiumuziejus.lt
https://niasvizh.by/en/

Projektą vykdė:
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МАГНАЦКІХ РОДАЎ БЕЛАРУСІ
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МАГНАТЫ I ВЕРА

Витауте Лукшeнене,

стина Козакайте

Исследование крипты костела Божьего Тела:
проблемы и выводы
Начало исследования и его актуальность
В последние десятилетия считались достоверно известными саркофаги, в которых захоронены наиболее значимые
представители рода Радзивиллов в крипте несвижского костела Божьего Тела. Эти представления основывались на
устоявшихся мнениях, превратившихся в «несомненные»
факты, а также текстах идентификационных таблиц на стенах крипты и на самих саркофагах. На основе этих сведений,
полученных в 1999 и 2016 гг., была составлена инвентаризационная опись захоронений крипты. В 2016 г. Департамент
культурного наследия при Министерстве культуры Литовской Республики в рамках трансграничного литовско-белорусского проекта «Сохранение наследия князей Радзивиллов
и его адаптация для туризма в городах Кедайняй и Несвиж»
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поставил целью провести фиксацию и описание захоронений в соответствии со стандартами научных методов.
На основании собранных антропологических данных надлежало определить пол умершего, его возраст на момент
смерти, патологические изменения, связанные с конкретными заболеваниями или травмами. Полученные сведения следовало сопоставить с биографическими данными членов семьи Радзивиллов. Доктор исторических наук
М. Якулис (Вильнюсский университет) собрал все имеющиеся сведения о похороненных в Несвиже Радзивиллax:
об их заболеваниях, полученных травмах, причинах смерти, похоронах, личной и общественной жизни, религиозности, полученных государственных наградах и т. д. – обо
всем, что помогло бы идентифицировать умерших.
При принятии решения об исследовании этих захоронений важно, чтобы такое вмешательство было оправдано серьезными, современными исследованиями, результаты которых представляли бы особый интерес для
исследователей истории рода Радзивиллов во всей Европe. В мировой практике применяются следующие основные исследования: компьютерная томография (сканирование мумифицированных тел, фиксация уцелевших
внутренних органов, обнаружение патологических поражений внутренних органов и костей), генетическое тестирование (как для подтверждения личности, так и для
выявления патогенов). Hе менее важными являются паразитологические исследования содержимого внутренних органов, определяющие гигиенические условия и загрязнение окружающей среды человека, и биохимический
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анализ мягких тканей, который позволяет выявить следы
тяжелых металлов (ртути, свинца). Результаты последних
исследований позволяют делать выводы о древних методax лечения больных сифилисом или гонореей, a также
о возможных методах и материалах бальзамирования, используемых для сохранения тела после смерти.
Необходимо отметить, что наши знания о жизни представителей аристократии, членов благородных семейств
зачастую базируются на ложных представлениях, сформированных на основании сообщений письменных источников. Мировая практика показывает необходимость
дополнительных исследований – генетических, паразитологических, гистологических и др., которые позволяют
дополнять и уточнять наши представления. Подобная работа ведется по всему миру. Возможно, одним из наиболее
успешных примеров сопоставления антропологических и
исторических данных является исследование в 2010 г. захоронений в мемориальной часовне семьи Медичи – флорентийских купцов и банкиров, впоследствии ставших
герцогами. Хотя исторических данных об этой семье более чем достаточно, именно антропологические исследования дали новую информацию о последних днях жизни
и недугах членов этой влиятельной фамилии. Например,
выяснилось, что великий герцог Тосканы Франческо I
Медичи (1541–1587) и его вторая жена Бьянка Каппелло
(1548–1587) не были отравлены ядом, приготовленным
конкурентами, а скончались от малярии. Пара умерла после 11 дней агонии [7, p. 261–272]. Анализ костей детских
скелетов показал, что отпрыски семейства Медичи страда217

ли рахитом – заболеванием, которое ранее считалось уделом бедняков. В скелетах девяти детей, захороненных в
часовне, были обнаружены явные признаки этого заболевания, вызванного недостаточным усвоением витамина D:
искривленные кости ног и увеличенные черепа [9, p. 608–
624]. Взрослые члены семейства, приверженные нездоровым привычкам, страдали от «королевской болезни» – подагры [8, p. 321–326]. Среди других известных примеров
исторических, антропологических и консервационно-реставрационных работ исследования стоит отметить изучение останков известного оперного исполнителя ХVIII в.
кастрата Фаринелли [5, p. 632–637; 4, в. 64–69], астронома и математика Николая Коперника [6, p. 12279–12282],
обнаружение загадочных болезней египетского фараона
Тутанхамона, скончавшегося от загадочных болезней [10,
p. 638–647; 11, p. 51–63], короля Англии Ричарда ІІІ,
умершего от полученных в бою смертельных ранений
[2, p. 253–259].
После того как было получено разрешение Министерства культуры Республики Беларусь, в 2016–2017 гг. литовскими специалистами совместно с сотрудниками белорусского музея-заповедника «Несвиж» было изучено
содержимое 11 саркофагов в крипте костела Божьего
Тела1. Изучение каждого из них проходило в два этапа.
На первом этапе проходило вскрытие саркофага и находящегося в нем гроба. Проводилась фотофиксация рас1
В дальнейшем в тексте встречаются термины «саркофаг» и «гроб». В первом случае
имеется в виду объемный деревянный или металлический футляр, внутрь которого помещается собственно гроб с телом (прим. сост.).
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положения тела и подробное описание захоронения: положение тела, рук, ног и головы умершего, измерение
анатомической длины тела (от пятки до макушки головы). На втором этапе для проведения более детального осмотра и документирования останки извлекались из
гробов. После их очистки и упорядочения, по общепринятым современным методикам, определялись пол, возраст и патологии умершего. Чтобы избежать разрушения
тел, для указанных тестов отбирались только образцы костей и кожи, отделенных от тела. После того как все находившееся в гробу было сфотографировано, измерено и
описано, останки последовательно укладывались в очищенный и продезинфицированный гроб. Перед началом
исследования тел были даны рекомендации об использовании при исследованиях компьютерной томографии,
что, однако, оказалось неосуществимым. Наряду с человеческими останками из гробов также извлекались: одежда и обувь, предметы религиозного культа, иные артефакты. Oсобенности найденнoй погребальнoй одежды,
аксессуарoв (головныx уборoв, перчaтoк, ремней и т. д.)
и религиозныx aтрибутов являются дополнительными
данными, которые в сочетании с антропологическими и
историческими могyт быть информативными для идентификации личности или xoтя бы для определения времени захоронения. Наиболее значимые из этих находок
были переданы в фонды Национального историко-культурного музея-заповедника «Несвиж», остальные – возвращены в захоронения.
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Результаты исследований 2016 года
В ходе работ в 2016 гг. были вскрыты саркофаги старейших представителей несвижско-олыкской линии Радзивиллов, которые стали первыми захороненными в крипте: Николая Христофора Радзивилла Сиротки (1549–1616),
с которым традиционно связывались саркофаги № 1 и
№ 721; его жены Эльжбеты Евфимии из рода Вишневецких (1569–1596), саркофаг № 2; их сыновей Христофора
Николая (1590–1607) и Альбрехта Владислава (1589–1636),
саркофаги № 3 и № 5. Полученные результаты заставили
серьезно усомниться в устоявшейся идентификации, поскольку она не соответствует антропологическим данным
захороненных.
В саркофаге № 1, предполагаемом месте захоронения Николая Христофора Радзивилла Сиротки, были обнаружены
полностью мумифицированные останки взрослого мужчины с заметным разрушением зубов, дегенеративно-дистрофическими изменениями позвоночного столба и остеоартрозом тазобедренных суставов. Покойный был одет в
толстую парусиновую рубашку с манжетами, украшенную
домашним кружевом. На голове – шапочка-ермолка из красного бархата, которая по краю украшена перфорированной
каймой с растительным орнаментом из позолоченных серебряных нитей, а сверху – двумя перекрещенными лентами,
вытканными золотом. По словам профессора искусствоведения Александры Александравичюте, такой тип галунов
и перфорированных краев появился в конце XVII века,
Нумерация захоронений дана согласно материалам инвентаризации 1999 г. (прим.

1

сост.).
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но стал особенно популярным в первой половине XVIII века.
Таким образом, исследование сохранившихся элементов
одежды не предоставило неопровержимых доказательств
того, что в этом гробу покоятся останки Николая Христофора Радзивилла Сиротки. Поэтому личность умершего не
была установлена.
Во внутреннем гробу саркофага № 5, где, как считалось,
был захоронен 46-летний Альбрехт Владислав Радзивилл,
обнаружились останки юноши 16–18 лет. Интересно, что
в захоронении обнаружились фрагментарные останки другого человека: части левой и правой бедренных костей,
ключиц и костей стопы. Кажется, что таким образом были
«компенсированы» изъяны в скелете. Стоит отметить, что в
1905 г. эти останки были переодеты1, но в гробу находился прекрасно сохранившийся дублет2 из роскошной темной
ткани со значительно удлиненными передними фалдами
и круглым отложным воротником. Это отличный образец
работы западноевропейских портных, сшитый по испанской моде. Такая одежда плотно облегала тело, подчеркивая строгость костюма, и напоминала рыцарские доспехи.
Дублеты подобного типа были в моде в конце XVI – начале XVII в. Не исключено, что в такую одежду перед смертью был облачен Христофор Николай Радзивилл, который
умер в Болонье в 1607 году. Хотя личность захороненного
в этом саркофаге молодого человека остается неизвестной,
1
В 1905 году по инициативе Радзивиллов проводились работы по упорядочению захоронений, в ходе которых была заменена одежда на некоторых покойниках (прим. сост.).
2
Дублет – мужская верхняя одежда, плотно прилегающая к телу, распространенная
в XIV–XVII веках (прим. сост.).
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в пользу того, что это он, говорят пол и возраст покойника
(илл. 1–2).
Между тем в саркофаге № 3, в котором, как считалось,
должно было находиться тело Христофора Николая Радзивилла, обнаружились частично мумифицированные
останки невысокой (всего 155 см) взрослой женщины. Осмотр останков выявил гипоплазию (недоразвитость) зубной эмали, которая возникла на первом-втором году жизни и была вызвана серьезным детским заболеванием либо
недостатком пищи. Женщина одета в легкую, тонкую шелковую сорочку, очень похожую на ту, в которую одет молодой человек в саркофаге № 5. Заметим, что найденные
ткани в гробу и погребальная одежда умершей имеют одинаковое происхождение. Самой интересной находкой в
этом захоронении оказался чепчик для волос из шелкового крепа (фр. le bonnet n glig ). Такой тип головных уборов, богато украшенных небольшими рюшами, лентами и
кружевом, женщины носили на протяжении ста лет, с конца XVIII в. до конца XIX в. Таким образом, можно с уверенностью сказать, что погребальное одеяние и ткани в
гробу были изготовлены не позднее ХIX в. C другой стороны, личность и время захоронения этой женщины остаются неизвестными.
В саркофаге № 72 были обнаружены останки мужчины
старше 50 лет. Исследования показали, что у него были дегенеративные изменения, характерные для людей этого возраста: преждевременная потеря зубов и запущенный артрит
суставов. Хотя костюм покойного сохранился лишь частично, можно с уверенностью утверждать, что он был одет по
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французской моде XVIII века. На груди с левой стороны нашита звезда ордена Белого Орла, а через правое плечо переброшена голубая муаровая лента этой награды. Возле правого плеча лежала вышитая звезда ордена Святой Анны.
Этот орден был учрежден российским императором Павлом I в 1797 г. для награждения правительственных чиновников и военных1. Обобщая имеющиеся данные, можно
предположить, что захоронение датируется первым десятилетием ХІХ в. и, следовательно, не связано с останками Николая Христофора Радзивилла Сиротки.
Однако самая неожиданная находка оказалась в саркофаге № 2, который связывают с Эльжбетой Евфимией Радзивилл из Вишневецких. Там оказалось мумифицированное
тело неопределенного пола, рядом с которым (с правой стороны) лежало мумифицированное сердце человека. Мумия
поверх рубашки одета в запахивающееся одеяние из толстого желтoго шелка с растительно-цветочными мотивaми. На кисти рук и ступни натянуты чехлы. Голова, ноги и
руки были обмотaны очень тонкой тканью, пропитанной
неизвестным веществом. Результаты микрохимическoгo и
морфологическoгo aнализa волокон тканей показали, что
их верхняя часть льняная, a пропитанный бандаж выткан
из волокна рами. Оба вида волокoн в Древнем Египте использовались при изготовлении бандажных тканей для му1
Многочисленные факты награждения орденом Святой Анны известны и до того, как
Павел І ввел его в систему наград Российской империи. Любопытно, что ордена удостоился
всего один представитель рода Радзивиллов – Станислав Радзивилл (1722–1787) из дятловской линии. На основании этого сотрудниками музея-заповедника «Несвиж» была проведена
атрибуция данного захоронения. Подробнее см.: Блинец, А., Чистяков, С. Атрибуция радзивилловских захоронений в крипте костела Божьего Тела в Несвиже (прим. сост.).
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мий. Волокна рами обладают способностью противостоять
гниению, повреждению насекомыми, плесневым бактериям. В Европе рами стало известно примерно с середины
XVI в. Неизвестнoe вещество, которым пропитан бандаж,
былo исследованo методом инфракрасной спектроскопии,
и оказалось, что оно представляет собой природные смолы, наиболее схожие с сосновой смолой, которая, возможно,
была специально подготовлена (в виде дегтя) для мумификации тела. Препараты из смолы хвойных деревьев обладают бактерицидными, антисептическими и водоотталкивающими свойствами. В Древнем Египте их добавляли в
состав смеси, которoй пропитывали бандажи мумии. Выводы о личности захороненного напрашиваются сами собой1,
oднако без анализа ДНК мы ни в чем не можем быть уверены. Kроме того, без этого мы не можем точно сказать, кому
принадлежит сердце, найденное в гробу. Также нет ответа
и на вопрос: почему тело было подготовлено к погребению
таким необычным способом? Было ли это следствием долговременной болезни или все же пытались повторить египетский способ мумификации?
Словом, во время исследований 2016 г. вопросов появилось больше, чем ответов. Личность ни одного из захороненных, чьи саркофаги были изучены, не удалось установить наверняка. Для решения этой задачи необходимы
специальныe инструментальныe методы исследования и
генетическое тестирование. Биологическиe образцы для
него были взяты белорусскими специалистaми в 2016 г.,
Николай Христофор Радзивилл Сиротка (прим. сост.).

