
Šiandien – debesuota 
su pragiedruliais, galimi kri-
tuliai. Vėjas šiaurės vakarų, 
šiaurės, 5–10 m/s. Oro temperatūra 
dieną iki 5, naktį – iki 3 laipsnių šilumos.

Rytoj – besikeičiantis de-
besuotumas, galimi krituliai. 
Vėjas šiaurės, šiaurės rytų, 4–9 
m/s. Oro temperatūra dieną iki 5 laipsnių 
šilumos, naktį – iki 2 laipsnių šalčio.

PoRyt – besikeičiantis 
debesuotumas, galimi kri-
tuliai. Vėjas šiaurės, šiaurės 
rytų, 3–8 m/s. Oro temperatūra die-
ną iki 4 laipsnių šilumos, naktį – iki 2 
laipsnių šalčio.   
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Kaina 0,45 €

15 metų savaitė
Saulė teka 6.32 val.,
leidžiasi 20.10 val.
Dienos ilgumas 13.38 val.
Jaunatis (pilnėja)
5 mėnulio diena   

Esi turtingas tol, kol gali dalintis.
G. IGNATAvIČIuS

Šiandien – Apolonijus, Min-
tautas, Margarita

Rytoj –  Stanislovas, Vykintas, 
Daugailė, Leonas

PoRyt – Julijus, Zenonas, Jūratė, 
Julius

Remontuos apleistą pastatą
Aistas MENDEIKA

Kretingos rajono savivaldybei pasirašius bendradarbiavimo 
sutartį su Evangelikų liuteronų bažnyčia ketinama renovuoti 
apleistą dviejų aukštų pastatą šalia naujosios Motiejaus valan-
čiaus viešosios bibliotekos J. K. Chodkevičiaus gatvėje. Praėju-
sią savaitę į Kretingą atvykusi ekspertė Živilė Jurgutienė aiški-
nosi, ar pastatas atitinka reikalavimus, kurie numatyti norint 
gauti finansavimą iš Centrinės projektų valdymo agentūros.

Bendradarbiaujant su evangelikais liuteronais ketinama suremontuoti 
J. K. Chodkevičiaus gatvėje esantį apleistą dviaukštį namą.

Autoriaus nuotr. 

Prieš skolininką – viešumo vėzdu 
Laima STONKUVIENĖ

Lietuvių liaudies patarlė sako: „Jeigu nori susipykti 
su kaimynu arba draugu, paskolink jam pinigų“. vei-
kiausiai taip nutiko ir kažkokiam kretingiškiui, kuris, 
neatgaudamas skolos, nutarė ją susigrąžinti neįprastu 
būdu – mosuodamas viešumo vėzdu. vienoje Kretingos 
skelbimo lentų pinigų (greičiausiai) neatgaunantis as-
muo iškabino popieriaus lapą su skolininko nuotrauka 
ir užrašu „Laukiame skolų“. 

(Nukelta į 2 p.)

Savivaldybės administracijos Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus 
specialistai parengė projektinį pasiūlymą, kurį pateikė Socialinių reikalų ir dar-
bo ministerijai. Pasak skyriaus vyr. specialistės Ingos Biliūnaitės-Rušinskės, da-
bar ministerija turi jį įvertinti, o po to bus galima teikti paraišką dėl finansavimo.

Dviejų aukštų namui J. K. Chodkevičiaus gatvėje suremontuoti ketina-
ma iš CPVA gauti 107 tūkst. eurų. Dar apie 70 tūkst. eurų įsipareigojo skirti 
Evangelikų liuteronų bažnyčia, kuriai šis namas priklauso. Rajono savivaldy-
bė yra pareiškėjas.

Atnaujintame pastate ketinama įkurdinti Vaikų dienos centrą, kurį galės 
lankyti nuo dešimties iki trisdešimties vaikų.

Pasak I. Biliūnaitės-Rušinskės, lėšos iš CVPA bus skiriamos tik pastato remon-
tui, o Vaikų dienos centro išlaikymu turės pasirūpinti evangelikai liuteronai.

veiksmas neteisinis
Tapo įprasta skolintojus, nuro-

dant net jų pavardes ir gyvena-
mąją vietą, viešinti socialiniuo-
se tinkluose, skolų išieškojimo 
paslaugą teikia skolų išieškoji-
mo kontoros. Sumanymu atgau-
ti skolą paviešinant skolininką 
skelbimų lentoje, stebėjosi ir 
„Švyturio“ kalbintas teisininkas, 
ir policijos pareigūnas. 

