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RAJONO KAIMŲ ISTORIJOS

Į Padvarių praeitį pažvelgus

Kretingos rajono savivaldybės Gatvių pavadinimų suteikimo komisija pritarė pasiūlymui Padvarių kaimą su Klibiais jungiančią gatvę pavadinti Zobernių vardu. Tai seniausias kaimo pavadinimas, naudotas iki XIX a. vidurio. Ta proga skaitytojus supažindiname su Kretingos
priemiesčiu tapusių Padvarių istorija, kurios ištakos siekia gilius priešistorinius laikus.
Seniausius padvariškių protėvių gyvenimo
pėdsakus mena abipus Akmenos upės ir prie
jos kairiojo intako Burkštino išlikę archeologijos paminklai. Į pietus nuo upių santakos,
Akmenos pakrantėse, II a. prieš Kristų–VII
a. plytėjo senovės gyvenvietė. Inžinieriaus
Igno Jablonskio tyrinėjimai parodė, kad gyvenamieji būstai joje buvo antžeminiai, stulpinės konstrukcijos, molio tinku apšiltintomis sienomis. Patalpas šildė atviri židiniai,
įrengti apskritose, dubens pavidalo duobėse.
Jie buvo naudojami ir maistui pasigaminti.
Šalia būstų buvusios iškastos ūkinės duobės,
į kurias sumesdavo įvairias atliekas, naudojimui nebetinkamus įrankius ir namų apyvokos reikmenis. Greta būstų rasta akmeninių
trintuvų grūdams trinti, smiltainio galąstuvų
peiliams, kirviams, dalgiams ar pjautuvams
galąsti. Taip pat aptikta degusio molio ir tinko
gabaliukų, liudijančių, kad gyvenvietėje stovėję statiniai sudegė per gaisrą.
Padvariškių protėviai vieni pirmųjų Lietuvoje II a. prieš Kristų jau mokėjo iš vietinės
balų rūdos išgauti geležį. Apie tai liudija kitame Akmenos krante aptikti geležies lydymo
šlakai bei balų rūdos gabalai. Greta geležies
išgavimo vietos gentainiai laidojo mirusiuosius. Čia Ignas Jablonskis ištyrė 2 pilkapius su
9 degintiniais kapais ir 20 griautinių kapų su
akmenų vainikais.
Abu pilkapiai supilti ir naudoti II–I a. prieš
Kristų. Pirmasis – 14,2, o antrasis – 9 metrų
skersmens. Didžiojo pilkapio pagrinde aptikti 3, o mažojo – 2 koncentriniai akmenų
vainikai, sukrauti 3–4 aukštais. Tarp vainikų
ir sampile didžiajame pilkapyje ištirti 5, o mažesniajame – 4 degintiniai kapai. Juose sudegintų mirusiųjų kauliukai buvę užkasti duobutėse arba suberti į nedideles lipdyto molio
urnas. Nuo I a. prieš Kristų iki I a. po Kristaus
mirusieji laidoti nesudeginti, su negausiomis
įkapėmis. Kiekvieną griautinį kapą juosė 1–2
aukštų akmenų vainikas, kuris jungėsi su gretimo kapo vainiku. Po tyrinėjimų pilkapiai
1979 m. buvo rekonstruoti, padarytas didžiojo pilkapio skersinis pjūvis, supažindinantis
lankytojus su šio tipo laidojimo paminklo
struktūra.
Į šiaurę nuo pilkapyno pastebėta vėlesnio
laikotarpio kapinyno pėdsakų. Deja, kapinynas nukastas, todėl tikslesnių duomenų apie
laidojimo būdą neišliko. Manoma, kad mirusieji čia laidoti II–VII amžiais. Vėlesnis kapinynas veikė šalia Kretingos dvaro tvenkinio,
tarp Akmenos upės ir Salantų kelio esančiame aukštumos kyšulyje. Jame ištirta daugiau
kaip 70 kapų, datuojamų X–XIII amžiais. Iš jų
tik 2 griautiniai, o kituose mirusieji palaidoti
sudeginti, supilant palaikų liekanas su įkapėmis į nedideles duobes. Mirusiems į kapą
dėjo ietigalius, kalavijus, peilius, dalgelius,
skiltuvus, žąslus, svarstyklių svarelius, antkakles, seges, apyrankes, žiedus.
Šalia senovės gyvenvietės Burkštino pakrantėje plytėjo dirbami laukai, kuriuose
gyventojai vertėsi lydimine žemdirbyste. Iš
dirbamos žemės išrinktus akmenis jie krovė į krūvas, pylė palei lauko kraštą. Daugiau
kaip 25 hektarų plote susidarė nedideli ariami
laukai, apjuosti akmenų pylimais, kurių ilgis
siekė nuo 30 iki 100 metrų, plotis – iki 5,5 m,
o aukštis – per pusę metro. Laukuose ir jų pakraščiuose stūksojo apie 300 krūsnių – 3–7 m
skersmens akmenų krūvų. Didesniają senųjų