1
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но, к сожалению, по ряду причин тестирование не состоялось.
Точный диагноз возраста и патологий мумифициpoванных тел невозможен без компьютерной томографии, так
как сохранившиeся мягкиe ткани не позволяют применять
обычные методы определения. Cканирование всего тела
позволилo бы установить оставшиeся внутренниe органы,
а также выявить патологические повреждения как внутренних органов, так и костей.
2017 год – отправная точка исследований
В ходе исследований 2017 г. были проверены захоронения № 6, 11, 14, 15, 17, 19, которые связываются с Андреем Скарульским – спутником Николая Радзивилла Сиротки
по паломничеству на Святую землю; Михаилом Казимиром Рыбонькой (1702–1762); его женой Франциской Урсулой из рода Вишневецких (1705–1753); его братьями Николаем Христофором (1695–1715) и Иеронимом Флорианом
(1715–1760); сыном Каролем Станиславом Пане Коханку
(1734–1790).
На этот раз единственное явное несовпадение обнаружилось при вскрытии саркофага № 6, где, как считается,
похоронен Андрей Скарульский. В гробу оказалось полностью мумифицированное тело мужчины старше 30 лет. Он
был одет по французской моде XVIII века. На одежде с левой стороны груди нашита звезда ордена Святого Губерта,
которым были награждены многие представители несвижской линии Радзивиллов. В начале XVII в. традиция награждения этим орденом прервалась и была восстановлена
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в 1708 г., когда он стал высшей наградой баварского курфюрста. Судя по находкам, это захоронение относится к
концу XVIII в.
Металлический саркофаг № 14 считается местом упокоения Николая Христофора Радзивилла. В нем оказались частично мумифицированные останки мужчины 20–24 лет,
что соответствует возрасту смерти старшего брата Рыбоньки, который скончался 20-летним. Покойник одет в длинную рубашку из тонкой льняной ткани. Поверх нее – величественный cаван с глубоким вырезом, множеством cборок
возле линии плеча и очень широкими рукавами. Саван сшит
из плотного желтоватого дамаста1, богато украшенного цветочными и растительными узорами. Избавлениe от мук в
чистилище Николаю Христофору гарантировал изумительный малый скапулярий2. Он состоит из двух соединенных
муаровыми ленточками прямоугольников ткани. В центре
каждого вышиты два переплетающихся сердца, на одном из
которых внутри вышита аббревиатура Иисуса Христа IHS
(Iesus Hominum Salvator – Иисус – Спаситель человечества),
а на другом – монограмма Девы Марии. Обе части скапулярия обрамлены латинскими фразами: Verbum caro factum est
(…Слово стало плотью… (Ин. 1:14)) и Mater Dei memento
mei (Богородица, помни меня).
1
Дамаст – pоскошная шелковая ткань с рисунком (обычно цветочным), образованным блестящим атласным переплетением нитей на матовом фоне полотняного переплетения.
2
Скапулярий (шкаплер) – сакраменталий для хранения реликвий в виде двух реликвариев из кусочков ткани, соединенных лентой таким образом, что один находится на
груди, а другой на спине. В них хранились небольшие иконки-медальоны или святые реликвии (прим. сост.).
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B саркофаге № 15 младшего брата Михаила Казимира
Рыбоньки Иеронимa Флорианa оказалось полностью мумифицированное, забальзамированное тело взрослого мужчины. На груди и в нижней части живота видны разрезы, что
полностью соотносится с историческими сведениями об
извлечении из тела сердца и его отдельном захоронении в
Слуцке. Гроб князя изнутри обит роскошным светлым шелком. Покойник облачен в светлую рубашку до пят из тонкой
льняной ткани c широкими рукавами, у запястья собранными мелкими складками в манжеты. Голова Иеронимa Флорианa покоится нa очень модной в то время подушкe-валикe
в восточном стиле из дорогoй брокатной ткани1. Из броката
пошиты и туфли на высоком (около 4 см) каблуке. Необычным оказалось отсутствие в гробу каких-либо религиозных
атрибутов. Действительно, по мнению историков, Иеронима Флориана трудно назвать верующим человеком. Может,
он и не был атеистом, но в cвoем дневникe постоянно неуважительно отзывался o ксендзax, упрекал их в безнравственном поведении. Кроме того, по сравнению с другими членами дома Радзивиллов, князь почти не проявил себя как
покровитель костела [3, p. 141].
Сам Михаил Казимир Радзивилл Рыбонька – виленский
воевода и великий гетман литовский – покоится в металлическом саркофаге № 11. В нем находится полностью мумифицированное тело взрослого мужчины старше 50 лет.
Покойник облачен в рубашку из тонкой льняной ткани и
сарматский костюм из кунтуша и жупана. К сожалению, от
1
Брокат – тяжелая шелковая материя с золотыми или серебряными нитями, протканная рисунками.
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этой одежды сохранились только фрагменты. Уцелела вышитая восьмиугольная звезда ордена Белого Орла – высшей награды Речи Посполитой, которую Рыбонька получил
в возрасте 25 лет. Рядом с телом находилась польская сабля
– карабела и фрагменты деревянных ножен, обтянутых черной кожей.
B металлическом саркофагe № 17, который соотносится с захоронением Франциски Урсулы Радзивилл из Вишневецких, находятся oстанки пожилой женщины с прогрессирующим артритом обоих коленей и позвоночника.
Исторические данные свидетельствуют о том, что Францискa Урсула жаловалась на боль в суставах. В гробу также найдены несколько небольших подушечек, которые,
вероятно, использовались для поддержки искаженного
болезнью тела. Cогласно ряду источников, княгиня была
глубоко верующей женщиной. Это подтверждается обилием в ее гробу религиозных атрибутов. У левого плеча
находился обветшалый малый скапулярий, a возле правой руки обнаружены фрагменты необычного ремня с оттиском в центре надписи на польском языке: «…P C IE
DO M IE WSZY… W UTRAPIE IACH
STA IECIE JA
WAS POC…». Возможно, это строка из Евангелия от Матфея: «Придите ко мне все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас!» (Мф.: 11, 28). Также обнаружен
нижний обрывок иконки, написанной на пергаменте, на
которой видны только ствол дерева, босые ноги и надпись Jacobus de Ma... На иконке, вероятно, изображен
Святой Иаков из Марки (лат. Jacobus de Marchia) – живший в XV в. монах-францисканец, ученик Святого Бер228

нардина Сиенского. Учредителем ордена францисканцев
был святой покровитель одного из имен княгини Франциск Ассизский. Из всех нищенствующих орденов Франциска Урсула имела прямое отношение к доминиканцам
и францисканцам. Eе сводная сестра былa настоятельницей женского доминиканского монастыря во Львове, в котором жила и ее овдовевшaя мать [1, p. 1253]. Не случайно
после смерти Франциски Урсулы молиться за нее должны были в первую очередь бернардинцы и доминиканцы,
каждыe по одной неделе, a yже потом монахи других орденов [1, p. 1913 1914]. Найденный pемень может быть доминиканским атрибутoм, потому что из всех монашескиx
орденoв, которым оказывала поддержку княгиня Вишневецкая, только доминиканцы перевязывали cвое облачениe
кожаным ремнем.
В металлическoм саркофагe № 19 Кароля Станиславa
Радзивилла Пане Коханку обнаружились oстанки пожилого мужчины, у которого можно подозревать наличие диффузного идиопатического скелетного гиперостоза, связанного с ожирением, диабетом или высоким кровяным
давлением. Кароль Станислав Радзивилл, занимавший
высокие должности (виленский воевода) на государственной службе, был oдним из самых богатых европейскиx
вельмож. На портретe 1786 г. он изображeн в мундирe Виленского воеводства: темно-синий кунтуш с эполетами
на красной подкладкe и красный жупан. B гробу обнаружились фрагменты очень похожего костюма. Под правым
плечом был найден небольшoй фрагмент центральной части двухстороннего кунтушовoго поясa. Хотя отсутствуют
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концы пояса, на которых обычно обозначалась сигнатура мануфактуры, мoжно с уверенностью сказать, что пояс
выткан на знаменитой Слуцкoй мануфактурe, которую
Пане Коханку унаследовал после смерти своeго отца. Через правое плечо усопшего переброшена синяя муаровая
лента, также в гробу обнаружены два фрагмента желтой
ленты. Известно, что виленский воевода был награжден
пятью орденами: Святого Губерта (Баварское королевство), двyмя наградaми Российскoй империи, Белого Орла
(Речь Посполитая) и Черного Орла (королевство Пруссия).
Орден Белого Орла носили на синей муаровой ленте, Черного Орла – на желтой.
Подводя итоги исследования 2017 г., нужно подчеркнуть,
что, xoтя антропологические данные и личные вещи yмepших соответствуют идентификации погребенных лиц, все
же визуальный осмотр останков не является окончательным
подтверждением личности человека.
Уcыпальницa костелa Божьего Тела является не только
особым сакральным местом, где покоятся останки представителeй рода князей Радзивиллов, но и уникальным источником исторических, демографических и культуроведческих знаний.
Уcыпальницa костелa Божьего Тела является неотъемлемой частью нашего общего исторического наследия. Наш
долг – сохранить это место, создать правильные условия для
хранения саркофагов и останков, так как в противном случае даже самые дорогие исследования станут ненужными и
бессмысленными.
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ндрэ Валкунене

