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KRetiNGai – 765

kretingos vardai ir jų kilmė
Jau prabėgo 765-eri metai, kai kretingos vardas pirmąkart buvo paminėtas rašytiniuose šaltiniuose. suprantama, kad jis atsirado daug 

anksčiau, kai žmonės savo žinias ir patirtį perduodavo iš lūpų į lūpas. Per prabėgusius šimtmečius smalsuoliai bandė įvairiai aiškinti vardo 
kilmę, o besikeičiant istorinėms epochoms dokumentuose jis buvo rašomas skirtingai.

ištrauka iš 1629 m. Prūsijos žemėlapio, kuriame pirmąkart pažymėta 
kretinga – Cratinen. 

ištrauka iš 1659 m. kuršo, Žiemgalos ir Žemaitijos žemėlapio, kuriame 
pirmąkart pažymėtas kretingos miestas – karten.

ištrauka iš 1779–1781 m. Bernar-
dinų ordino lietuvos provincijos 
žemėlapio, kuriame pirmąkart 
pažymėta karolštato (Carolstad) 
bažnyčia su vienuolynu.

Kretingos vardas yra unikalus 
ir kitose vietovėse nesikartoja. 
Iš jo kilo taip pat šalia mies-
to esančių Kretingalės mies-
telio ir Kretingsodžio kaimo 
pavadinimai.

Rašytiniuose Livonijos ordi-
no ir Kuršo vyskupystės šalti-
niuose 1253–1291 metais mi-
nimos Kretingos pilies vardas 
lotynų ir vokiečių kalbomis 
buvo rašomas Cretyn, Creten 
(Cretene), Kretene (Kretenen), 
Kertene.

Nuo XVI amžiaus vokiečiai 
miesto vardą rašė Cratinen, 
Crottingen, Crotingen, Kro-
ttingen, Krotingen, Krettingen. 
Tuo pačiu vardu vokiškai iš 
pradžių buvo vadintas ir Kre-
tingalės miestelis, išaugęs vo-
kiečiams pasilikusioje pietinėje 
Kretingos pilies žemių dalyje 
(šiaurinė pilies žemių dalis XV 
amžiuje buvusi perleista Lietu-
vai). XVIII amžiuje Kretingalę 
pradėta vadinti Klein Crottin-
gen (Mažąja Kretinga), Teutsch 
Crottingen, Deutsch Crottin-
gen (Vokiečių Kretinga). Rusi-
jos imperijos sudėtin patekusią 
Kretingą vokiečiai ėmėsi vadin-
ti Russisch Krottingen (Rusiš-
kąja Kretinga), o Lietuvai tapus 
nepriklausoma valstybe – Li-
tauisch Crottingen (Lietuvišką-
ja Kretinga).

Lenkai nuo XVI amžiaus 
Kretingą vadina Kretynga. Tuo 
tarpu rusai iki Pirmojo pasau-
linio karo miestą ir kaimą vadi-
no iš vokiečių perimtu skoliniu 
Кретингенъ. Panašiai – Krėtin-
gė – miestą vadino jame gyve-
nusi žydų bendruomenė.

Lotynų kalba išleistuose kai 
kuriuose XVIII amžiaus žemėla-
piuose miestas vadinamas Kar-
ten. Šis terminas primena Karte-
nos miestelio vardą, kuris tuose 
pačiuose šaltiniuose vadinamas 
Korctany, kitaip – Korczany. 
Vėliau pasirodžiusiuose žemėla-
piuose lotynų kalba miestas pa-
vadintas Cretinga.

Pasirodžius pirmiesiems do-
kumentams ir spaudos leidi-
niams lietuvių kalba, miesto 
vardas buvo rašomas Kretinga, 
Kretynga, Krėtinga. 

Mokslininkai Kretingos vardą 
laiko labai senu ir sieja su prie-
šistoriniais pajūrio krašto gy-
ventojais kuršiais. Kalbininkai 
Kazimieras Būga, Aleksandras 
Vanagas ir kiti mano, kad vieto-
vardis kilo nuo veiksmažodžio 
„kretėti“, t. y. „drebėti, purtėti, 
virpėti, tirtėti; sunkiai drebant 
eiti“ ir kuršiams būdingos prie-
sagos „-ing-“.

Tačiau iš Reketės kaimo kilęs 
kraštietis kalbininkas Antanas 
Salys, remdamasis XIII amžiaus 

kretingos (russisch Crottingen) miesto XX a. pradžios panoraminis vaizdas roberto Šmito ir ričardo kripso 
klaipėdoje išleistame atviruke.

(Nukelta į 6 p.)

dokumentuose užrašyta vieto-
vardžio forma be „-g-“ raidės, 
iškėlė prielaidą, kad pirminė 
forma buvusi Kretenė (Kretinė), 
kilusi iš to paties veiksmažodžio 
„kretėti“ arba „kretenti“, t. y. 
„kinkuoti, pamažu eiti, dreban-
čiu balsu giedoti“ ir kuršiškos 
priesagos „-ene“.

