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ANT AkMENOS kRANTŲ

Gudai arba Gudgaliai – budriškių atmintyje išlikęs kaimas
daugelis mūsų krašto žmonių, gyvenančių arba užaugusių kaime, jaudinasi, kad nyksta senieji tradiciniai kaimai. Tačiau gyvenvietės nyko 

visose istorinėse epochose. vienas gyvenvietes neatstatomai sunaikindavo karai, o kitų kaimų nelikdavo vykdant žemės reformas. Nemažai jų 
į nebūtį išsiuntė pobaudžiavinė žemės reforma, kai plėtojant palivarkinį ūkininkavimą buvo naikinami palivarkui parinktoje žemėje atsidūrę 
kaimai. Toks likimas ištiko Gudus arba Gudgalius, apie kuriuos iš savo senelių yra girdėję tik Budrių apylinkės gyventojai.

Gudgalių (rus. Гудгаре) kaimas 1872 m. išleistame rusijos imperijos vakarinės dalies kretingos apylinkių to-
pografiniame žemėlapyje.

Gudų (Gudgalių; dab. kalno Grikštų ii) piliakalnis. Pirmame plane – 
dauboje tarp dviejų griovų supiltas išorinis gynybinis pylimas; antraja-
me, tolimajame plane – virš piliakalnio aikštelės kyla vidinis gynybinis 
pylimas. Juliaus kanarsko nuotr., 2018 m.

Istorinė Gudų arba Gudgalių 
kaimavietė plyti Minijos upės 
kairiajame krante, tarp kelio Ra-
guviškiai–Budriai ir Kartenalės I 
upelio.

Kaimavietės pietrytiniame pa-
kraštyje Kartenalės I upelio de-
šiniajame krante buvo pagonių 
laikus menantis kapinynas, ku-
ris liudija, kad pirmieji žmonės 
kaimo žemėje apsigyveno prie-
šistoriniais laikais. 

Kapinynas buvęs įrengtas į 
upelio slėnį įsiterpiančios aukš-
tumos pakraštyje, aukštesnėje 
vietoje ir apėmė apie pusės hek-
taro teritoriją. Jis pateko į kaimo 
bendrųjų ganyklų žemę, o įstei-
gus palivarką teritoriją imta arti. 
Nuo XX a. vidurio pradėjus iš 
aukštumos kasti žvyrą, kapiny-
nas buvo nukastas. Apie jį liudijo 
ariamoje žemėje ir žvyrduobėse 
rasti įvairūs archeologiniai radi-
niai iš suardytų kapų: geležiniai 
iečių antgaliai (ietigaliai), žalva-
rinės vytinės antkaklės, apyran-
kės, žiedai ir pan. Dalis radinių 
pateko į privačius rinkinius, dalį 
išsinešiojo vietos gyventojai, o 
dauguma – sunyko.

Informaciją apie šį kapinyną 
1956 m. surinko Vilniuje gy-
venęs kraštotyrininkas Vladas 
Šaulys, kartu su kretingiškiu 
muziejininku Juozu Micke-
vičiumi rinkęs medžiagą apie 
Kretingos rajono archeologi-
nius paminklus. Pagal radinius 
kapinynas datuojamas IX–XIII 
amžiais.

Manoma, kad šiame kapi-
nyne buvo laidojami netoliese 
stūksojusių kuršių pilių gyven-
tojai. Viena iš jų stovėjo Gudų 
(Gudgalių) kaimavietės pie-
tvakariniame pakraštyje, ant 
vadinamojo Kalno Grikštų II 
piliakalnio, atrasto prieš trejetą 
metų.

Piliakalniui senieji gyventojai 
parinko aukštumos kyšulį, kurį 
iš šiaurės ir pietų pusių juosia 
iki 15–16 m gylio šaltiniuotos 
daubos, o iš vakarų – platus, iki 
25 m gylio Minijos upės slėnis. 
Pilies aikštelė beveik ovali, ne-
didelė, 25 x 20 m dydžio, pailga 
šiaurės vakarų–pietryčių kryp-
timi. Joje stovėjo gyvenamieji 
ir gynybinės paskirties pasta-
tai, o nuo aukštumos pusės pilį 
saugojo pora gynybinių pylimų 
su medinėmis užtvaromis. Vie-
nas pylimas buvo supiltas palei 
aikštelės pietrytinį kraštą, o ki-
tas – už jo, dauboje tarp dviejų 
apsauginių griovių, skyrusių pilį 
nuo aukštumos.