тапы росписи крипты
Радзивиллов в Несвиже
В 2016 г. в рамках проекта концепции исследования и
адаптации к посещению крипты князей Радзивиллов несвижского костела Божьего Тела одним из объектов исследования стали находящиеся там настенные росписи. Было
проведено 15 стратиграфических исследований полихромии, в ходе которых обнаружено от 2 до 5 окрашивающих
слоев (илл. 1). Для исследования были выбраны доступные
участки росписи, где из-за отслаивания просматривались
разные периоды росписей. Их состояние фиксировалось
на фотографиях и описывалось в отчете о полихромных
исследованиях.
Фундатор костела Божьего Тела Николай Христофор
Радзивилл Сиротка (1549–1616) устроил в его подземельях семейный мавзолей. Мавзолей состоит из цен297

трального помещения, разделенного металлическими
решетками, и пяти меньших подвальных помещений, соединенных коридорами. Однако вначале подвальные помещения не были соединены между собой. В XVIII в. во
времена правления Михаила Казимира Радзивилла Рыбоньки (1702–1762) была проведена масштабная реконструкция склепа. Были объединены подвальные помещения, устроена лестница и установлен малый алтарь.
В стены под нарисованными картушами с изображением
княжеских мантий и корон, что символично подчеркивало княжеский характер рода Радзивилов, были вмонтированы плиты с надписями. Позже склеп обновляли еще несколько раз, в том числе значительные ремонтные работы
были проведены в 1905 г.
В результате исследования полихромии стен методом
стратиграфии было выделено 6 этапов росписи.
Фаза I (ХVI–XVII вв.)
После постройки костела Божьего Тела во время
ординатства Николая Христофора Радзивилла Cиротки
(1549–1616) в подвале был устроен семейный мавзолей.
В то время это была одна сводчатая комната (комната
№ 4), в которую можно было попасть через особый
проем (люк) [2, с. 88]. На стенах и сводах обнаружены
серо-белые известковые пятна. Хотя в этом слое не
было обнаружено никакой окраски, небольшие остатки
зеленой краски, обнаруженные в первичном слое
окраски, вызывают вопросы, что все-таки это могло
быть не только простое побеление стен известью, но и
полихромный декор.
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Фаза II (около 1749 г.)
Во время правления Михаила Казимира Радзивилла Рыбоньки (1702–1762) склеп был расширен и
отремонтирован, построен новый вход с лестницей,
установлен малый алтарь, могильный склеп был
огражден металлическими решетками и застеклен, а
также украшен декоративной барочной росписью
в холодных розовых оттенках. Врезанные в стены
каменные скрижали свидетельствуют о захоронении
здесь конкретных представителей рода Радзивиллов
[2, с. 91]. Мемориальные плиты украшены раскрашенными
розовыми картушами, изображающими мантии с княжеской короной (илл. 2).
Фаза III (XIX в.)
Следующий слой росписи – это красочный мотив мантий
с княжескими коронами, раскрашенный в яркие цвета [рис.
3]. Покраска более детальная и больше по площади. Присутствуют яркие оттенки охры, коричневого, красного и синего цветов. На сводах белая роспись местами с остатками
охры без конкретных форм. Однако неизвестно, когда и кто
сделал это обновление.
Фаза IV (1905 г.)
По инициативе несвижского ордината Юрия (Георга) Радзивилла мавзолей вновь открыли после реставрации в 1905 г. [2, с. 91]. Росписи, перекрашенные на этом
этапе, имеют холодный розовый оттенок с контрастными
черными складками (илл. 3). Используемые красные
пигменты значительно потускнели и изменились.
Подобные поблекшие или изменившиеся оттенки росписи
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можно увидеть и в росписи церковных интерьеров, где
эти изменения даже производят негативное впечатление.
Фресковая роспись костела была полностью перекрашена
в 1902 г., когда реставрационные работы проводил талантливый ученик знаменитого Яна Матейки Франтишек
Бруздович [1, с. 217].
Фаза V (2000 г.)
В рамках подготовки к последнему захоронению1, произведенному в комнате № 4, рядом с входом в комнату № 3
были перекрашены два картуша, которые выделяются своим
стилем, цветами и исполнением, так как их перекрашивал
местный художник-любитель.
Фаза VI (начало ХХI в.)
Картуши, расписанные польскими реставраторами
в боковых склепах № 1 и № 2, выполнены в ярких
тонах и по своей стилистике сильно отличаются от
других, нарисованных в мавзолее (илл. 4). Однако,
необходимо отметить, что эти картуши уже серьезно пострадали из-за высокой влажности и миграции
солей (илл. 5–6).
В главном склепе находится 30 нарисованных картушей, некоторые из которых различаются по размеру, так
как содержат по две таблицы в каждом. Большинство таблиц расположено на стенах, несколько – на колоннах,
поддерживающих своды. Состояние картушей очень
плохое. Местами откололась штукатурка, появились
1
8 июня 2000 г. в стенной нише, возле алтаря Непорочного Зачатия, была замурована
урна с прахом Антония Николая Радзивилла (1935–1999), умершего в Лондоне и завещавшего похоронить себя на родине предков – прим. сост.
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трещины, есть признаки расслоения краски, пустоты в
штукатурке, отложения солей, фиксируются большие и
малые потери штукатурки, отслаивание краски от поверхности, крошение, потертости, последующая перекраска,
заливка цементным раствором, биоповреждения. В некоторых изображение настолько обветшало, что не подлежит идентификации. Верхний слой, нанесенный в
1905 г., поблек.
Настенные росписи склепа необходимо сохранить
и отреставрировать, так как штукатурка во многих
местах отошла от стен, что грозит большими потерями.
Слои покраски хрупкие, а крупные солевые отложения
внизу стен разрушают структуру штукатурки и краски.
Необходимо тщательнее регулировать микроклимат
крипты, баланс влажности, откопать и изолировать
фундамент храма.
Исторически интересны все слои живописи, но в
художественном отношении наиболее ценным является
барочный художественный слой ХVIII в. Поэтому при
составлении проекта реставрации следует продумать
подход к экспозиционированию при надлежащем сохранении слоев, принадлежащих к различным этапам росписи крипты.
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Мартинас кулис

Под крылом Aнгела Смерти:
болезнь и смерть князя Христофора Николая
Радзивилла (1590–1607 гг.) в Болонье
По инициативе IX несвижского ордината и великого
гетмана Великого Княжества Литовского Михаила Казимира Радзивилла Рыбоньки в 1749 г. была реорганизована и расширена княжеская усыпальница, устроенная его
предком Николаем Христофором Радзивиллом Сироткой
в костеле Божьего Тела. Во время реконструкции были изготовлены новые надгробные таблицы, где помимо имени,
года рождения и смерти перечислялись различные заслуги
похороненного, его должности, награды, костельные фундации и другие виды деятельности. При изготовлении одной из таких таблиц скульптор не затратил много времени,
так как краткая биография сына Николая Христофора Радзивилла Сиротки укладывалась всего в несколько строк:
303

«Христофор III Николай Радзивилл, сын Николая VIII и
Эльжбеты, родился в 1590 году, умер 4 мая 1607 года, прожил 16 лет 10 месяцев, 3 дня и 13 часов, похоронен в августе 1608 года, дня 7 в Несвиже».
Происхождение князя Христофора Николая Радзивилла
и образование, которое он получил в Великом Княжестве
Литовском, а позже продолжил за рубежом на средства отца,
свидетельствовали о том, что молодой человек в дальнейшем мог рассчитывать на впечатляющую политическую карьеру. Однако именно во время учебы в Болонье его жизнь
прервалась на семнадцатом году в результате оспы – заболевания, которое в те времена трудно поддавалось лечению
и которое современники неслучайно называли Ангелом
Смерти [14, р. 2]. В память о Христфоре Николае по заказу
его отца, предположительно венецианским скульптуром Чезаре Франко, было создано ренессансное надгробие с установленным в центре его бюстом юноши, которое до наших
дней привлекает внимание посетителей несвижского костела Божьего Тела [2, s. 124–125].
Христофор Николай, безусловно, был не единственным юным представителем знати Великого Княжества Литовского, которому ранняя смерть не позволила достичь интеллектуальных и политических высот.
В то время это было обычным делом. Примечательно, однако, что этот случай хорошо освещен в источниках. После смерти юного князя каноник Виленского собора Мартин Жагель, опекавший Христофора
Николая во время учебы, составил для его отца, несвижского ордината, своеобразный отчет о послед304

