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tiškevičių kriptos duris pravėrus. Marijos tiškevičiūtės sarkofagas
Po dvejus metus trukusių restauravimo darbų kretingiškius ii miesto kapinėse pasitinka neatpažįstamai pasikeitusi ir pirmapradę išvaizdą 

susigrąžinusi grafų Tiškevičių koplyčia-mauzoliejus. Į jos kriptą pirmosiomis rudens dienomis sugrįžo remonto darbų laikotarpiui išvežti kars-
tai. viename iš jų, mažiausiame sarkofage, ilsisi vyriausios ir trumpiausiai gyvenusios kretingos grafų aleksandro ir Marijos Tiškevičių dukters 
Marijos palaikai.

Grafai Marija ir aleksandras Tiškevičiai su vaikais (iš kairės) Juozapu, 
stanislovu Juozapu Marijonu ir Marija. vladislovo Zatorskio fotoateljė. 
kaunas, 1895 m.

Marija Tiškevičiūtė (viduryje) su broliukais stanislovu Juozapu Marijo-
nu (kairėje) ir Juozapu. vladislovo Zatorskio fotoateljė. kaunas, 1895 m.

Marija Tiškevičiūtė su broliukais stanislovu Juozapu Marijonu (kairėje) 
ir Juozapu (dešinėje). vladislovo Zatorskio fotoateljė. kaunas, 1895 m.

velionė Marija Tiškevičiūtė, pašarvuota kretingos dvaro rūmuose. 1896 
m. kovo 14 (26) d.

velionė Marija Tiškevičiūtė, pašarvuota kretingos Žiemos sode. 1896 m. 
kovo 15–16 (27–28) d.

Apie trumpą Marijos gyveni-
mą duomenų turime nedaug. Ji 
gimė 1891 metais ir buvo pirmo-
ji grafų Aleksandro ir Marijos 
Puslovskytės Tiškevičių dukra. 
Mergaitė buvo trečias vaikas: iki 
tol jaunieji grafai buvo susilaukę 
sūnų Stanislovo Juozapo Mari-
jono (1888 m.) ir Juozapo (1890 
m.). Pagal to meto tradiciją vy-
riausia dukra gavo mamos vardą 
– buvo pakrikštyta Marija. Kas-
dieniame gyvenime tėvai ir bro-
liukai ją vadino mažybine vardo 
forma – Marijka arba Marilka. 

Jos krikšto metrikų rasti kol 
kas nepavyko. Todėl mano-
ma, kad mergaitė galėjo gimti 
Lentvaryje arba Vilniuje, nors 
kai kurie Tiškevičių giminės 
genealogijos tyrinėtojai mano 
ją gimus Kretingos dvare. Pir-
muosius savo gyvenimo metus 
ji leido Lentvario dvare, kuria-
me po vestuvių nuo 1887 m. 
gyveno tėvai. Karinę tarnybą 
imperatoriaus gvardijoje baigęs 
tėvas Aleksandras Tiškevičius 
visą dėmesį skyrė šeimai. As-
meniniais ir dalykiniais reikalais 
jis vienas arba su šeima dažnai 
lankėsi Vilniuje, o tvarkydamas 
savo paveldėjimą ir rūpindama-
sis Kauno gubernijoje esančiais 
žmonos dvarais – Kaune. Būtent 
šio miesto fotografo Vladislo-
vo Zatorskio fotoateljė 1895 m. 
(ar 1896 m. pradžioje?) buvo 
padarytos pirmosios šeimos 
nuotraukos. Jose grafai nufo-
tografuoti su abiem sūnumis ir 
dukra, o taip pat buvo padaryta 
pora grupinių vaikų fotografijų. 
Tai buvusios pirmos ir paskuti-
nės nuotraukos, kuriose Marija 
įamžinta gyva.

Aleksandras Tiškevičius, bū-
damas vyriausias sūnus, po tėvo 
Juozapo Tiškevičiaus (1835–
1891) mirties paveldėjo pagrin-
dinę šeimos valdą – Kretingos 
dvarą. Paveldėjimo dokumentų 
įteisinimas valdžios koridoriuo-
se užtruko, todėl šeima iš Len-
tvario į Kretingą persikėlė tik 
apie 1895 metus. Naująja šeimos 
rezidencija su nuostabiu Žiemos 
sodu dukrelė Marijka džiaugėsi 
neilgai – ankstyvą 1896 m. pava-
sarį, kovo 14 d. (naujuoju stiliu-
mi – kovo 26 d.) ji mirė nuo daž-
nos to meto vaikų ligos – ūmaus 
smegenų uždegimo.

Tėvai dukrą pašarvojo dvaro 
rūmuose, o parvežus sarkofagą, 
kitą dieną – Žiemos sode. Su ja 
atsisveikinti ir tėvams užuojautą 
pareikšti į Kretingą atvyko arti-
mi ir tolimi giminės, apylinkės 
dvarininkai ir bajorai, Kretin-
goje veikusių valdinių įstaigų 
atstovai. 

