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Pristatytas reprezentacinis leidinys ir grafų relikvijos
Irma ANTANAITYTĖ

Metams ritantis į pabaigą Kretingos muziejaus kolektyvas ne tik suskaičiavo nuveiktus darbus, bet ir pristatė naujausius kryptingos veiklos
rezultatus. Nuo spalio vykusiame Kretingos dvaro menų festivalyje, kuris baigėsi praėjusį šeštadienį, smalsuoliams atskleistos grafų Tiškevičių
relikvijų paslaptys, lankytojai supažindinti su dar spaustuvės dažais kvepiančiu „minkštuoju“ projektu – knyga „Atgimęs Kretingos dvaras“.

Nuveikta daug

Anot muziejaus direktorės Vidos Kanapkienės, besibaigiantys
metai skatina apžvelgti, įvertinti
muziejaus veiklą, kurios būta išties sėkmingos bei įvairios: įgyvendinti du projektai, išplėsta
Tradicinių amatų centro veikla,
restauruota grafų Tiškevičių
koplyčia ir kt. V. Kanapkienės
teigimu, šiemet dienos šviesą
išvydo net 15 „minkštųjų“ projektų, o naujausias leidinys „Atgimęs Kretingos dvaras“ buvo
tiesiog būtinas. „Jis – gaivus oro
gurkšnis mums visiems, nes per
paskutinįjį dešimtmetį daug kas
muziejuje pasikeitė: iš esmės sutvarkyta jo infrastruktūra, res-

Leidinio sudarytoja Jolanta Klietkutė džiaugėsi darnaus komandinio
darbo rezultatu – knyga „Atgimęs Kretingos dvaras“.

ir Kretingai reikšmingiausius
istorinius tarpsnius, nušviestus „Atgimęs Kretingos dvaras“
puslapiuose. „Be Juozapo Tiškevičiaus (1835–1891) nei dvaro,
nei Kretingos, kokius žinome
šiandien, nebūtų buvę: iki jo
Kretinga buvo anksčiau valdžiusiųjų „pagalbinis variantas“, valda, iš kurios gaunamos pajamos.
Nebuvo jokių reprezentacinių
pastatų, gražaus parko... Kitas
Tiškevičių nuopelnas, dar nepripažintas enciklopediniuose
leidiniuose – pirmosios Lietuvoje elektrinės įkūrimas“, – intrigavo istorikas. Apie pirmąją
elektrinę muziejaus specialistai planuoja surinkti išsamesnę

eilinis įvykis – grafų Tiškevičių
relikvijų parodos atidarymas.
Remiant savivaldybei didžioji
dalis eksponatų buvo nupirkta
iš privataus asmens, kita dalis
parodą pasiekė iš grafų sarkofagų. Kaip teigė J. Kanarskas, būta
abejonių, ką daryti su sarkofagų
įkapėmis, svarstyta apie jų sugrąžinimą atgal, tačiau galiausiai nutarta daiktų neslėpti ir
parodyti visuomenei. Tiesa, ne
visi jie atsidūrė parodos vitrinose, pavyzdžiui, dėl estetinių
sumetimų neeksponuoti Sofijos Horvataitės-Tiškevičienės
dantų protezai. Nors visi grafų
sarkofagai, ypač Sofijos ir Juozapo, buvo apgadinti ir vertingų

Gausiai iliustruotą knygą lankytojai su malonumu vartė bei aptarinėjo.

tauruoti 6 paminkliniai pastatai,
atsirado naujos erdvės ekspozicijoms, parodoms, edukacinei
veiklai. Pamažu buvo tvarkomas
ir senasis dvaro parkas, čia atsirado mažosios architektūros
elementų: tiltelis, mergaitė su
vandens skėčiu – fontanui atkurti ir jai pagaminti prireikė
net 10-ties metų. Be to, muziejaus fondai pasipildė labai įdomiais ir retais rinkiniais“, – kalbėjo V. Kanapkienė pridurdama,
jog dar liko griautinų pastatų,
istorinio parko tvarkymo darbų,
tad sustoti tikrai neketinama.

