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MŪSŲ KRAŠTO KAIMAI

tūbausiai
(Pabaiga. Pradžia Nr. 12)

Dvasiniu kaimo gyvenimu nuo 
1602 m. rūpinosi Kretingos pranciš-
konų bažnyčios kunigai. Jų rūpesčiu 
mediniame name 1928 m. buvo 
įrengta pirmoji, Kretingos parapijos 
filija tapusi, Tūbausių Šv. apaštalo 
Andrejaus bažnyčia, kuriai priklau-
sė Tūbausių, Genčų, Kurmaičių, 
Pajuodupių kaimai. Įkūrus parapiją, 
jai vadovauti 1939 m. atkeltas kuni-
gas Henrikas Sirtautas ėmėsi ruoštis 
mūrinės bažnyčios statybai, pasirū-
pino, kad Telšių vyskupas suteiktų 
bažnyčiai Šv. Henriko atlaidus (lie-
pos 13 d.). Naujai bažnyčiai parapi-
jiečiai savo laukuose rinko akmenis, 
akmentašiai tašė blokelius, klebonas 
rinko aukas. Palankios sąlygos staty-
bai susiklostė nacių ir sovietų karo 
pradžioje, Kretingos apskrities val-
džiai perėmus daug statytinės me-
džiagos, kurią sovietų kariuomenė 
paruošė dotų (atspariųjų ugniavie-
čių) statybai. Pagal apskrities inžinie-
riaus J. Zubkaus 1941 m. parengtą 
projektą buvo pastatyta modernios 
architektūros vienbokštė bažnyčia, 
konsekruota 1942 m. spalio 11 d. 

Nuo XVI a. Tūbausiai turėjo savo 
kapines. Jos veikė pietiniame kaimo 
pakraštyje, ties riba su Kurmaičiais, 
Akmenos kairiojo kranto aukštumos 
šlaite. Apie XVIII a. šiauriniame kaimo 
pakraštyje, taip pat kairiajame Akme-
nos krante, ties riba su Genčais, buvo 
įrengtos antrosios kapinės. Daugiausia 
mirusiųjų jose atgulė siaučiant ma-
rui, šiltinei ir kitoms užkrečiamų ligų 
epidemijoms, dėl to žmonės praminė 
jas Marų kapais, Marų kapeliais. Nuo 
1795 m. mirusiuosius pradėjus laidoti 
Kretingos parapinėse kapinėse, seno-
siose kapinėse iki XX a. 2 dešimtmečio 
pabaigos retsykiais be kunigo laidoti sa-
vižudžiai, skenduoliai, nekrikštyti mirę 
kūdikiai, šiltinės ar dizenterijos epide-
mijų aukos. Įkūrus bažnyčią, netoli jos 
buvo paskirtas sklypas konfesinėms 
katalikų bendruomenės kapinėms, ku-
rios po karo tapo savivaldybės prižiūri-
momis civilinėmis kapinėmis.

Po Antrojo pasaulinio karo apylin-
kės miškuose veikė Žemaičių apygar-
dos Kardo rinktinės partizanai. 1946 
m. pavasarį kaime buvo sušauktas 
rinktinės štabo posėdis, kuriame da-
lyvavo Lietuvos laisvės armijos Že-
maičių apygardos vadovybės nariai 
– vadas Jonas Semaška-Liepa, štabo 
viršininkas Fortūnatas Ašoklis-Pelėda, 
informacijos ir propagandos skyriaus 
viršininkė Bronė Stasiūnienė-Vyš-
nia-Ona. Apygardos vadovybę saugu-
miečiams areštavus, Bronė Stasiūnienė 
nelegaliai apsigyveno Tūbausiuose, 
kuriuose 1946 m. gegužės 28 d. pateko 
į Kretingos saugumiečių ir milicininkų 
surengtą pasalą ir kartu su sūnumi, 
partizanų rėmėju Tautvydu Stasiūnu 
buvo suimta. Į Kretingą grįžtančius 
enkavedistus ir milicininkus kaime 
apšaudė Kazimiero Kontrimo-Mon-
tės vadovaujamas partizanų būrys. 
Partizanams pavyko nukauti MVD 
Kretingos valsčiaus poskyrio viršinin-
ko pavaduotoją jaunesnįjį leitenantą I. 
Belkiną ir milicijos operatyvinį įgalio-
tinį A. Minčenkovą, tačiau spaudžiami 

Valstiečio sodybos kiemas. igno Končiaus nuotr., 1935 m. iš Žemaičių 
vyskupystės muziejaus rinkinių.

