
Švyturys    2017 m. gegužės 27 d., šeštadienis 6

leidinį „Apie vidurių šiltinę, kru-
vinąją ir kolerą. Trumpi praktiški 
patarimai dezinfekatoriams“. Išėjęs į 
atsargą, Aukštadvaryje toliau vertėsi 
gydytojo praktika, augino upėtakius, 
bendradarbiavo „Lietuvos žinio-
se“, „Lietuvos ūkininke“ ir kituose 
leidiniuose. 1941 m. birželio 14 d. 
su sūnumi Tadu, marčia Liuda ir 
anūku Bronislovu buvo areštuotas 
ir ištremtas į Sibirą. Grįžęs į Lietuvą 
gyveno Kėdainiuose. Ten 1960 m. 
mirė ir buvo palaidotas.

Kretingos krašto istorijoje ryškų 
pėdsaką paliko jo jaunesnysis brolis 
Vytautas Juozapas Mongirdas. Jis 
gimė 1888 m. vasario 14 (26) d. Mi-
šučių dvare, mokėsi Palangos pro-
gimnazijoje ir Liepojos gimnazijoje, 
Maskvos universitete baigė teisės 
studijas.

Kaip ir brolis, aktyviai dalyvavo 
lietuviškoje veikloje, 1917 m. Lietu-
vių konferencijoje atstovavo Karte-
nos valsčių. Grįžęs iš Vilniaus, kartu 
su kretingiškiu provizoriumi Vladu 
Grudzinsku 1917 m. lapkritį pran-
ciškonų vienuolyno susirinkimų 
salėje sukvietė Kretingos apskrities 
visuomenės atstovų susirinkimą, 
aiškino konferencijos nutarimus 
dėl valstybės atkūrimo, steigiamo-
jo seimo, konstitucijos, santykių 
su kitomis valstybėmis, akcentavo 
nutarimų reikšmę Lietuvos ateičiai, 
aktyviai gynė prezidentinės valsty-
bės idėją teigdamas, kad „Lietuva 
būsianti liuosybės kraštas“. Atkūrus 
valstybingumą, Laikinosios vyriau-
sybės įsakymu 1918 m. gruodžio 9 
d. buvo paskirtas Kretingos, Sedos 
ir Vėžaičių apskričių taikos teisėju. 
Paveldėjęs Mišučių dvarą, didžiąją 
laiko dalį skyrė ūkininkavimui, o 
taip pat vertėsi advokato praktika, 
dalyvavo visuomeninėje veikloje.

Mišučių dvaro sodyba buvo įkurta 
vaizdingoje vietovėje, šalia kovas su 
kryžiuočiais menančio piliakalnio 
(Mongirdo pilalės), Minijos kairiojo 
kranto aukštumoje, nuo kurios atsi-
veria plati upės senslėnio panorama. 
Centrinėje sodybos dalyje stovėjo 
mediniams Žemaitijos dvarams bū-
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dingi vienaukščiai, kampinio plano 
rūmai su erdviais kambariais ir pas-
togėje įrengtomis mansardos tipo 
gyvenamosiomis patalpomis.

Į šiaurės vakarus nuo rūmų buvo 
dvaro rūsys (ledaunė) ir keli šeimy-
nos namai, kuriuose po baudžiavos 
panaikinimo įrengti kumetynai 
samdinių šeimoms apgyvendinti. 
Už kumetynų, labiausiai nuo rūmų 
į šiaurės vakarus nutolęs, stovėjo 
kiaulininkas, kurio sienų apatinė da-
lis buvusi akmenų mūro, o viršutinė 
– medinė.

Į pietvakarius nuo rūmų buvo 
ūkinė dvaro sodybos dalis su karvių 
ir arklių (žirgų) tvartais, ratine, svir-
nu, kluonu, daržine, kalve, vyno da-
rykla (bravoru) ir kitais pagalbiniais 
ūkiniais-gamybiniais statiniais. Ne-
toli tvartų buvusi iškasta didelė kū-
dra. Ji buvo skirta gyvuliams girdyti, 
skalbiniams skalauti bei gaisro metu 
užsidegusiems ūkiniams statiniams 
gesinti.

Vakarinėje dvaro sodybos dalyje 
XIX a. pirmoje pusėje buvo įrengtas 
landšaftinis parkas su apžvalgos ta-
kais. Rytiniame jo pakraštyje netoli 
rūmų buvusi iškasta kūdra. Ji buvo 
skirta priešgaisriniams reikalams bei 
daržams laistyti. Į pietus nuo rūmų 
augo šimtametis ąžuolas, menantis 
dvaro įkūrimo laikus.

