
Švyturys       2014 m. liepos 12 d., šeštadienis 5
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Kretingos dvaro fontanai
XIX a. Kretingos dva-

ro parkas buvo pran-
cūziškojo stiliaus, geo-
metriško plano, arkos 
pavidalo, liepų alėjos jį 
dalijo į keturis stačia-
kampius, kurių viduryje 
1875–1880 m. Kretingos 
dvaro savininko grafo 
Juozapo Tiškevičiaus rū-
pesčiu dvaro parke buvo 
įrengta po skulptūromis 
puoštą fontaną.  Centri-
nis, penktasis, fontanas 
buvo gėlynų viduryje, 
nuo jo takai vedė prie 
kitų keturių fontanų, bu-
vusių pakraščiuose. Dar 
vienas fontanas buvo 
priešais dvaro rūmus, 
šeštasis – Žiemos sode.

Yra išlikę dvaro matininko 
Šostako daryti vandens tiekimo į 
fontanus brėžiniai bei kiti inžine-
riniai paskaičiavimai. Manoma, 
kad jis gali būti ir fontanų auto-
rius.

1925 m., vykdant žemės re-
formą, dalis dvaro žemių buvo 
išdalinta besikuriantiems ūkinin-
kams, kitos žemės paimtos vals-
tybės nuosavybėn. Sumažėjusios 
A. Tiškevičiaus pajamos apsun-
kino dvaro sodybos, ypač parko, 
priežiūrą. Fontanai buvo apleisti. 
Dalį parko žibintų, keletą tujų ir 
kiparisų bei pagrindinio fontano 
gnomo skulptūrėlę grafas pado-
vanojo Kauno Karo muziejui. 
Ši skulptūra, vaizduojanti mažą 
žmogutį, laikantį uolą, iš po ku-
rios trykšta vanduo, tapo Kauno 
simboliu, ją rodo ir per TV pra-
sidedant laidai „Septynios Kauno 
dienos“.

1992 m. Kretingos dvaro rū-
muose įsikūrė muziejus, kuris 

nuo 2004 m. vykdo fontanų atkū-
rimo projektą. 2004–2006 m. mu-
ziejaus Istorijos skyriaus vedėjas 
Julius Kanarskas ir Archeologijos 
skyriaus vedėjas Donatas Butkus 
archeologinių tyrimų metu ištyrė 
I ir II fontanų vietas, esančias pie-
tvakarinėje parko dalyje.

I fontano vieta yra žemiausio-
je dvaro parko teritorijos dalyje, 
parterio šiaurės vakariniame pa-
kraštyje, priešais rūmus. Tyrimų 

metų I fontano 
vietoje ištirtas 87 
kv. m. dydžio plo-
tas. Jame aptikti 
XIX a. pab. – XX 
a. pr. fontano ba-
seino pamatai su 
dugno liekanomis 
bei mūrinė van-
dentiekio sklendės 
(vandeniui užsuk-
ti) šachta. Pama-
tai akmenų mūro, 
apskritimo formos, 
5 m vidinio ir 7,2 m 
išorinio skersmens. 
Pradžioje fontano 
dugnas buvo iš-
klotas akmenimis, 
surištais kalkių 
skiediniu. Vėliau, 
matyt, rekonstruo-
jant ar leidžiant 
vandenį, dugnas 
išbetonuotas. Sie-
nelė degtų tinkuo-
tų plytų mūro, 32 
cm storio. Sklendės 
šachta 1,29x1,53 m 
dydžio, degtų plytų 
sienomis ir dugnu, 
įrengta fontano ry-
tiniame pakraštyje. 

Manoma, kad fontane nebuvo 
vandens variklio: veikiant aukš-
čio skirtumams, vanduo vamz-
dynais savaime atitekėdavo iš 
antrojo tvenkinio ir nutekėdavo 
į pirmąjį.

Fontaną juosė į vakarų pusę 
žemėjantis takas. Virš fontano ir 
tako XX a. buvo supiltas 50–106 
cm storio žemių ir griuvėsių 
sluoksnis, pakeitęs reljefą.