Tvoros fragmentas su stilizuotos žmogaus figūros stulpu, pastatytas 1923 m. 
Pelikso Bugailiškio nuotr., 1936 m. iš Šiaulių „Aušros“ muziejaus rinkinių.

Koplytėlė ir koplytstulpis kaimo ga-
nyklose. Stepono Kaštauno nuotr., 
1966 m. iš Kretingos muziejaus iko-
nografijos rinkinio.

Šv. Jono Nepomuko skulptūra iš ko-
plytėlės kaimo ganyklose. Stepono 
Kaštauno nuotr., 1966 m. iš Kretin-
gos muziejaus ikonografijos rinkinio.

Senoji Tūbausių pradinė mokykla. 1958 m. iš Kretingos muziejaus iko-
nografijos rinkinio.

Paruošiamieji bažnyčios statybos darbai. Nežinomas fotografas, apie 
1940–1941 m. Kretingos muziejaus ikonografijos rinkinys.

Naujasis Tūbausių aštuonmetės mokyklos pastatas. 1965 m. iš Kretingos 
muziejaus ikonografijos rinkinio.

gausesnio priešo jie buvo priversti pa-
sitraukti į mišką. Enkavedistų suimti 
Bronė ir Tautvydas Stasiūnai buvo 
tardomi MGB Kretingos apskrities 
skyriuje ir Lukiškių kalėjime, o vėliau 
išvežti į Rusijos lagerius. 

1948 m. kovo 28 d. MGB vidaus 
kariuomenės kareiviai ir Kretingos 
valsčiaus stribai Tūbausių miške ap-
supo partizanų ryšininko sodyboje 
apsistojusius 6 partizanus. Per susišau-
dymą žuvo ryšininkas Pranas Katkus, 
jo sūnus, partizanas Steponas Katkus, 
sūnaus bendražygiai Gediminas Po-
cius ir Kardo rinktinės štabo ryšinin-
kas Juozas Petreikis-Taukenis, kilęs 
iš Tūbausių. Sunkiai sužeistą Juozą 
Narmontą-Paulių iš apsupties išsiveržę 
draugai pernešė per patvinusią Akme-
nos upę ir paslėpė Kazimiero Mar-
kaus sodyboje, kurioje jis nuo kraujo 
užkrėtimo birželio mėnesį mirė ir 
slapta buvo palaidotas Tintelių kaime, 
bulviarūsio duobėje. Kardo rinktinės 
partizanais taip pat buvo Leonardas 
Petreikis (žuvo 1947 m.), Benedik-
tas Ruibys-Miklovas (žuvo 1947 m. 
Genčų Medsėdžiuose), Petras Žeimys 
(žuvo 1950 m. Vaineikių miške).

Tūbausių gyventojai neišvengė so-
vietų valdžios represijų. Už partizanų 
palaikymą 1946 m. buvo suimtas ir 
trylikai metų į sovietų lagerius ir Sibiro 
tremtį išvežtas klebonas Petras Jasas. Jį 
pakeitęs klebonas ir Padvarių seserų 
pranciškonių vienuolyno kapelionas 
Antanas Petronaitis, būdamas Kar-
do rinktinės vado Jurgio Ožeraičio 
svainiu, taip pat rėmė partizanus, pri-
iminėjo jų priesaikas. Už tai 1949 m. 
buvo areštuotas ir septynerius metus 
kalintas Rusijos lageriuose. 1947 me-
tais į Sibirą buvo ištremta Petrė But-
kienė, 1948 m. – Zuzana ir Antanas 
Anužiai, ūkininkas Antanas Kontri-
mas su žmona Salomėja, Petreikienė 
Elena su vaikais Alvydu ir Zita, parti-