1923 m. dvaro sodybai priklausė 
8 kiemai, kuriuose gyveno 55 gy-
ventojai. Pagrindiniams žemės ūkio 
darbams Vytautas Mongirdas tarpu-
kariu laikė keturias samdinių šeimas, 
o namų ūkiui tvarkyti samdė namų 
šeimininkę.

Mišučių dvare tarpukariu lankėsi 
žymūs Kretingos krašto ir Lietuvos 
asmenys. Pas Mongirdus dažnai 
svečiavosi Sofijos Kentraitės-Mon-
girdienės tėvas, Kretingos apskrities 
savivaldybininkas, notaras Jonas 
Kentra su žmona Felicija, sesuo 
Marija Kentraitė-Končienė su vyru, 

etnografu, Dotnuvos žemės ūkio 
akademijos ir Vytauto Didžiojo uni-
versiteto profesoriumi Ignu Kon-
čiumi bei jo broliu, Lietuvos ūkio 
banko Kretingos, Klaipėdos ir Vil-
niaus skyrių įkūrėju ir vadovu, kita 
sesuo Bronislava Kentraitė-Petro-
naitienė su vyru, Lietuvos kariuo-
menės kūrėju savanoriu, karininku, 
Nepriklausomybės kovų dalyviu, 
Kretingos apskritis komendantu, 
Vyčio Kryžiaus ordino kavalieriu-
mi, advokatu Vladu Petronaičiu 
(1941 m. nukankintas Rainiuose), 
Vytauto Mongirdo sesuo Vincenta 
Teklė Mongirdaitė-Šniukštienė su 
vyru, Lietuvos kariuomenės teismo 
pirmininku, 1934–1935 m. Krašto 
apsaugos ministru, 1935–1936 m. 
Valstybės Tarybos nariu, advokatu, 
generolu Petru Šniukšta. Vytautas 
Mongirdas bendravo su kaimynys-
tėje gyvenusiais dvarininkais – gy-
dytoju, profesoriumi Karoliu Par-
čevskiu iš kitapus Minijos buvusio 
Stančių dvaro, Lietuvos prezidentu, 
agronomu Aleksandru Stulginskiu, 
ūkininkavusiu Jokūbavo dvare. Mi-
šučių miške tarpukariu kelis sykius 
medžiojo Palangoje vasarojęs Lietu-
vos prezidentas Antanas Smetona.

Po sovietų invazijos 1940 m. Mišu-
čių dvarui buvo palikta 30 ha žemės, 
o jo savininkai 1941 m. birželio 14 d. 
ištremti į Rusijos gilumą. Vytautas 

Mongirdas su uošviu Jonu Kentra, 
prezidentu Aleksandru Stulginskiu 
ir gydytoju Karoliu Parčevskiu buvo 
išvežtas į Krasnojarsko krašto Rešio-
tų lagerį, kuriame išsekintas darbų ir 
bado 1943 m. mirė. 

Mišučių dvaras 1944 m. buvo 
nacionalizuotas, jame įkurdintas 
Kretingos valstybinio ūkio skyrius. 
Vėliau dvaro sodyba perduota „Auš-
ros“, po to – „Jaunosios gvardijos“ 
kolūkiui. Didžioji dvaro sodybos 
statinių dalis sovietmečiu buvo nu-
griauta, parkas apleistas, ąžuolas 
nukirstas. Šiandien 5,5 ha teritorijoje 
išliko dalis parko želdinių, baigiančių 
sunykti rūmų fragmentas, kumety-
nas, mūriniai kiaulidės pamatai, rū-
sio pamatai, šulinys.

Mišučių dvarvietė turi istorinę ir 
memorialinę vertę. Joje gimė ir už-
augo kovotojai už Lietuvos valsty-
bingumą broliai Vladas ir Vytautas 
Mongirdai. Vlado Mongirdo atmi-
nimą Nausodžio kaimo bendruo-
menė įamžino jo vardu pavadinda-
ma pagrindinę gyvenvietės gatvę. 
Reikia tikėtis, kad minint Lietuvos 
valstybės atkūrimo 100-metį Kre-
tingos rajono savivaldybė baigiančią 
sunykti Mongirdų dvarvietę įamžins 
bent atminimo ženklu.

