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MŪSŲ ISTORIJA

Gardino kunigaikštytė ir Užutrakio grafienė,
amžiną poilsio vietą radusi Kretingoje

Šis straipsnis supažindina mūsų laikraščio skaitytojus su paskutiniąja Kretingos II senųjų kapinių Tiškevičių koplyčios-mauzoliejaus kriptoje palaidota Kretingos grafų Tiškevičių giminės atstove Jadvyga Tiškevičiene. Kilusi iš Gardino apskrities, gyvenusi Užutrakyje, amžinybėn ji
iškeliavo ir amžinam poilsiui atgulė Kretingoje. Jos karstas stovi kriptos dešinėje pusėje, priešais įėjimą.
Kunigaikštytė Jadvyga Stefanija
Marija Juozapina Sviatopelk-Četvertinska (lenkiškai – Jadwiga
Maria Stefania Józefina Światopełk-Czetwertyńska) gimė 1878
m. balandžio 15 d. istorinėje Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės
teritorijoje, šalia etnografinės Lietuvos – tuometės Rusijos imperijos Gardino gubernijos ir apskrities Skidliaus dvare, kuris vėliau
priklausė Vilniaus kraštui, o dabar
yra Vakarų Baltarusijoje.
Jos tėvas kunigaikštis Stanislovas
Sviatopelkas-Četvertinskis (gimęs
1838 m. gegužės 20 d. Vilniuje, miręs – 1916 m. balandžio 20 d. Gardine) buvo kilęs iš Kijevo Rusios
Turovo-Pinsko žemės kunigaikščio Aleksandro Glebavičiaus palikuonių Sviatopelko Četvertinskių,
vėliau tapusių įtakingais Lietuvos
Didžiosios Kunigaikštystės ir Abiejų Tautų Respublikos valstybės
veikėjais ir žemvaldžiais. Skidliaus
dvarą giminė valdė nuo 1796 metų
iki bolševikų okupacijos laikų, t. y.
1939 metų. Kuklius medinius rūmus, kuriuose gimė Jadvyga, tėvas,
o vėliau dvarą paveldėjęs vienintelis sūnus Konstantinas Juozapas
Marija (1875–1939), rekonstravo,
pristatė keturių apvalių kolonų paremtą masyvų trikampį frontoną,
įrengė parką su liepų ir kaštonų
alėjomis, vandens kanalais, išmūrijo grakščius raudonų plytų mūro
vartus, kurie vėliau tapo Skidliaus
simboliu, t. y. buvo pavaizduoti
miesto herbe. Šie vartai ir parko

Užutrakio dvarininkai Jadvyga ir Juozapas Tiškevičiai. XX a. pr. Trakų
nacionalinis parkas.

liekanos liko vieninteliai kažkada
čia buvusio ir sovietų sunaikinto
Sviatopelko Četvertinskių dvaro
liudininkai.
Jadvygos motina Marija (gimusi 1845 m. lapkričio 13 d. Guroje,
Lenkijos karalystėje, mirusi 1895
m. kovo 1 d. Skidliuje) buvo kilusi
iš kitos garsios Lietuvos ir Lenkijos didikų Briol-Pliaterių giminės.
Vilniuje gimęs ir užaugęs jos tėvas,
Jadvygos senelis, Cezaris Augustinas Pliateris (1810–1869) buvo žymus 1831 metų sukilimo dalyvis,
Žemaičių sukilėlių vadas, pasirašęs
Rusijos imperatoriaus Nikolajaus
Romanovo nuvertimo nuo sos-

Varšuvos Šv. Kryžiaus bažnyčia, kurioje 1897 m. sausio 11 d. susituokė kunigaikštytė Jadvyga Stefanija
Marija Sviatopelk-Četvertinska ir grafas Juozapas
Tiškevičius. Varšuvos valstybės archyvas, sygn. IV-31.

to aktą, atstovavęs prie sukilimo
prisidėjusius Vilniaus krašto sukilėlius. Po sukilimo jis emigravo į
Prancūziją, 1831 m. gruodžio 10 d.
Paryžiuje įkūrė Lietuvos ir Rusijos
žemių emigrantų draugiją ir jai vadovavo. 1842 metais Rusijos valdomos Lenkijos karalystės Didžiosios
Lenkijos provincijoje nusipirko
Guros dvarą, kuriame su žmona
Stefanija praleido likusį gyvenimą.
Jadvyga nebuvo vienturtė duktė. Stanislovo ir Marijos Sviatopelkų-Četvertinskių šeimoje augo jau
minėtas vienintelis sūnus ir vyriausias vaikas Konstantinas Juozapas
Marija (1875–1939), vyresnioji duk-