Padvarių pilkapiai. II–I a. prieš Kristų. Fot. Julius Kanarskas. 2002 m.

Padvarių kapinyno degintinio vyro kapo
Nr. 32 įkapės. XI a. pradžia. 1983 m. tyrinėjimai. Fot. Kęstutis Stoškus. 2009 m. Kn:
Kretingos muziejus grafų Tiškevičių dvare,
Klaipėda, 2010, p. 63.

Degintinio kapo puodas-urna iš Padvarių
pilkapio. Fot. Julius Kanarskas. 2008 m.

metu eksponuojamas dvaro parke po šimtamečiu ąžuolu.
Kuriantis XV–XVI a. žemdirbių kaimams,
visa žemė abipus Akmenos nuo santakos su
Tenže iki Kurmaičių atiteko Kretingos kaimui, kuris priklausė Kretingos dvarui. Tarp
dvaro ir Vienkiemio gatvės kairiajame upės
krante kūrėsi vienkieminės žemdirbių sodybos. Tačiau Valakų reformos metu XVII
a. II pusėje visi žemdirbiai buvo perkelti į
Kretingos kaimo gyvenvietę, o tarp dvaro ir
Apeiginis akmuo, vadinamas Aukuru. Fot. Kurmaičių esanti žemė paversta bendro nauJulius Kanarskas. 2003 m.
dojimo Kretingos kaimo ganyklomis.
laukų dalį tarpukariu sunaikino naujakuriai.
Plečiantis dirbamos žemės plotams, XVIIšliko tik apie 4 ha mišku apaugusi dalis, ku- II a. viduryje žemdirbystei tinkamą ganyklų
rią 2002–2003 m. tyrinėjo Vilniaus univer- žemę iš dvaro išsinuomojo ir ėmė dirbti Kresiteto docentas dr. Algimantas Merkevičius. tingos kaimo valstietis Mykolas Zobernis, už
Nustatyta, kad, kraunant krūsnis, joms vieta palivarko ribos, kairėje kelio į Salantus pusėje
buvo parenkama prie stambaus akmens, ku- pasistatęs vienkieminę sodybą su gyvenamairio nebeįmanoma išjudinti. Krūsnies pakraš- siais ir ūkiniais pastatais.
čiuose ratu sukraudavo stambius akmenis, o
Ši nausėdija pažymėta 1771 m. Kretingos
į vainiko vidų be jokios tvarkos sumesdavo grafystės plane, kuriame greta namo simbolio
smulkesnius akmenis. Tyrimai parodė, kad įrašyta žemės nuomininko pavardė „Zobersenieji žemdirbystės laukai naudoti VII–XIV nis“. Tai liudija, kad nausėdija vardo dar netuamžiais.
rėjo. Tačiau XVIII a. pabaigoje pagal nuomiSenųjų laukų pakraštyje prie Burkštino ninko pavardę ji pradėta vadinti Zoberniais
upelio veikė pagonių šventykla. Ją ženklino (lenk. Zobernie; rus. Заберни). Čia 1827 m.
aukuras – apskritas, 81–93 cm aukščio, ne- stovėjo jau 4 sodybos, kuriose gyveno 38, o
žymiai išgaubtais ir glotniai aptašytais šonais 1831 m. – 41 katalikas.
akmuo su 1,09 m skersmens viršutine, link
Deja, pirmojo savo vardo gyvenvietė nekraštų nuolaidėjančia plokštuma, ties kurios išsaugojo. Nausėdija kūrėsi už Kretingos
viduriu iškaltas 40 cm skersmens, 11–12 cm dvaro palivarko ribos. Todėl greta Zobernių
gylio plokščiadugnis dubuo. Manoma, kad ją apie XIX a. vidurį imta vadinta Padvariais
prie šio akmens buvo atliekamos apeigos, (lenk. Podwarcie), Uždvariu (rus. Задворъ),
susijusios su žemdirbystės tradicijomis. Šven- Uždvariais (rus. Задворце; lenk. Zadworce).
tyklą naikinant, akmuo buvo nuverstas ant 1857 metais nausėdijoje buvo 5 katalikų kiešono į šalia iškastą duobę. Igno Jablonskio mai, kuriuose gyveno bajoro Dionizo Gešiniciatyva 1966 m. jis parvežtas į Kretingą ir tauto, Vincento Talmonto, Dovydo Garjonio,
pastatytas prieš kino teatro „Žilvinas“, o šiuo Aloyzo Jurgučio ir Kazimiero Šišniausko šei-
