Švyturys

2018 m. spalio 17 d., trečiadienis

Grafų Tiškevičių koplyčios duris pravėrus

(Pabaiga. Pradžia Nr. 78)
1971 m. koplyčią-mauzoliejų
paskelbus vietinės reikšmės architektūros paminklu, bandyta pastatą
pritaikyti kultūriniams poreikiams.
1975 m. koplyčios patalpa (viršutinis
pastato aukštas) buvo perduota Kretingos kraštotyros muziejui etnografijos eksponatų saugyklai įsirengti.
Ta proga 1976 m. Kretingos statybos
remonto valdyba, padedama pranciškonų vienuolyną restauravusių
Klaipėdos restauratorių, atliko koplyčios-mauzoliejaus remontą. Tuo
metu buvo užmūryta kapų plėšikų
pažeista didžioji pakyla, o skersai
kriptos išmūryta aklina siena, už
kurios liko pakylos su sarkofagais ir
mediniai karstai. Likusia kriptos dalimi ir prienaviu naudojosi kapinių
sargai ir duobkasiai, laikę joje darbo
inventorių, sumesdavę duobėse aptiktus pavienius žmonių kaulus. Kad
į kriptą negalėtų patekti pašaliniai
asmenys, buvo užbetonuotos ventiliacijos šachtų angos.
1989 m. koplyčia vėl kentėjo nuo
plėšikų, kurie išplėšė altoriuje buvusį
Kristaus bareljefą bei durų dekoratyvines lenteles su neogotikinėmis
rozetėmis bei Tiškevičių giminės

Koplyčios interjero vaizdas nuo altoriaus pusės. Fot.
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Kripta prieš 2001–2004 m. restauraciją. Fot. Julius Kanarskas. 2001 m.

herbu. Išlikęs raižinys su Tiškevičių
herbu 1990 m. buvo perduotas saugoti Kretingos kraštotyros muziejui.
Muziejaus ir rajono kultūros skyriaus iniciatyva 1990 m. pradėta
ruoštis koplyčios-mauzoliejaus restauravimo darbams: į karstus sudėti
mirusiųjų palaikai, atlikti priešprojektiniai istoriniai ir inžinieriniai-geologiniai tyrimai. Tačiau finansavimui nutrūkus, pastatas nebuvo
restauruojamas. Siekiant jį užkonservuoti, 1995 m. Kretingos rajono
savivaldybės lėšomis UAB „Edija“
tvarkė ištrupėjusias fasado dalis, išardė rūsyje sovietmečiu atsiradusią
mūrinę pertvarą, sutvarkė lietvamzdžius ir aplinką.
1992 m. birželio 2 d. koplyčia-mauzoliejus buvo įrašyta į Lietuvos Respublikos kultūros paveldo
objektų registrą, 2005 m. paskelbta
regioninio reikšmingumo lygmens
valstybės saugoma kultūros vertybe
(unikalus kodas 1428).
2000 m. pradėta ruoštis naujam
koplyčios-mauzoliejaus tvarkymo

darbų etapui. Kultūros vertybių apsaugos departamento užsakymu
Vilniaus universiteto docentas dr.
Rimantas Jankauskas atliko mediniuose karstuose buvusių palaikų
antropologinius tyrimus ir preliminariai nustatė, kad šiuose karstuose
palaidoti kretingiškis Kazimieras
Tiškevičius († 1941 m.) ir jo teta Jadvyga Tiškevičienė († 1939 m.) iš
Užutrakio dvaro.
2001–2004 m. UAB „Pamario
restauratorius“ (vadovas Aldas Kliukas) atliko koplyčios-mauzoliejaus
tvarkymo darbus (projekto autorė
architektė Janina Naujalienė). Restauratoriai tvarkė mauzoliejaus ir
koplyčios vidaus sienas, atidengė ir
užkonservavo porą koplyčios sienų
polichromijos fragmentų, restauravo mauzoliejaus metalines duris ir
vidinius vartelius, medinius karstus
ir koplyčios duris, atidengė autentišką keramikinių plytų dangą, įrengė
informacinį stendą apie koplyčioje
palaidotus asmenis. Darbų metu
buvo išardytas ir liko nesumontuo-
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cinko skardoje štampuotomis sparnuotų angeliukų pusfigūrėmis ir
meniniais simboliais. Karstas turėjo
dvigubą lovį ir dangtį, kurio viršuje
įrengtas stiklinis langelis. Iš Sofijos
Tiškevičienės užrašų nustatyta, kad
sarkofagas parvežtas iš Karaliaučiaus
verslininko Ekerto. 2015 m. visi sarkofagai buvo registruoti Lietuvos
Respublikos kilnojamųjų kultūros
vertybių registre (unikalūs kodai
38775, 38776, 38777, 38778).
Juozapo, Sofijos ir Marijos Tiškevičių sarkofagai kentėjo nuo kapų
plėšikų: karstų dangčiuose išpjautos skylės, palaikai, ieškant įkapių,
išjudinti. Tik ketvirtasis sarkofagas
liko nepaliestas. Atlikus tyrimus,
Kultūros paveldo departamento ir
Kretingos rajono savivaldybės lėšomis metalo restauratorius Gintaras
Kazlauskas 2017–2018 m. restauravo Juozapo Tiškevičiaus, o UAB
„Mažoji restauracija“ (direktorius
Rimantas Žvinys) 2018 m. – Sofijos
Tiškevičienės sarkofagą.
Prieš grąžinant sarkofagus į kriptą, 2017–2018 m. UAB „Pajūrio
restauratorius“ pagal UAB „Monresta“ parengtą projektą (architektė
Marija Nemunienė) atliko koply-