„Suprantamas žmogaus siekis 
susigrąžinti paskolintus pinigus, 
tačiau skolininko paviešinimas 
yra neteisinis skolos išieškoji-
mo būdas. Jeigu sudaryta žo-
dinė pinigų grąžinimo sutartis 
ir šio susitarimo skolininkas 
nesilaiko, pirmiausiai jo papra-
šoma grąžinti skolą, jos vis tiek 
neatgavus kreipiamasi į teismą“, 
– akcentavo teisininkas Petras 
Kontrimas.

Anot teisininko, skolinius 

įsipareigojimus tarp draugų, 
pažįstamų, kaimynų galima už-
fiksuoti trim būdais: pasirašant 
sutartį, kuri, priklausomai nuo 
paskolintų pinigų sumos, gali 
būti žodinė, rašytinė ir notari-
nė. Vadovaujantis Civilinio ko-
dekso 6.871 straipsniu, fizinių 
asmenų paskolos sutartys iki 
600 eurų sudaromos bet kokia 
forma, gali būti ir žodinės. Jeigu 
paskolos suma yra nuo 600 iki 
3 tūkst. eurų, sutartis turi būti 
rašytinė – šios formos sutarties  
reikalavimus atitinka paskolos 
gavėjo ranka pasirašytas  ir pa-
rašais patvirtintas skolos raštelis 
arba kitoks skolos dokumentas, 
patvirtinantis paskolos sutarties 
dalyko perdavimą paskolos ga-
vėjui. Jeigu skolos suma viršija 
3 tūkstančius eurų, paskolos su-
tartis turi būti notarinės formos. 

2 p.
Prasidėjo „CityBee“ 

dviračių sezonas
„CityBee“ dviračių dalijimosi sezo-

nas prasidėjo ir Kretingoje. Juos rasti ar 
palikti galima miesto centre, prie Tu-
rizmo informacijos centro, prie Kre-
tingos rajono savivaldybės administra-
cijos pastato bei Klaipėdos gatvėje. 

5 p.
Augustinui dirvelei atminti – 

bėgimas ir netradicinė pamoka

Pranciškonų gimnazijos įkūrėjas ir 
rektorius Augustinas Dirvelė prisimin-
tas netradicinėje pamokoje, po kurios 
moksleiviai dalyvavo ir simboliniame 
A. Dirvelei skirtame bėgime, mat ba-
landžio 3-iąją jam sukako 118 metų.

viešinant skolininko nuotrauką pažeidžiamos asmens duomenų tvarky-
mą reglamentuojančių teisės aktų nuostatos, o už tai Administracinių 
nusižengimų kodekse numatytos baudos.
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MŪSŲ iSTORija

Palangos vila „tuhanoviče“
Palangos vila „Tuhanoviče“ (lenk. Tuhanowicze) buvo 

Memelio g. Nr. 7 (vėliau gatvė pavadinta Liepojos, dabar 
– vytauto), į šiaurę nuo senosios Bertingo vaistinės.

Namas, kuriame poilsiavo Adomas Mickevičius. Iliustracija iš Tygodnik 
illustrowany, 1907, Nr. 15, p. 308.

vaistinė Palangoje. dešinėje – senasis Mongirdų namas, kuriame poilsiavo Adomas 
Mickevičius. Fotografas nežinomas, apie 1920 m. LNM, Algimanto Miškinio fondas.

Pirmosios žinios apie šį pastatą mus 
pasiekia iš XIX a. pab., kuomet gyvavo 
legenda, kad čia 1824 m. liepą buvo apsi-
stojęs lenkų kalba rašęs pasaulinio masto 
poetas, vienas žinomiausių romantizmo 
atstovų visuotinėje pasaulio literatūroje 
Adomas Mickevičius (1798–1855). Ži-
noma, tuomet Palangoje vilų dar nebu-
vo – poetas apsigyveno paprastoje žvejo 
sodyboje: nedideliame, mediniame, 
meldais dengtame name.

