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DINGUSI KRETINGA

Austerijos pastatas
Nuo įkūrimo Kretinga buvo medinis miestas, tik rotušė, pirklių namai ir prieglauda buvę mūriniai. Medinį miestą dažnai niokojo ugnis, 

todėl dvaro valdų šeimininku tapęs Vilniaus vyskupas, kunigaikštis Ignotas Jokūbas Masalskis 1771 metais parengtuose Kretingos grafystės 
valdymo nuostatuose nurodė, kad „Karolštato (taip XVII–XVIII amžiais vadinosi Kretinga, – aut.) miestas visas turi būti mūrinis“. Namus 
reikalauta statyti pagal projektus, suderintus su dvaro administracija. Manoma, kad dalį pastatų galėjo projektuoti architektas Laurynas Stuo-
ka-Gucevičius, kuris 1793 metais parengė vyskupo Ignoto Jokūbo Masalskio namų Kretingoje brėžinius. Mūrinei statybai paspartinti vyskupas 
įsakė šalia senosios dvaro plytinės pastatyti dar vieną, kad „iš abiejų plytinių per metus mažiausiai būtų pagaminama 3 000 000 plytų“.

Pastatas apie 1907 m. Fot. Paulina Mongirdaitė.

Pastato situacija Turgaus (Viešojoje, Rotušės) aikštėje apie 1939 m.

Pastatas apie 1936 m. Fot. Alfonsas Survila.

Pirmiausia mūrinius namus 
buvo įsakyta statyti prie Turgaus 
(dab. Rotušės) aikštės ir repre-
zentacinės to meto Bažnyčios 
gatvės, kuria dabar praeina Ro-
tušės aikštės važiuojamoji dalis 
tarp prekybos centro „Maxima“ 
ir pranciškonų bažnyčios. Vi-
suose keturiuose aikštės kam-
puose buvo planuojama išmū-
ryti po dviaukštį namą. Pirmasis 
pastatas aikštės ir Bažnyčios ga-
tvės kampe privalėjo būti baig-
tas per metus, t. y. 1771-1772 
metais. Tai turėjusi būti „tvar-
kinga austerija su įvažiavimu iš 
gatvės pusės“. Kitus namus aikš-
tės kampuose planuota pastatyti 
1773-1776 metais.

Taip tuometės Turgaus aikš-
tės šiaurės vakariniame kampe, 
dabartinių kioskų priešais pre-
kybos centrą „Maxima“ vietoje 
buvusioje posesijoje stovėjusį 
medinį namą XVIII amžiaus 8 
dešimtmečio pirmoje pusėje pa-
keitė pirmasis naujos statybos 
mūrinis pastatas.

Jis buvo tinkuoto mūro, sta-
čiakampio plano, link aikštės 
atsuktas ilguoju fasadu, dvie-
jų aukštų, su mansardos tipo 
patalpomis palėpėje ir aukštu 
dvišlaičiu stogu. Nuo aikštės 
pusės namas turėjo du įėjimus: 
ties fasado viduriu pagrindi-
niame įėjime buvusios įrengtos 
vienvėrės stačiakampės durys, o 
kairėje fasado pusėje – vienvėrės 
segmentinės durys. Dar pora įė-
jimų turėjo būti iš kiemo pusės.

Pagrindinio fasado pirmame 
aukšte buvę 3 langai – du deši-
nėje pusėje ir vienas tarp įėjimų. 
Antrajame aukšte buvo 4 langai, 
o tarp jų, viduryje – durys į bal-
koną, kurį juosė mediniai, pro-
filiuoti, kiauraraščiai turėklai. 
siaurojo, link Bažnyčios gatvės 
atsukto fasado sienoje abiejuose 
aukštuose buvo įrengta po tris 
langus, o frontone – du langai 
ir pora švieslangių. Langų angos 
buvusios išdėstytos simetriškai, 
tradicinės, statmeno stačiakam-
pio pavidalo, o abiejų švieslan-
gių – trikampės.