них днях жизни молодого человека. Этот документ
под названием «De processu morbi quo affectus fuit
illustrissimus princeps Christophorus Nicolaus Radziuil»
(«О ходе болезни светлейшего князя Христофора Николая Радзивилла») в настоящее время хранится в Главном
архиве древних актов в Варшаве (AGAD) [1].
Этот источник интересен тем, что последовательно раскрывает причины и обстоятельства смерти юного князя, отражает усилия врачей Болоньи по его лечению и применяемые ими методы. Однако очень важно сразу подчеркнуть,
что данный текст не является типичным врачебным заключением, как, например, документ о состоянии здоровья Николая Христофора Радзивилла Сиротки [8, s. 315]. Он отражает точку зрения человека, достаточно образованного и
знающего медицинскую теорию того времени, но не врача.
Вполне вероятно, что доктор, который не был столь привязан к пациенту, мог бы по-другому оценить некоторые нюансы, связанные с заболеванием.
Хотя вопросы биологической истории представителей
рода Радзивиллов поднимались в историографии [11], этот
случай еще не был должным образом исследован и описан, в частности в работах, посвященных обучению за границей сыновей Николая Христофора Радзивила Сиротки
[3, s. 52 63; 8, s. 248 249] и его деятельности как мецената
[2, s. 124]. Таким образом, цель данной статьи – осветить ход
болезни князя Христофора Николая Радзивилла, приведшей к его смерти, и показать методы лечения, применявшиеся болонскими врачами в контексте медицины эпохи раннего Нового времени.
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1. Ход болезни
Христофор Николай вместе со своими старшими братьями
Яном Юрием и Альбрехтом Владиславом начал учебу в иезуитских коллегиумах в Браневе и Несвиже, а затем продолжил
обучение в Виленской академии и Аугсбурге. В 1605 г. все трое
сыновей I несвижского ордината уехали в Италию. Под покровительством каноника Жагеля Николай Христофор продолжил изучение права, философии и логики в Болонье, а его старшие братья отправились в путешествие по Италии и на Мальту
[3, s. 52 63; 8, s. 248–249].
По словам ксендза Жагеля, Христофор Николай был
здоров, полон сил, хорошо спал и почти весь период учебы (с осени 1606 г.) не жаловался на аппетит, хотя ел
меньше, чем обычно. Во время Великого поста молодой
князь усердно постился и ел только рыбу, избегая мясных и молочных блюд. Но именно в это время начали проявляться первые тревожные признаки. Юноша казался
«медлительным» (phlegmaticus), «отечным обрюзгшим»
(plenus humoribus), «трясущимся» (tremidus) и «бледным»
(pallidus) [1, s. 1]. Тем не менее 15–16 апреля 1607 г. юный
князь весело отпраздновал Пасху, а его самочувствие не
давало серьезного повода для тревог.
1.1. Prima alteratio: тревожные признаки и первые
дни болезни.
Через 5–6 дней после Пасхи молодой человек почувствовал ухудшение здоровья, которое вначале было едва заметно, но затем стало очевидным. В своем отчете Жагель, уже
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зная, чем закончилась болезнь, назвал это увядание «prima
alteratio» [1, s. 2], напрямую связывая изменения самочувствия юного Радзивилла в это время с более серьезными недугами, начавшимися через несколько дней.
Именно с этого момента каноник Жагель начинает очень
подробно описывать ход болезни Христофора Николая, перечисляя все недуги, которые, казалось, лавиной обрушились на князя.
Первоначально юный Радзивилл страдал как от нарастающих головных болей (dolor capitis) и сильного потоотделения (sudor), так и от полной потери аппетита и общей
слабости организма [1, s. 2]. В дальнейшем его состояние
стремительно ухудшалось. Князь почувствовал себя намного слабее (multo debilior), его лицо стало более бледным (pallidior), он стал медленнее (tardior) передвигаться
и говорить (in loquenda parcior). Кроме того, он ощущал
нарастающую боль в области плеча и спины. Князя постоянно тошнило и, наконец, начало рвать желтой слизью [1, s. 5].
Несмотря на ухудшающееся самочувствие, юноша все
еще пытался продолжить учебу и, уже лежа больным в постели, попросил своего опекуна прочитать ему тексты Марка Аврелия [1, s. 5]. Тем не менее его здоровье быстро ухудшалось, и после тяжелой ночи князь, который в мучениях
начал терять сознание, отправился в изнурительное восьмидневное путешествие в иной мир.
Первые тревожные симптомы еще не позволили Жагелю
и другим понять характер болезни молодого князя. В пятницу, 28 апреля, начался «первый день падения» (prima dies
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decubitus) [1, s. 6]. Самочувствие князя не только продолжало ухудшаться, но и появлялись новые симптомы, которые
свидетельствовали о серьезной опасности для его здоровья.
Усилилась боль в области плеча, юноша почувствовал нарастающую тяжесть (molestia) и тошноту (nausea). Это вызвало большую озабоченность опекуна, и вскоре был вызван «зрелый и мудрый» врач, который прописал князю
слабительное (medicinam purgantem) для «очищения» организма от вредных веществ, вызвавших болезнь [1, c. 6].
На второй день болезни состояние Радзивилла заметно
ухудшилось, началась лихорадка, быстро охватившая все
тело. Боли в груди и плечах усиливались по ночам и не давали князю покоя [1, s. 7]. На третий день симптомы болезни,
мучившей Христофора Николая, лишь усугубились.
1.2. Диагноз: оспа.
«В воскресенье, на рассвете, я заметил маленькие волдыри (pustulas), расползающиеся на лице, груди, плечах; первоначально красного цвета и круглые» [1, s. 7], – писал Жагель
о начале третьего дня. Врачи, осматривавшие юного князя,
уже тогда увидели, что болезнь будет трудно вылечить и не
смогли сказать ничего утешительного.
Все воскресение князя донимала лихорадка, а волдыри
распространялись по телу (magis magisque per totum corpus
dispersae apparebant) [1, s. 8]. На четвертый день болезни, в
понедельник, тело покрылось большими и яркими волдырями, а температура продолжала расти. И только тогда врачи, которые наблюдали за Радзивиллом, поставили диагноз
– оспа (variolae). Волдыри, распространяющиеся по всему
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телу, как обычно при тяжелых случаях этой болезни, меняли цвет с красного на тёмно-синий [1, s. 8]. Эти симптомы
не сулили ничего хорошего.
В описании оставшихся четырех дней Жагель, помимо
обсуждения используемых методов лечения, которые мы
приведем более подробно позже, подробно описал основные симптомы оспы – лихорадку и волдыри. О неумолимом ухудшении состояния и распространении инфекции
на внутренние органы свидетельствовали не только видимые снаружи симптомы, но и анализы мочи, взятые на пятый день болезни. Врачи обнаружили, что моча юного князя
была мутной, гнилой и черной (видимо, из-за крови). Такие
результаты «полного» исследования могут указывать на то,
что инфекция повредила внутренние органы, в особенности почки [1, s. 9]. На шестой день болезни волдыри покрыли все тело Христофора и даже веки, из-за чего он не мог
открыть глаза и, казалось, все время спал. Кроме того, у пациента начались новые боли в груди и горле [1, s. 11]. Ситуация казалась безвыходной всем – и Жагелю, и врачам. Сам
пациент, потеряв надежду, «просил всех дать [ему] мир»
(petitiamabomnibusquietem), [1, s. 13]. Измученный тяжелой
болезнью Христофор Николай скончался в пятницу, 4 мая
[1, s. 13]. Тело юного несвижского князя было привезено на
родину в 1608 г. и 7 августа захоронено в фамильной крипте [3, s. 124].
Описание болезни, приведшей к смерти князя, подтверждает, что он скончался от тяжелой формы оспы (variola
major), которая уносила в то время 25–30 % жизней заболевших [9, р. 71]. Об этом свидетельствуют подробные описания
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симптомов, а также упоминание в источнике, хотя и единожды, названия заболевания (variola), известной в Европе с XI в.
[7, р. 25]. Случай Радзивилла является своего рода «хрестоматийным» описанием протекания болезни и ее симптомов. Заболевание началось с головных болей, болей в груди
и спине и, в целом, с сильной слабости тела, а через два дня
появился самый важный признак оспы – красные волдыри, которые распространились по телу пациента и в конце
концов стали черными, [9, р. 71]. Все это свидетельствует о
том, что князь страдал от чрезвычайно тяжелой формы болезни, которая повредила его внутренние органы и в конечном итоге оборвала жизнь. В то же время юный Радзивилл
полностью соответствовал демографическому и эпидемиологическому профилю типичного больного оспой: был еще
очень молод, не отличался крепким здоровьем и, что наиболее важно, имел некоренное происхождение, а значит,
не обладал иммунитетом, присущим уроженцам Болоньи
[14, р. 29–33]. Этот случай также хорошо показывает, что
оспа, как и другие острые инфекции, была, по словам историка медицины Гарета Вильямса, полностью «демократической» болезнью, которая могла поразить кого угодно,
несмотря на его высокое происхождение или обладание
земными богатствами [14, р. 31].
Несмотря на то, что болезнь была хорошо известна врачам раннего Нового времени, вплоть до великого открытия Эдварда Дженнера и начавшейся в конце ХVIII в. вакцинации, эффективных средств обуздать Ангела Смерти
не было. Об этом свидетельствуют безуспешные усилия по
врачеванию Христофора Николая.
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2. Venit, idit, sed non icit morbi ingra escentis:
усилия врачей по спасению князя
«Пришел, увидел, проиграл болезни» [1, s. 6] – такими
печальными, возможно, даже несколько саркастическими
словами каноник Жагель прокомментировал усилия болонского врача, который лечил умирающего князя. Это мрачное наблюдение отражало общую беспомощность медицины того времени в борьбе с Ангелом Смерти.
Хотя оспа была известна тысячи лет, врачи в XVI–XVII
вв. еще не понимали, как она распространяется, хотя и подозревали, что она заразна наподобие чумы. Джо Н. Хейс,
изучавший феномен эпидемий в западных обществах, указал, что оспа долгое время считалась относительно легкой
болезнью «детства». Ее эпидемии уносили тысячи жизней
в основном в Северной и Южной Америке, коренные жители которых не имели иммунитета к инфекции. Но в XVI
в. оспа мутировала и в следующем столетии стала чрезвычайно опасной и для европейцев [6, р. 75]. В XVIII в., когда
великие врачи Франсуа Буассье де Соваж де Лакруа, Карл
Линней и Уильям Каллен пытались классифицировать известные заболевания, она была отнесена к «очень заразным» болезням [10, р. 24].
Американский историк Мэри Линдеманн отмечала, что
выживание человека, зараженного оспой, зависело в первую очередь от формы заболевания (легкая или тяжелая),
а также от общего состояния его здоровья и иммунной системы. Усилия врачей в целом не давали большого эффекта [9, р. 74]. Г. Вильямс точно заметил, что, учитывая отно311

шение западной медицины к оспе, период до XIX в. можно
назвать «эпохой безучастного выздоровления»: «было много методов лечения оспы, в которые верили и врачи, и пациенты, которых они лечили, но, к сожалению, все они были
бессмысленными» [14, р. 28].
Врачи, которые пытались бороться с оспой в ХVII в.,
обычно использовали два вида лечения – кровопускание
или слабительные средства. Именно эти процедуры должны были «очистить» организм пациента от скопившейся
грязи, вызывающей, по их мнению, болезнь. Также рассматривались другие виды лечения. Например, врач должен
был вызвать обильное потовыделение (считалось, что таким образом из тела удаляются вредные вещества) или содержать пациента в максимально холодном помещении
[9, р. 74; 14, р. 35 36]. Эти действия Вильямс назвал «терапией отчаяния» (Therapeutics of Despair), основанной на
идеях Гиппократа, ар-Рази, Галена и других врачей, стоявших у истоков западной медицины [14, р. 35]. Таким образом, Христофору Николаю пришлось столкнуться в неравном сражении с Ангелом Смерти именно тогда, когда оспа
являлась особо опасной болезнью, а помощи ожидать было
неоткуда.
В первый день, осмотрев юного Радзивилла, который страдал от головных болей и плохо себя чувствовал,
врач, еще не подозревая, что у пациента оспа, прописал
ему слабительное (medicinam purgantem [...] praescribit)
[1, s. 6], которое, как считалось, должно было очищать организм от накопления вредных примесей, вызывающих
болезнь. Поскольку на следующий день улучшения не на312

ступило, была назначена мазь (unctio) из миндальной муки
для растирания ноющих плеч и груди. Но это лекарство не
уменьшило боль, которую испытывал князь. По словам
Жагеля, она даже усилилась [1, s. 7]. Когда на теле появились волдыри, врач приказал поставить на спину юноши
шесть медицинских банок (cucurbitules). Хотя они действительно немного уменьшили боль (lenitus dolor), это не
имело большого значения для тяжелобольного пациента
[1, s. 8]. Таким образом, методы лечения, применявшиеся
в первые дни, как и рассуждения самого каноника Жагеля,
ясно свидетельствуют о том, что болезнь князя воспринималась и интерпретировалась на основе все еще очень популярной в то время гуморальной теории. Основная идея
этой теории состоит в том, что болезнь является следствием дисбаланса (избытка или недостатка) одного из четырех гуморов (жидкостей) в организме человека (крови,
желтой и черной желчи, мокроты (флегмы)) [9, р. 18; 12,
р. 17; 14, р. 8]. Поэтому не случайно были предприняты попытки «очистить» организм от вредных гуморов, вызывая
диарею, а также улучшить кровообращение с помощью
медицинских банок.
Однако эти методы лечения не дали заметных результатов, поэтому на четвертый день болезни, когда была окончательно диагностирована оспа, предприняли и другие меры.
Христофора Николая стали лечить безоаровым камнем (bezoar) и изумрудным порошковым напитком (potio). Известный со времен средневековья безоар (тело, образующееся
в желудке преимущественно жвачных животных) являлся дорогим, экзотическим и редким лекарством. Он вос313