Išlikusios šermenų nuotrau-
kos liudija, kad velionė buvo 
aprengta ilga balta suknele, 

puošta ties juosmeniu į mazgą 
surištomis šilinėmis juostomis, 
paguldyta baltuose pataluose. 
Ant kairiosios rankutės riešo 
buvo užvyniotas perlamutrinis 
rožinis, o į rankas įdėtas medi-
nis kryželis su Nukryžiuotuo-
ju. Lydima giminių, artimųjų ir 
bernardinų kunigo Leonardo 
Tarvydo, kovo 16 (28) d. Marija 
palaidota Tiškevičių šeimos ko-
plyčios kriptoje Kretingos para-
pijos kapinėse. Visuomenei apie 
jos mirtį paskelbė tuometinės 
Vokietijos imperijos Poznanės 
kunigaikštystėje (dab. Lenki-
ja) leistas lenkiškas dienraštis 

„Dziennik Poznański“ (Nr. 75), 
1896 m. kovo 19 (31) d. išspaus-
dinęs trumpą nekrologą.

Sarkofagas su velione buvo 
pastatytas kriptoje šalia senelio 
Juozapo Tiškevičiaus († 1891 
m.) karsto. Čia juos sekma-
dieniais ir šventadieniais, per 
šeimos šventes, mirusiųjų mi-
nėjimo dienomis ir kitomis pro-
gomis lankė artimieji, iš toliau 
atvykę giminaičiai.

Vėliau sarkofagą tėvas užmū-
rijo kriptos dešinėje pusėje išbe-
tonuotoje aklinoje pakyloje. Čia 
jis buvo aptiktas 2014 m. vasarą, 
ruošiantis koplyčios-mauzolie-

jaus restauravimui ir pamatų hi-
droizoliavimo darbams. Gavus 
Kultūros paveldo departamento 
leidimą, karstas 2014 m. spalio 

17 d. pervežtas į Kretingos dva-
ro malūno-elektrinės pastatą 
(Kretingos muziejų) saugojimui, 
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kol bus restauruota koplyčios 
kripta. Iš Vilniaus atvykusi ty-
rėjų-ekspertų grupė, vadovau-
jama Vilniaus universiteto Me-
dicinos fakulteto profesoriaus 
dr. Rimanto Jankausko, tą pačią 
dieną atliko palaikų tyrimus ir 
pirminį identifikavimą, paėmė 
DNR mėginius laboratoriniams 
tyrimams.

Velionės sarkofagas buvęs pa-
gamintas iš cinko skardos, išo-
rėje dengtos alavu, o vidaus pu-
sėje – juodais dažais. Ženklų ar 
įrašų, patvirtinančių jo gamybos 
vietą, nepastebėta. Manoma, 
kad karstas galėjo būti pagamin-
tas Klaipėdos metalų liejykloje. 
Jis nedidelis, 163 cm ilgio, 63–72 
cm aukščio ir 53–65 cm pločio, 
kukliai ornamentuotas. Dang-
čio viršūnę vainikuoja į viršų 
iškeltas ištisinis sudėtingas rit-
minis ornamentas, primenantis 
karūną. Reljefinė ornamentika 
štampuota iš cinko skardos, pri-
lituota ir bronzuota. Funkcinės 
detalės – kojos ir rankenos – lie-
to cinko, ornamentuotos. Dang-
tis prie lovio buvęs prirakintas 
abiejuose galuose įdėtomis spy-
nelėmis, o dangčio ir lovio san-
dūros kraštai aklinai užlituoti.

Sarkofagą prieš daugelį metų, 
iškalus kojūgalyje skylę, bandyta 
apiplėšti. Manoma, kad tai įvyko 
Pirmojo pasaulinio karo metais, 
kai Tiškevičių šeima gyveno 
evakuacijoje Rusijoje, o karstas 
kriptoje stovėjo neužmūrytas. 
Tarpukariu jį užbetonavus, pa-
kyla iki 2014 m. nebuvo pažeis-
ta, todėl sovietmečiu karstas ne-
galėjo būti išplėštas.  

Velionė buvusi paguldyta ant 
sausa žole kimšto ir šilko audi-
niu aptraukto čiužinio. Jos pa-
laikai aptikti suardyti: kaukolė 
gulėjo galvūgalyje, o likę kaulai 
sustumti į kojūgalį. Karste ras-
tas perlamutrinių, ant šilkinės 
virvelės suvertų karoliukų ro-
žinis su balto kaulo kryželiu, 
kaulinė (?) Nukryžiuotojo fi-
gūrėlė nuo medinio sunykusio 
kryželio, sunykusios suknelės 
liekanų, pora medvilninių koji-

Poznanės dienraštyje „dziennik Poznański“ (1896 m. kovo 19 (31) d., Nr. 
75) paskelbtas nekrologas apie Marijkos (Marijos) Tiškevičiūtės mirtį.

Marijos Tiškevičiūtės sarkofagas praardžius betonines pakylos sienas. 
Fot. Julius kanarskas, 2014 m. spalio 16 d.

Metalo restauratorius-ekspertas Gintaras kazlauskas, tyrinėjantis Ma-
rijos Tiškevičiūtės sarkofagą. Fot. Julius kanarskas. 2014 m. spalio 29 d.

