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ANT AKMENOS KRANTŲ

Etnoarchitektūrinis Jakštaičių kaimas

(Pabaiga. Pradžia Nr. 18)
Šalia Paukštiškės, žemesnėje vietoje,
plytėjo pelkėta dirva, kurioje augo puplaiškiai. Šių vaistažolių lapai labai panašūs į pupų lapus, todėl balą Jakštaičių
gyventojai praminė Pupinavu (Pupine).
Palei Pupinavą tekėjo nedidelis upelis,
kuris vasaromis išdžiūdavo. Molingame juodžemyje abipus upelio žemdirbiai sėdavo vasarojų – varstą, todėl upelį
ėmė vadinti Pavarstupe. Prie upelio buvusi dar viena labai klampi ir dumblina
bala. Ją žmonės praminė Žiūre (Žiūriniu), nes dumblinas vanduo priminė
jiems tuo pačiu vardu žemaičių vadinamą avižinį kisielių.
Prie Žiūrės, pakilesnėje vietoje, plytėjo
dirbamas laukas, pavadintas Aptvariniu
arba Aptvariniais rėžiais, o prie senųjų
kapinių ariama molinga žemė vadinta
Pakapiu. Kiti ariamos žemės rėžiai vadinosi Užkyla, Atsuktiniais ir Paskalnu.
Dirbamų rėžių galulaukėse buvo Prirėžkaus ir Lonkos pelkės bei Jokšiškės
ir Brukšvalio pievos. Pasakojama, kad
Jokšiškės pievos vardas kilęs iš ją numojusio valstiečio Jokšaus pavardės.
Be Juodupio ir Pavarstupės, kaimo
žeme tekėjo dar vienas nedidelis Paraitupio upelis.
Vykdant Lietuvos žemės reformą,
rėžinė žemėvalda buvo naikinama, o
kiekvienam ūkininkui prie jo sodybos
suformuotas apie 20–30 ha dydžio žemės sklypas. Šiaurinėje kaimo dalyje
buvusioje bendro naudojimo ganyklų
ir plėšininėje miško žemėje matininkai
suformavo kelis vienkieminius sklypus, kuriuose įsikūrę naujakuriai savo
nausėdiją pavadino Varnakais.
Nusižiūrėję į naujakurių statomus
namus, dalis senųjų kaimo gyventojų ėmėsi pertvarkyti savo trobas. Jie
griovė archajiškus kaminus, o vietoje kamino ir prastosios priemenės
įrenginėjo erdvias virtuves, kuriose
atvirus ugniakurus pakeitė plokščiųjų koklių viryklės.
Jakštaičiuose XX a. pirmoje pusėje
veikė kalvė. Ji stovėjo prie Gedrimų
sodybos, kairiajame Juodupio krante, šalia kūdros ir senojo kelio į Narmantus. Kalvio amatu tarpukariu
ir pokario metais vertėsi 26 ha ūkio
savininkas Leonas Gedrimas.
Lietuvos Seimui priėmus įstatymą
dėl privalomo pradinio išsilavinimo,
Salantų valsčiaus savivaldybė išsinuomotame name XX a. 3 dešimtmetyje atidarė Jakštaičių pradžios
mokyklą. Joje 1935 m. mokytojavo
Elzė Grigalauskaitė.
Prasidėjus nacistinės Vokietijos ir
sovietų Rusijos karui, 1941 m. birželio
22 d. į Salantus išvyko ir į sukilėlių būrį,
pasiruošusį kovoti su bolševikus, įstojo
Jakštaičių gyventojai Lietuvos kariuomenės atsargos puskarininkis Pranas
Sendrauskas, eiliniai Bronius Čekanauskas, Petras ir Zenonas Vičiuliai bei
kariuomenėje netarnavęs savanoris
Juozas Pudžmis. Jie ėmėsi palaikyti Salantų valsčiuje viešąją tvarką, saugojo
valdiškas, savivaldybės ir kooperatyvo
įstaigas bei įmones, karo pradžioje pasitraukusių asmenų turtą.
Po Antrojo pasaulinio karo kaimą
supančiuose miškuose 1944–1952
m. veikė Žemaičių apygardos Kardo

Ūkininko Prano Alonderio gyvenamojo namo XIX a.–XX a. I pusės planas. Pagal inž. Igną Jablonskį, 1973 m.

Jono Vaičekausko koplytėlės kaltinis ornamentuotas kryželis su
kristograma, pusmėnuliu ir vėtrunge. Nežinomo XIX a. kalvio
darbas. Juliaus Kanarsko nuotr.,
2014 m.

Antaninos Milienės sodybos ornamentuotas kryžius su Nukryžiuotojo skulptūra ir koplytėle. Meistras – Antanas Milašius, 1891 m.
Stepono Kaštauno nuotr., 1966 m.
Kretingos muziejaus Ikonografijos
rinkinys.