принимался (по крайней мере, некоторыми) итальянскими врачами как эффективное средство, обладающее почти
волшебными свойствами, для излечения от любых ядов,
тромбозов, а также от чумы, глистов, меланхолии или оспы
[4, р. 72 74; 13, р. 34]. Что касается изумруда, то считалось,
что он успешно помогает при лечении многих инфекционных заболеваний, в том числе и лихорадки [5, р. 131]. Поэтому неудивительно, что болонские врачи, пытаясь побороть
тяжелую болезнь, взялись лечить князя лекарствами, приготовленными из этих веществ. Безоаровый камень предоставил врач кардинала Бенедетто Джустиниани, легата Папы
Римского в Болонье, который был лично знаком как с самим
несвижским ординатом, так и с его сыном [8, р. 133; 3, р. 61].
Он принес для пациента кусок лучшего «настоящего» восточного (orientalis) безоара [1, s. 8 9]. Больному следовало
принимать это лекарство дважды в день (утром и вечером)
во время еды. Однако даже безоар, который применялся на
четвертый, пятый и шестой дни болезни, не облегчал страданий больного.
Когда и общее состояние пациента, и анализы мочи и экскрементов уже ясно показывали, что юношу вряд ли можно вылечить, была предпринята последняя попытка «очистить» его тело от вредной грязи, вызвавшей болезнь. В
предпоследний день болезни врач использовал для этого
клизмы (clisteria applicantur) и неуказанные «серебряные
инструменты» (purgatur instrumentis [...] argenteis) [1, s. 10].
Возможно, речь идет о вскрытии серебряными иглами волдырей для выпускания гноя [14, р. 39]. Эти меры никак не
улучшили состояние князя. В пятницу, 4 мая, врачи, при314

шедшие к пациенту, были вынуждены, несмотря на все свои
усилия, признать, что «исход этого дела [зависит] от воли
Бога Отца, а не человеческих решений» [1, s. 12].
Таким образом, процесс лечения молодого князя, подробно описанный каноником Жагелем, является хорошей
иллюстрацией тех способов, которыми пользовались болонские врачи. Заметим, что, столкнувшись с серьезным
заболеванием, они полагались не только на общепринятые
методы, но и на экзотические препараты, которым приписывались почти магические свойства. Разнообразие методов,
применявшихся в этом случае, лишний раз свидетельствует
о том, что в ХVII в. врачи при лечении крайне тяжелой формы оспы не имели в своем арсенале эффективных средств
и были вынуждены прибегать к самым экзотическим лекарствам и сомнительным методам.
***
Анализ описания болезни и лечения князя Христофора
Николая Радзивилла свидетельствует, что он умер от очень
тяжелой формы оспы. Об остроте инфекции, которая привела к смерти больного, говорят обильные геморрагические
волдыри, покрывшие все его тело, а также тяжелые повреждения внутренних органов. Болонские врачи, которые лечили самых влиятельных людей, таких как кардинал Джустиниани, и имели доступ к дорогим экзотическим лекарствам,
были бессильны против этой болезни. Предписанные ими
средства – слабительное и медицинские банки – показывают, что они пытались исцелить Радзивилла, основываясь на
гуморальной теории. Для того времени это было обычной
практикой. Условным исключением в этом случае можно
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считать разве что использование экзотических препаратов
– безоарового камня и изумруда.
Этот случай также демонстрирует важность тщательного лабораторного изучения образцов предполагаемых
останков Христофора Николая. Результаты такого исследования могут подтвердить или опровергнуть тот факт,
что в саркофаге в крипте костела Божьего Тела в Несвиже
находятся останки сына Николая Христофора Радзивилла
Сиротки. Полное изучение образцов останков не только
Христофора Николая, но и остальных лиц, захороненных
в крипте, позволило бы установить их личности и выявить
родственные связи. Кроме того, лабораторные исследования патогенов высокого уровня, которые сейчас активно
проводятся во всем мире, важны для понимания истории
инфекционных болезней. Они позволяют определять их
происхождение, распространение, развитие, адаптацию
болезней в обществе и общества к болезням. Обширные
исторические данные и результаты биоархеологических
исследований предоставят исключительную возможность
взглянуть на многие, казалось бы, очевидные вещи с новой точки зрения.
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стина Пошкене

Обзор фунеральных исследований
в криптах храмов Литвы
Старые кладбища, захоронения и надгробия привлекали внимание любителей прошлого еще в эпоху романтизма
[38, p. 10–11]. Контекст этого интереса удачно раскрыл Адам
Гонорий Киркор, описавший тела, находящиеся в усыпальнице Виленского костела Святого Духа, и захоронения правителей в Кафедральном соборе Святого Станислава и Святого Владислава [17]. Это места вечного упокоения известных
людей, имеющие огромную историческую и мемориальную
ценность, а также захоронения, вызывающие любопытство
общества своей необычностью, пышностью и окутанные
различными легендами. Следуя в русле подобных идей,
в 1858 г. были описаны подвалы костела Святого Духа, где
предполагали наличие захоронения короля польского и великого князя литовского Александра. Большой интерес
также вызывал поиск захоронений Владислава IV Вазы и
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Витовта Великого [18, p. 35, 72; 43, p. 131–142]. Пионер литовской археологии1 граф Евстафий Тышкевич подготовил
издание с литографиями о захоронениях своих родственников [51]. Однако подлинным началом археологических
исследований захоронений костелов в Литве являются события, произошедшие в 1931–1932 гг., когда после наводнения, вызванного разливом реки Нерис2, в склепах Виленского кафедрального собора были обнаружены королевские
захоронения [25, p. 11].
Необходимость комплексных междисциплинарных исследований погребальных склепов хорошо подтверждается историческим развитием и контекстом погребальных
традиций, которые, по мнению историков культуры, в Литве мало чем отличались от общеевропейских [41, p. 108].
Склеп определяется как подземное сводчатое помещение в
подвале храма (обычно под пресбитериумом), где хранятся
гробы и мощи святых, поэтому захоронение рядом с ними
являлось самым почетным вариантом погребения. Великий князь литовский Витовт скончался 27 октября 1430 г. в
Тракае, т. е. стал первым правителем, умершим в крещеной
Литве. Известно, что великий князь выразил желание быть
похороненным рядом со своей женой Анной, умершей в
1418 г. Ян Длугош, описавший погребальные обряды, отмечает, что его похороны длились восемь дней, а на девятый день останки Витовта были перевезены из Тракайского замка в Виленский собор. «Хроника Литовская (Хроника
1
Считается также одним из тех, кто находился у истоков белорусской археологии –
прим. сост.
2
В верхнем течении Вилия – прим. сост.
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Быховца)» указывает конкретное место захоронения: возле дверей ризницы по левой стороне от алтаря [30, р. 117].
В подземельях Виленского собора был подготовлен отдельный, расписанный фресками, склеп, который должен был
стать местом упокоения первых лиц государства. Данный
склеп был обнаружен в 1985 г., однако останков Витовта
Великого там не было [52, р. 60–70].
Мертвых также можно было хоронить в стенных нишах, а некоторые гробы просто закапывали в землю, и
они находились под полом костела. Существовала также традиция захоронения в фамильных часовнях отдельных дворянских семей, а также – кладбищенских часовнях
[38, p. 20–22, 62–70; 41,p. 99–105]. В монастырских церквях вечный покой находили умершие монахи и монахини.
Начиная с XVII в. дворяне все чаще устраивали отдельные семейные мавзолеи [38, p. 83, 85]. С конца ХVIII в.
появилась традиция, располагать такие захоронения вдали от костёлов, погостов и кладбищ. В следующем столетии эта традиция получила особенно широкое распространение [38, p. 276–277]. Помимо семейных склепов, часто
с отдельными входами, в святынях были оборудованы подвалы для прихожан. В подвалах, которые по конструктивным причинам разделены на отдельные помещения, захоронение осуществлялись двумя способами – роскошные
гробы выставлялись на открытом пространстве, а остальные размещались в стенных нишах. Отдельную часовню с
колумбарием в подвале можно было построить не только
для одной семьи, но и для определенного ряда представителей знати [38, p. 270–271].
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Во время московского вторжения и войн со шведами
в середине ХVII в. многие захоронения и надгробия
в Вильнюсе и других городах были осквернены и
разрушены. Вскоре после третьего раздела Речи Посполитой,
в 1796 г., по указу российской императрицы Екатерины II
начали выносить кладбища за городскую черту. Многие
комплексы захоронений в подземельях костелов были уничтожены еще в ХIX в., когда император Николай I издал указ
из соображений гигиены закапывать останки из склепов в
землю [38, p. 14].
Хотя эти мероприятия были продиктованы в основном
соображениями гигиены, историки культуры отмечают, что
они также свидетельствовали об изменении отношения живых к мёртвым: кладбище больше не имеет того значения,
которое оно имело раньше, а его наличие рядом с местами
проживания горожан становится сдерживающим развитие
города фактором [41, p. 99–105].
В Литве исследования крипт костелов в основном проводятся в целях защиты наследия: они «продиктованы» содержанием храмовых построек, потребностями размещения
захороненных и идентификацией останков. Эти исследования традиционно были связаны с археологией и физической
антропологией1. Сегодня, с точки зрения науки, термин «археология крипт» чаще всего используется в контексте археологии захоронений и исследований церковной археологии.
Естественно, что долгое время археологов интересовали
только доисторические захоронения. Значительно меньше
внимания уделялось средневековой эпохе, а данные о захоФизическая антропология сегодня часто понимается как область биоархеологии.