Priešais rūmus I fontano vie-
toje ir aplinkui esančiame parke 
išliko istorinę ir archeologinę 
vertę turintis XVI a. pab. – XIX a. 
pirmosios p. Kretingos dvarvietės 
kultūrinis sluoksnis. Aptiktas ir 
betoninis „kankorėžis“, anksčiau 
puošęs dvaro pastatą.

Viduryje fontano stovėjo 1,62 
m aukščio alegorinė antikinės 
moters skulptūra, laikanti trykš-
tančią skėčio pavidalo vandens 
srovę, iš šonų skulptūrą supo ke-
turi mažesni fontanai.

Manoma, kad šį fontaną apie 
1910–1912 m., rekonstruodamas 
gaisro metu nukentėjusius rūmus, 
nugriovė grafas Aleksandras Tiš-
kevičius ir čia įrengė gėlyną.

2007–2009 m. I dvaro fon-
tanas buvo atstatytas. Kretingos 
muziejus tikisi atkurti ir auten-
tiško dydžio bronzinę moters 
skulptūrą, puošusią fontaną. Yra 
išlikusi tik viena šio fontano nuo-
trauka, daryta 1895 m. fotografės 
Paulinos Mongirdaitės. Skulptū-
rą pagal nuotrauką atkūrė klaipė-
dietis skulptorius restauratorius 
Vytautas Baranskas. 

II fontano vieta yra apie 115 
m į pietryčius nuo I fontano ir 
tiek pat į pietus nuo dvaro rūmų 
pagrindinio korpuso pietrytinio 
kampo, parko šiaurės rytuose.

Archeologinių kasinėjimų 
metu II fontano vietoje atideng-
tas 156 kv. m. dydžio plotas, ku-
riame aptiktos fontano liekanos. 
Fontanas buvęs pailgas šiaurės 
rytų – pietvakarių kryptimi, pu-
sapskričiais galais ir žvaigždiniais 
kampais, ovalo plano, 16x10,7 
m ploto, įgilintas į molio grun-
tą. Dugnas išpiltas žvyru, grįstas 
smulkiais skaldytais akmenimis. 
Sienelės tinkuotų plytų mūro, 70 
cm aukščio, virš žemės paviršiaus 
iškilusios 12 cm. Fontaną juosė 
takas, po kuriuo šiaurės rytinė-
je dalyje išmūryta 1,7x1,58 m 
dydžio vandentiekio vamzdyno 
sklendės šachta. Kitų fontano 
įrangos detalių (vandens purkš-
tuvų, skulptūros postamento) 
neaptikta.

I dvaro rūmų fontanas 1890 m. Fotografavo Paulina Mongirdaitė. Iš 
Kretingos muziejaus ikonografi jos rinkinio.

I dvaro fontanas šiandien. Fotografavo Jolanta Klietkutė.

II dvaro fontanas XIX a. pabaigoje. Atvirukas iš privačios kolekcijos.

II dvaro fontano Gnomo skulptūra 
Kauno karo muziejuje. Fotografa-
vo Ingrida Andrulytė. 

II fontano likučiai. Fotografavo Jolanta Klietkutė.

II fontano atvirukas. Paulinos Mongirdaitės nuotrauka. Iš Kretingos 
muziejaus ikonografi jos rinkinio.

II fontanas nuo XX a. antro 
dešimtmečio buvo apleistas, XX 
a. viduryje nugriautas, baseinas 
užverstas sienelių griuvenomis, 
akmenimis ir atvežtinėmis že-
mėmis. Šiaurės vakarinėje dalyje 
pastatytas šiltnamis (nugriautas 
XX a. 8 dešimtmetyje), sklendės 
šachtos vietoje įrengta buitinių 
atliekų duobė. Archeologinę ver-

tę turinčio kultūrinio sluoksnio 
ar pavienių radinių antrojo fonta-
no vietoje nerasta.

Galbūt kažkada atgims ir an-
trasis dvaro fontanas...

Daugiau informacijos apie 
Kretingos krašto istoriją rasite 
www.kretingosenciklopedija.lt

Jolanta KLIETKUTĖ