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mos – 28 vyrai ir 26 moterys. 56-erių bajoras
Dionizas Geštautas buvo vedęs 33-ejų Kotryną Montvydaitę, su kuria susilaukė 4 vaikų:
sūnų Dionizo ir Julijono, dukterų Valerijos ir
Marijos.
Panaikinus baudžiavą ir įsteigus 1861 m.
valstiečių savivaldą, oficialiuose dokumentuose ir žemės planuose prigijo Padvarių (rus.
Подворце; lenk. Podworce) vardas, kuris
išliko iki mūsų dienų. Po 1861 m. išdalinus
dalį Kretingos dvaro palivarko žemės valstiečiams, Padvariai jau plytėjo abipus Akmenos
upės tarp kelių į Darbėnus ir Salantus. Padvariams buvo priskirta dalis Kretingos kaimo
ganyklos, buvusios į vakarus nuo Darbėnų
kelio pasienyje su Kurmaičiais. Iki 1915 metų
Padvariai nebuvo savarankiška gyvenvietė ir
priklausė Kretingos kaimo bendruomenei.
Savarankiško kaimo statusą Padvariai įgijo po Pirmojo pasaulinio karo. 1923 metų
surašymo duomenimis, jame buvo 12 ūkių,
kuriuose gyveno 109 asmenys. Per Lietuvos
žemės reformą prie kaimo buvo prijungta
valstybės nusavinta dvaro palivarko žemė.
Joje kūrėsi kumečiai ir 1919–1920 m. Nepriklausomybės kovų dalyviai. Tokiu būdu Padvariai žymiai prasiplėtė į rytus.
Kaimo ūkininkės Placidos Paulikauskaitės sodybos su 43 ha žemės gyvenamajame
name 1929 m. duris atvėrė Jėzaus Širdies
kongregacijos seserų pranciškonių vienuolynas. Jo viršininke tapo sesuo Augustina
Ona Galdikaitė, o naujokių mokytoja – sesuo Ona Grigaitytė, baigusios Miunsterio
universitetą Vokietijoje ir vienuoliško gyvenimo patirties įgijusios Nonenverto vienuolyne. Vienuolyne 1929 m. lapkričio 25
d. buvo atidaryta koplyčia, kurią pašventino Kretingos vienuolyno gvardijonas tėvas Martinijonas Bučnys. Kitą dieną Telšių
vyskupas Justinas Staugaitis šią koplyčią paskelbė oratorium semipublicum, t. y. ji tapo
prieinama ir pasauliečiams, kurie čia galėjo
lankytis ir atlikti religines apeigas. Koplyčią
aptarnavo iš Kretingos atvykstantys kunigai pranciškonai. Vienuolyne nuolat gyveno apie 20 pranciškonių, veikė noviciatas ir
bažnytinių rūbų dirbtuvės. Vietoje medinio
namo vienuolės 1932 m. pasistatė naują
dviejų aukštų medinį vienuolyną ir senelių
prieglaudą. Nuo 1936 m. vienuolynui vadovavo sesuo Leonarda Grigaitytė, o naujokių
mokytoja buvo sesuo Klara Jankevičaitė.
1940 metais į vienuolyną iš Kretingos buvo
perkelti Šv. Vincento Pauliečio draugijos senelių prieglaudos ir Šv. Antano rūmų prieglaudos globotiniai.
Po Antrojo pasaulinio karo Padvariams
atiteko likusi dvaro sodybos žemė bei į vakarus nuo jos, tarp Akmenos upės ir Kretingos–Skuodo geležinkelio buvęs Kretingos
(Kretingsodžio) kaimo žemių šiaurės rytinis
pakraštys. Išvedus naują ribą tarp Padvarių
kaimo ir Kretingos miesto, dvaro sodyba
buvo padalinta pusiau – į šiaurę nuo tvenkinių esanti dalis su palivarko sodyba paliko
Padvariams, o pietinė dalis atiteko Kretingos
miestui.
Sovietmečiu tarp Kretingos–Skuodo ir
Klaipėdos–Vilniaus geležinkelių esanti
Padvarių kaimo žemė buvo priskirta Kretingos rajono valstybinei veislininkystės
stočiai, o likusi – Kretingos žemės ūkio
(Nukelta į 6 p.)
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(Atkelta iš 5 p.)