Pamažu kuriantis ir augant kurortui, 
trobelės savininkai, tikriausiai, išpirko 
ar gavo dovanų žemės plotą vakarų 
pusėn. Tai buvo nemaža valda, kurioje 
buvo galima įkurti vilą ir priimti kurorto 
svečius. Vilos savininkai, o galbūt grafai 
Tiškevičiai, nutarė įamžinti garsaus po-
eto apsilankymą Palangoje vilą pava-
dindami „Tuhanoviče“ t. y. Baltarusijoje 
esančio dvaro, kuriame gyveno Adomo 
gyvenimo meilė Marija (Marilė) Ieva 
Vereščakaitė Putkamerienė (kuri, anot 
to laiko spaudos, taip pat viešėjo Palan-
goje) vardu. Baltarusijos Tuhanovičių 
dvare poetas dažnai lankydavosi ir jį 
įamžino poemoje „Ponas Tadas“.

Kaip atminimo ženklą šeimininkai 
pastato sienos nišoje įtaisė skulptūrinį 
poeto biustą. Kunigas Vaclovas Stri-
maitis (1905–1982) XX a. pradžios 
prisiminimuose rašo: „Aš, patekęs į 
Palangą mokytis, pirmą prieglobstį 
radau sename Mongirdų name, kur 
dabar stovi „Gintaro“ kinas. To namo 
kampe iš lauko pusės buvo įtaisytas ne-
didelis Adomo Mickevičiaus biustas, 
žemiau lenkiškai buvo užrašyta, kad 
tame name 1824 metų vasarą gyveno 
didysis poetas“. Senieji palangiškiai pri-
simena, kad Pirmojo pasaulinio karo 
metais, po Palangos bombardavimo iš 
jūros (1915 m. kovo 23 d.), vilos kieme 
mėtėsi poeto biusto skeveldros, tačiau 
1932 m. spauda mini, jog namo kam-
pe, pastogėje vis dar yra mažutis A. 
Mickevičiaus biustas (galbūt buvo pa-
gamintas naujas ar suklijuotas senasis). 
Palangiškio gydytojo Liudo Vaineikio 
(1869–1938) duktė dailininkė Liuda 
Vaineikytė (1908–1997) gerai prisimi-
nė, kad Palangoje prie vaistinės stovėju-
siame mediniame namelyje maždaug 
0,5 kv. m. nišoje buvo A. Mickevičiaus 
skulptūrinis biustas. Liudo Vaineikio 
žmona Stasė Vaineikienė (1884–1946) 

Palangos planas, 1914 m. 12-uoju numeriu pažymėta vaistinė, nuo jos į vir-
šų kitas sklypas su trimis pastatais – Mongirdų. Leidėjas „Swit Zaklady Gra-
ficzne Wierzbicki i Spolka Warsawa“. Palangos kurorto muziejaus kolekcija.

Mongirdų senojo namo salonas. Fotografavo P. Mongirdaitė (?), iki 1914 
m. Agnieškos Jakubčyk šeimos albumas.

vila „Tuhanoviče“, Palangoje. Gilumoje už tvorelės – senasis namas. dešinėje – naujasis 
namas. Fotografavo P. Mongirdaitė (?), iki 1914 m. Agnieškos Jakubčyk šeimos albumas.

tarpukario prisiminimuose taip pat 
mini priešais namo fasadą stovėjusį 
poeto biustą. Dailininkas Gerardas 
Bagdonavičius apie 1973 m. nupie-
šė keletą paveikslų su užrašais: „1824 
m. čia gyveno Adomas Mickevičius“. 
Laiške dailininkas rašė, kad piešdamas 
rėmėsi medžiaga, pateikta jam senųjų 
vaistinės darbuotojų. Deja, piešiniuose 
vaizdas panašesnis į Palangos vaistinės 
vidinį kiemą, o ne į vilą „Tuhanoviče“.