Jono Kubiliaus (dab. Broniaus Vaserio) svirnas (klėtis) iš rytų pusės. Statytas 1839
m., praplėstas 1877 m. Priešais stovi sodybą prižiūrintis Antanas Pačkauskas. Juliaus Kanarsko nuotr., 2002 m.

rinktinės Maumedžio-Tautvaišo (Mosėdžio), Slyvos-Tauragio (Salantų) ir
Drebulės-Vizbuto (Darbėnų) kuopų
partizanai. Vienas jų – iš Daukšių kaimo kilęs Tautvaišo kuopos Paliomskio
būrio partizanas Adomas Skersys-Ąžuolas 1947 m. slapta buvo palaidotas kaimo kapinėse. Jam atminti
2004 m. kapinėse pastatytas tipinis Lietuvos kario antkapinis kryžius.
Pokariu kaime gyveno Prano Alonderio, Antano Anužio, Leono Gedrimo, Antano Kontrimo, Jono Kubiliaus,
Kazio Maksvyčio, Juozo Meškio, Juozo
Nomgaudo, Liudo Pauliaus, Prano
Sendrausko, Juozo Vaserio, Juozo Vičiulio, Liudviko Vičiulio ir kitos šeimos.

Joms nepavyko išvengti sovietinių represijų. 1945 metais į Molotovo (Permės) srities Jusvos rajoną buvo išvežti
Jonas Beniušis su seserimi Kazimiera
ir Liudviko Vičiulio žmona Barbora su
dukra Barbora ir sūnumi Antanu. 1949
metais į Krasnojarsko krašto Bolšaja
Murtos rajoną ištremti Antano Kontrimo vaikai Zuzana, Antanas, Bronė ir
Kazys, Antanina Milienė, puskarininkio Prano Sendrausko žmona Ieva su
dukra Gražina. Iš jų abu Beniušiai, Ieva
Sendrauskienė ir Barbora Vičiulienė
mirė tremtyje, o kitiems 1956–1958 m.
leista grįžti į Lietuvą.
1949 metais visi valstiečiai buvo suvaryti į kolūkį, kurį sudarė Jakštaičių
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meniniam naudojimui tik 60 arų dydžio pasodybinį sklypą, ribojo asmeniniame ūkyje laikomų galvijų ir netgi
naminių paukščių skaičių. Pastebimai
sumažėjus ūkininkavimo mastui, dalis
ūkinių pastatų ar patalpų tapo nereikalingi. Nebelikus ko juose laikyti, buvo
nugriauti kluonai ir žardai. Iki mūsų
laikų žardai buvo išlikę tik Alonderių
sodyboje. Sumažėjus galvijų skaičiui,
didelius senus tvartus žemdirbiai griovė, o naujesnius perdirbdavo į mažesnius. Nebeliko ir ubladžių, nes duonos
be vargo galima nusipirkti artimiausių
didžiųjų gyvenviečių parduotuvėse. Be
didesnių pakitimų išliko tik svarbiausi
tradiciniai žemdirbių pastatai – troba
(namas) ir klėtis (svirnas).

Antaninos Milienės kryžiaus koplytėlės Kristaus karste skulptūrinė grupė. Meistras – nežinomas Mosėdžio liaudies menininkas, 1891 m. Stepono Kaštauno nuotr., 1966 m. Kretingos muziejaus Ikonografijos rinkinys.

Prano Meškio ubladė. Statyta XIX a. II pusėje. Igno Jablonskio nuotr.,
1971 m. Kretingos muziejaus Ikonografijos rinkinys.

ir Rokiškės kaimai. Vėliau ūkis buvo
sujungtas su gretimu Narmantų kolūkiu, o paribyje su Narmantais vakariniame Jakštaičių žemių pakraštyje prie
Juodupėnų–Narmantų kelio pradėta
kurti kolūkio gyvenvietę, kurioje 1959
m. gyveno 148 kolūkiečiai. Ūkį prijungus prie Juodupėnų (Kirovo kolūkio),
o vėliau – prie Erlėnų (Alkos kolūkio),
kaimas atsidūrė tolimiausiame kolūkio
pakraštyje. Jaunimui pradėjus palikti
gimtąjį kaimą, jo demografinė situacija smarkiai pablogėjo. Todėl 2011 m.
Jakštaičiuose gyveno tik 29 žmonės.
Sovietmečio kolektyvizacija turėjo
įtakos ir tradicinės kaimo architektūros raidai. Kolūkinė sistema atėmė iš
žemdirbių turėtą žemę, palikdama as-

Jakštaičių kaimo gyvenvietė su išlikusiomis senosiomis Alonderių,
Maksvyčių, Vaičekauskų ir Kubilių
(Vaserių) sodybomis yra paskelbta
kultūros vertybe (unikalus objekto
kodas 12114), kuri valstybės saugoma
kaip unikali urbanistinė vietovė, turinti
architektūrinį ir etnokultūrinį vertingųjų savybių pobūdį. Abipus Juodupio
upelio esanti šiaurės rytinė kaimo dalis patenka į Salantų regioninio parko
teritoriją. Parko direkcijos rūpesčiu
Jakštaičiuose buvo pastatytas informacinis stendas, supažindinantis į kaimą
užsukančius turistus ir etninės kultūros gerbėjus su gyvenvietės praeitimi ir
architektūros vertybėmis.
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