Pastato sienos buvo išmūrytos 
iš raudonų plytų, išdegtų Kre-
tingos dvaro plytinėje iš vietinio 
molio, išorėje ir viduje tinkuotos 
ir baltintos kalkėmis. Perdengi-
mai buvę mediniai, plokštieji. 
stogas – gegninės konstrukcijos, 
medinis, dengtas taip pat vietos 
amatininkų išdegtomis olandiš-
ko tipo čerpėmis.

Austerija buvo vadinami pa-
grindiniai miesto užvažiuoja-
mieji nakvynės namai. Kitaip 

Pastatas apie 1930 m. Fot. Simonas Jurgis Simutis.

sakant, tai buvusi aukščiausios 
klasės smuklė, teikusi maitini-

mo paslaugas vietos gyvento-
jams ir miesto svečiams bei na-

kvynės paslaugas trumpam ar 
ilgesniam laikui mieste apsisto-

jusiems asmenims. Joje apsisto-
davo į Kretingą atvykę Prūsijos 
(Vokietijos) pirkliai, gyvendavo 
Rusijos imperijos pasienio sar-
gybos Gargždų brigados karinės 
įgulos vyresnieji karininkai, vė-
liau patalpas nuomojosi valdi-
nės ir privačios įstaigos.

Austerija buvo pastatyta dvaro 
lėšomis ir medžiagomis, todėl 
pastatas, kaip ir žemės sklypas, 
priklausė dvarui. Dvaro valdy-
tojai jį nuomojo nuomininkams, 
kurie mokėjo dvaro ir miesto iž-
dui činšą už žemės sklypą, mo-
kestį už pastato nuomą, gėralų 
mokestį už prekybą svaigalais ir 
kt.

Nuo XIX amžiaus pabai-
gos-XX amžiaus pradžios pasta-
tą iš Kretingos dvarininko Alek-
sandro Tiškevičiaus nuomojosi 
žydų kilmės verslininko Levino 

(Levio) šeima, kuri, prasidėjus 
Lietuvos žemės reformai, namą 
su posesija išsipirko. Pasta-
te buvo įrengtas šeimos butas, 
veikė savininko įsteigta smulki 
įmonė „Flora“, fasavusi vanilinį 
cukrų, gaminusi moterims lūp-
dažius. Kitas patalpas savininkai 
nuomojo.

Pirmajame aukšte iki 1936 
metų veikė provizoriaus stasio 
Ščefanavičiaus vaistinė „Nau-
joji aptieka“, vėliau perkelta į 
vakarinėje aikštės dalyje įsigytą 
namą, advokato stasio Vaitkaus 
kontora, radijo aparatų ir dalių 
prekybos centras „Radio-elek-
trotechnika“, pirmojo Kretingos 
fotografo Alfonso survilos foto-
ateljė „Meno fotografija“, privati 
parduotuvė, kepykla-arbatinė 
„saulė“.

Antrajame aukšte 1930–1938 
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būdas šiauriniuose kraštuose. Pilyse ar didesniuose namuose buvo 
įrengiami nešildomi rūsiai, kur produktai buvo laikomi tarp ledo ga-
balų. Tokį „kambarį“ įsirengti toliau į pietus buvo prabangos ženklas 
dėl sudėtingų ledo gabenimo ir išlaikymo sąlygų.

Napoleono Bonaparto indėlis
Prie konservavimo istorijos itin prisidėjo Napoleonas Bonapar-

tas. Jis paskelbė, kad apdovanos žmogų, sugalvojusį, kaip aprūpinti 
jo armiją maistu ir taip paskatino ieškoti būdų, kaip pratęsti maisto 
galiojimo trukmę.