Aleksandras Vanagas laikosi 
nuomonės, kad pirminė var-
do forma vis tik buvusi Kre-
tinga. Jo manymu, painiava 
XIII amžiaus dokumentuose 
atsiradusi todėl, kad Livonijos 
ordino riteriai kalbėjo vokiečių 
žemaičių tarme, kurioje prie-
balsės „-g-“ ir „-j-“ buvo labai 
supanašėjusios ir painiojamos. 
Tokiu būdu Kuršo vyskupo 
raštininkai tardami Kretingos 
vardą „Kretinje“ dokumen-
tuose užrašė Cretyn, Creten, 
Kretene.

Pavadinimo kilmę bandė 
aiškinti ne tik kalbininkai. Ro-
mantizmo dvasia dvelkia ger-
maniška vietovardžio kilmė, 
kurią XIX amžiuje išpopuliari-
no istorikas romantikas Teodo-
ras Narbutas. Pasak jo paskelb-
tos legendos, Kretingai vardą 
davė gotų karaliaus Armono 
pastatyta Grutingos pilis, pava-
dinta karališkos Grutingų gimi-
nės garbei.

Kitas romantikas, Imbarės pi-
liakalnio archeologiniuose ka-
sinėjimuose dalyvavęs vilnietis 
architektas Sigitas Lasavickas 
pavadinimą siejo su antikos lai-
kų Kretos sala, esančia Vidur-
žemio jūroje. Anot jo, į kelionę 
aplinkui Europą iš Kretos iš-
plaukę senovės graikai atsidūrė 
mūsų krašte ir čia įkūrė laikiną 
gyvenvietę – stovyklą, kurią pa-
vadino gimtosios salos vardu 
Kretinga.   

Savotiškai pavadinimo kilmę 
bandė pagrįsti lenkų istorikas 
Mykolas Balinskis, kuris vie-
tovardį kildino iš senųjų že-
maičių tarmėje naudoto polo-
nizmo „krotas, akrotas“ (lenk. 
okręt; liet. laivas). Pasak jo, 
seniau prie Kretingos buvusi 
Dangės-Akmenos upe plau-
kiojusių prekybos laivų (seno-
vės žemaičių tarme – krotų) 
prieplauka, nuo kurios kilo vo-
kiškas Kretingos pavadinimas 
Crotingen.

Savo nuomonę dėl Kretingos 
vardo turi ir liaudies etimo-
logija, kildinanti pavadinimą 
nuo žodžio „kratyti“ ir siejan-

ti jį su akmenimis, kurių nuo 
seno Kretingos apylinkėse 
buvo labai gausu. Esą, seniau 
miesto aikštė ir gatvės buvę 
grįsti akmenimis, kuriais šven-
tadieniais ir turgaus dienomis 
į bažnyčią ar turgų vežimais 
važiuojančius valstiečius smar-
kiai kratydavo. Dėl to jie mies-
tą pavadino Kretinga, t. y. vie-
ta, kurioje labai krato.

Žurnalistas Algirdas Berželio-
nis užrašė padavimą, kuris pasa-
koja, kad žemaitis brička vežęs 
pro miestą prie jūros gražuolę 
žmoną Ingą. Važiuojant per ga-
tvių grindinius ratai dardėdami 
labai kratę, todėl žmona šau-
kusi: „Kret, kret, kret!“, o vyras 

vis jos klausęs: „A kret, Inga?“ 
Šį pokalbį nugirdę žmonės gra-
žuolės garbei miestą pavadino 
Kretinga.

XVI–XVIII amžiais Kretin-
gos vardu dažniausiai vadin-
tas dešiniajame Akmenos upės 
krante buvęs kaimas. Nuo XIX 
amžiaus, siekiant atskirti kai-
mą nuo miesto, jį imta tarmiš-
kai vadinti Kretingsodžiu, t. y. 
Kretingos kaimu. Didesniąją 
kaimo dalį 1936 metais prijun-
gus prie miesto, Kretingsodžiu 
buvo vadinama už geležin-
kelio likusi kaimo dalis, o po 
karo šis vardas perkeltas prie 
kelio į Rūdaičius išaugusiai 

kretingos verslininko v. Zolkovo saldainių dirbtuvių sąskaitos, išrašytos 
1934 m., antraštės lietuvių ir vokiečių kalbomis.
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Kretingos tarybinio ūkio (vė-
liau – Karolio Požėlos kolūkio) 
gyvenvietei.