zano Leonardo Petreikio žmona Gra-
sė su vaikais Antanu, Kaziu, Liucija 
ir Natalija, Ieva Petreikienė, Juozas ir 
Petrė Rupeikos, partizano Benedikto 
Ruibio šeima: tėvai Benediktas (mirė 
tremtyje) ir Salomėja, broliai Petras ir 
Vladas, seserys Evita ir Ieva, 1949 m. 
– Vincas ir Angelė Beniušiai su sūnu-
mis Vladu ir Antanu, partizano Juozo 
Petreikio žmona Petrė su dukra Petre, 
Ona Rupeikienė su vaikais Edmun-
du, Ona, Genovaite ir Eleonora, par-
tizanų ryšininkas Pranas Suodys su 
seserimi Terese, Stanislava Ubienė 
su dukromis Stase ir Zose, 1951 m. – 
Pranas Kartys su žmona Ona, sūnu-
mi Pranu ir marčia Katryna bei Elena 
Paukštienė su dukra Regina. 

Sovietmečiu Tūbausiai buvo pa-
galbinė Kurmaičių paukštininkystės 
tarybinio ūkio gyvenvietė, kuri statėsi į 
pietvakarius nuo senojo valakinio-ga-
tvinio kaimo, arčiau Kurmaičių žemių 
ribos. Joje 1957 m. atidaryta parduo-
tuvė, nuo 1959 m. veikė septynmetė 
mokykla, 1962 m. pertvarkyta į aš-
tuonmetę. Daugėjant mokinių, šalia 
senosios mokyklos 1965 m. pastatytas 
naujas mūrinis dviejų aukštų moky-
klos pastatas. Kaimo kryžkelės stovėję 
Vyrų (Karavyko) kryžius ir Moterų 
koplytstulpis buvo nugriauti.

Pokariu ir atgimusios Lietuvos pir-
majame dešimtmetyje gyventojų skai-
čius kaime nuolat mažėjo: 1959 m. 
gyveno 345, 1987 m. – 221, o 2001 m. – 
209 žmonės. Mažėjant mokinių, moky-
kla 1977 m. vėl tapo pradine, kuri 1993 
m. pertvarkyta į devynmetę (pagrindi-
nę), o 2002 m. uždaryta. Visuomenei 
prisitaikius prie naujų socialinių-ekono-
minių santykių, patogioje geografinėje 
vietoje esantis kaimas tapo patrauklus 
gyvenimui ir verslui, todėl skirtingai 
nuo atokiau esančių vietovių gyventojų 
jame ėmė daugėti. Kaimas tapo seniū-
naitijos centru, kurią sudaro Tūbausiai, 

Genčai, Tarvydai ir Dimitravas.
Žmones į Tūbausius traukia ir at-

sinaujinusi Šv. apaštalo Andrejaus 
bažnyčia, kurią naujam gyvenimui 
prikėlė 1989 m. sugrįžę broliai pran-
ciškonai. Ryškiausią pėdsaką paliko iš 
Vokietijos atvykęs klebonas kun. br. 
Leopoldas Ernstas Helmutas Schei-
fele (Šeifelė) OFM, kuris 1994–2007 
m. rekonstravo po statybos nebaigtą 
įrengti bažnyčią, suvienijo bendruo-
menę, įkūrė parapijos komitetą, su-

būrė muzikuojančius vaikus ir jauni-
mą. Už nuopelnus Kretingos kraštui 
ir jo žmonėms kunigas 2001 m. buvo 
išrinktas Metų žmogumi, o 2006 m. 
jam suteiktas Kretingos rajono Gar-
bės piliečio vardas. Apie kunigo gyve-
nimą ir misionierišką veiklą režisierė 
Dalia Kanclerytė ir operatorius Lais-
vis Karvelis 2009 m. sukūrė doku-
mentinį filmą „Misionierius“. 

Julius KANARSKAS
Istorikas, Kretingos muziejus


