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Didiko Chodkeviciaus %zuolai ir Meiles akmuo
Irena SESKEVICIENE
,,Pajurio naujienos"
>Pakely j Palanga, desineje puseje
renovuoto kelio, akj patraukia seno
Kretingos dvaro parko liekanos su
jj kazkada juosusios raudono muro
tvoros likuciais. Parkas juose grafu
Tiskeviciii dvaro rQmus su garsiuoju Ziemos sodu, o jame ligi siol
isiikes Meiles akmuo bei 400 metu
senumo azuolai sugrazinaj Kretingos miesto kurimosi pradzia.

Pasak Kretingos muziejaus istoriko Juliaus Kanarsko, Dvaro sodyba nuo seno juose ir karstomis
vasaros dienomis nuo kaitros saugojo liepos ir Azuolai. Iki siu dienu
dvaro rumu, kuriuose dabar veikia
muziejus, kieme isliko keletas senu azuolu. Manoma, jog po vienu didziuliu Azuolu pasedeti ir savo busimus darbus apm^styti meges didysis Lietuvos karvedys Jonas Karolis Chodkevicius, suman§s XVII a. pradzioje salia dvaro
pastatyti baznycia^ su Pranciskonu vienuolynu ir greta ju jkurdinti miest^.
O dvaro parkui pradzia dave
velesnis Kretingos valdytojo Vilniaus vyskupo Ignoto Jokubo Masalskio 1771-1790 metu uzveistas
didelis vaismedziy sodas, kuriame
augo per 320 [vairiu rusiq vaismedziu.
Veliau dvara isigije grafai Zubovai greta sodo emesi kurti peizazinj park^. Jame, nekeiciant
reljefo, buvo isryskintos naturaliai auganciu zeldiniy grupes, suformuoti apzvalgos takai. Grafi,i
Zubovu jkurtas ir puoselejamas
Kretingos dvaro parkas kartu^su
Gargzdy, Plunges, Rietavo ir Sateikiy dvaru parkais 1839 metais

^
leiles akmuo apipmtas legendomis: neva cia
savo rneil^ favor itui Platonui Zubovui prisipazindavusi pati Rusijos
cariene Jekaterina II.
Oariaus SkMo nwir
buvo isrinktas j graziausiu Telsiu
paviete angliskojo stiliaus parky
penketuk%.
Buvusj parka siandiena dar mena islike^ fragmentai - liepy ir kastony alejos, parko tvora, iskasti tvenkiniai, krioklio uola, altanos kalva ir akmeninis suolas, ligi siol vadinamas Meiles arba Sosto akmeniu.
Akmuo guli kitapus rumu tvenkinio, virsum krioklio. Vietiniai
zmones ligi siol atmena legenda,
kad ant to akmens megdavusi sedeti Rusijos imperatore Jekaterina II, kai atvykdavo j svecius pas
savo favorita ir meiluzj Kretingos
dvaro kunigaikstj Platon^ Zubov^.
,,Deja, tai tik grazi legenda, kadangi imperatore mire 1796 m.,
kai Kretinga dar tebevalde grafai
Potockiai. Veikiausiai sis akmuo
Zubovu laikais buvo skirtas fontano pjedestalui. Taciau, velesnio
dvaro valdytojo grafo Juozapo
Tiskeviciaus nurodymu, panaikinus nebeveikiantj fontan^, jo pagrind^ uzkele j jauciais tempiam^
vezima, ir nugabeno kitapus tvenkinio, kur sis ir siandien tebeguli",

- tvirtino J. Kanarskas.
O per laika apipintas legendomis, Meiles akmuo tapo jsimylejeliu bei jaunavedziu pamegta vieta.
Labiausiai Kretingos dvaro
parka ispuoselejo grafas Juozapas
Tiskevicius, jkur§s 1875 metais
Kretingoje savo seimos rezidencij^. Skirtingai nuo kitu didiku, grafai Tiskeviciai leido Vasaros sodu
pavadintame parke pasivaikscioti
kiekvienam mirtingajam, o sodininkas Liudvikas Haidukas jiems
papasakodavo apie savo ir samdomy darbininku rankomis sukurta

j
j
!
\

XIX a. pab.-XX a. pr. Kretin- ]
gos parkas laikytas vienu graziausiy ne tik Lietuvoje, bet ir Europoje.
Parke lankesi auksto rango valdzios pareigunai, su Tiskeviciais
bendrav^ Lietuvos, Lenkijos, Vokietijos ir Rusijos didikai, vasara
sveciuodavosi vasarotojai is Ryty Prusijos, nes Kretingos parkas buvo vienintelis arciausiai juros iki 1897 m., kol nebuvo jkurtas Palangos dvaro parkas.