Legenda apie tai, kad poetas A. 
Mickevičius buvo apsistojęs Palan-
goje, fotografę Pauliną Mongirdaitę 
(~1865–1924) apie 1907 m. įkvėpė 
išleisti atviruką, kuriame šalia vilos 
pastato vaizdo įkomponuotas poeto 
portretas iš 1888 m. Varšuvoje išleis-
to poezijos rinkinio „Poezye Adama 
Mickiewicza“ I tomo. Priekinėje pusėje 
pridėtas raudonos spalvos užrašas len-
kų kalba: „Palanga. Dvarelis, priklau-
santis Tuhanovičių vilai, kuriame 1820 
m. liepą ilsėjosi A. Mickevičius“ bei 
vaizdinga Vaidilutės giesmės citata iš 

poemos „Konradas Valenrodas“: „Pa-
langos pakrantėj, kur krūtimis triukš-
mingai jūra baltuodama blaškos ir iš 
žiočių putotų smėlį sruvenantį pila“. 
Vėliau atvirukas buvo išleistas pakarto-
tinai, bet jau su juodos spalvos tekstu.

Apie 1885 m. Kauno gubernijos 
bajoras, Wadwicz (Žuvų) herbo at-
stovas Mečislovas Angelas Kandida 
Mongirdas (1827–1898) Palangoje 
nusipirko vilos „Tuhanoviče“ skly-
pą, kuriame tuo metu jau buvo trys 
mediniai gyvenamieji namai: senas 
(prie gatvės) bei du naujesni, stovin-
tys vakarų pusėn – vienas didelis, 

skirtas poilsiautojams, kitas mažiu-
kas. Sklypas turėjo būti nemažas, nes 
jame tilpo ir ūkinė dalis su tvartu, 
daržine, dideliu sodu bei daržu.

Vasaromis naująjį 15x7 kv. m 
namą – penkis kambarius su virtuve, 
baldais ir fortepijonu – nuomojo po-
ilsiautojams, kurie už sezoną mokėjo 
250 rublių.

Kartais čia viešėdavo ir Mečislovo 

sūnėnas, tuomet medicinos studen-
tas, vėliau – gydytojas, rašytojas, Lie-
tuvos kariuomenės karys savanoris, 
Sibiro tremtinys Vladas Mongirdas 
(1877–1960) iš Mišučių dvaro.

XIX a. pab. – XX a. pr. vilą „Tuha-
noviče“ labiausiai išgarsino Mečislovo 
Mongirdo duktė Paulina Mongirdaitė – 
pirmoji moteris fotografė Lietuvoje, kuri 
1892 metais mažajame vilos namelyje 
įkūrė meno fotografijos įmonę. Kadangi 
elektros nebuvo, foto paviljonas, kaip ir 
visos to laiko ateljė, buvo dienos šviesos – 
stikliniu stogu ir pietine siena, o apšvieti-
mo kiekis reguliuojamas užuolaidėlėmis. 

Paviljono sienas Paulina puošė įvairaus 
dydžio nuotraukomis, kurias lankytojai 
galėjo apžiūrėti tarsi parodą. Čia fotografė 
darė portretines ir grupines miestelėnų 
bei tūkstančių poilsiautojų fotografijas. 
1899 m. rugpjūtį Paulina Mongirdatė 
savo paviljone fotografavo pirmojo lie-
tuviško spektaklio „Amerika pirtyje“ 
organizatorius ir dalyvius. Ši nuotrauka 
gerai žinoma, dažnai spausdinama prie 

straipsnių, platinama internete, tačiau 
niekur neminima fotografės pavardė. 
Veikli ir energinga fotografė su nuotrau-
kų herojais išeidavo į prieangį, kiemą, 
gatves, fotografuoti vykdavo asmeniškai 
į namus, dvarus, miestelių apylinkes bei 
pajūrį.

XX a. pr. A. Słommerio suda-
rytame Palangos situaciniame že-
mėlapyje šalia vaistinės pažymėtas 
sklypas, įvardytas kaip „234. Dom p. 
Mongird. z. Fotograf. No. 7“.