Marijos Tiškevičiūtės rožinis. Fot. Jo-
lanta klietkutė. 2018 m. gegužės 14 d.

Marijos Tiškevičiūtės įkapinio 
kryželio Nukryžiuotojo figūrėlė. 
Fot. Jolanta klietkutė, 2018 m. ge-
gužės 14 d.

nių užadytais kulnais, keli šilki-
nės juostos su išilginių juostelių 
ornamentu fragmentai, kurių 
vienas sulankstytas į tris dalis ir 
surištas mazgu, o kitas – susiū-
tais galais.

Atlikus DNR tyrimus ir juos 
palyginus su toje pačioje krip-
toje palaidotų Juozapo ir Kazi-
miero Tiškevičių DNR tyrimų 
rezultatais, mokslininkams 

neliko abejonių, kad sarko-
fage aptikti 1896 m. kovo 14 
(26) d. mirusios Aleksandro ir 
Marijos Tiškevičių vyriausios 
dukters Marijos Tiškevičiūtės 
palaikai. Po visų tyrimų jie pa-
garbiai buvo grąžinti į karstą, 
su kuriuo grįžo į grafų Tiške-
vičių koplyčios-mauzoliejaus 
kriptą. 

Sarkofagą 2014 m. tyrinėjo ir 

detaliai aprašė metalo restaurato-
rius-ekspertas Gintaras Kazlaus-
kas, parengęs restauravimo darbų 
planą. 2015 m. gegužės 19 d. sar-
kofagas buvo registruotas kilno-
jamųjų kultūros vertybių registre 
(unikalus kodas 38776) kaip me-
morialinį ir dailės pobūdį turintis 
kultūros paveldo objektas. 

Julius KANARSKAS
Istorikas, Kretingos muziejus
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transportu, atributika, kitais 
žmonių poreikiais. „Į Popie-
žiaus susitikimą su jaunimu 
Vilniuje iš viso užsakėme 141 
kvietimą. Vadovavomės su-
darytu preliminariu norinčių 
vykti į šį susitikimą jaunuolių 
sąrašu, tačiau kvietimų užsa-
kėme papildomai, kad galėtų 
nuvažiuoti visi norintieji. Kad 
kuo daugiau jaunų kretingiškių 
su Popiežiumi susitiktų „gy-
vai“, labai rūpinosi ir klebonas 
Antanas. „Kretingos autobusų 
parko“ autobusu į Vilnių vyko 

75 jaunuoliai, kiti 66 – savo 
transportu. Iš 75 jaunuolių, 
vykusių į susitikimą Vilniuje, 
beveik pusė liko nakvoti Kauno 
senamiesčio progimnazijoje, 
kur kartu su jais buvo klebo-
nas ir seserys Danutė bei Juli-
ja. Sekmadienį jie visi dalyvavo 
šv. Mišiose Santakos parke“, 
– pasakojo misionierės Vita ir 
Loreta. 

raginti nereikėjo
Į šv. Mišias Kaune iš Kretin-

gos pajudėjo net penki auto-

busai, iš viso išvyko 256 žmo-
nės. Beje, dalį lėšų – 2400 eurų 
– transportui, kuris kretingiš-
kius vežė ir į Vilnių, ir į Kau-
ną, skyrė Kretingos rajono sa-
vivaldybė. Daugiau negu 300 
kvietimų dalyvauti šv. Mišiose 
misionierės išdalino į Kauną 
vykusiems savo automobiliais.  
„Mūsų rūpestis vykusiems į 
Mišias savo transportu buvo 
ne tik kvietimus parūpinti, 
reikėjo informuoti ir apie vie-
tas, kuriose galės palikti auto-
mobilius, priminti atvykimo į 

sektorius laiką, kokius daiktus 
galima įsinešti, o kokių ne. 
Labai džiaugiamės, kad daug 
raginti nereikėjo – kretingiš-
kiai patys norėjo važiuoti į 
susitikimus su Popiežiumi, o 
ne stebėti jo vizitą per televi-
zorių. Esame laimingos galė-
jusios pasitarnauti žmonėms 
ir dėkingos klebonui Antanui, 
kad mumis pasitikėjo, pakvie-
tė misijai. Klebonas buvo atvi-
ras misionierių pasiūlymams 
ir idėjoms, jautėme jo para-
mą ir pagarbą visuose spren-

dimuose. Dėkingos, žinoma, 
esame ir rajono gyventojams 
už malonų bendravimą, pa-
laikymą maldoje, paramą ir 
nuoširdžiai išsakytą padėką 
už atliktą darbą“, – kalbėjo V. 
Saudargienė ir L. Bručkienė.

Įdomi detalė – šv. Mišių Kaune 
metu Santakos parke šalia Vatika-
no, Lietuvos trispalvės, Lietuvos  
valstybės istorinės vėliavų plevė-
savo ir Žemaitijos bei Kretingos 
savivaldybės vėliavos – jas kretin-
giškiai atsivežė taip pat Popiežiaus 
vizito misionierių iniciatyva.

susitikti su Popiežiumi padėjo jo misionierės
(Atkelta iš 4 p.)