1
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ронениях, сделанных в поздние исторические времена, как
правило, встречались лишь в отчетах археологических исследований, изучение которых «откладывалось в долгий
ящик». Такая практика сложилась не только в Литве, но и в
других странах, но она значительно изменилась за последние десятилетия, когда был осознан научный потенциал исследований поздних исторических захоронений, и не только
того, что находится под землей. В странах Западной Европы
археологические исследования не ограничиваются захоронениями, которые были обнаружены в подвалах, склепах и
мавзолеях, но включают также и то, что находится на земле, то есть памятники отдельным лицам, семьям и общинам,
архитектурные сооружения (часовни, колумбарии, мавзолеи). Однако признано, что археологическим исследованиям исторических (или постсредневековых) захоронений
все еще недостает комплексного подхода и их результаты не
всегда раскрывают феномен захоронения как практического
(обращение с телом умершего) и культурного (идеологический, социальный, культурный контекст) действия [47; 48;
49, p. 1–18]. Следует отметить, что исследования костельной археологии, которые также стали комплексными (здания, их окрестности, места старых церквей, захоронения,
памятники умершим, религиозные принадлежности и т. д.),
давно отошли от «традиционных раскопок» с привлечением в ходе исследования разнообразных источников (материальные, письменные, иконографические и др.) и требуют
применения разнообразных методов исследования в нескольких областях науки (археология, история, история искусства, архитектура и др.) [23; 29; 39; 46, p. 13–14].
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Работы, которая проводилась в храмах до Второй мировой войны, сложно назвать исследованиями в нынешнем понимании этого слова. Главный акцент делался на обустройстве мест упокоения. Как уже упоминалось, начало
археологических исследований костёлов в Литве связано с
изучением Виленского кафедрального собора в 1931–1932 гг.,
когда город входил в состав Польши. Накануне 500-летия со
дня смерти Витовта Великого в подземельях кафедрального собора начался поиск его останков [14]. В ходе наводнения 1931 г. собор сильно пострадал, поэтому созданная в том
же году комиссия под руководством профессора Университета Стефана Батория Юлиуша Клоса, взяла на себя руководство спасательными работами. Наряду с архитектурными,
инженерно-геологическими изысканиями и исследованиями фундамента, были начаты археологические раскопки
[20, p. 170; 52, p. 33–64]. 26 августа 1931 г. под алтарем часовни
святога Казимира была обнаружена урна с сердцем великого
князя Литовского и короля Польского Владислава IV Вазы,
а 21 сентября в ранее неизвестном склепе были найдены
останки великого князя Литовского и короля Польского Александра Ягеллончика и двух жен Сигизмунда II Августа, королев Елизаветы Габсбург (1544–1545) и Барбары Радзивилл
(1550–1551) [2, p. 332–333; 19, p. 30; 52, p. 80–91].
Еще одним объектом, привлекавшим внимание общественности и ученых, являлся Виленский доминиканский
костел Святога Духа, захоронения в подвалах которого
впервые были описаны еще в ХVIII в. В 1934–1936 гг. члены Академического клуба Виленских бродяг (AKWW) Университета Стефана Батория пытались инвентаризировать
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находящиеся там захоронения, но информации об их работе мало [43, с. 131–142]. В межвоенной Вильне обращали
также внимание на сохранность склепа рода Сапег, который
располагался в костеле Святого Михаила. Это захоронение
было благоустроено в 1933 г. в ознаменование 300-летия со
дня смерти основателя – канцлера Льва Сапеги [45].
На территории межвоенной Литовской Республики особая опека уделялась захоронениям семьи Радзивиллов в
евангелической реформатской церкви в городе Кедайняй.
В архивах Центра культурного наследия сохранилось рукописное письмо от 22 июня 1920 г. министру просвещения, в
котором упоминается о необходимости привести в порядок
склеп Радзивиллов [54], так как захоронения рода Радзивиллов являются местом исторической памяти [40].
После окончания Второй мировой войны, насколько это
было возможно в тогдашней Советской Литве (был разрушен ряд объектов культурного наследия), возобновляются
исследования упомянутых объектов. В 1944 г. в подвалах
костёла Святого Духа нацисты оборудовали бомбоубежища, при этом были повреждены находившиеся здесь захоронения, а прятавшимся в подземельях костёла Святого Духа
предстала страшная картина находившихся там мумифицированных останков [4, p. 34; 36, p. 176–179]. В 1950–1960-х гг.
здесь планировалось создать атеистический «Музей инквизиции», и захоронения перемещались с одного места на другое, что еще больше вредило их целостности и сохранности.
Перед его открытием, в 1963–1964 гг., археолог Витаутас
Даугудис произвел археологические исследования, а судебный врач Юозас Альбинас Маркулис зафиксировал останки
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474 взрослых и 85 детей [10; 54]. Исследования В. Даугудиса и Я. А. Маркулиса сегодня считаются первым комплексным исследованием погребений, в том числе мумифицированных останков, проведенным в Литве [43, с. 136].
Последовательные археологические, архитектурные и
геологические исследования Вильнюсского кафедрального
собора проводились с перерывами с 1969 по 2004 г. Пожалуй, наиболее интенсивным оказался период 1984–1988 гг.,
когда был обнаружен и изучен ряд захоронений [12, с. 216;
24, с. 93; 35].
Среди прочих следует упомянуть исследование развалин
кирхи в поселке Толльмингкемен (совр. Чистые Пруды Калининградской области), в 1967 г., целью которого был поиск останков классика литовской литературы Кристионаса
Донелайтиса (1714–1780). Для этого была создана специальная комиссия. Археологические исследования проводил
Адольфас Таутавичюс. В подвале кирхи было обнаружено
несколько захоронений, одно из которых, расположенное
на почётном месте возле алтаря, идентифицировано как погребение поэта [50, p. 80]. Останки тщательно исследовали
судебные врачи и антропологи (Юозас Маркулис, Гинтаутас Чеснис), а археолог, специалист по пластической реконструкции Витаутас Урбанавичюс выполнил документальную реконструкцию лица поэта. Снесенная в 1950 г. кирха
была восстановлена в 1971–1979 гг., и здесь был основан
мемориальный музей Кристионаса Донелайтиса (автор
проекта – Казис Наполеонас Киткаускас). В 1979 г. в склепе под алтарем были торжественно перезахоронены останки поэта. Хотя присутствовали сомнения в точности иден326

тификации, эти исследования все же были комплексными,
и не менее важным было то, что данные этих исследований
были доступны общественности [21].
После восстановления независимости в 1990 г. в Литве
начали вновь открываться многие костелы, и в то же время увеличивалось количество работ по реставрации и исследованию захоронений в них [29]. Чаще всего проводились археологические и антропологические исследования.
Тогда же началась продолжительная реставрация саркофагов из мавзолея Радзивиллов в Кедайняй (реставратор Гинтарас Казлаускас), позже – из мавзолея Ходкевичей в Кретинге. Однако следует признать, что основное внимание
уделялось сохранению саркофагов как предметов искусства, а не комплексному исследованию места захоронения
[54]. Со временем были предприняты попытки сохранения
саркофагов других известных семей, например, Огинских
в Вейсеяй, Тышкявичей в Ваке Троцкой и Кретинге.
В начале ХХI в. набирает обороты реставрация святынь,
и с увеличением числа проектов, характеризующихся сложностью применяемых методов исследования, характер исследований меняется. Кроме Вильнюсского кафедрального
собора и костела Святого Духа были проведены исследования и в других храмах. Были организованы исследования во
многих литовских храмах, например: в костеле святого Лаврентия в Виденишкей (фамильный мавзолей Гедройцев);
костеле святого Георгия в Вейсеяй (похоронен князь Тадеуш Огинский с супругой); костеле апостола Иакова в Куртувенай (предположительно, в одном из склепов были найдены останки основателя костела Якуба Игната Нагурского
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[22]); костеле Явления Пресвятой Девы Марии в Тракае;
костеле Святых апостолов Петра и Павла у Варняй (крипта
жемайтских епископов); костеле Явления Девы Марии Елизавете в Каунасе (мавзолей семьи Христофора Сигизмунда Паца [2]); в семейной часовне Тышкевичей в Кретинге и
др. Особое значение имеют находки захоронений представителей рода Радзивиллов в Дубингяй в 2004 г. и исследования находящихся там развалин протестантских церквей
[28]. В 2019 г. возобновляются сложные комплексные работы в мавзолее Радзивиллов в Кедайняй [16]. Таким образом,
в конечном итоге произошел переход к комплексным исследованиям захоронений в костельных склепах и работе по
благоустройству склепов, хотя в центре внимания исследователей всегда были захоронения известных людей или сообществ.
Например, в 2001 г., для проверки сохранности останков, был открыт саркофаг Барбары Радзивилл. Это позволило археологу и специалисту по пластической реконструкции В. Урбанавичусу воссоздать её портретный бюст [8; 12,
с. 216–217; 52, с. 101]. Необходимо отметить, что было предпринято множество попыток с помощью различных методов исследования обнаружить захоронение Витовта Великого в Вильнюсском кафедральном соборе, к сожалению,
безуспешных [52, с. 157–162].
Не ошибемся, если скажем, что большой импульс исследованию захоронений, особенно мумифицированных,
дал уникальный международный научный археологический проект под названием «Литовский марафон мумий
в 2011–2015 годах», в котором участвовал исследователь
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мумий Дарио Пиомбино-Маскали из Пизанского университета и другие ученые. Впервые для изучения мумий были
применены не только «традиционные» способы, но и современные лабораторные методы (рентген, компьютерная
томография, ядерный магнитный резонанс и др.). Что позволяет говорить о междисциплинарном характере проведённых исследований. Статьи о результатах работ были
опубликованы в мировых научных изданиях. На новостном
портале Delfi широкой общественности было представлено
около 50 сообщений1. В рамках реализации данного проекта, в 2011 г. в подземельях костёла Святого Духа были изучены 23 мумии (15 взрослых и 8 детских). Были подробно описаны наиболее сохранившиеся мумии, 7 из которых
прошли полную компьютерную томографию. Эти исследования дали новую информацию об образе жизни, физиологии и болезнях Виленской элиты ХVIII в. [12, с. 226–229;
13, с. 12].
Еще один достойный упоминания проект – изучение захоронений в склепе под главным алтарём базилики святой
Троицы в Вильнюсе, осуществлялся в 2015–2016 гг. под руководством археолога Альбинаса Кунцевичюса. В нём участвовали не только антропологи, но также историки и реставраторы [26, 27]. Исследование, которое начиналось, как
изучение останков и вопросов их сохранения, переросло в
долговременное плодотворное сотрудничество литовских и
украинских ученых и полноценную монографию, в которой
представлены не только результаты работ в храме Пресвя1
Например, „National Geography“, „HOMO – Journal of Comparative Human Biology“,
„Egyptian Bioarchaeology: Humans, Animals, and the Environment“ и другие.
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той Троицы, но и определены «литовские» и «украинские»
перспективы изучения общего наследия Великого княжества Литовского [1].
Однако наиболее значимым проектом для литовского общества является, пожалуй, исследование места бывшей резиденции Радзивиллов в Дубингяй, где расположены развалины протестантских храмов и дворца XVI–XVII вв.
Благодаря использованию междисциплинарных методов
исследования и цифровых технологий, князья Радзивиллы
были «воскрешены» из небытия (исследованием руководили археологи Альбинас Кунцевичюс и Римвидас Лаужикас). Хотя, по мнению исследователей, в 2004 г. подтвердить
с абсолютной точностью принадлежность к определённым
историческим фигурам найденных останков было невозможно, это не умаляет важности открытия [28, с. 47–91].
Сложным является вопрос: как поступать с захоронениями после окончания исследований? Обычно, после осмотра
останки перезахороняют на месте обнаружения. Решение о
том будут ли эти объекты открыты для посетителей, принимают владельцы или руководители историко-культурного
объекта. В сущности, оно определяется репутацией и известностью погребенных лиц. Многочисленные неопознанные
останки обычно перезахоранивают в общей могиле или в
одном склепе, как это было сделано с останками, обнаруженными в костёле Святого Казимира в Вильнюсе, перезахороненными в подвале под центральным алтарём [9]. Как
упоминалось выше, в советское время неопознанные останки использовались в пропагандистских целях. В подвале костёла Святого Духа, где располагался «Музей инквизиции»
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они должны были служить для «антирелигиозной агитации».
Почти все мумифицированные тела были собраны в одном
склепе с застекленным входом. В результате был нарушен
микроклимат и ускорились процессы их разложения [43, с.
131–142].
Естественно, что с останками знаменитостей обращаются
иначе. В часовне святого Казимира Вильнюсского кафедрального собора, незадолго перед началом Второй мировой войны, был устроен особый мавзолей, в котором по
сей день покоятся останки королей и великих князей [52,
с. 98–100]. Сегодня подземелья Вильнюсского кафедрального собора являются благоустроенной частью Вильнюсского
музея церковного наследия. Экспозиция знакомит с историей строительства Собора, в склепах которого похоронены заслуженные деятели Литовского государства, а
также с погребальными традициями и археологическими
находками [44].
В 2009 г. в ознаменование тысячелетия Литвы была
организована церемония перезахоронения останков
Радзивиллов, которая привлекла большое внимание
общественности. После символического прощания в вильнюсском дворце Радзивиллов, тела восьми представителей
знатного рода были перевезены в саркофагах в Дубингяй и
опущены в специально оборудованный склеп. Над склепом
была выгравирована надпись в стиле эпитафических текстов
XVI–XVII вв. [12, с. 218–225; 28, с. 131–135].
Крупные захоронения представителей известных родов можно не только приспособить для посещения, но
и демонстрировать в них экспонаты, связанные с погре331