Vilos „Tuhanoviče“ sklypą iki 

1914 m. prisiminimų sąsiuviniuo-
se labai vaizdingai aprašė Mečislovo 
Mongirdo anūkė Janina Vrotnovska 
(1882–1976): „Už Kęstučio gatvės sto-
vėjo neišvaizdus valstiečio Mikuckio 
namukas, jo kiemas, sklypelis, pieva ri-
bojosi tiesiogiai su mūsų žemės valda. 
O, kaip čia buvo gražu! Nuo Memelio 
gatvės sklypas tęsėsi į gilumą iki miško, 
besiribojančio su jūra. Nuo gatvės jis 
buvo atitvertas žema medine tvorele. 
Joje – aukšti mediniai vartai ir sunkūs 
varteliai, pro kuriuos įeinama į kiemą, 
atskirtą nuo didžiojo sodo tokiais pui-
kiais senais medžiais, kokių nelengva 
rasti. Klevai, uosiai, beržai, didžiulės 
ievos. Kiemo pakraštyje – vaismedžiai 
ir serbentų bei agrastų alėjos.

Senas, beveik dviejų šimtų metų 
maumedinis dvaras [namas], kuriame, 
pasak tradicijos, kažkada gyveno Mic-
kevičius. Namas padalytas į nelygias da-
lis: vienoje pusėje buvo didžiulis, per visą 
plotį salonas su dviem langais į gatvę ir 
dviem į sodą. Salonas skendėjo žalsvoje 
sodo medžių prieblandoje, buvo šaltas, 
alsuojantis šiek tiek specifiniu drėgmės 
kvapu ir dvelkiantis gėlėmis. Seni, dar 
iš Paraseinių atsivežti, tamsiu gobelenu 

dengti baldai, nežinia ar tikrai „chippen-
dale“ stiliaus, ar tik jų imitacijos. Labai 
didelis raštuotas kilimas, juodas, įman-
triomis kojomis stalas, užtiestas apskrita 
nėriniuota staltiese. Ant stalo stovėjo 
lempa aukštu pakoju, apsuptu tamsios 
bronzos rubuiliais amūriukais, dengta 
spalvoto stiklo gaubtu, vaizduojančiu 
gėlės pumpurą. Kampe – veidrodis juo-
duose rėmuose, kairėje – stovelis gėlėms 
ir dvejos durys, vedančios į du kamba-
riukus. Vienas jų daug mažesnis, tik su 
vienu langu, žvelgiančiu tiesiai į sode 
augančią vyšnią. Kitas kambarėlis turėjo 
du langus. Dvejos durys iš salono vedė į 
kitą namo dalį: vienos – per prieangį ir 
masyvias laukujes duris į verandą gatvės 
pusėje, o durys, vedančios tiesiai – per 
centrinį beveik tamsų prieškambarį, 
uždaromą solidžiomis, masyviomis, 
sunkiai atveriamomis durimis į tam-
soką, siaurą valgomąjį, turintį tik vieną 
langą su vaizdu į gatvę. Šio valgomojo 
nuotaika – tai seniausias mano prisimi-
nimas: skambantis laikrodis su gegute, 
nesijotos duonos kvapas, alyvų puokš-
tės pavasarį, rudenį alsuojanti fajansinės 
krosnies šiluma. Per visą valgomojo ilgį 
stovėjo stalas, dar vienas, mažesnis, – po 
langu, kieta kušetė, indaujos spinta, pa-
galbinis staliukas prie krosnies. Vienos 
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Palangos vila „tuhanoviče“

Tai kol kas vienintelis straipsnio autorės atrastas atvirukas, ant kurio 
užrašytas vilos pavadinimas. Iš Jolantos Klietkutės asmeninės kolekcijos.

viloje „Tuhanoviče“ Palangoje. Iš kairės: Zofija Mongird (Griškevičiūtė), Paulina Mongirdaitė, nežinoma mo-
teris, Janina valicka (būsima vrotnovska), Zofija valicka, Eleonora valicka (būsima Bucevičienė). Fotografas 
nežinomas, ~1905 m. Agnieškos Jakubčyk šeimos albumas.

