
Švyturys    2018 m. kovo 24 d., šeštadienis 5

Švyturio laikraštiswww.svyturiolaikrastis.lt

DINGUSI KRETINGA
Pirmosios Kretingoje vidurinės mokyklos pastatas

Dabartinio pastato Rotušės a. 14 vietoje, kur dabar veikia parduotuvė ir kavinė „Grifas“, XVIII a. antroje pusėje buvo pastatyta pirmoji 
Kretingoje vidurinė mokykla, kurioje išsilavinimą gaudavo ne tik Kretingos apylinkių, bet ir visos Vakarų Žemaitijos jaunuoliai. Tačiau vėliau 
kretingiškiai pamiršo apie čia buvusią švietimo įstaigą. Mokyklą iškėlus, jos pastate XIX a.–XX a. I pusėje veikė įvairios įstaigos, iš kurių kre-
tingiškių labiausiai buvo lankoma provizoriaus Stasio Ščefanavičiaus vaistinė „Naujoji aptieka“.

Pastatas apie 1910 m., carinės Rusijos okupacijos metais. Vaizdas nuo aikštės šiaurinės kraštinės. Paulinos 
Mongirdaitės atvirukas, išleistas Palangoje.

Pastatas Pirmojo pasaulinio karo pradžioje. Vaizdas nuo aikštės pietinės 
kraštinės. Hanso Kiuncelio atvirukas, išleistas apie 1915 m. Halėje prie 
Zalės (Vokietija).

Pastatas po 1915 metų gaisro, po kurio išliko namo sienos ir virš jų stūk-
santys kaminai. Vaizdas nuo Klaipėdos-Palangos ir Birutės gatvių kryž-
kelės. Oto Albrechto atvirukas, išleistas Berlyne (Vokietija).

Pastatas apie 1936 metus. Vaizdas nuo aikštės šiaurinės kraštinės. Neži-
nomas fotografas.

Pastatas apie 1939 metus. Vaizdas nuo aikštės šiaurinės kraštinės. Neži-
nomas fotografas.

Nuo miesto įkūrimo aikštės va-
karinėje kraštinėje buvo 6 posesijos. 
Pirmoje iš jų aikštės ir Birutės gatvių 
kampe stovėjo akmenų mūro iždi-
nės pastatas, o kitose – mediniai, 
vienaukščiai, galu atsukti gyvena-
mieji namai su ūkiniais statiniais 
kiemo pusėje. Posesijas su pastatais 
nuomojosi miesto piliečiai, mokėję 
nuomos mokesčius miesto ir dvaro 
iždui.

Abi vidurines posesijas Kretingos 
grafystės savininkas, kunigaikštis, 
Vilniaus vyskupas Ignotas Jokū-
bas Masalskis 1775 m. paskyrė jo 
rūpesčiu atidarytai vidurinei mo-
kyklai. Mokyklai atiteko čia stovėję 
du mediniai namai ir arklidė. Vie-
name name apsigyveno mokyklos 
prefektas (vadovas), mokytojas 
ir pamokslininkas. Kitame buvo 
įkurta koplyčia, mokymo klasės ir 
moksleivių bendrabutis, gyveno du 
mokytojai.

Oficialiai švietimo įstaiga vadino-
si Karolštato aukštesniąja mokykla. 
Mokymo įstaigai vadovavo Eduka-
cinės komisijos paskirtas prorekto-
rius (iš pradžių vadintas prefektu) 
eksjėzuitas Liudvikas Kauzonas, o 
nuolat dirbo 3 mokytojai. Moky-
tojai dažnai keitėsi, iš pradžių jais 
buvo kunigai eksjėzuitai (1773 m. 
panaikinto Jėzuitų ordino vienuo-
liai), o vėliau leista mokytojauti ir 
pasauliečiams. Kretingoje mokyto-
javo dieceziniai kunigai Pranciškus 
Abramavičius, Florijonas Gregara-
vičius, Pranciškus Narkevičius, pa-
sauliečiai – Stanislovas Bakauskis, 
Adomas Drazdauskis, Baltramiejus 
Konarskis, filosofijos mokslų dakta-
ras Mykolas Angelas Šulcas (vėliau 
tapęs architektu, baigęs rekonstruo-
ti Vilniaus arkikatedrą ir universite-
to rūmus), Gracijonas Varakoms-
kis. Pamokslininku buvo diecezinis 
kunigas Vincentas Bortkevičius, 
bernardinų kunigas Steponas Pšy-
bavičius ir kt.