Jadvygos Tiškevičienės senelis, 1831 metų Žemaičių
sukilėlių vadas Cezaris Pliateris. Iš Instytut Pamięci
Narodowej.
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Skidliaus dvaro rūmai netoli Gardino, kuriuose 1878 m. balandžio 15 d.
gimė kunigaikštytė Jadvyga Stefanija Marija Juozapina Sviatopelk-Četvertinska. Dail. Napoleonas Orda, 1860 m.

tė Marija Karolina Juozapina (1876–
1953) ir jauniausia duktė Stefanija
Hortenzija Taida (1879–1948).
Augdama ir besimokydama Jadvyga susipažino su Kretingos grafų Juozapo ir Sofijos Horvataitės
Tiškevičių sūnumi, Sankt Peterburgo karo mokyklos kariūnu Juozapu
Tiškevičiumi (1868–1917), už kurio
1897 m. sausio 11 d. ištekėjo Varšuvos Šv. Kryžiaus bažnyčioje.
Jaunieji įsikūrė Juozapo paveldėtose valdose, susilaukė 4 vaikų:
dviejų sūnų ir dviejų dukterų. Šeima apsigyveno rūmuose Vilniuje,
Žygimantų gatvėje, prie Neries
upės, o vasaros rezidenciją įsirengė Užutrakio dvare šalia Trakų.
Čia, vaizdingoje vietoje, pusiasalyje tarp Galvės ir Skaisčio ežerų,
priešais Trakų pilį vietoje kuklių
medinių jie 1896 m. pasistatė mūrinius neoklasicistinio stiliaus rūmus, kuriuos projektavo architektas Jozefas Husas. Rūmus apsupo
garsaus prancūzų parkų architek-

to-dendrologo Eduardo Fransua
Andrė suprojektuotas mišrus parkas. Juozapo pastangomis 1901 m.
birželio 5 d. Rusijos imperatorius
Nikolajus II paskelbė Užutrakį
majoratu – vieninga ir nedaloma
valda, kurią galėjo paveldėti vyriausias savininko sūnus. Tokiu
būdu atsirado grafų Tiškevičių giminės III (Užutrakio) linija.
Jadvyga buvo elegantiška, atsidavusi šeimai, labai pamaldi ir
apsiskaičiusi moteris. Ji užsiėmė
labdara, Vilniuje įsteigė Moterų
draugiją beturčių priežiūrai, kuri
rūpinosi vargingomis moterimis,
mokė jas rankdarbių, organizavo
rinkliavas vargšėms materialiai
paremti. Su kitomis grafų Tiškevičių giminės moterimis 1904 m.
Trakų gatvėje įkūrė Šv. Jadvygos
namus, t. y. prieglaudą puolusioms
moterims. Ji rūpinosi Trakų Švč.
Mergelės Marijos Apsilankymo
bazilika (bažnyčia), laisvalaikiu
(Nukelta į 6 p.)

Juozapo Tiškevičiaus 1896 m. statyti Užutrakio dvaro rūmai. Fot. Julius
Kanarskas. 2012 m.
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Prisiminta dramatiškos lemties poetė

6

Ji buvo poetė. Didelio ir reto talento. Jausmo ir įspūdžio žmogus, su dideliais troškimais ir siekiais, norėjusi amžinai būti jauna ir likti negęstančia žvaigžde. Deja, gyvenimas negailestingai sulaužė, sutrypė jos idealus. Pasaulis, spinduliavęs meilę ir džiaugsmą, atnešė daug kančių,
sielvarto ir begalinės graužaties.
Dramatiška poetės biografija
ir šiandien daugybei skaitytojų
neduoda ramybės, kelia nuostabą. Pratrūkusios mintys vedžioja jos gyvenimo kalnais ir
pakalnėmis, kelia nesibaigiančius klausimus, kodėl taip anksti nueita ten, kur nuodėminga
meilė lekia juodbėriais žirgais,
kodėl taip lengvabūdiškai pasukta ieškojimų keliu, kuriame
nėra nei Dievo, nei altorių, o didžiojo „genijaus“ saulė šviesesnė už dangiškąją. Gal jaunystė?
Gal romantinė prigimtis? O gal
vylinga, gundanti nežinomybė?
Kas dabar ją beapgins ir sušil-