„Ramybės“ kultūros centras, vytauto g. 35, Palanga. Šioje vietoje stovėjo 
senasis Mongirdų namas. J. Klietkutė, 2014

durys į kamarą, kitos – į virtuvę. Virtuvė 
plati, iš dviejų patalpų. Didžiąją dalį prie 
židinio užėmė senovinis kaminas-rū-
kykla, šalimais per uždarą verandą išėji-
mas į kiemą šalia įvažiuojamųjų vartų. Iš 
virtuvės pirmosios dalies buvo išėjimas 
į tarnų kambarį, vadinamą „merginų“. 
Per jį patenkama į „sparnelį“ – seniau-
sią, žemiausią kambarį, seniau priklau-
siusį seneliui [Mečislovui], po jo mirties 
1898 m. atitekusiam močiutei [Zofijai]. 
Čia stovėjo „bidermajowski“ stiliaus 
biuras su juoda oda dengtu foteliu, virš 
biuro – senos šeimos nuotraukos ova-
liuose, tamsiuose mediniuose rėmuo-
se. Iš virtuvės pirmosios dalies buvo 
išėjimas į koridorių, su visiškai tamsiu 
sandėliuku ir durimis į saloną. Korido-
rius pasibaigė uždara veranda su langu, 
prikrauta sodo įrankių – išėjimu į pa-
grindinį sodo taką.

Senasis namas gyvenamas tik 
vasarą. Baldai jame stovėjo ištisus 
metus, tik kartais iš naujojo namo 
atnešamas fortepijonas. Langai tokie 
žemi, kad vaikams pakanka perkelti 
koją, ir jie jau lauke. Visi langai turi 
langines, uždaromas iš išorės, prilai-
komas specialia rankena iš vidaus.

Nuo senojo namo laiptelių ilgas ta-
kas vedė į sodą, kuriame augo seniausi 
Palangoje medžiai, puošnūs klevai, 
senų ievų krūmai. Dešinėje takas prasi-
dėjo prie seniausio, į šiaurę palinkusio, 
beržo. Kairėje tako pusėje buvo stačia-
kampė veja, apsupta beržų ir klevų. Čia 
giedromis dienomis buvo valgomasis, 
stovėjo didelis stalas ir du suolai su atlo-
šais. Nuostabiai atrodė sodas vakarais, 
kai vakarieniaudavome kieme. Švietė 
lempa žaliu gaubtu ir viliojo paslaptin-
ga sodo giluma. Takelis vingiavo tarp 
agrastų ir serbentų eilių, tarp obelų ir 
slyvų iki pat ažūrinių vartelių, skirian-
čių sodą nuo kiemo, esančių vienoje 
linijoje su naujuoju namu, kuris iš tiesų 
nebuvo naujas, greičiausiai taip pava-
dintas lyginant su prie gatvės stovinčiu 
senutėliu. Pusė naujojo namo stovėjo 
sode, pusė – žole apaugusiame kieme 
su milžinišku gluosniu, šalia kurio gru-
pavosi ūkiniai pastatai (arklidės, mal-
kinės, sandėliukas). Už naujojo namo 
stovėjo mažutis tetos Polės namelis su 
fotografijos paviljonu.

Naujasis namas buvo medinis, vie-
naukštis, su priebučiu į sodo pusę ir virtu-
viniu priebučiu į kiemo pusę. Jame buvo 
penki kambariai ir erdvi pastogė, kurios 
abiejuose galuose tilpo du kambariai, 
vienas didesnis, kitas labai mažas. Seniau 
mažesniame kambaryje buvo negailes-
tingai prigrūsta biblioteka – apie 10 000 
knygų. Ją sudarė senelių Mauricijaus 
Griškevičiaus ir Leopoldo Valickio ver-
tingų leidinių rinkiniai. Biblioteka visais 
laikais buvo papildoma. Didesnysis kam-
barys buvo skirtas svečiams, o kartais 
nuomojamas vasarotojams. Apie 1910 
metus biblioteka buvo perkelta į didesnį 
kambarį, o mažesnis liko man [Janinai]. 
Pirmajame aukšte įėjimas iš sodo buvo 
per prieangį su stogeliu, apvytu saus-
medžiais, prieškambaryje buvo laiptai, 
vedantys į viršų. Dešinėje – kambarys su 
dviem langais, jame žiemomis anksčiau 
gyveno senelis [Mečislovas], po jo mirties 
stovėjo tuščias, o po 1905 metų gyveno 