Tuo tarpu kairiajame kran-
te išaugęs miestas XVII–XVIII 
amžiais oficialiai vadinosi Ka-
rolštatu (vok. Karolstadt; lot. 
Carolstadium, Carolstad; lenk. 
Karolsztad). Šio vardo kilmė 
nekelia abejonių. 1609 metų 
Magdeburgo teisės suteikimo 
Kretingai privilegijoje rašoma, 
kad šalia dvaro, bažnyčios ir 
vienuolyno statomam miestui 
jo įkūrėjas Jonas Karolis Chod-
kevičius suteikia savo vardą ir 
pavadina Karolštatu (išvertus 
iš vokiečių kalbos – Karolio 
miestu). Vokiškas vietovardis 
buvo pasirinktas viliantis, kad 
Prūsijos kunigaikštystės pasie-
nyje pastatytame mieste noriai 

Palangiškės fotografės Paulinos Mongirdaitės apie 1910 m. išleistas atvirukas su kretingos turgavietės pietva-
karinės dalies vaizdu iš šiaurės pusės ir antrašte lietuvių ir lenkų kalbomis.

kursis vokiečių amatininkai ir 
pirkliai.

XVII amžiaus raštuose Karol-
štatu buvo vadinamas taip pat 
dvaras bei pranciškonų vienuo-
lynas su bažnyčia, o XVIII am-
žiaus dokumentuose pasitaiko 
dvigubas pavadinimas: lotyniš-
kai – Carolstadium alias Krety-
nga, lenkiškai – Karolsztad albo 
Kretynga, t. y. Karolštatas arba 
Kretinga.

Karolštatu miestą nustota 
vadinti XVIII amžiaus pabai-
goje, kai po trečiojo Abiejų 
Tautų Respublikos padaliji-
mo jis prarado Magdeburgo 
teisę. Nuo to laiko jis vadi-
namas istoriniu savo vardu 
– Kretinga.

Julius KANARSKAS
 Istorikas, Kretingos muziejus

kretinga (krottingen) apie 1910–1915 m. vokiečių išleistame Nemirsetos apylinkių žemėlapyje.

kretingos (Кретингенъ, krettingen) verslininko izraelio Glikmano 
(Gliukmano) geležies, plieno ir dažų parduotuvės sąskaitos, spausdintos 
apie 1910–1915 m., antraštė.

kretingos vardai ir jų kilmė
(Atkelta iš 5 p.)

atvežė Prezidentės apdovanojimą
Laima STONKUVIENĖ

imbarės seniūnijos Bargalio kaime gyvenanti daugiavaikė mama 88-erių anelė Gricienė užvakar sulaukė svečių iš Prezidentūros – ją aplankė 
kancleris Giedrius krasauskas ir Personalo skyriaus vedėja Gražina urbonienė. Jie 10 vaikų pagimdžiusiai ir užauginusiai a. Gricienei atvežė 
Prezidentės Motinos dienos proga jai skirtą apdovanojimą – ordino „už nuopelnus lietuvai“ medalį.

anelė Gricienė su Prezidentės apdovanojimą jai atvežusiais svečiais iš Prezidentūros, rajono savivaldybės ir 
seniūnijos. kartu su mama – ją prižiūrinti dukra Zenaida.

Prezidentės apdovanojimą 
pelniusią daugiavaikę mamą pa-
sveikino ir svečius atlydėjusios 
Kretingos savivaldybės mero 
pavaduotoja Danutė Skruibie-
nė, Socialinių reikalų ir sveikatos 
skyriaus vedėja Danutė Blagnienė 
bei Imbarės seniūnijos darbuo-
tojos Rima Vaičiulienė ir Dovilė 
Kiesienė.   

Motinos dienos išvakarėse „Švy-
turio“ aplankyta A. Gricienė ir ją 
prižiūrinti vyriausioji dukra Ze-
naida atviravo, jog rajono valdžios 
ir Prezidentės parodytas dėmesys 
ir apdovanojimas šeimai buvo di-
delė ir, žinoma, maloni staigmena. 
„Siūlėme mamai važiuoti į Prezi-
dentūrą, bet ji nenorėjo, dovanos 
lauks namuose“, – tada sakė du-
kra. Jai pritarė ir A. Gricienė: „Su 
lazda vos per trobą pereinu, kur 

jau man ten tokia tolima kelionė. 
O apdovanojimo gal ir verta bu-
vau, nes visi vaikai užaugo dori, 
rūpestingi, darbštūs, širdies nieka-
da neuždavė“.

Su vyru Kazimieru A. Gricienė 
užaugino septynis sūnus ir tris du-
kras: vyriausiajai Zenaidai dabar 
67-eri, Kostui – 66-eri, Kazimie-
rui – 64-eri, Anelei – 62-eji, Alf-
redui – 61-eri, Jadvygai – 57-eri, 
Jonui – 55-eri, Petrui –53-eji, Arū-
nui – 46-eri. Motociklo avarijoje 
žuvusiam sūnui Vidmantui buvo 
25-eri.

Pasak A. Gricienės, vaikai labai 
geri buvo: klausė, vienas kitą „da-
bojo“, prie visų darbų padėdavo, 
nė vieno nereikėjo varu varyti. 
Didelių rūpesčių niekada nekėlė – 
augo sveiki, draugiški, paslaugūs. 

(Nukelta į 7 p.)


