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ANT AKMENOS KRANTŲ

Kretingos grafai Tiškevičiai. Vilniaus verslininkas 
ir mecenatas Antanas Tiškevičius

(Pabaiga. Pradžia Nr. 47)
Antano rūmuose 1906 m. pa-

baigoje vyko organizaciniai Vil-
niaus mokslo ir meno muziejaus 
draugijos susirinkimai. Draugi-
ją įregistravus, 1907 m. vasario 
20 d. grafas buvo išrinktas jos 
vicepirmininku (pirmininku 
tapo vyresnysis brolis, Lentvario 
dvarininkas Vladislovas Tiške-
vičius). Mokslo ir meno muzie-
jui grafas padovanojo dalį savo 
rinkinių.

Augant ekonominio ir socia-
linio gyvenimo tempams ir di-
dėjant šeimos išlaidoms, XX a. 
pradžioje Antaną ištiko finan-
sinė krizė. Pritrūkęs lėšų inves-
ticijoms ir būtiniausioms išlai-
doms, Kairėnų dvarą 1909 m. 
užstatė Vilniaus žemės bankui, 
kuris jį pardavė rusų generolui 
Buturlinui, o šis 1911 m. – pir-
kliams Nikolajui ir Fiodorui 
Stolypinams. Šeimos rezidenci-
jos rūmus Vilniuje atidavė var-
žytinėms, kuriose juos nupirko 
Plungės dvarininkė, kunigaikš-
tienė Marija Skuževska-Ogins-
kienė (1957–1945).

Kretingos muziejaus Iko-
nografijos rinkinyje išlikusios 
grafų Tiškevičių šeimos nuo-
traukos liudija, kad iki Pirmojo 
pasaulinio karo Antanas Tiške-
vičius vienas ir su žmona Elena 
mėgo lankytis Kretingoje ir Pa-
langoje. Jis aplankydavo Sofijos 
viloje ir Kretingoje gyvenusią 
motiną Sofiją Tiškevičienę, tėvų 
rezidenciją paveldėjusį vyriau-
siąjį brolį Aleksandrą Tiškevičių 
ir brolienę Mariją Puslovskaitę, 
naujai pasistatytoje ištaigingoje 
rezidencijoje šalia jūros ir Biru-
tės kalno įsikūrusį jauniausiąjį 
brolį Feliksą Vincentą Tiškevi-
čių ir jo žmoną Antaniną Sofiją 
Loncką.

Tolesnį gyvenimą kardinaliai 
pakeitė prasidėjęs Pirmasis pa-
saulinis karas. Nežiūrint to, kad 
dėl karinių veiksmų sumažėjo 

Antano Tiškevičiaus (Lietuvos rašytojų sąjungos) rūmai Vilniuje, K. Sirvydo g. 6. Vaizdas iš pietų pusės. 2011 
m. Kultūros paveldo departamento skaitmeninis archyvas.

Antano Tiškevičiaus ir Elenos Civinskaitės giminių herbai „Leliwa“ (kairėje) ir 
„Puchala“.

Antanas Tiškevičius su žmona Elena Civinskaite Palan-
goje surengtame labdaros renginyje, kuriame apsirengę 
virėjais dvaro virtuvėje ruošė patiekalus vakaro sve-
čiams. Paulinos Mongirdaitės (?) nuotr., XIX a. pab. Kre-
tingos muziejaus ikonografijos rinkinys (KM-IF6914).

Grafo Antano Tiškevičiaus bibli-
otekos ekslibris. Dail. Vladislo-
vas Leščinskis. Šlt: Vincas Kisa-
rauskas. Lietuvos knygos ženklai, 
1518–1918. Vilnius, 1984, p. 127.

pramonės gamybos apimtys, o 
tuo pačiu ir grafo šeimos paja-
mos, karo metu jis finansiškai 
rėmė ne tik nepriteklių pajutu-
sius savo įmonių darbininkus, 
bet ir badaujančius miestiečius.