mano tėvai [Stanislovas ir Zofija Fridrika 
Valickiai], vėliau aš su seserimi, močiutė 
[Zofija], galiausiai tapo mamytės [Zofijos 
Fridrikos (1860–1912)] kambariu, kuria-
me ji mirė. Šalia buvo kabinetas, dešinėje 
– salonas, gilumoje – valgomasis, pasku-
tiniais metais – Ulkos [Marijos Uršulės], 
mano sesers [Eleonoros Bucevičienės] 
dukters kambarys. Toliau – mažas kam-
bariukas, įvairiais laikais buvęs mano su 
seserimi, vėliau – močiutės. Kairėje – ūki-
nis kambarys, paskutiniais metais prieš 
karą – valgomasis, iš jo dešinėn tamsus 
sandėliukas, tiesiai – didelė virtuvė su 
duonkepe krosnimi, iš jos kairėn išėjimas 
į prieškambarį su primūrytu sandėliuku 
ir atviras virtuvės prieangis.

Anksčiau, maždaug iki man einant 
septintus metus [~1899 m., kitur mini 
1905 m.], priešais sodo vartelius stovė-
jo didelis pastatas, dengtas šiaudiniu 
stogu: po vienu stogu buvo didelis 
vasarinis kambarys su mažute palė-
pe, o antroje dalyje – erdvus tvartas ir 
arklidė, kartys šienui, toliau – didelė 
daržinė. Žemaitijoje pastatai, talpinę 
gyvenamąją ir ūkinę dalis, vadinti 
„svirnele“. Šalia stovėjo ūkinis pastatas, 
kuriame buvo siuvykla ir palėpė šienui. 
Nugriovus „svirnelę“, čia buvo patalpa 
magliams [lyginimo prietaisui], sandė-
liukas ūkinėms priemonėms, svirnas 
ir vištidė su išėjimu į vištų kiemą.

Iš kiemo ažūriniai varteliai vedė į 
daržą, bulvienojus ir pievos rėželį, ku-
rio gale buvo pailga kalva ir dar nuo 
švedų karų likęs laukas, jame buvo na-
minių gyvūnėlių kapinės. Visa tai bai-
gėsi varteliais į didžiulių baltiškų pušų 
mišką. Išilgai daržo ėjo aukšta lentinė 
tvora, atskirianti žemės valdą, priklau-
siusią vaistinei. Labai ilga lazdynų alėja 

(1909–1963) įsigijo 7 arų sklypą (dalį 
Mongirdų žemės – senojo namo 
vietą) ir pastatė mūrinį 26x16 kv. m. 
pastatą. Jis svajojo įkurti kino teatrą, 
tad naujojo pastato vidus buvo pritai-
kytas kinui: didelė salė, balkonas ir du 
trijų kambarių butai su virtuvėmis. 
1948 m. Kazimieras ir Adelė Milašiai 
ištremti į Irkutsko sritį, Šamanką, o 
pastatas nacionalizuotas. Vėliau čia 
buvo kino teatrai „Eglė“, „Gintaras“, 
kultūros namai, šiuo metu įsikūręs 
kultūros klubas „Ramybė“.

1978–1982 metais Palangos pe-
dagogė, kraštotyrininkė Emilija 
Adiklienė (1906–1993), aprašinėda-
ma Palangos pastatus, Vydūno al. 8 
įvardija „Mongirdų-Gebeno namai“. 
Galima manyti, kad šį sklypą apie 
1932 m. įsigijo žmogus pavarde Ge-
benas (Geleris?). 1937 m. „Palangos 
vilų ir namų savininkų, prekybos 
įmonių ir amatininkų sąraše“ rašo-
ma: „Viešoji valstybinė biblioteka, 
Mongirdaitės įpėd. Adresas Vytau-
to g. 84“. Nugriovus senąjį namą, 
adresas greičiausiai buvo priskirtas 
naujajam namui, nes jis liko pirmas 
nuo gatvės (K. Milašius kino teatro 
namą, kuriam sugrįžo Nr. 84, pasta-
tė tik po metų). Palangos valstybinė 
viešoji biblioteka oficialiai pradėjo 
veikti 1937 m. balandžio 15 dieną, 
ji buvusioje Mongirdų viloje buvo 
labai trumpai – mažiau nei metus. 
Sovietiniais metais Vydūno al. 8 
pastatas nacionalizuotas, pristatytas 
antras aukštas. Šiuo metu tai dau-
giabutis gyvenamasis namas.