Julius KANARSKAS
Istorikas, Kretingos muziejus

Ką mena Mišučių dvarvietė
(Atkelta iš 5 p.)

KRAŠTOTYRA

Surinko medžiagą apie garsią asmenybę
Laima STONKUVIENĖ

Bibliotekos Kraštotyros skyriaus 
darbuotojų parengtas kraštotyros 
darbas „Mišučių dvaro atmintis: 
Vladas Mongirdas“ sudarytas iš 
penkių dalių: pateikta V. Mongir-
do biografija, kūryba ir publicisti-
ka, laiškai, publikacijos apie jį bei 
V. Mongirdo „Dienoraštis“.

Kretingos M. Valančiaus viešojoje bibliotekoje pristatytas kraštotyros darbas „Mišučių dvaro atmintis: Vladas 
Mongirdas“, atidaryta V. Mongirdui skirta paroda.

Kraštotyros darbą pristačiusi bi-
bliotekos Skaitytojų aptarnavimo 
skyriaus vedėja Birutė Naujokai-
tienė akcentavo, jog darbas skirtas 
Lietuvos Didžiosios kunigaikš-
tystės bajoro, gydytojo, rašytojo, 
Lietuvos kariuomenės kario sava-
norio, Sibiro tremtinio Vlado Jono 
Mongirdo 140-osioms gimimo 
metinėms paminėti ir yra Lietu-
vos valstybės atkūrimo šimtmečio 
minėjimo programos dalis. Viešoji 
biblioteka turėjo mažai informa-
cijos apie šią asmenybę, todėl  nu-
spręsta parengti  kraštotyros darbą, 
kurį finansavo Savivaldybė.

Bibliotekos Kraštotyros skyriaus 
darbuotojų darbas „Mišučių dvaro 

atmintis: Vladas Mongirdas“ su-
darytas iš penkių dalių: pateikta V. 
Mongirdo biografija, kūryba ir pu-
blicistika, laiškai, publikacijos apie 
jį bei V. Mongirdo „Dienoraštis“.

Mongirdų giminės genealoginį 
medį susitikime pristatė Jolanta 
Klietkutė, kuri parengė ir išleido 
knygą apie vieną iš šios giminės 
atstovių, pirmąją Palangos foto-
grafę Pauliną Mongirdaitę. Pasak 
J. Klietkutės, Mongirdų giminė – 
plati, didelė ir sena. Jos genealoginį 
medį ji sudėliojo vadovaudamasi 
internete rasta informacija. 

Iš tos giminės iki mūsų dienų iš-
liko tik trys pavardės: Giedraičiai, 
Kulviečiai ir Mongirdai.  Mongir-

dų pavardė šiuo metu paplitusi 
Varšuvoje, Gdanske, Lietuvoje – 
Šiluvos ir Kauno rajonuose. 

J. Klietkutė pasakojo, kad 1864 
m. sudarytas genealoginis Mon-
girdų giminės medis apima 6 kar-
tas ir 54 asmenis, neminimos nei 
žmonos, nei dukterys, išskyrus 
Zofiją Mongirdaitę. J. Klietkutės 
sudarytame garsios giminės me-
dyje – jau 12 kartų, 123 asmenys: 
74 vyrai ir 49 moterys. 

Mongirdų šeima susijusi su Kre-
tinga, buvo įsikūrusi Žalgirio se-
niūnijoje esančiame Mišučių dva-
re. Jo istoriją papasakojo Kretingos 
muziejaus direktorės pavaduotojas 
muziejininkystei Julius Kanarskas. 

Rinkti medžiagą apie V. Mongir-
dą ir Mišučių dvarą bibliotekinin-
kams padėjo Trakų savivaldybės 
bibliotekos Aukštadvario filialo 
vedėja Ramunė Jarmalavičiūtė, 
nacionalinio Lietuvos istorijos lai-
kraščio „Voruta“ steigėjas, leidėjas 
ir vyr. redaktorius Juozas Vercin-
kevičius, Vlado Mongirdo pro-
anūkis Viktoras Mongirdas, M. 
Valančiaus viešosios bibliotekos 
Baublių filialo vyresn. biblioteki-
ninkė Zofija Mačiuvienė, Kretin-
gos muziejaus Archeologinio ir 
istorijos skyriaus vedėja Jolanta 
Klietkutė, Kretingos muziejaus di-
rektorės pavaduotojas muziejinin-
kystei Julius Kanarskas. 