Leidybą parėmė
savivaldybė

Visas muziejaus kolektyvas
uoliai rengė naująją knygą apie
Kretingos dvarą, tačiau, pasak
V. Kanapkienės, daugiausiai
padirbėjo jos sudarytoja Jolanta Klietkutė. Ši prisipažino, kad
sužinojusi apie būsimą knygos
leidybą smarkiai išsigando,
tačiau vėliau pajuto stebinančią komandinio darbo galią.
„Knygos „gimimas“ – komandinis darbas, mano gyvenime
tai buvo pirma tokia patirtis.

Kolegos ir tekstus parašė, ir
atnešė, ir paskutinę akimirką
surado papildomų fotografijų“, – Danutei Šorienei, Nijolei
Vasiliauskienei ir kitiems autoriams dėkojo J. Klietkutė. Gero
žodžio ji negailėjo ir kalbos
redaktorei Reimundai Ruškuvienei, visus knygos tekstus
ištaisiusiai per savaitę, dėkojo
leidybą parėmusiai rajono Savivaldybei.
Į leidinį „Atgimęs Kretingos
dvaras“ sugulė ir istorijos apie
grafus Tiškevičius bei jų dvaro
mįsles, ir Kretingos muziejaus
ekspozicijų įdomybės ar pasakojimai apie dvaro parką ir pan.
Norint išleisti gausiai iliustruotą knygą reikėjo įdėti nemažai
pastangų: „Net Lenkijos archyvuose teko ieškoti iliustracijų –
pavyko rasti pradinį Kretingos
žiemos sodo brėžinį“, – atradimais dalinosi J. Klietkutė.
Šios knygos vyriausiojo mokslinio redaktoriaus Juliaus Kanarsko nuomone, naujasis leidinys labai svarbus istoriškai. „Kol
kas ji – stipriausia mūsų knyga“,
– sakė J. Kanarskas ir džiaugėsi,
kad muziejus turės solidų repre-

Julius Kanarskas parodos dalyvius supažindino su išskirtiniais eksponatais – grafų relikvijomis.

Kretingos rajono savivaldybė relikvijoms įsigyti skyrė 27 tūkst. eurų.

Aisto Mendeikos nuotr.

zentacinį leidinį. Tiesa, istorikas
kiek apgailestavo, jog knygos
neperskaitys užsieniečiai, mat
aprašus pateikti dviem kalbomis
būtų buvusi per didelė prabanga.
Jis susirinkusiems atskleidė

www.svyturiolaikrastis.lt

informaciją ateityje.

Relikvijos atvėrė
istorines paslaptis

Po knygos pristatymo visi
svečiai rinkosi antrajame muziejaus aukšte, mat čia laukė ne-

daiktų juose nesitikėta rasti, vis
tik ypatinga relikvija – Sofijos
vestuvinis žiedas – prasprūdo
pro vagišių akis ir dabar jį gali
išvysti visi, apsilankę parodoje.
„Šis žiedas įdomus tuo, kad jo
viduje yra lenkų kalba išgraviruotas užrašas „Viešpatie, palaimink mus“ ir vestuvių data
– 1860 metų birželio 29-oji. Paaiškėjo tiksli Sofijos ir Juozapo
vestuvių data, kurios anksčiau
nežinojome“, – džiaugėsi J. Kanarskas.
Kitas, ne ką mažiau įdomus
eksponatas – grafienės Sofijos dienoraštis. Apie jį parodą
tądien pristatęs J. Kanarskas
pasakojo skaitęs literatūroje lenkų kalba ir labai norėjęs
dienoraštį išvysti. „Ir nutik
man taip, kad po kiek laiko
mane pasikviečia muziejaus
sargas ir sako, esą atvažiavo
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žmogus, norintis pasimatyti.
Toks nekalbus žmogus. Atsisėda, paduoda man tą dienoraštį. Nieko nešneka. Ir aš nieko
nešneku. Supratau, kokia vertybė atsidūrė mano rankose“, –
prisiminė J. Kanarskas. Pasak
istoriko, šis dienoraštis – unikalus eksponatas, kurio niekur
daugiau neįmanoma pamatyti.
Jį Sofija rašė 1857–1858 m. keliaudama po Europos miestus
ir ruošdamasi vestuvėms su
Juozapu.
Būtent nuo prancūziškai rašyto dienoraščio prasidėjo ir
kitų grafų Tiškevičių relikvijų
įsigijimas: Juozapui Tiškevičiui
priklausiusio ornamentuoto,
storu sidabro sluoksniu dengto
bokalo, padėklo, taip pat taurelių, dovanotų grafui likus metams iki mirties ir kt. Paaiškėjo,
kad relikvijas muziejui parda-