technikumo mokomajam ūkiui
(tarybiniam ūkiui-technikumui).
Prie kelio į Darbėnus buvo pastatyta veislininkystės stoties gyvenvietė. Tarp jos ir Akmenos upės
XX a. 7 dešimtmečio II pusėje
pradėjo veikti Padvarių, t. y. naujosios Kretingos miesto kapinės.
Žemės ūkio technikumo mokomajam ūkiui priklausančioje kaimo dalyje veikė gamybinis-ūkinis
centras, buvusioje dvaro žemėje
išaugo kolūkinė gyvenvietė, o
tarybinio ūkio-technikumo darbuotojų vaikams 1984 m. pastatytas vaikų lopšelis-darželis „Eglutė“. Padvarių gyvenvietė tapo
Kretingos priemiesčiu, kuriame
1959 m. buvo 438, 1986 m. – 1
125, o 2011 m. – 1 308 gyventojai.
Padvarių pranciškonių vienuolyne 1946 m. buvo įkurti senelių
ir invalidų namai. Jais iš pradžių
rūpinosi seserys pranciškonės.
Tačiau 1948 m. vienuolės buvo
iškeldintos, koplyčia uždaryta, o
jos vietoje įsteigta skaitykla. 1973
m. įstaiga pavadinta internatu. Senieji mediniai vienuolyno pastatai
nugriauti, o jų vietoje 1975–1984
m. iškilo mūriniai internato, 1998
m. pavadinto pensionatu, namai.
Šalia jų išaugo pensionato gyvenvietė. Nuo 2010 m. čia veikia Padvarių socialinės globos namai, į

Placidos Paulikauskaitės name 1929 m. atidarytas pranciškonių vienuolynas. Kretingos krašto enciklopedija.

Padvarių momentalus kryžius (meistras K. Jašmontas, 1990 m.). Fot. Julius Kanarskas, 2006 m.

Senųjų žemdirbystės laukų krūsnis. Fot. Julius Kanarskas. 2003 m.

Senieji žemdirbystės laukai. VII–XIV a. Parengė archeologai prof. Valteris Langas (Estija), doc. Algimantas Merkevičius (Vilniaus universitetas). 2002 m.

kuriuos priimami pensinio amžiaus žmonės, tarp jų – su specialiaisiais poreikiais. Juos aptarnauja
135 darbuotojai.
Kaimą pusiau dalijanti Akmenos upė kartais buvusi klastinga ir
pasiglemžė ne vieną padvariškių
gyvybę. Telšiuose leidžiamas katalikų laikraštis „Žemaičių prietelius“
1931 m. rašė: „Spalio 24 d. vakare p.
Ona Valytė važiavo pora arklių pas

kaimyną gyvenantį tame pat kaime antroje pusėje Akmenos upės
ir bevažiuodama per upę kartu su
arkliais nuskendo. Arkliai ir vežimas kitą dieną rasti, o merginos
lavonas nesurastas. Sako ji važiavusi
į svečius“.
Upę užtvenkus, 1981 m. įrengtas
6 km ilgio ir iki 25 m pločio Padvarių tvenkinys, tyvuliuojantis iki pat
Kurmaičių. Prie užtvankos nepriklausomybės metais verslininkai
Algimantas ir Jolanda Šoblinskai
įkūrė sodybą „Vienkiemis“, kurioje
teikia apgyvendinimo, maitinimo
ir pirties paslaugas.
Nuo 2004 m. kaimo gyventojus
jungia bendruomenė „Trys tvenkiniai“. Bendruomenės taryba puoselėja Vasaros šventės tradicijas,
rengia kalėdinės labdaros akcijas,
rūpinasi poilsio zona prie tvenkinio, organizuoja bendruomenės
nariams ekskursijas ir pan. Atgimimo pradžioje Algirdo Navirausko
iniciatyva prie dvaro tvenkinio ir
kelio į Salantus 1990 m. bendruomenės aukomis buvo pastatytas
monumentalus kryžius (meistras
Kazys Jašmontas), skirtas pokario
metais represuotiems ir visiems buvusiems padvariškiams atminti.
Julius KANARSKAS
Kretingos muziejus, istorikas