Į kryžiuočių nualintas ir ištuš-
tėjusias kuršių žemes keliantis 
žemaičiams, Kartenos–Budrių 

apylinkėse pradėjo formuotis 
pirmosios taikių žemdirbių gy-
venvietės – kaimai, kurie Valakų 
reformos metu XVI a. antroje 
pusėje buvo paversti taisyklingai 
suplanuotais gatviniais kaimais, 
turinčiais 10 ir daugiau sodybų. 
Po Valakų reformos plėšininėje 
žemėje kūrėsi nedidelės nausė-
dijos, turinčios keletą vienkie-
miais išmėtytų ūkių. Prie šių 
nausėdijų priskirtinas ir Gudų 
(Gudgalių) kaimas.

Apie patį kaimą išliko labai 
nedaug istorinių duomenų. 
Manoma, kad jis atsirado XVII 
amžiuje Kartenos dvarui pri-
klausančioje miško ir ganyklų 
žemėje, plytinčioje tarp valaki-
nių-gatvinių Nausodžio ir Ka-
čaičių kaimų. Tuo pat metu tarp 
jo ir Nausodžio, vaizdingoje vie-
tovėje, aukštumoje priešais Mi-
nijos slėnį iškilo Kartenos dvaro 
Mišučių palivarko sodyba, iš 
kurios buvo administruojami 
aplinkiniai kaimai.

XVIII a.–XIX a. pirmosios 
pusės rašytiniuose šaltiniuo-
se kaimas vadinamas Gudais. 
Vėliau vietovė pradėta vadinti 
Gudgaliais, o Rusijos imperijos 
kariuomenės generalinio štabo 
karininkų XIX a. 7 dešimtme-
tyje parengtame ir 1872 metais 
išspausdintame Kretingos apy-
linkių žemėlapyje kaimo vardas 
iškraipytai užrašytas „Gudga-
riai“ (rus. Гудгаре).

Daugiau kaimų su panašiu pa-
vadinimu pajūrio krašte nėra. 
Tačiau Gudų esama Pagėgių, 
Mažeikių, Kelmės ir Raseinių 
savivaldybėse. Gudgalis yra Pa-
nevėžio, o Gudgaliai – Pasvalio 
rajone. Gudgalių būta ir Mažo-
joje lietuvoje, kurioje dabar jie 
surusinti (Stalskojė, Gudkovas, 
Kaliningrado sritis).

Galimi keli šio vietovardžio 
kilmės variantai. Pirma, prūsų 
kalboje terminas „gude“ reiškė 
„krūmą, mišką“. Turėdami ome-
ny, kad senieji Kretingos krašto 
gyventojai kuršiai buvo artimi 
prūsų giminaičiai, turėtume 
neatmesti prūsiškos-kuršiškos 
vietovardžio kilmės. Antra, vie-
tovardis gali būti susijęs ir su 
lietuvišku terminu „gudas“, t. y. 
„paprastas, įprastinis; prityręs, 
įgudęs; tikras“.

Trečia, kaimo vardas galėjo 
kilti iš etnonimo „gudas“, ku-
riuo lietuviai seniau vadino ne 
tik baltarusius, bet ir rusus, net 
lenkus, t. y. kaimynystėje gyve-
nusius slavus. Dažniausiai dva-
rininkai savo valdų vietininkais 
skirdavo slavų kilmės bajorus, 
kuriems už tarnybą suteikdavo 
nemažą žemės plotą. Gali būti, 
kad XVII amžiuje steigdami 
Mišučių palivarką jam valdyti 
didikai Sapiegos paskyrė sla-
vų kilmės administratorių, jam 
pragyventi davė tarp palivarko 
sodybos ir Kačaičių kaimo bu-

vusią žemę. Kadangi žemės val-
dytojas buvo gudas, tai jo valdą 
vietos gyventojai galėjo pava-
dinti Gudais.

Tačiau istorija liudija, kad 
didžioji dauguma Kretin-
gos krašto gyvenviečių vardų 
kilo iš asmenvardžių. Todėl 
labiausiai tikėtina yra ketvir-
toji versija, kad pirmaisiais 
nausėdijos gyventojais tapo 
žemdirbio Gudo šeima, kurios 
vardu buvo pradėta vadinti ir 
gyvenvietę.

Išlikę Kartenos valsčiaus in-
ventoriai liudija, kad XVIII am-
žiuje buvusi įsteigta Kartenos 
grafystės Gudų vaitija – admi-
nistracinis-teritorinis valsčiaus 

vienetas, kuriam priklausė ap-
linkiniai kaimai. Vaitiją admi-
nistravo iš valstiečių, dažniau-
siai – pasiturinčių, Kartenos 
dvaro vietininko paskirtas vai-
tas, kuris vykdė vietininko po-
tvarkius, varė valstiečius į darbą, 
prižiūrėjo, kad atiduotų duokles 
ir sumokėtų mokesčius, laiku at-
liktų prievoles.

