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Mūsų žmonės Vakarų Lietuva Būkem žemaitē
Mums rašo

Knygoje – atgimęs Kretingos dvaras
Irena ŠEŠKEVIČIENĖ Mūsų žmonės 2018-12-21

Gausiai nuotraukomis iliustruoto albumo apie Kretingos dvarą sudarytoja muziejininkė Jolanta
Klietkutė pristatė jį ir visuomenei.
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Kalėdų išvakarėse Kretingos muziejus visuomenei pristatė naują iliustruotą
leidinį „Atgimęs Kretingos grafų Tiškevičių dvaras“, kurį parengė patys muziejininkai,
o jo leidimą finansavo Savivaldybė.

Kretingos muziejus grafų Tiškevičių rūmuose įsikūrė nuo 1991 metų. Albumą
pristačiusi Kretingos muziejaus vadovė Vida Kanapkienė sakė, jog nuo to laiko
muziejus knygas leidžia kas kelerius metus, stengdamasis pristatyti nuveiktus
darbus. Pastaroji knyga esanti jau ketvirtoji, – ankstesnė apie Kretingos dvaro
valdytojus buvo išleista 2010-aisiais.

„Per pastarąjį dešimtmetį Kretingos dvaro sodyboje daug kas pasikeitė: atkurti
dvaro statiniai, atsirado naujos edukacinės erdvės, parkas pasipuošė fontanu ir
skulptūra „Mergaitė su skėčiu“, muziejus pasipildė naujais rinkiniais, – kalbėjo V.
Kanapkienė. – Todėl ir norėjosi žmonėms apie visa tai papasakoti besibaigiant
šiųmetinei Dvaro šventei „Mėnuo su žvaigžde čia būti norėjo“. Tos garbingos
Tiškevičių giminės žvaigždės vedami pakilome iš apleisto dvaro tarsi šiukšlių krūvos,
tačiau dar liko rimtų darbų sutvarkyti parką, atkurti „Nykštuko“ fontaną su skulptūra.
Todėl ir sakome, kad muziejaus rašoma knyga dar nesibaigė.“

V. Kanapkienė, parengusi įžanginį straipsnį, kuriame apžvelgė muziejaus nueitą
kelią, įgyvendintus projektus ir siekius, pasidžiaugė, jog knyga yra bendras visų
muziejininkų darbas. Jos sudarytoja – muziejininkė Jolanta Klietkutė, redaktorė –
Reimunda Ruškuvienė, o viršelio dizainą sukūrė muziejaus dailininkė Inga Idaitė.

Archeologijos ir istorijos skyriaus vedėja J. Klietkutė apibūdino knygos struktūrą:
atskirame skyriuje pateikiama medžiaga apie dvaro istoriją, grafų Tiškevičių giminę,
dvaro perlą – Žiemos sodą ir pirmąją Lietuvoje čia įkurtą elektrinę, kitas skyrius
skirtas veikiančioms ekspozicijoms, atskirai apžvelgiamos dvaro mįslės – aptikti
sarkofagai, sugrąžintos relikvijos bei dovanos, nušviečiama parko istorija.

Pasak J. Klietkutės, iš viso knygoje pateikta per 400 iliustracijų iš 10 asmeninių
kolekcijų bei 22 institucijų, dauguma jų – iš Kretingos muziejaus, tačiau jai tekę
susisiekti net su Lenkijos archyvais, iš kur buvo gauti rūmų brėžiniai.

Gausiausiai knygoje medžiagos pateikė istorikas muziejaus direktorės
pavaduotojas Julius Kanarskas. Jis išsamiai pristatė didikų Tiškevičių giminės
genealogiją ir istoriją, jų atsiradimą Kretingoje, indėlį atkuriant dvarą ir diegiant jame
modernias naujoves. Pasiremiant konkrečiais archyviniais dokumentais, jam pavyko
nustatyti, jog pirmoji elektrinė Lietuvoje 1883 m. atidaryta ne Rietave, kaip manyta
anksčiau, bet – Kretingos dvare.

Istorikas pakvietė visuomenę apžiūrėti pirmąkart surengtą parodą apie
sugrąžintas grafų Tiškevičių relikvijas, kurios buvo įsigytos iš privataus asmens, taip
pat – iškeltos iš muziejaus fondų.

Albumas „Atgimęs Kretingos grafų Tiškevičių dvaras“ išleistas 1 tūks. 300
egzempliorių tiražu, – Savivaldybė leidiniui skyrė 4 tūkst. Eur.
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