Po penkiolikos metų eksperimentų prancūzų konditeris Nikola 
Fransua Appertas XIX amžiaus pradžioje galiausiai pelnė žadėtą 
apdovanojimą. Jis pastebėjo, kad pakaitinus sandariai uždarytą sti-
klinį indą su maistu, pastarasis jame išsilaiko nesugedęs kur kas il-
giau nei įprasta. Jo išleista knyga apie konservavimo metodus nepa-
prastai išpopuliarėjo. Konditeris užpatentavo savo išradimą. Tiesa, 
jis turėjo vieną trūkumą – stikliniai indai buvo sunkūs, todėl juos 
buvo sudėtinga gabenti į frontą.

Netrukus Anglijoje ūkininkas Pierras Durandas ėmė naudoti 
nedūžtančias alavines dėžutes. Jos buvo lengvesnės ir tinkamesnės 
konservuotiems produktams. Devynioliktam amžiui įpusėjus Lui 
Pasteras išrado pasterizaciją. Vėliau konservavimas vis tobulėjo.

Pagal spaudą

(Atkelta iš 10 p.)

Apie konservavimą 
ir jo būdus

Pastato vaizdas nuo pranciškonų bažnyčios bokšto apie 1930-1936 m.

Levio kosmetikos laboratorijoje 
„Flora“ pagaminti lūpdažiai. XX 
a. 3-4 deš.

(Atkelta iš 5 p.)

Austerijos pastatas
metais buvo įsikūrusi Kretingos 
miesto savivaldybė ir burmis-
tras. Vieną kambarį burmistras 
Tomas Dambrauskas užleido 
1935 m. liepos 12 d. duris at-
vėrusiam Kretingos muziejui, 
kuris 1936 m. pradžioje buvo 
perkeltas į Kęstučio gatvę. Kol 
buvo įrenginėjamas Kęstu-

čio gatvėje pastatytas naujasis 
gaisrinės pastatas, savivaldybės 
išsinuomotose patalpose 1937–
1938 metais veikė Kretingos sa-
vanorių ugniagesių komandos 
būstinė.

Mūsų dienų buvęs austerijos 
pastatas nesulaukė. Medinės jo 
konstrukcijos sudegė per 1941 

metų birželio 26 dienos gaisrą. 
Apgriuvusios sienos dar ilgai 
riogsojo karo ir pokario metais, 
kol XX amžiaus 6 dešimtmety-
je, tvarkant miesto griuvėsius, 
buvo nuardytos.

Julius KANARSKAS
 Istorikas, Kretingos muziejus

Dėl reklamos laikraštyje
„Švyturys” kreipkitės:

J. K. Chodkevičiaus g. 10, Kretinga,  
tel. (8 - 445) 51045.

Kretingos kultūros centras
spalio 1-31 d. Kauniečio menininko, profesio-

nalaus restauratoriaus Bangučio Prapuolenio per-
sonalinė akvarelės darbų paroda „Vasaros etiudai“ 
Vitražo salėje.

1 d. 19 val. Šokių vakaras „Kam per 40“.
5 d. 14 val. Kretingos Trečiojo amžiaus universi-

teto fotografi jos studijos „Fotoakimirka“ narių fo-
tografi jų parodos „Kretinga, tavo magiška galia...“ 
atidarymas Parodų salėje.

5 d. 15 val. Renginys „skrendantys ant pašauki-
mo sparnų“, skirtas Tarptautinei mokytojų dienai.

Skyriai
1-31 d. Vydmantų gimnazijos dailės mokytojos 

Ramunės Grikštaitės grafi kos darbų paroda „Val-
dovės“ (I dalis) Vydmantų skyriuje.

1-31 d. Menininko Vytauto Bytauto ir Odilės 
Narvilaitės tapybos darbų paroda „Transformaci-
ja“ Rūdaičių ir Šukės skyriuose.  

1 d. 14 val. Popietė senjorams „Metai lyg vėjas“, 
skirta Tarptautinei pagyvenusių žmonių dienai, 
Kalniškių skyriuje.    