Karolšato aukštesnioji mokykla 
buvo pirmoji ir vienintelė vidurinė 
mokykla Vakarų Žemaitijoje. Kita 
artimiausia mokykla veikė Kra-
žiuose. Todėl Kretingoje vidurinio 
mokslo žinių siekė ne tik artimiau-
sių valsčių ir miestelių, bet ir kitų 
Žemaitijos vietovių miestiečių, ba-
jorų, miestelėnų ir valstiečių vaikai.

Mokykla buvo trijų klasių, o 
mokslas kiekvienoje truko dvejus 
metus. Stodami į mokyklą vaikai 
privalėjo turėti pradinio išsilavini-
mo pagrindus ir baigti prie jos vei-
kusią parengiamąją klasę. Mokoma 
buvo lenkų kalba, todėl daugeliui 
valstiečių ir miestelėnų vaikų prieš 
stojant teko mokytis šios kalbos pa-
grindų. 1782 m. mokyklą lankė 108, 
1783 m. – 106, 1786 m. – 140, 1787 
m. – 145, 1788 m. – 189, 1789 m. – 
170, 1790 m. – 220, 1791 m. – 242 
mokiniai. Jie mokėsi algebros, gam-

tos mokslų, geografijos, istorijos, 
katekizmo, logikos, matematikos, 
retorikos, lenkų kalbos gramatikos, 
lotynų ir vokiečių kalbų. Mokykla 
savo bibliotekos neturėjo, todėl ne-
pasiturintiems jaunuoliams Eduka-
cinė komisija skirdavo vadovėlius. 
Geriausiai besimokantys mokslei-
viai buvo skatinami Diligentiae (liet. 

stropumo) medaliu. Kandidatais 
šiam medaliui gauti 1790 m. buvo 
išrinkti Antanas Pševlockis ir Jurgis 
Zubavičius, o 1791 m. – Anzelmas 
Ylakavičius ir Jurgis Pabrėža, vėliau 
išgarsėjęs kaip kunigas pamoksli-
ninkas, pranciškonas tretininkas, 
poetas, liaudies gydytojas, moksli-
ninkas botanikas. Baigę aukštesnią-

ją mokyklą, jaunuoliai galėjo stoti 
į aukštąją mokyklą arba ieškotis 
tarnybos.

Mokyklos pastatai per 1788 m. 
gaisrą sudegė. Naujai mokyklai 
vyskupas Ignotas Jokūbas Masals-
kis skyrė statybinės medžiagos ir 
įpareigojo dvaro vietininką pradėti 
statybos darbus. Miestiečiai padė-

jo statyti mokyklą, o mokytojams 
ir moksleiviams suteikė gyvena-
mąjį plotą. Statybos darbai buvo 
baigti 1790 m., o naujoji mokykla, 
neskaitant statybinių medžiagų, 
vyskupui kainavo 7 000 auksinų, 
t. y. beveik metines dvaro pajamas, 
gaunamas iš miesto.

Naujasis mokyklos pastatas iš-
dygo palei aikštės kraštinę beveik 
per visą abiejų posesijų plotį. Jį su-
darė du sublokuoti tinkuoto mūro 
dviaukščiai korpusai su čerpėmis 
dengtu dvišlaičiu stogu, iš kurių 
pietinis korpusas buvo per vieną 
langą ilgesnis. Pastate buvo įreng-
tos mokomosios patalpos trims 
klasėms, moksleivių bendrabutis, 
biblioteka, koplyčia, mokyklos va-
dovo ir mokytojų butai, pagalbinės 
ūkinės patalpos.

Tačiau neilgai mokiniai džiaugė-
si naujaisiais savo namais. Moks-
leiviams prisidėjus prie 1791 m. 
mieste kilusių neramumų, nu-
kreiptų prieš dvarininką Ignotą 

Jokūbą Masalskį ir dvaro vietinin-
ką, vyskupas atsisakė toliau remti 
mokyklą. Jo prašymu Edukacinė 
komisija 1793 m. aukštesniąją mo-
kyklą perkėlė į apskrities centrą 
Telšius.