бальной культурой. Например, в часовне Тышкевичей в
Кретинге, в евангелической реформатской церкви в Кедайняй, костёле Благовещения Святой Девы Марии в
Кретинге и костёле апостола Иакова в Куртувенай действуют экспозиции, рассказывающие об истории этих храмов, захоронениях, восстановлении подвалов, склепов
и саркофагов [11]. Однако не всегда такого рода экспозиции являются постоянно действующими. Например,
Музей церковного наследия открывает склеп рода Сапег
для публики только в исключительных случаях [45].
Обнаруженные при исследовании захоронений предметы
обычно реставрируются и передаются на хранение в музеи
[37].
Правда, не всегда предопределено, как поступать с
захоронениями и другими находками, обнаруженными в
ходе исследований. Так, во время реставрации базилики
Явления Пресвятой Девы Марии в Тракае, которая проводилась в сжатые сроки к празднованию 600-летия храма,
не был подготовлен проект по исследованию и сохранению
неожиданно обнаруженных многочисленных захоронений.
В результате останки, найденные в храме, перезахоронили в
склепе, устроенном под пресбитериумом. Общество внесло
свой вклад в перезахоронение – ученики V–IX классов
Тракайской гимназии Витовта Великого разукрасили
картонные коробки-гробы для хранения обнаруженных останков. Эти символические рисунки напоминали
украшения прежних гробов, которые не удалось сохранить
[53]. Останки неизвестных монахов, обнаруженные в базилике Святой Троицы в Вильнюсе, были перезахоронены в
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специально устроенном склепе, открытом для посетителей.
Однако решение об этом было принято не сразу [26].
Тот факт, что захоронения в церковных склепах являются
предметом исследования многих наук, также обозначает
проблему определения их как объектов наследия. Сложность
этого объекта парадоксальным образом выявила, что в
Литве требования по его охране были «разбросаны» по
многим правовым актам, регулирующим охрану наследия.
Если смотреть через призму документов наследия, то данное наследие подпадает под нормы законодательства об
охране как движимого, так и недвижимого культурного
наследия, поэтому его принципы исследования, учета и
защиты все еще не имеют нормативно-правовой базы,
адаптированной к его специфике. Например, исследования
захоронений в склепах и подвалах храмов в системе
защиты наследия Литвы подчиняется тем же требованиям,
что и прикладные научные изыскания археологического
наследия. После 2005 г., когда в Литве вступил в силу
действующий Закон об охране недвижимого культурного
наследия, инвазивные исследования могут проводиться
только в порядке, установленном Положением об
управлении наследием в редакции 2011 г. Действующее
положение об управлении наследием в области управления археологическим наследием установило требования
к методологии исследования и дату, после которой
объекты наследия не считаются археологическими, а
именно после 1800 г. [32]1. Поскольку многие объекты
1
Образовавшийся до 1800 г. культурный слой, археологические находки которого
составляют единственный или один из основных источников научных данных.
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рассматриваемого типа относятся к более позднему периоду, чем установленный для археологического наследия
возрастной предел, требования к их исследованию четко не
регулируются в системе охраны наследия (кроме кладбищ,
где прописаны нормы проведения земляных работ)1.
Разрешение на проведение археологических исследований
выдается конкретному исследователю, аттестованному
в установленном министерством культуры порядке, на
один сезон археологических исследований для одного
конкретного места. Человек может получить разрешение на
проведение археологических исследований, если он оформил ранее полученные разрешения, т. е. после подачи отчетов
и статей (краткой научной информации) об археологических
исследованиях в журнал «Археологические исследования
в Литве»2. Исследователь несет ответственность за
обеспечение того, чтобы отчет об археологических
исследованиях включал результаты антропологического
исследования останков, а при обнаружении архитектурного
наследия – данные архитектурного исследования.
Исследование останков проводят ученые кафедры анатомии,
гистологии и антропологии медицинского факультета
Вильнюсского университета. В отчетах об археологических
исследованиях требуются основные данные об умерших,
но биоархеологические исследования на этом обычно не
заканчиваются. Так как единых правил, где и как следует
хранить и публиковать эту информацию, как обращаться
1
Археологические исследования необходимы при проведении земляных работ на
закрытом кладбище, внесенном в Реестр культурных ценностей.
2
Стоит отметить, что информация о различных видах антропологических исследований публикуется в этом издании с 70-х гг. ХХ в., а с 1982 г. – на регулярной основе.
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с самими останками после расследования, нет, то все
решается в индивидуальном порядке.
Другой важный вопрос – как поступать с находками
(захоронениями, гробами и т. д.), обнаруженными в ходе
исследования. Закон об охране недвижимого культурного
наследия Литовской Республики [34] определяет
археологические находки как «предметы или их фрагменты, созданные человеком и обнаруженные в результате
исследований или иным образом, сами по себе или в
связи с другими признаками имеющие научную ценность.
[...] Понятие археологических находок также включает
в себя останки древних людей. Регламент управления
археологическим наследием предусматривает, что «все
находки, представляющие археологическую ценность
[...] и остеологический материал, [...] должны собираться
во время исследований, и исследователь ... передает
их в музеи в соответствии с правилами передачи в
музеи археологических находок, обнаруженных в ходе
исследования недвижимого культурного наследия...». Кроме
того, требуется, чтобы находки «сохранялись в полевых
условиях, если этого требует специфика изучаемого
объекта [32]. Археологические находки, обнаруженные
в ходе исследования, передаются в музеи, управления
культурных заповедников, которые также выполняют
музейные функции, и специализированные хранилища,
а «антропологический материал и зооархеологический
материал передаются в музей или хранилище со
специализированными коллекциями» [31]. Таким образом,
останки поступают на кафедру анатомии, гистологии и
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антропологии медицинского факультета Вильнюсского
университета, а экспонаты из захоронений в музейные
хранилища, где они хранятся в соответствии с Законом о
музеях Литовской Республики [33]. Но как быть с находками
младше 1800-го г. или деревянными гробами, найденными
в подвалах костела? Практика показывает, что, например,
гробы редко достигают двухсотлетнего возраста, поэтому
необходимо обеспечить хотя бы сохранение научной
информации об этих объектах наследия в систематически
собираемой документации.
В Литве только начинается широкое обсуждение
этических аспектов изучения останков в качестве наследия, распространения информации о них и публичной
демонстрации, хотя продолжающиеся дискуссии в
западных странах показывают актуальность данной темы
[47; 48]. Кому принадлежат останки? Где граница между
телами предков и «антропологическим материалом»?
Есть ли разница между останками анонимных и известных
людей в их исследовании и экспонировании? Ответы
на эти вопросы должны быть прописаны не только в
законодательстве, но и в кодексах профессиональной
этики и практики для исследователей в смежных
областях [5; 6; 7]. Различные государства, сообщества
или группы лиц ищут наиболее приемлемые решения
для захоронений и останков. Обычно проводится граница
между «объектом изучения» и «человеком», т. е. пока
существует «живая память» об умершем, стратегии
обращения с останками не могут быть продиктованы
только научными интересами. Необходимо заранее
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решить, как будут обращаться с останками во время
и после исследования в ходе предварительного сбора
научных данных и консультаций с заинтересованными
сообществами.
2 июня 2018 г. урна с прахом Михаила Яна Генриха Гедройца, потомка 21-го поколения знатного рода и почетного
гражданина Молетского уезда, была торжественно
захоронена в склепе Гедройцев в костле святого Лаврентия
в Виденишкей [15]. Этот представитель древнего аристократического рода, избрав исторический мавзолей семьи
местом вечного покоя, словно «связал» нити прошлого
и будущего в Видянишкяй, что делает актуальным для
ученых размышления на тему о своих отношениях и
обращении с теми, для кого «объект наследия» или
«объект исследования», не продиктован определенный
методологией отдельной науки.
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Аудроне Вишняускене

Оценка охраны наследия крипты
рода Радзивиллов в костеле Тела Божьего
в Несвиже согласно инвентаризации
и исследованиям 1999 и 2016 гг.
Департамент защиты культурного наследия Литвы (ныне
– Департамент культурного наследия при Министерстве
культуры Литвы) в 1999 г. инициировал проведение
инвентаризации крипты Радзивиллов в костеле Тела
Божьего в Несвиже. Инвентаризацию проводили Диана
Варнайте, Сигитас Забела и Аудроне Вишняускене, которые являлись представителями Департамента культурного
наследия Министерства культуры, а также реставратор по
металлу Гинтарас Казлаускас и Сергей Чистяков в качестве
представителя музея-заповедника «Несвиж».
На тот момент в склепе было зарегистрировано 72
гроба и саркофага (в том числе два сосуда с внутренними
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органами, которые были удалены при бальзамировании,
а также ритуальный гроб). Cчитается, что ранее в крипте
находилось значительно больше захоронений. В ходе
изучения истории радзивилловской крипты выяснилось,
что первая подробная инвентаризация гробов и саркофагов,
которую сегодня можно назвать полевыми исследованиями,
была проведена вышеперечисленными сотрудниками1.
В 1999 г. была составлена схема помещений крипты с
указанием расположения гробов и саркофагов, их состояние оценено в ходе визуального осмотра, гробы и саркофаги
пронумерованы, описаны, сфотографированы. Гробы при
этом не открывались.
В ходе инвентаризации было обнаружено, что
разрушающиеся, находящиеся под угрозой исчезновения
гробы и саркофаги были помещены во вновь сделанные
деревянные гробы (ящики), обмотанные проволокой поперечно и продольно и запломбированые. Новые гробы имели таблицы (некоторые держатся только на проволоке) с
именем, годом рождения/смерти и другой информацией на
польском языке. Считается, что данные работы были проведены в 1905 г. (илл. 1). Осмотр склепа в 1999 г. показал, что
большая часть пломб была сорвана, что, по свидетельству
костельных служителей, было сделано в 1953 г., когда склеп
осматривала специальная комиссия.
Также в 1999 г. были кратко описаны другие артефакты, являющиеся частью радзивилловской крипты: входы
в крипту, мемориальные доски, украшение (нарисованные
В Литве инвентаризация приравнивается к полевым исследованиям.
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картуши вокруг эпитафий, металлические факелодержатели) (илл. 2). Тексты врезанных в стены эпитафических досок остались незафиксированными.
Работы 1999 г. имели важное значение для изучения
крипты. Был составлен перечень захоронений и введена их
нумерация, проведена фотофиксация гробов и саркофагов,
описано их состояние, определена общая планировка помещения. Однако сегодня мы видим и недостатки этих работ:
1. установленные на стенах мемориальные доски не инвентаризировались;
2. составленный согласно записям на гробах и саркофагах,
а также на мемориальных досках, список захороненных был
неточным (гробы и саркофаги в склепе часто перемещались
из-за исторических обстоятельств и стихийных бедствий;
таблицы, прикрепленные к ящикам для гробов, также могли менять свое месторасположение и т. д.).
Департамент культурного наследия Министерства культуры Литвы в 2016 г. осуществил проект, в ходе которого
были выполнены неинвазивные архитектурные исследования, исследования полихромии в радзивилловской крипте
храма Тела Божьего в Несвиже, а также оценены изделия
из натурального и искусственного камня, металла и дерева.
Это позволило сравнить исторические знания о строительстве костела Тела Божьего в Несвиже с реальным положением дел. Такой подход помог понять эволюцию состояния
погребального склепа Радзивиллов. В результате обобщения неинвазивных архитектурных исследований, проведенных по этому принципу, была составлена схема застройки
помещений подземной части костела. В ходе таких иссле347