2 d. 12 val. Kultūrinė-pažintinė popietė „Nepra-
žuvo niekur tai, kas užgyventa“, skirta Tarptauti-
nei pagyvenusių žmonių dienai, Budrių skyriuje.

2 d. 14 val. Fotografi jų parodos „Kultūros pėd-
sakais...“ atidarymas Grūšlaukės skyriuje. 

6 d. 11.30 val. Literatūrinė-muzikinė valanda 
„skambučio aidui virpant širdyje“, skirta Tarptau-
tinei mokytojų dienai, Kartenos mokyklos-dau-
giafunkcio centro Kalniškių pradinio ugdymo 
skyriuje.

6 d. 17 val. Vakaras „Gerumu sušildyk...“, skirtas 
Tarptautinei pagyvenusių žmonių dienai, Karte-
nos skyriuje. 

6 d. 20 val. Diskoteka jaunimui Darbėnų 
skyriuje.    

M. Valančiaus viešoji biblioteka
2 d. 10 val. Pažintinė literatūros pamokėlė „La-

bas, vilke, kaip gyveni?“ Vaikų literatūros centre.
2-30 d. Projekto „Mobili biblioteka į Jūsų sody-

bas“ fotografi jų paroda „Mano išpuoselėta aplin-
ka“ Abonemente. 

3 d. 19 val. 8-ojo sezono „Auksinio proto“ žaidi-
mas sodyboje „Vienkiemis“. 

5 d. 16 val. Kovo 11-osios Akto signataro, pro-
fesoriaus Bronislovo Genzelio knygos „Politikos 
laisvamanio užrašai: sovietmetis, sąjūdis, nūdie-
na“ pristatymas Abonemente. Renginyje dalyvaus 
knygos autorius B. Genzelis. 

Filialai
2-27 d. Elenos Žalgirienės fotografi jos paroda 

„Pagautos akimirkos“ Kalniškių fi liale. 
2-30 d. Fotografi jų paroda „Gražiausios Grū-

šlaukės sodybos 2017“ Grūšlaukės fi liale.
2-30 d. Fotografi jų paroda „Kasdienybė ir 

šventės“, skirta Budrių bibliotekos 65-erių metų 
veiklos sukakčiai, Budrių fi liale.

2-30 d. Rankdarbių paroda „Lietuvaičių tauti-
niai rūbai: raštai ir spalvos“ Šukės fi liale.

2-30 d. Tautodailininko Augustino Žalgirio 
medžio darbų fotografi jų paroda Kartenos fi liale.

2-30 d. Fotografi jų paroda „Šeimų fotosesija 
bibliotekoje“ Kūlupėnų fi liale.

2-30 d. Augustinos Jonušaitės fotografi jos dar-
bų paroda Laukžemės fi liale. 

2-30 d. Kretingos meno mokyklos mokinio 
Eduardo Želvio keramikos dirbinių paroda Jo-
kūbavo fi liale.

3 d. 11 val. Rytmetys vaikams „Atkeliauja pa-
sakų lagaminas“ Kurmaičių fi liale.

3 d. 14.30 val. Edukacinis užsiėmimas vai-
kams „Krenta lapai rudeniniai“ Laukžemės 
filiale.

3-30 d. Fotografi jų paroda „Žirgas – mano 
draugas“, skirta Pasaulinei gyvūnijos dienai, 
Baublių fi liale.

4 d. 15 val. Garsinis skaitymas „skaitome apie 
gyvūnus“, skirtas Pasaulinei gyvūnijos dienai, 
Laivių fi liale.

5 d. 10 val. Rytmetys su Darbėnų gimnazijos 
ikimokyklinio ugdymo skyriaus vaikais „Pirštų 
pasakos“ Darbėnų fi liale.

5 d. 11 val. Literatūrinė popietė „susišildykime 
žodžiu“ Šukės fi liale.

5 d. 11 val. Rytmetys ikimokyklinukams  „sve-
čiuose pasakų lagaminas“ Baublių fi liale.     
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Reklamos vadybininkas 8 605 19300


