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Vos pënkë këluometrâ i vakarus nu Tîtuvienu – Pagrîþuvîs, katrou daugiausç garsën dvara suodîba. Kalbininkâ saka, ka gîvenvietës pavadënëms îr këlës nu Grîþuvuos opelë pavadënëma.
Èe, Pagrîþuvë romantënë stiliaus rûmûs, katrëi pastatîtë 1858–
1859 metâs pagal vietënë arkitekta Rimgailas Fulgeta pruojekta,
jau daug metu dëinas leid gîvenëma nuskriaustë, lëguotë, savi apsëtarnautë negalintis, medicinas darbuotuoju priveizamë þmuonis.

Ðëndëin tam dvara ansambliou, kâp ër anamë gîvenontëms þmuonëms, ne pats geriausis laiks. Pastats iðlëka, bet onkstesnë anuo
þavesë nebie. Keistâ ðaltë ër nîkë tëi rûmâ ðendëin atruoda, kâp ër
cëntrënë parka aikðtie, anuos vëdurie stuovinti vazë. Ne tëik daug
ligo ër rçktom, ka anëi viel spindietom, bet dabartënç pastata ðeimininkâ piningû, katrû rçk, ka naujç atgimtom aplinkou rûmus esous
parks ër patis rûmâ soskombietom, netor.
Nedëdëlis tas pastats, bet specelistus sava arkitektûro ons trauk.
Puiki rûmu priekënë posë. Pastata kairçjemë sparnë nu pat pradiû
bova triaukðtis buokðts, deðënçjemë – vëina aukðta priestats. Uþpakalënis vëina aukðta rûmu fasads bova kukliesnis.
XVIII omþiaus pabaiguo Pagrîþuvë dvars priklausë dëdëkams
Ðemetuoms, ið katrû dvars perejë Pðeciðevskiu ðeimuos nuosavîbç.
XIX a. pradiuo dvara ðeimininks bova Raseiniu marðalka Pðeciðevskis Aduoms. Uns Pagrîþuvë valda perdavë sava sûnou Jaruonîmou, katros èe, Grîþuvuos opelë deðënçjeme krontë, kor dëdëlç
graþos reljefs, ër pastatë ligi ðiuol tebstuovintius rûmus. Tou laiko
anëi bova vëina aukðta. Ëlgâ Pðeciðevskis Jaruonîms èe neðeimininkava, nes uþ dalîvavëma 1863 metu sokëlëmë cara valdë anou
ëðtriemë i Tomska gobernëjë. Dvars tou laiko bova sekvestrouts.
Laikënâ kelis metus anamë gîvena ne sava nuoro rûmus nosëpërkës rusos Hristianovîèë Aleksëndra. 1878 m. dvara iðpërka Riuomeris Ëzëduorios (1843–1910). XX omþiaus pradiuo bova pristatîts
ontrâsis rûmu aukðts. Riuomeriu gëmënç dvars priklausë ligi pat
Përmuojë pasaulënë kara pabaiguos. Tou laiko èe bova sokaupta
nemaþâ dailininku Alfreda ër Edvarda Riuomeriu sokortû ðeimuos
nariû portretu. Riuomerç toriejë daug vertingu, graþiû senuovëniu
baldu, sëdabriniu, porcelianiniu indu rinkëniû, vaziu, këlëmu, Vienas laikruodiu. Garsi tâs laikâs bova ër turtinga Pagîþuvë dvara
bëbliuoteka – Riuomerç bova sokaupë kelis tûkstontius tuomu klasëkënës ër istuorënës literatûras knîngu. Par Përmouji pasaulini
kara Pagrîþuvis bova atsëdûrës ont fronta lënëjës, tad dvars stëprç
nokëntiejë. Tumet par gaisra sodegë nemaþâ ër spauduos leidëniû.
Pu Përmuojë pasaulënë kara rûmâ bova naciuonalizoutë ër perdoutë tievams jezuitams. Pagrîþuvie kurî laika veikë anû vienuolîns,
1929 m. Pagrîþuvë dvarë bova ikorts jezuitu naujuokîns.
Sovietmetis stëprç pakuoregava Pgrîþuvë gîvenëma. Nu 1951 m.
rûmûs veikë Respublikënë plautiu tuberkuliuozënë sanatuorëjë. Dabar èe – neigaliû þmuoniû pensiuonats.

Vës dar nauduojemë ër jau griuviesçs vërtë Pagrîþuvë klestiejëma laikû liudëninkâs bovë dvara pastatâ
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Pagrîþuvë dvara suodîba 2010 m. pavasari

Pagrîþuvë dvara rûmâ tarpukarë Lietovuos metâs, ka pastats priklausë
vienuolems jezuitams

Pagrîþuvîs onkstiau kuoþnam atvîkosem ër èe gîvenontem ðirdi
gluostë sava mëðrio anglëðka stiliaus 35 ha dëdoma parko, katros
bova suformouts 1840–1863 metâs pagal tuo patëis arkitekta, katros pruojektava ër rûmus – F. Rimgailas, pruojekta. Parks irëngts
unt dvijû terasu: vërðotënie – pri rûmu, ër apatënie – pri pat par
dvara terëtuorëjë vingioujintë Blikës opelioka. Parkë XX omþiaus
pradiuo auga daug gieliû, dekuoratîviniu krûmu. Ið tuo iðlëka maþâ
kas. Tçp ka tuo parka gruoþîbiu, ka dâ ë neapsiautë vësas upiu
pakrontës þaloma, nedëdlç bepamatîsi. Solaukiejë, sosëlëijë retë
augalâ so savaimë augontçs medçs, krûmâs ër tik ið cëntrënës
rûmu posës esonti dëdliausë aikðtë (parka parteris) mums ba þuo-
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diu pasakuo aple dëdinga tû rûmu praeiti, daug i tou dvara ansambli
lieðû investavusius dëdëkus, ëlga laika èe bovusi vëina ið tuo kraðta kultûras þëdëniû.
Ið iki mûsa dëinû iðlëkusiu dvara pastatû svarbiausis praëjusiu
dëinû liudininks – dvara rûmâ. Vësë këtë statënç jau sonîkë arba
bëng sava dëinas. Bet, ka jau ër griuviesçs pavërtë ûkënç pastatâ
vës dar daug kou gal papasakuotë – ër aple platius bovusiu ðeimininku uþmuojus, ër aple anû tortus, tû laikû statîbas teknuoluogëjës, aukðta darbû kuokîbë.
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