Mokyklos pastatas liko Kretingos 
dvaro nuosavybe. Dvaro savininkai 
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jį nuomojo privatininkams ir val-
dinėms organizacijoms. Kretingai 
tapus Rusijos imperijos dalimi, pie-
tinį pastato korpusą išsinuomojo 
pasienio sargybos Gargždų bri-
gados vadovybė. Čia veikė bri-
gados ir pirmojo skyriaus štabai, 
aukštesniųjų karininkų butai ir 
karininkų klubas.

Šiaurinį korpusą XX a. pradžioje 
iš dvaro įsigijo Laukžemės dvarinin-
kas, Kretingos evangelikų liuteronų 
parapijos bendruomenės pirminin-
kas baronas Karolis fon Mirbachas. 
Iš jo 1808 m. šią pastato dalį nupir-
ko evangelikų liuteronų bendruo-
menė, I aukšte įsirengusi kleboniją, 
o II aukšte – bažnyčią, kurią 1808 
m. konsekravo kunigas Vilhelmas 
Noimanas. Dėl bendruomenės sko-
lų teismas pastatą 1810 m. atėmė, o 
atsiskaičius su kreditoriais – grąžino. 
Tačiau neturėdama lėšų remontui, 
bendruomenė jį netrukus pardavė.

Virš pagrindinių įėjimų į abu pas-
tato korpusus XIX a. buvo pristatyta 
po atvirą medinę verandą su balko-
nu. Smarkiai pastatas nukentėjo per 
1915 m. gaisrą, po kurio išliko tik sie-
nos ir virš miesto kyšantys kaminai.

Tarpukario telefonų knygos liu-
dija, kad pastatas priklausė dviems 
namų valdoms, o abu korpusai jau 
turėjo atskirus numerius. Apie 1925 
metus savąją pastato dalį grafas 
Aleksandras Tiškevičius pardavė 
vaistininkui Stasiui Ščefanavičiui ir 
krautuvininkui Icikui Kolumbui.

Pastato atstatymo darbai tarpu-
kariu ilgokai užtruko. Apie 1930 
m. abu korpusai jau buvo atstatyti, 
tačiau dar netinkuoti ir be balko-
nų. Panašu, kad pietinis korpusas 
dar nebuvo naudojamas. Šiaurinio 
korpuso I aukšte išsinuomotose 
patalpose jau veikė kelios įstaigos, 
tarp kurių buvo advokato Vlado 
Petronaičio kontora. II aukšte buvo 
įrengtos gyvenamosios patalpos.

Viso pietinio korpuso savininku 
tapus provizoriui Stasiui Ščefana-
vičiui, apie 1935 m. pastatas buvo 
baigtas remontuoti: sienos nutin-
kuotos, pagrindinio fasado centre 
įrengtas balkonas su metaline ažū-
rine baliustrada, abiejose fasado 
pusėse įrengta po įėjimą. Apie 1936 
m. čia persikėlė vaistinė „Naujoji 
aptieka“, veikusi iki 1941 m. gaisro.

Šiaurinio korpuso sienos po 1936 
m. taip pat buvo ištinkuotos. Pastate 
veikė kirpykla, patalpas nuomojosi 

Pastatas 1939 metais. Vaizdas nuo Vartotojų bendrovės („Lauros“ parduotuvės) II aukšto balkono. Fotografas 
Kostas Jagutis.

Pastatas apie 1937 metus. Vaizdas nuo aikštės pietinės kraštinės. Neži-
nomas fotografas. Provizoriaus Stasio Ščefanavičiaus vaistinė „Naujoji aptieka“. Nežino-

mas fotografas. Apie 1938 m.

Provizorius Stasys Ščefanavičius (dešinėje) su artimaisiais savo vaistinė-
je. Nežinomas fotografas. Apie 1937 m.

Pastato vietoje pokariu pastatytas dviejų aukštų daugiabutis namas. 
Fot. Antanas Simonas Pilypaitis, Kaunas. 1964 m.