Koplyčia-mauzoliejus iš šiaurės pusės prieš restauraciją. Fot. Julius Kanarskas. 2014 m.

tas altorius. Šiuo metu jis pargabentas į Kretingos muziejų ir laukia
medžio dirbinių restauratorių rankų
prisilietimo.
2014 m. pradėtas naujas koplyčios-mauzoliejaus restauravimo darbų etapas. Jo užduotis buvo atkurti
pirminį koplyčios-mauzoliejaus vaizdą, hidroizoliuoti cokolinės dalies sienas, surasti grafų Tiškevičių laidojimo
vietas, pritaikyti koplyčią-mauzoliejų
lankymui ir muziejinei paskirčiai.
Paruošiamųjų darbų metu Kretingos muziejaus archeologai Daiva
Jazbutytė ir Donatas Butkus aptiko
ir tyrinėjo buvusios atraminės sienos
fragmentus, o kriptos pakylose rado
4 sarkofagus. Gavus Kultūros paveldo departamento leidimą, sarkofagai
2014 m. spalio 17 d. buvo ištraukti iš
betoninių pakylų ir tyrimų-restauravimo darbų laikotarpiui parvežti
į Kretingos muziejų. Tą pačią dieną
Vilniaus universiteto Medicinos fakulteto Anatomijos, histologijos ir
antropologijos katedros profesorius
dr. Rimantas Jankauskas, doktorantė
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Justina Kozakaitė, Lietuvos dailės muziejaus P. Gudyno restauravimo centro archeologinių radinių restauratorė
Vytautė Lukšėnienė ir metalo dirbinių
restauratorius-ekspertas Gintaras Kazlauskas atliko sarkofagų ir juose palaidotų asmenų identifikavimo tyrimus.
Tyrimai patvirtino iki tol surinktas
istorines žinias apie kriptoje palaidotų
penkių asmenų tapatybę. Tuo tarpu
ketvirtajame sarkofage palaidotos moters tapatybės nustatyti nepavyko.
Nustatyta, kad visi sarkofagai
pagaminti iš alavu dengtos cinko
skardos, kuri vidaus pusėje padengta juodais dažais. Ženklų ar įrašų,
patvirtinančių sarkofagų gamybos
vietą, nerasta. Visi karstai puošti
štampuotais augalinio motyvo ornamentais, su liūto letenų pavidalo
kojomis, profiliuotomis ir ornamentuotomis lieto cinko rankenomis.
Iš kitų išsiskiriantis grafo Juozapo
Tiškevičiaus sarkofagas neoklasicistinis, sudėtingos kompozicijos,
įmantrių formų, be tradicinio augalinio motyvo ornamento puoštas

čios-mauzoliejaus
restauravimo
darbus, kuriuos finansavo Europos
Sąjungos struktūriniai fondai ir Kretingos rajono savivaldybė. Restauravimo metu hidroizoliuoti kriptos
pamatai-sienos, įrengti nedideli
postamentai karstams, sutvarkytos
grindys, įvestas elektrinis palaikomasis šildymas, įdėti varstomi langai, įrengtos apsauginė bei gaisrinė
signalizacijos, atkurta koplyčią juosusi atraminė sienelė.
Senosios gelžbetoninės pakylos
demontuotos. Palikta tik dešinėje
navos pusėje buvusi pakyla, kurioje
buvo užmūrytas Marijos Tiškevičiūtės sarkofagas. Išlaikant pagarbų
atstumą nuo karstų su palaikais,
kriptoje sumontuota grūdinto berėmio stiklo pertvara. Koplyčioje ir
mauzoliejaus prienavyje įrengta ekspozicija, supažindinanti su pastato
istorija, kriptoje palaidotais asmenimis ir mūsų buityje naudotomis
devocionalijomis.
Julius KANARSKAS
Istorikas, Kretingos muziejus
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