Nuo įsikūrimo kaimas turė-
jo savo kapines, kurias valstie-
čiai įsirengė ant priešistorinio 
kapinyno Kartenalės I upelio 
dešiniajame krante. Nuo XX a. 
pradžios jos pateko į Kačaičių 
kaimo gyventojo Petro Jonaus-
ko iš dvarininko Jono Mongir-
do įsigytą žemės sklypą, ku-
ris vėliau priklausė ūkininkui 
Kumponui. Kapines XX a. 6–8 
dešimtmečiais kasdamas žvyrą 
statyboms ir kelių remontui nu-
kasė „Aušros“ kolūkis.

Žvyrduobėse darbininkai ras-
davo žmonių griaučių, kurie 
buvę palaidoti tvarkingai, eilė-
mis viena greta kitos iškastose 
duobėse. Prie kai kurių griaučių 
buvo rasta monetų, peilių ir pa-
puošalų. Kapinės veikė iki XVI-
II a. pabaigos, o daugiausia jose 
atgulė XVII–XVIII amžiais siau-
tusio maro ir kitų užkrečiamųjų 
ligų aukos.

Gudų kaimo žemdirbių sielo-
vada ir dvasiniu gyvenimu rū-
pinosi Kartenos Švč. Mergelės 
Marijos ėmimo į dangų baž-
nyčios ir Budrių filijos kunigai. 
1846 metais kaime buvo 5, o 
apie 1860 m. – 3 baudžiaunin-
kų sodybos, vadinamos dūmais. 
Kaimui priklausė apie 220 hek-
tarų žemės, iš kurios apie 100 ha 
sudarė ariama žemė, o likusioje 
dalyje plytėjo bendro naudoji-
mo miškas, ganyklos ir šienauja-
mos pievos.

1861 metais paleidus valstie-
čius iš baudžiavos, jiems buvo 

(Nukelta į 6 p.)
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leista išsipirkti iš dvaro iki tol dirbtą žemę. Tačiau kurią dirbamos 
žemės dalį atiduoti išpirkai, o kurią pasilikti sau teisę nuspręsti turė-
jo dvarininkai. Vykdant pobaudžiavinę žemės reformą, jiems buvo 
leista kaimuose išsimėčiusius dvaro žemės sklypus perkelti į vieną 
didelį lauką šalia dvaro sodybos ir suformuoti palivarkinį ūkį. Tokiu 
būdu Mišučių dvaro savininkai savo palivarkiniam ūkiui pasirinko 
Gudų, tuo metu vadintų jau Gudgaliais, kaimo žemę, o Notiške pa-
vadinto palivarko sodybą pasistatė prie Kartenalės II upelio, taip pat 
prie palivarko prijungtoje Mažųjų Kačaičių žemėje. 

XX a. pradžioje Mišučių dvarininkas Jonas Viktoras Benediktas Mon-
girdas dalį Gudgalio (Gudų) kaimavietės žemės dešiniajame Kartenalės 
I upelio krante pardavė Kačaičių kaimo gyventojams, kurių sklypai lie-
tuvos žemės reformos metu buvo oficialiai prijungti prie Kačaičių kaimo. 

Šiuo metu didžioji Gudgalių (Gudų) kaimavietės žemės dalis 
priklauso Nausodžio kaimui, rytinis ir pietrytinis pakraščiai – Bu-
driams, o vakarinėje ir pietinėje dalyje auga valstybinis miškas. 

Istorinę kaimavietę mena kai kurie taip pat jau išnykusio Kačaičių 
kaimo vievovardžiai. Gudgaliu (žem. Godgalis) kačaitiškiai ilgai va-
dino prie jų kaimo dešiniajame Kartenalės I upelio krante priskirtą 
buvusią Gudgalio kaimo žemę, Gudgalio pievomis (žem. Godgale 
peivas) – kažkada Gudgaliui priklausiusias miškeliu apaugusias pie-
vas Braukliškėse, o Gudgalio ganyklėle (žem. Godgale ganyklāle) 
– ganomas kadagynais apaugusias abi upės pakrantes šiaurinia-
me-šiaurės vakariniame kaimo pakraštyje.