dys jau seniai išėjusią ten, iš kur
negrįžtama?
Kaip lengva suklysti. Dar lengviau – suklydusį nuteisti nematant savęs. O tas žmogus, kuris
šiandien
taip negailestingai
puolamas ir malamas kaip grūdas tarp girnų akmenų – mūsų
didžioji poetė Salomėja Nėris.
Bet neskubėkime teisti. Įsiklausykime, ką apie ją sako vienas
įžvalgiausių dabarties poetų
Aidas Marčėnas: „Kiekvienas,
kas taikosi spjauti į Salomėjos
Nėries pusę, turėtų suvokti bent
tiek, kad bus spjauta į šulinį,
iš kurio vandenį semsis dar ne

viena karta“. Vadinasi, pagalvokime, ką darome. Išgirskime
kenčiančios sielos atgarsį paliktose ilgai slėptose eilėse, kuriose
atsiveria nepažįstamoji poetė,
kėlusi klausimą „Ar galėjau iš
pusiaukelės sugrįžti?/ Ar galėjau
tais pačiais keliais?“, kai lijo švino lietumi, kai seko fizinės jėgos
ir slopo kūrybinis potencialas.
Salomėja Nėris. Jos gyvenimas
ir nuostabi poezija domino ir
tebedomina Kretingos trečiojo
universiteto (TAU) klausytojus.
Ypač Meno ir kūrybos fakulteto senjorus, kurių vadovė –
Angelė Paulauskienė. Kadangi

didžiosios poetės gimtadienis
švenčiamas lapkritį, jai atminti
organizuota literatūrinė popietė „Pažįstamoji ir nepažįstamoji
Salomėja Nėris“. Ją inicijavo ir
vedė TAU klausytoja, buvusi
ilgametė lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja Sigita Urbonienė. Nepažįstamąjį poetės
gyvenimą, jos atgailą ir dvasines
kančias atvertė šių eilučių autorius Juozas Maksvytis.
Lyrikės eiles skaitė Danutė Petrauskienė, Jūratė Lencevičienė
ir kt. Retro ansamblis „Gija“,
kurio dalyvės Angelė Kumponienė, Genutė Perkumienė, Re-

gina Naureckienė, Jūratė Lencevičienė, Sigita Urbonienė, Vida
Rojuvienė, Danutė Petrauskienė
ir Konstancija Macienė, vadovaujamas Kristinos Rimienės,
žiūrovams padovanojo daug
skambių ir nuoširdžių eilėraščių, virtusių dainomis.
Gilus ir dvasingas renginys
baigtas prasminga daina apie
gyvenimą „Kaip žydėjimas vyšnios“, kuri liejosi ne tik iš ansamblio moterų, bet ir iš žiūrovų širdžių.
Juozas MAKSVYTIS
Pedagogas

Gardino kunigaikštytė ir Užutrakio grafienė, amžiną poilsio vietą radusi Kretingoje
(Atkelta iš 5 p.)

