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Trwają prace restauracyjne kaplicy na Cmentarzu Bernardyńskim w Wilnie. Donosi o tym Litewski
Departament Dziedzictwa Kulturowego. Cmentarz znajduje się na liście najpiękniejszych cmentarzy w
Europie.

Prawie 200-letnią kaplicę cmentarną podniszczył ząb czasu oraz wandale. Prace odnowieniowe
potrwają kilka lat. W ich trakcie wyremontowany zostanie dach kaplicy, odrestaurowane zostaną
ściany, odtworzone elementy ozdobne. Kaplica zostanie pomalowana autentycznym kolorem.
Odnowiony również zostanie taras i prowadzące do niego schody, wstawione nowe ramy okienne i
drzwi, nowa drewniana balustrada.

Na prace odnowieniowe kaplicy cmentarnej Departament Dziedzictwa Kulturowego w tym roku
przeznaczył 150 000 litów, drugie tyle wyasygnował Samorząd m. Wilna.

Cmentarz Bernardyński w Wilnie znajduje się w malowniczej dzielnicy Zarzecze. Założony został w
1810 roku. Pierwszy cmentarz znajdował się przy kościele oo. Bernardynów, przed kościołem św.
Anny. W związku z przeprowadzeniem na jego terenie ulicy św. Anny cmentarz przeniesiono na
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dzisiejsze miejsce. Wykonanie planu cmentarza Bernardyńskiego przypisuje się Józefowi Poussierowi.

Kaplicę cmentarną zbudowano w latach 1825–1827 według planów Józefa Poussiera.

Na cmentarzu Bernardyńskim spoczywa wiele postaci zasłużonych dla miasta: profesorowie byłego
Uniwersytetu Wileńskiego, literaci, poeci, malarze, artyści fotografowie, aktorzy, śpiewacy, muzycy,
kompozytorzy, pedagodzy, nauczyciele, działacze społeczni, oświatowi i polityczni, lekarze i prawnicy,
inżynierowie i budowniczy, księża, kapłani i zakonnicy, historycy sztuki, wojskowi i powstańcy 1863
roku.

Twórcami najstarszych nagrobków są wileńscy artyści, m.in. J. Rosiński, J. Kozłowski, J. Sobolewski,
L. Andruszkiewicz, W. Łabanowski, B. Jacuński, J. Korkuć oraz J. Horbacewicz.

Cmentarz Bernardyński, zamknięty w latach 90. ubiegłego wieku, uznano za zespół zabytkowy
chroniony prawem. Dzięki inicjatywie Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa oraz współdziałającej
z nią polskiej Fundacji Wspierania Współpracy Polsko-Litewskiej im. A. Mickiewicza za pieniądze
Rządu RP do dnia dzisiejszego odrestaurowano około 150 nagrobków. Z funduszy miasta Wilna
odbudowano część ogrodzenia, odrestaurowano bramę i wzmocniono skarpę.
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