Paulinos Mongirdaitės fotopavil-
jono namelis tebestovi adresu Vydū-
no al. 6. Pastatas daug kartų keitė šei-
mininkus, tačiau išvaizda vis dar šiek 
tiek primena XX a. pr. nuotraukoje 
įamžintą namelį. Deja, šio pastato is-
torijos tiksliau išsiaiškinti nepavyko.

Džiugu, kad vilos „Tuhanoviče“ kul-
tūrinės šaknys nenyksta – poeto Ado-
mo Mickevičiaus, fotografės Paulinos 
Mongirdaitės, rašytojos Eleonoros 
Bucevičienės, Palangos kino pradinin-
ko Kazimiero Milašiaus veikla tęsiama 
kultūros klube „Ramybė“. Bet ar ne-
vertėtų nupūsti praeities dulkes bei de-
ramai įamžinti tokią unikalią Palangos 
vilos „Tuhanoviče“ istoriją? Pagerb-
tume kelis amžius pasaulyje Palangą 
garsinusias asmenybes, o kurorto sve-
čiams ir poilsiautojams sukurtume dar 
vieną traukos objektą. 

Jolanta KLIETKUTĖ
Kretingos muziejus

Gyvenamasis namas, vydūno al. 8, – buvęs Mongirdų naujasis namas. 
J. Klietkutė, 2014

iš anos pusės lenkė šakas į mūsų pusę, 
ir mums [vaikams] buvo leista rinkti 
gausiai byrančius riešutus. Galiausiai 
prie miško augo kaštonai, kurių vaisius 
vaikystėje rinkau žaidimams.

Nuo antros birželio pusės prasidė-
davo maudymosi sezonas, atvažiuo-
davo „kumpeliai“. Jiems išnuomodavo 
būstus visi, net klebonija. Vėliau Tiške-
vičiaus vilose įkurti pensionatai, tačiau 
anksčiau jų nebuvo. Mes irgi vasarą iš-
nuomodavome naująjį namą, o patys 
persikeldavome į senąjį. Žmonės at-
vykdavo iš visur: iš Varšuvos, Vilniaus, 
Kauno, Poznanės, net Krokuvos, iš 
Maskvos, Peterburgo ir tolimų Rusijos 
vietų. Rusai, lenkai, mažiau lietuvių, 
tarp jų dar buvo mažai inteligentų, 
daugiausia studentai iš rusiškų univer-
sitetų, kunigai. Du mėnesius būdavo 
triukšminga ir labai daug žmonių“.

1924 m. mirė vilos „Tuhanoviče“ 
savininkė Paulina Mongirdaitė, turtą 
paveldėjo Paulinos dukterėčia, rašy-

toja, pirmoji pajūrio krašto simbolistė 
Eleonora Bucevičienė (1885–?), kuri 
po tėvo ir tetos mirties pardavusi vilą 
apie 1933 m. apsigyveno vyro tėvoni-
joje Judrėnuose, Dievovalės dvare.

1932 m. spaudoje pasirodė publi-
kacija apie tai, kad ruošiamasi griauti 
pastatą, kuriame poilsiavo Adomas 
Mickevičius, buvo kreipiamasi į tau-
tą ir į tuometinį savininką, Eleono-
ros vyrą inžinierių Boleslovą Buce-
vičių (1881–?) siekiant išsaugoti šią 
Palangos relikviją. Deja, 1936 metų 
Palangos žemėlapyje šio pastato vie-
toje – tuščia vieta.

Tikriausiai apie 1932–1933 metus 
Mongirdų sklypas buvo padalintas į 
keturias dalis: 1) dab. Vytauto g. 35 (se-
nasis namas); 2) Vydūno al. 8 (naujasis 
namas); 3) Vydūno al. 6 (Paulinos fo-
toateljė namelis); 4) Vydūno al. 4 (ūki-
nė dalis). Nežinia, kiek dar tolyn jūros 
link tęsėsi Mongirdų sklypas.

1938–1939 m. Kazimieras Milašius 