дований было установлено, что пол из клинкерной плитки
в большом (главном) помещении склепа является аутентичным, а в других помещениях его поверхность была позже
залита цементным раствором.. Также выяснилось, что решетки-ворота, разделяющие главное и алтарно-притворное помещения, также имели «окна» – стеклянные вставки,
фрагменты которых были обнаружены в костеле. Тот факт,
что фрагмент идеально совпал с сохранившимся проемом,
доказывает, что сохранился фрагмент подлинной деревянной рамы со стеклом [2].Как уже упоминалось ранее в тексте, в ходе экспедиции 2016 г. были проведены исследования полихромии в крипте костела Тела Божьего в Несвиже.
Для этого были выбраны наиболее легкодоступные и уже
поврежденные участки. Следуя этому принципу, был обнаружен слой полихромии, относящийся к самому древнему
или первому этапу развития крипт (вероятно, речь идет о рубеже XVI и XVII вв., когда был построен костел, а под ним
были установлены несколько крипт). К сожалению, был обнаружен очень маленький фрагмент, и его недостаточно,
чтобы более точно определить, был ли это декор или просто
покраска одним цветом.
Также был обнаружен еще один слой полихромии, датируемый XVIII в. (в середине того же века по инициативе Михаила Казимира Радзивилла Рыбоньки склеп был
реконструирован). Помещение алтаря (вестибюль) оформлено розовыми холодными оттенками, украшено декоративной росписью архитектурных форм в стиле барокко.
Однако был изучен лишь небольшой его фрагмент. Полихромия на западной стене этой комнаты была разруше348

на в результате установки входов в соединенные комнаты
склепа. Своды комнаты, скорее всего, не красились, но на
них было обнаружено наличие светло-розовых цветовых
оттенков.
На стенах крипты присутствуют 30 красочных картушей,
которые «обрамляют» вмонтированные в стену эпитафические доски. Поисковые исследования полихромии, находящейся в большом (основном) помещении склепа, показали, что они были перекрашены несколько раз. Что касается
слоев ХVIII в., то, возможно, не все эпитафические доски
сохранились или вообще не были украшены картушами.
Созданные в то время картуши были немного меньше тех,
перекрашенных в 1905 г., что видны сейчас. Цветовая гамма
также различается: используются холодные, довольно светлые оттенки розового, фиолетового и серого.
Были подняты вопросы о датировке третьего периода полихромного слоя, но предварительно можно говорить о середине ХIX в. Он намного ярче и красочнее эпохи барокко.
Картуши больших размеров окрашены в теплые оттенки
охры, коричневого, красного и синего цветов.
Следующий слой, который в основном виден сегодня,
восходит к 1905 г.. В него входят 28 из 30 уцелевших картушей. Раскрашены они довольно грубо, схематично. На
их общий вид негативное влияние оказывают повышенная
влажность и неправильный микроклимат в склепе.
Часть картушей была снова перекрашена при подготовке
к похоронам Антония Николая Радзивилла (1936–1999).
Данные картуши отличаются любительским исполнением
и расцветкой. Кроме этого, в начале ХХІ в. реставрацией
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картушей в боковых помещениях крипты занимались польские реставраторы.
Необходимо отметить общее крайне плохое состояние
полихромии: большими кусками отваливается штукатурка,
появились трещины, а красочный слой в ряде мест стерся и
потрескался. Серьезной проблемой для сохранения живописных изображений является наличие в ряде мест цементной штукатурки [3].
В середине XVIII в. в стены крипты костела Божьего Тела
в Несвиже были вмонтированы таблицы с эпитафиями, изготовленные из лепнины. В настоящее время они находятся
в крайне удручающем состоянии, которое лишь ухудшается из-за высокой влажности. Таблицы буквально рассыпаются, и несколько записей на таблицах уже невозможно
прочитать. Остановить процесс разрушения можно, лишь
приведя таблицы на некоторое время в горизонтальное положение (необходимо провести процедуру обессоливания).
Состояние мемориальных таблиц из камня, также находящихся в крипте, можно признать удовлетворительным и
требующим лишь очистки.
После оценки ситуации было решено отреставрировать
одну мемориальную плиту в крипте (реставраторы
Кейстутис Норкунас и Индре Валкунене) (илл. 3). Эта
плита встречает всех спускающихся в крипту по лестнице и повествует о полученном около 1750 г. особом разрешении Папы Бенедикта XIV на установку и освящение
алтаря в крипте. Данное событие было подчеркнуто, так
как Папа Римский крайне редко выдавал личное разрешение на установку алтарей. Овальная плита изготовлена
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из полированного камня серо-розового цвета (яшма),
с расположенным на ней латинским текстом. На плите
находилась (позже исчезла) печать размером с монету,
сделанная из лака, который использовался для почтовых
отправлений Папой Бенедиктом XIV. Перед началом
работ были проведены исследования по определению
состава старой краски, выделяющей буквы на плите.
В ходе работ восстановлена неразборчивая часть текста,
тонированы буквы и воссоздана из прочных материалов
(сплав серебра и олова) копия папской печати, а также
проведена реставрация в местах поблекшей окантовки
[4].
В 2016 г. были осмотрены металлические саркофаги
и металлические детали деревянных гробов в крипте.
Эта задача была поручена мастеру-реставратору высшей
категории Гинтарасу Казлаускасу, который в 1999 г. уже
занимался оценкой их состояния во время проведения
инвентаризации гробов и саркофагов. Реставратор обратил
внимание на их ухудшающийся вид из-за повышенной
влажности в помещении. Саркофаги деформируются из-за
коррозии, разрушаются элементы их декора (ножки, ручки,
окантовки, гербы и монограммы из олова, прикрепленные
к гробам или саркофагам и т. д.). Данные предметы постепенно отделяются от гробов и саркофагов, что создает
высокий риск их потери или невозможности идентификации и возвращения к первоначальному фактическому
местонахождению в будущем.
Из всех зарегистрированных в крипте гробов и
саркофагов только 14 изготовлены из металла. Особого
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внимания заслуживает один из них (№ 5) [5]. Это уникальное
произведение, аналоги которого на территории бывшего
Великого Княжества Литовского неизвестны: все плоскости
саркофага позолочены и раскрашены черным контурным
рисунком, изображающим фигурки ангелов, пускающих
мыльные пузыри. В центре богато наполненного растительными мотивами фона нанесены княжеские короны. Такой
рисунок имел целью создать атмосферу вечного покоя и
блаженства. Край крышки саркофага украшен массивным
орнаментом, а остальные края саркофага выделяются
витиеватым орнаментом [6] (илл. 4–6).
В ходе проведенного исследования были получены сведения о традициях захоронения представителей магнатского рода в Великом Княжестве Литовском. Крипта
Радзивиллов в подземельях храма Тела Божьего в Несвиже – это уникальный случай, так как здесь за редким
исключением были захоронены представители несвижско-олыкской ветви католического вероисповедания рода
Радзивиллов. Крипта выделяется своими размерами и
количеством захоронений, что делает ее одной из крупнейших фамильных крипт в Европе. Крипта Радзивиллов – составная часть сложного объекта, возникшего в
XVI–XVII вв. и сохранившая свое первоначальное предназначение, несмотря на некоторые преобразования. О
сохранении функциональности крипты свидетельствует последнее захоронение, произведенное в 2000 г. Фактически, крипта мало изменилась с ХVIII в. Это аутентичное пространство, в котором сохранились многие
артефакты ХVII–XX вв. важные для понимания концеп352

ции и традиций захоронения тех времён. Для того, чтобы будущие поколения могли гордиться этим уникальным объектом, сегодня крипта нуждается в помощи. Но,
подчеркнем, что необходима помощь профессионалов,
осознающих ответственность за сохранение останков,
артефактов, помещений и всего, что не испортило бы
подлинный характер усыпальницы.
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Anotacija. Straipsnyje analizuojama vieno didžiausių Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje
reformacijos centrų – Kėdainių evangelikų reformatų XVII a. 3-iajame dešimt. – XIX a. vid.
mirties problematika, dėmesį koncentruojant į Jonušavos (Naujųjų Kėdainių) bažnyčią ir kapines.
Istoriografijoje daugiausia tirta šios konfesijos elito laidosena, joje išsakyta įvairių kontroversiškų
teiginių, kurių pagrįstumą irgi verta verifikuoti. Straipsnio tikslas – aptarti Kėdainių evangelikų
reformatų laidojimo vietas – kapines ir kapinių bažnyčią Jonušavoje, laidojimų vietų statybą,
infrastruktūros pokyčius, palaidojimų dinamiką. Tyrime naudojamos kelios metodologinės
prieigos, naratyvinis ir statistinis, paleografijos, istorinės kartografijos ir epigrafikos metodai.
Akcentuojama, kad Kėdainių tyrimo rezultatai neleidžia sutikti su istoriografijoje išsakytu
teiginiu, kad evangelikai laidotuvių vietos nesureikšmindavo, o jų kapinės paprastai būdavo
iškeliamos už miesto. Analizė atskleidė, kad bent jau Kėdainiuose Jonušavos kapinių atsiradimas
buvo priverstinis veiksmas, padarytas praradus Šv. Jurgio bažnyčią. Vėliau dar vienos kapinės
buvo įsteigtos ir pačiame miesto centre. Galima teigti, kad laidojimo vietos vis dėlto būdavo
įamžinamos įvairiais laidojimo paminklais, kad ir kuklesniais, lyginant su katalikų ar liuteronų.
Be to, daug lėmė asmenų socialinė padėtis ir giminaičių ekonominės galimybės. Didesniems
apibendrinimams būtina atlikti kitų LDK evangelikų reformatų laidojimo vietų analizę.
Esminiai žodžiai: mirtis, Kėdainiai, evangelikų reformatų bažnyčia, kapinės, Jonušava.
Abstract. The problem of death in one of the largest reformation centres in Grand Duchy
of Lithuania – Kėdainiai Evangelical Reformed church, focusing on Jonušava (New Kėdainiai)
church and cemetery, from the 3rd decade of the 17th century to the mid-19th century, is analysed
in this article. The elite of this denomination has mainly been studied in historiography, and it has
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