siuvinėdavo bažnytinius rūbus ir
įvairius užtiesalus altoriams ir kt.,
nuolat siuntė gėles pagrindiniam
altoriui ir vartams papuošti, dvare
priimdavo ir išlaikydavo trumpų
atostogų atvykusius klierikus ir
kunigus.
Pirmojo pasaulinio karo pradžioje
Užutrakio Tiškevičių šeima pasitraukė į Sankt Peterburgą ir Helsingforsą (Helsinkį). Evakuacijoje šeimos galva Juozapas Tiškevičius 1917
m. birželio 20 d. mirė. Jį palaidojusi
Jadvyga su vaikais išvyko į Švediją
pas gimines. Pasibaigus karui persikėlė į Varšuvą, o nurimus Lenkijos ir
Lietuvos kovoms dėl Vilnijos, 1921
m. grįžo į Užutrakio dvarą, atsidūrusį Lenkijos užgrobtame Vilniaus
krašte. Artimieji pasakojo, kad visą
likusį gyvenimą Jadvyga gedėjo
mirusio vyro, iki pat mirties vilkėjo
tamsius gedulo rūbus.
Vyriausioji jos duktė Joana Sofija
Marija (1898–1995) ištekėjo už tolimo giminaičio Stepono Jono Tiškevičiaus (gimė 1897 m.), susilaukė dukterų Daratos (1922–1958),
Joanos Marijos Jadvygos (gimė
1923 m.; ištekėjo už Stanislovo
Dunino), Jadvygos (gimė 1925 m.)
ir Kristinos (gimė 1932 m.).
Antroji duktė Marija (1904–
1971) ištekėjo už grafo Zigmunto
Konstantino Vieliopolskio (1901–
1971), susilaukė sūnų Aleksandro
Marijos (1929–1985), Kristupo
Marijos (1931–2006) ir dukters
Marijos Izabelės (gimė 1936 m.).
Vyriausiasis sūnus Andrius Tiškevičius gimė 1899 m. gegužės 3 d.
Vilniuje. Paveldėjęs Užutrakio majoratą, valdė jį iki 1939 m. bolševikų
okupacijos. Antrojo karo pradžioje
pasitraukė į Jungtinę Karalystę, apsigyveno Anglijoje. Londone 1962
m. vedė Kamilę Achmetovič-Ibrahim (1916–1973). Mirė 1977 m.
gruodžio 29 d. nepalikęs įpėdinių.
Antrasis sūnus Zdislovas Stanislovas Kostka Tiškevičius gimė 1901 m.
lapkričio 6 d. Vilniuje. 1925 metais
Varšuvoje vedė kunigaikštytę Teresę

Kunigaikštytės Jadvygos Stefanijos Marijos Juozapinos
Sviatopelk-Četvertinskos giminės herbas. Iš Stanisław
Światopełk-Czetwertyński h. Pogoń Ruska. Geni.com.

Išlikę gimtojo Jadvygos Tiškevičienės Skidliaus dvaro vartai (Vadimo Samarino nuotr.). Viršuje,
kampe – Skidliaus miesto herbas su dvaro vartų atvaizdu.

Jadvygos Tiškevičienės karstas Kretingos grafų Tiškevičių koplyčios kriptoje. 2018 m.

Jadvygos Tiškevičienės portretas. Dail. Kazimieras Mordasevičius. 1900
m. Varšuvos nacionalinis muziejus, sygn. 164376.

Drucką-Liubelską (1899–1997), su
kuria susilaukė sūnų Juozapo Marijos, Andriaus Mareko, Artūro Kazimiero ir Karolio Pranciškaus.
Sovietams 1939 m. rugsėjo 17–
21 d. okupavus Vilniaus kraštą,
Jadvyga nutarė su sūnaus Zdislovo Stanislovo Kostkos šeima

trauktis į Lietuvą, pas Kretingoje
gyvenantį dieverį Aleksandrą Tiškevičių. Sirguliuojančią brolienę
Aleksandras apgyvendino pirmajame rūmų aukšte, buvusios dvaro
bibliotekos patalpoje, o sūnėno
šeimą – antrojo aukšto patalpose
ir palėpėje. Valgyti visa šeimyna
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rinkdavosi prie Pokylių salėje pastatyto didelio ovalaus stalo.
Neatlaikiusi patirtų išbandymų
Jadvyga dėl širdies ligos 1939 m.
lapkričio 27 d. mirė. Pašarvota
buvo rūmų Pokylių salėje, o garbingai palaidota lapkričio 30 d.
Kretingos II kapinėse, grafų Tiškevičių šeimos koplyčioje. Laidojimo apeigas atliko kunigas pranciškonas tėvas Justinas Vaškys OFM.
Sovietų kariuomenei užėmus Lietuvą, sūnaus Zdislovo Kostkos šeima

grįžo į Vilnių. Čia ji 1941 m. birželio
14 d. buvo suimta ir ištremta į Altajaus krašto Ust Pristanės rajoną.
Jame šeimos galva gruodžio 21 d.
paskui motiną iškeliavo amžinybėn,
o jo žmonai su vaikais baigiantis karui pavyko pasitraukti į Jungtines
Amerikos Valstijas, kuriose tebegyvena vyriausias sūnus, Jadvygos
anūkas Juozapas Marija (gimęs 1927
m.) bei kitų sūnų palikuonys.
Julius KANARSKAS
Istorikas, Kretingos muziejus
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