XV (Kretingos) šaulių rinktinės va-
das kapitonas Petras Buragas ir Že-
mės ūkio smulkaus kredito bankas.

Per 1941 m. birželio 26 d. gaisrą 
pastatas antrąkart smarkiai degė. 
Vaistinės įrangą pasisekė nuo ugnies 
išgelbėti ir perkelti į aikštės pietryti-
niame kampe išlikusiame Zalkovų 
name atidarytą valdinę vaistinę.

Nudegusio namo mūrinės sienos 
atlaikė karo ir pirmuosius pokario 
metus. Tačiau jis nebuvo atstatytas. Po 
karo nuardžius pastato liekanas, jo ir 
greta, šiauriau, stovėjusio namo vietoje 
per trijų posesijų plotį iškilo naujas, ti-
pinis, dviejų aukštų daugiabutis namas. 
Jis paskutiniaisiais sovietmečio metais 
buvo rekonstruotas į modernesnės 
architektūros trijų aukštų su mansar-
domis namą, kurio I aukšte įrengtos 
komercinės paskirties patalpos.

Julius KANARSKAS
Istorikas,  Kretingos muziejus

Pirmosios Kretingoje vidurinės mokyklos pastatas
(Atkelta iš 5 p.)

Respublikos Prezidentė Dalia 
Grybauskaitė, Kretingoje vyktų 
gegužės pabaigoje arba birželio 
pradžioje. Distancija siektų apie 
500 metrų. Bėgime būtų kviečia-
mi dalyvauti visi vaikai nuo 2 iki 
14 metų kartu su savo tėveliais, 
seneliais ar mokytojais. Akciją 
palaikyti ir kartu dalyvauti bėgi-
me Kretingoje būtų kviečiami ir 
žinomi šalies žmonės – aktoriai, 
sportininkai, dainininkai ir kiti.

UNICEF vaikų bėgimas – už kiekvieną vaiką
(Atkelta iš 3 p.)

Po bėgimo mažiesiems rajono 
gyventojams galbūt bus sureng-
tas ir koncertas ar lauks kitos 
pramogos, kurių metu jie, sma-
giai leisdami laiką, galės pasi-
džiaugti medaliais, o svarbiausia 
– savo atliktu kilniu darbu.

UNICEF bėgimo iniciatoriai ir 
jo ambasadoriai vizito metu ap-
silankė Kretingos Simono Dau-
kanto progimnazijoje, Marijono 
Daujoto pagrindinėje mokykloje, 

Pranciškonų ir Darbėnų gimnazi-
jose, Kretingos mokykloje-darže-
lyje „Žibutė“, kur papasakojo apie 
UNICEF veiklą gelbstint vaikų 
gyvybes visame pasaulyje, dalinosi 
mintimis apie dalyvavimą kilniose 
misijose, kaip kiekvienas gali prie 
jų prisidėti, kodėl tai yra svarbu. 
Vaikams parodyta ir filmuotų 
vaizdų iš Afrikos valstybių, jie su-
pažindinti su jautriausia pasaulyje 
problema ir jos sprendimo būdais.

UNICEF yra daugiausiai vaikų 
gyvybių išgelbėjanti organizaci-
ja pasaulyje, siekianti užtikrinti 
kiekvieno vaiko teises ir gerovę. 
Ypatingas dėmesys skiriamas 
labiausiai pažeistiems ir pamirš-
tiems vaikams, kad pagalba pa-
siektų visus vaikus ir visur.

Per šešerius metus vargingiausių 
pasaulio šalių  vaikams skirtuose 
UNICEF bėgimuose dalyvavo per 
10,3 tūkst. mažųjų bėgikų, vaikams 

iš skurstančių šalių buvo paaukota 
beveik 57 tūkst. eurų, kurie išgelbėjo 
per 7 tūkst. dėl prastos mitybos išse-
kusius vaikus Mozambike ir Mala-
vyje –  už paramą perkama speciali 
baltymais prisotinta riešutų pasta, 
kurios užtenka dėl prastos mitybos 
išsekusį vaiką maitinti penkias die-
nas, bei padėjo paskiepyti nuo tymų 
10 tūkst. Nepalo vaikų.

UNICEF dirba 190 šalių ir 
teritorijų. 