vęs asmuo jas paveldėjo iš savo
tėvų, o šie – iš jo senelių. Joms
įsigyti Kretingos savivaldybė
tąkart Kretingos muziejui skyrė
27 tūkst. eurų.
Muziejaus direktorės V. Kanapkienės teigimu, grafų istorija
bei nuopelnai galėjo atsiskleisti
tik sutvarkius pastatus, infrastruktūrą, paruošus sales ekspozicijoms. „Manau, sėkmingą
darbą lemia tinkamas kolektyvo
požiūris: administracija rūpinasi muziejaus gerove, o specialistai – rinkinių sklaida“, – reziumavo V. Kanapkienė. Ji dėkojo
Savivaldybei už paramą tiek leidžiant knygą, tiek įsigyjant grafų relikvijas.
Aplankyti parodą ir išsamiau
susipažinti su grafų gyvenimą
menančiomis relikvijomis galima Dvaro istorijos ir kultūros
parodų salėje.
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Į naujo „minkštojo“ projekto pristatymą susirinko didelis būrys svečių.

Aukcione rinks lėšas
fontanui atkurti
(Atkelta iš 1 p.)

Mitologinio uolą skeliančio gnomo (nykštuko) skulptūra nuo
XIX amžiaus iki XX amžiaus pirmųjų dešimtmečių puošė vieną
iš Kretingos dvaro fontanų. Jų iš viso būta penkių. Vienas iš
fontanų, dar vadinamas Mergaitės su skėčiu, jau atstatytas. Dar
vienas fontanas veikė tolėliau nuo dvaro, parke, kur dabar yra
daug diskusijų sukėlusi sporto aikštelė.
Fontanas su nykštuku, spėjama, stovėjo ten, kur dabar parke yra
elektros pastotė. Fontano centre ant riedulių buvo pastatyta bronzinė skulptūra, vaizduojanti stovintį nykštuką, abiem rankomis plėšiantį pusiau uolieną, iš kurios į viršų trykšta vandens čiurkšlė. Šio
fontano liekanos aptiktos ir ištirtos 2006 m.
Po pirmojo pasaulinio karo Kretingos dvaro rūmai, parkas buvo
nuniokoti, dvarą valdęs grafas Aleksandras Tiškevičius taip pat išgyveno ne geriausius laikus, jis neturėjo lėšų savo valdoms atstatyti, todėl nykštuko skulptūrą, siekdamas meno kūrinį išsaugoti,
nusprendė padovanoti kretingiškio generolo Vlado Nagevičiaus kuriamam Kauno Vytauto Didžiojo karo muziejui. Tai įvyko 1924 metais. Nykštukas išliko iki šių dienų, nors sovietmečiu jam irgi grėsė
būti sunaikintam – 1949 m. buvo liepta demontuoti visus Kauno
Vienybės aikštėje esančius su lietuvių tautiškumu susijusius paminklus. Nykštukas nebuvo traktuotas kaip tautinės ideologijos simbolis, todėl buvo paliktas.
Kai fontanas Kretingoje bus atkurtas, jį papuoš skulptūros kopija.
Kauno Vytauto Didžiojo karo muziejaus vadovai kažkada Kretingai
priklausiusio nykštuko atiduoti nesutiko, esą jis yra dovanotas, be
to, jau yra tapęs vienu iš laikinosios sostinės simbolių.
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Fontanas su gnomu (nykštuku) stovėjo prancūziškojo parko šiaurės rytiniame skvere.
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