Julius KANARSKAS 
Istorikas, Kretingos muziejus rekonstrukcinis XiX a. vidurio Gudų (Gudgalių) kaimo ribų planas.

Gudai arba Gudgaliai – budriškių atmintyje išlikęs kaimas
(Atkelta iš 5 p.)

 „Vanduo yra viskas, nes jis – gyvybė“
kretingos mokyklos-darželio „Žibutė“ „Pelėdžiukų“ grupės vaikai vykdo mini projektą „vanduo yra viskas, nes jis – gyvybė“, kurio tikslas 

– suteikti vaikams žinių apie žmogaus ir vandens, gamtos ir vandens tarpusavio ryšį bei vandens svarbą sveikatos stiprinimui, ugdyti elemen-
tarius aplinkosauginius įgūdžius, tapti kasdieniais vandens gelbėtojais.

Minint Pasaulinę vandens  dieną ir patys vaikai tapo geriamo vandens degustatoriais: gurkšnojo 
keletą geriamo vandens rūšių (vandens iš čiaupo, stalo, šaltinio, mineralinio vandens ir beržų sulos). vandenį vaikai panaudojo ir savo kūrybinėje veikloje.

Vyko diskusijos, pokalbiai 
apie vandenį, jo svarbą jų pačių 
gyvenime. Vaikai ieškojo in-
formacijos ir apie pagrindinius 
vandens telkinius, taršą, van-
dens išteklių naudojimą vaikų 
enciklopedijose, žurnaluose. Į 
šį projektą įsitraukė ir tėveliai. 
Jono mama Dovilė Skersienė į 
grupę atnešė pačios sukurtą, 
iliustruotą stendą apie vandens 
taupymą, vandens būsenas, tar-
šą ir pan. Vaikai patys iliustravo 
ir sukūrė lašelio formos knygą, 
kurią pavadino „lašelio istori-
ja“. Minint darželio-mokyklos 

„Žibutė“ 40-ies metų jubiliejų 
surengėme 40 piešinių paro-
dą „Vandens lašelio pasakoji-
mai“. Vandenį vaikai panaudo-
jo ir savo kūrybinėje veikloje, 
darbelius pavadino „Vandens 
gėlės“.

Įstaigoje svečiavosi sveikatos 
priežiūros specialistė loreta 
Daugintytė. Ji vedė edukacinį 
užsiėmimą apie vandenį. Ugdy-
tiniai sužinojo, kam reikalingas 
vanduo, kiek jo reikia išgerti per 
dieną, koks vandens apytakos 
ratas, kokios vandens būsenos, 
taupymas, kas labiausiai teršia 

vandenį ir kaip to išvengti. Taip 
pat sužinojo, kad vanduo yra 
didžiulis darbininkas – žmonių 
pagalbininkas. Edukacinio už-
siėmimo pabaigoje pasitikrino 
žinias, mokėsi patarlių apie van-
denį. labiausiai patiko patar-
lė „Kas daug plepa, blynus ant 
vandens kepa“.

Minint Pasaulinę vandens die-
ną svečiavosi grupės ugdytinio 
Edvino mama Ramunė Grikš-
taitė, kuri vedė edukacinį užsi-
ėmimą, skirtą žemės ir vandens 
dienai – piešimą ant vandens 
(Ebru technika). Ji papasakojo, 

kad Ebru menas – tapyba ant 
vandens – yra terapinė ir eduka-
cinė priemonė, atkeliavusi iš toli-
mųjų rytų – Kinijos ir Japonijos. 
Naudojant šią techniką sukuria-
mi originalūs, niekada nepasi-
kartojantys raštai. Ebru meno 
– tapymo ant vandens technika 
– įtraukta į UNESCO paveldo 
sąrašą.

Minint šią dieną ir patys vai-
kai tapo geriamo vandens de-
gustatoriais. Gurkšnojo keletą 
geriamo vandens rūšių (van-
dens iš čiaupo, stalo, šaltinio, 
mineralinio vandens ir beržų 

sulos). Tą dieną ir tėveliai buvo 
pakviesti pasivaišinti vandenė-
liu. Pasivaišinę vandeniu kartu 
su vaikais nusprendė, kad pats 
skaniausias vanduo iš čiaupo, 
tik jį reikia taupyti, saugoti ir 
neteršti.

Pasitarę su vaikais ir tėveliais 
nusprendėme, kad bandysime 
tapti kasdieniais vandens gelbė-
tojais ir kursime „Vandens gel-
bėtojo darbų sąrašą“.

Nijolė VISKONTIENĖ
Priešmokyklinio ugdymo 

mokytoja

PROjEkTAS