Pasibaigus karui, grafas ne tik 
rūpinosi savo įmonių veiklos 
atkūrimu. Su kitais visuomeni-
ninkais rengė iš Vilniaus mu-
ziejų ir archyvų į Rusiją 1915 m. 
besitraukiančios rusų valdžios 
išgabentų kultūros vertybių sąra-
šus, materialiai rėmė Žygimanto 
Augusto gimnazijos bendrabučio 
įrengimą. Miestą užėmus rau-
donarmiečiams, šeimą jis nutarė 
išsiųsti į Varšuvą, o pats pasiryžo 
likti Vilniuje. Prisidėjo prie 1919 

m. birželio mėnesį įkurto Vilniaus 
universiteto atkūrimo vykdomojo 
komiteto veiklos. Tačiau liepos 
mėnesį sovietų valdžios buvo 
suimtas ir uždarytas į Lukiškių 
kalėjimą. Raudongvardiečiams 
traukiantis iš Vilniaus, po poros 
savaičių išvežtas į Minską. Vilniu-
je veikusios miesto darbininkų 
deputatų tarybos nariai išsiuntė 
į Minską delegaciją, kuri parei-
kalavo grafą išlaisvinti ir grąžinti 
į Vilnių. Tačiau raudonarmiečiai 
delegatus suėmė ir taip pat įkalino 
rūsiuose. Antanas Tiškevičius ne-
trukus buvo perkeltas į Maskvos 
kalėjimą, kuriame 1920 m. gruo-
džio 23 d. mirė.

Politinei suirutei nurimus, 

žmona Elena Tiškevičienė su vai-
kais grįžo į Vilnių. Jame duktė 
Marija 1922 m. rugpjūčio 28 d. 
ištekėjo už grafo Jono Adolfo Plia-
terio-Zyberko (1892–1955), su 
kuriuo susilaukė vaikų Andriaus 
Henriko (1923–1989), Barboros 
(g. 1925 m.) ir Jono (g. 1926 m.). 
Antrojo pasaulinio karo pradžioje 
šeimyna išvyko į Varšuvą, kurioje 
visi trys Elenos anūkai tapo 1944 
metų Varšuvos sukilimo sukilė-
liais „Dombrovskiu“, „Dombrov-
ska“ ir „Mechaniku“.

Antrojo pasaulinio karo pa-
baigoje šeimyna išsiskyrė. Tapus 
aišku, kad Lenkija bus okupuota 
Raudonosios armijos, siekdama 
išvengti sovietų valdžios represijų 

duktė Marija Tiškevičiūtė-Plia-
ter-Zyberk su vaikais nutarė 
trauktis į Vakarus. Daugiau kaip 
25 metus našlavusi jos motina 
grafienė Elena Civinskaitė-Tiš-
kevičienė, neatlaikiusi permainų 
ir naujų išbandymų, 1947 metais 
Krokuvoje iškeliavo amžinybėn.

Išeivijoje Marijos Tiškevičiū-
tė-Pliater-Zyberk šeima pasi-
pildė naujais nariais: Barbora 
Berzenbriuke (Vokietija) apie 
1949 m. ištekėjo už Tadeušo 
Rakovskio, Jonas 1950 m. Lon-
done vedė Liubič herbo grafaitę 
Elžbietą Gužkovską-Janicką, o 
Andrius Henrikas 1952 m. Briu-
selyje susituokė su Marija Alek-
sandra Esterhazy. Po santuokos 
Barbora susilaukė dukters Do-
rotos (1950 m.), o Jonas – duk-
terų Elžbietos (1951 m.), Doro-
tos Joanos (1962 m.) ir sūnaus 
Jono (1953 m.).

Tolesnį savo gyvenimą susie-
jusi su sūnaus Jono Pliaterio-Zy-
berko šeima, Elenos ir Antano 
Tiškevičių duktė Marija 1952 
m. iš Londono persikėlė į To-
rontą (Kanada), kuriame 1985 

m. birželio 28 d. mirė. Sovietų 
okupuotoje Lenkijoje likęs jos 
vyras Jonas Pliateris-Zyberkas 
1955 m. kovo 21 d. mirė Silezi-
joje, Vroclavo krašte esančiame 
Ščavno Zdrujo mieste.

Laikui negailestingai bėgant, 
grafo Antano Tiškevičiaus nuo-
pelnai Vilniui buvo pamiršti. 
Nebeliko ir Šv. Stepono gatvėje 
stovėjusių jo fabrikų ir šeimos 
rezidencijos, kuriuos Antrojo 
pasaulinio karo metais sugriovė 
geležinkelio soties rajoną bom-
bardavusi karo aviacija, o jų liku-
čius ir griuvėsius pokario metais 
nušlavė naujos miesto statybos.
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Kretingos muziejus