Ankstyviausias Zobernių kaimo planas. Ištrauka iš Pranciškaus Jodkos 1771 m.
parengto Kretingos dvaro plano. Lietuvos valstybės istorijos archyvas.

Kretingos krašto istoriją planuojama įamžinti fotografijų albume

Kretingos rajono savivaldybė rengia solidų albumą „Kretingos krašto praeities vaizdai“, skirtą Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečiui. Šiame albume planuojama publikuoti apie 1,5 tūkst. vertingiausių istorinių iki 1945 m. darytų nuotraukų. Prie leidinio kūrimo jau dabar gali
prisidėti kiekvienas kraštietis, turintis savo archyve to meto nuotraukų ir galintis pasidalinti užfiksuotais vaizdais.
Augant kretingiškių ir miesto svečių domėjimuisi Kretingos praeitimi bei siekiant įprasminti vertingas
krašto praeities fotografijas, išsaugoti
jas ateinančioms kartoms, Savivaldybė kviečia viso rajono gyventojus bei
kraštiečius peržiūrėti savo archyvus
ir paieškoti juose autentiškų gimtojo
krašto šventes, papročius, kultūrinį
gyvenimą, ekonomiką, švietimą,
vietos bendruomenių veiklą atspindinčių nuotraukų ir pagal galimybes
leisti jas publikuoti leidinyje.
Vieni iš šio leidinio rengėjų yra ir
Kretingos muziejaus istorikas Julius

Kanarskas, klaipėdietis istorikas Kęstutis Demereckas, tyrinėjantis Kretingos kraštą ir besidomintis jo istorija. Bendradarbiauti planuojama ir
su šalies muziejais, kolekcionieriais.
Atrenkant vertingiausias krašto istorines nuotraukas leidiniui,
kviečiame bendradarbiauti ir bibliotekininkus bei visus mūsų rajono
kultūros bei švietimo sričių darbuotojus, seniūnus, bendruomenines
organizacijas.
Stengiantis atskleisti to meto žmonių gyvenimo būdą ir siekiant didinti šių dienų žmonių pažintinį akiratį,

itin vertingos būtų krašto šviesuolių
fotografijos.
Gyventojams, kurie pateiks daugiausiai vertingiausių leidiniui atrinktų nuotraukų, bus padovanota
po išleistą albumą – tą padaryti
planuojama 2019 metais. Šių metų
biudžete Savivaldybė yra numačiusi 10 tūkst. eurų parengiamiesiems
albumo darbams. Leidinio maketą
planuojama parengti iki šių metų
lapkričio 5 dienos.
Nuotraukas gyventojai gali pateikti Savivaldybės Kultūros skyriui
(Daliai Činkienei, tel. 8 445 53525,
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Vilniaus g. 8, 306 kab., Kretinga).
Perduoti fotografijas albumo rengėjams galima ir per seniūnus.
Kretingos rajono savivaldybė
kraštą reprezentuojančių ir išliekamąją vertę turinčių istorinių, kultūros paveldo ir amatus pristatančių
knygų leidybai lėšų skiria kasmet
pagal biudžeto galimybes. Pastaraisiais metais Savivaldybės lėšomis
buvo išleistas XXI a. pradžios vaizdų
albumas, Juliaus Kanarsko sudarytos knygos „Kretingiškiai kovose
dėl Lietuvos valstybingumo“, „Kretingos krašto kultūros paveldas“, lei-

dinys „Kretingos krašto tautodailė
ir tradiciniai amatai“, atvirukų rinkinys „Kretinga“. Šiais metais turėtų
pasirodyti nauja Juliaus Kanarsko
sudaryta knyga-monografija, supažindinsianti skaitytoją su Kretingos
priešistore, miesto istorijos ir urbanistinės raidos bruožais, miestiečių socialiniais santykiais, mieste
gyvenusiomis ir gyvenančiomis
bendruomenėmis.
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