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ANT AKMENOS KRANTŲ

Žvilgsnis į kęstučio gatvės istoriją
Kęstučio gatvė Karolštato (Kretingos) miesto statytojų sumanymu Xvii a. pradžioje buvo kuriama kaip viena iš pagrindinių prekybinių ma-

gistralių, kuri turėjo sujungti Turgaus aikštę su Gargždų keliu. dėl to ji buvo pavadinta Gargždų gatve (rašytiniuose Xvii–XiX a. šaltiniuose 
lenkiškai vadinama „ulica Gorżdowska“, o rusiškai – „Горждовская улица“).

ištrauka iš 1854 m. miesto žemės sklypų plano.

Senoji evangelikų liuteronų bažny-
čia. Apie 1888 m. Gatvės kairiosios kraštinės vaizdas apie 1936 metus.

Kuriantis miestui nutiesta gatvė 
siekė 300 metrų ilgio, prasidėjo nuo 
aikštės pietrytinio kampo ir ėjo tiesia 
linija iki dabartinės sankryžos su J. K. 
Chodkevičiaus ir Laisvės gatvėmis. 
1771 metų miesto planas liudija, kad 
jungtimi tarp turgavietės ir Gargždų 
kelio XVII–XVIII amžiais gatvė taip 
ir netapo, nes ji rėmėsi į miestą juo-
susį akmenų pylimą (miesto sieną), 
o Gargždų kelias ties dabartine J. Ja-
blonskio ir Vytauto gatvių sankryža 
įsiliejo į Kartenos kelią, kuris jungėsi 
su Kartenos (dab. Vytauto) gatve.

Gatvės pradžioje, abiejose pusėse 
buvusios dvi posesijos XVII–XVIII 
a. priklausė Turgaus aikštės kvar-
talui. Gatvės ir aikštės kampe esan-
čiame sklype nuo XVII a. pradžios 
stovėjo svečių namai, skirti į miestą 
atvykusiems pirkliams apsistoti. 
Pastatas buvo tinkuoto mūro, sta-
čiakampio plano, dviejų aukštų, su 
nemažu rūsiu.

Gargždų gatvės posesijos XVII–
XVIII amžiais prasidėjo už dabarti-
nio evangelikų liuteronų bažnyčios 
sklypo. Abipus gatvės buvo supro-
jektuota po dešimt vienodo dydžio, 
stačiakampio plano, viena trumpąja 
kraštine į gatvę atsuktų žemės skly-
pų, kurių kraštinių ilgio santykis 
siekė 1:3. Kairėje pusėje buvusios po-
sesijos kita trumpąja kraštine jungėsi 
su Vytauto gatvės žemės sklypais, o 
dešinės pusės sklypai kitu galu rėmė-
si į Odminių (dab. F. Janušio) gatvę.

Kiekviename sklype palei gatvę 
stovėjo mediniai, vieno aukšto, sta-
čiakampio plano namai šiaudiniais 
stogais be kaminų, vienu trumpuoju 
fasadu atsukti į gatvę. Kieme buvo 
mažesnis medinis pagalbinis ūkinis 
pastatas, o už jo, sklypo galulaukėje 
– daržai.

Posesijas iš magistrato už nu-
statytą mokestį nuomojosi miesto 
piliečiais tapę gyventojai. Namų 
sklypus 1771 m. valdė: vienoje ga-
tvės pusėje – Adomas Vaičekauskis, 
Mykolas Bumbulis, Jonas Andrike-

vičius, Kotryna Strakšaitė, Mykolas 
Našilskis, Pranciškus Urbonavičius, 
Joana Šimkevičienė, Pranciškus Yl-
akavičius, Kazimieras Šakavičius, 
Mykolas Rumševičius, Melchioras 
Tiškus, Juozapas Vėkštutis, Kazimie-
ras Strakšys, Jurgis Žiobakavičius, 
Pranciškus Vilimavičius ir Izidorius 
Klibevičius, kitoje pusėje – Kazimie-
ras Žvinklevičius, Jonas Tiškus, Ka-
zimieras Lakštutis, Pranciškus Urbo-
navičius, Jurgis Pečiulis, Kazimieras 
Žvinklevičius, Jonas Tiškus, Mykolas 
Šeputis, Pranciškus Ylakavičius, Ka-
zimieras Sakavičius, Barbora Kat-
kutė, Kristupas Putvinskis, Kasparas 
Šaulinskis, Jonas Laurinavičius, Jur-
gis Smulkevičius, Juozapas Bėkštys, 

Rožė Nagrodzkienė ir Rokas Petke-
vičius. Kaip matome, kai kurių po-
sesijų valdytojų vardai ir pavardės 
kartojasi, tačiau inventoriuje nepa-
aiškinta, ar tai buvę bendravardžiai 
ir bendrapavardžiai, ar antrąją pose-
siją skirtingose pusėse ar toje pačioje 
gatvės pusėje išsinuomoję asmenys. 
Net 17-ka posesijų buvo išsinuomo-
ta statybai. Tai liudija, kad po didžio-
jo 1710–1711 metų maro ir Šiaurės 
karo metu sukelto gaisro ši Karolš-
tato miesto gatvė dar nebuvo pilnai 
atstatyta ir apgyvendinta. Gatvėje 
buvo 3 vadinamieji bravorų sklypai, 
t. y. smulkūs pilstomų svaigalų pre-
kybos taškai, kuriuose Mykolas Še-
putis, Pranciškus Ylakavičius ir Ka-

zimieras Salavičius vertėsi degtinės ir 
alaus gamyba bei pardavinėjimu. 

1837 metų miesto sklypų planas 
liudija, kad Gargždų gatvės dešinė 
pusė jau prasidėjo nuo sandūros 
su Prūsijos (dab. Žemaičių) gatve. 
Šioje gatvės pusėje tuo metu buvo 
išmatuota 15-ka daugmaž vienodo 
dydžio posesijų. Tuo tarpu kairėje 
gatvės pusėje pirmoji posesija tebe-
priklausė Turgaus aikštei, o už jos 
buvo dešimt įvairaus dydžio namų 
valdos sklypų.

Po 1854 m. rugpjūčio 24 d. gaisro 
sudarytas miestelio žemės sklypų 
planas rodo, kad per 17 metų įvyko 
nemaži sklypų išplanavimo pokyčiai. 
Gatvei priklausė 21 posesija, iš kurių 
9 sklypai buvo kairėje, o likę 12-ka – 
dešinėje pusėje. Kampe su Turgaus 
aikšte stovėjusius svečių namus dar 
1852 m. įsigijo evangelikų liuteronų 
bendruomenė, rekonstravusi juos į 
vienbokštę bažnyčią, kuri pažymėta 
sklypų plane. Greta bažnyčios evan-
gelikai liuteronai pasistatė medinę 
varpinę, o prie gatvės – namą, kuria-
me nuo 1861 m. veikė prieglauda.

Už evangelikų liuteronų bažnyčios 
buvo mažiausia gatvės posesija. Kiti 
žemės sklypai buvę didesni, tačiau 
skirtingo dydžio. Kampe su Prūsijos 
(Žemaičių) gatve posesija buvo pa-
dalinta į du mažesnius sklypus, ku-
rių vienas vėliau tapo Prūsijos gatvės 
dalimi. Tuo tarpu gatvės dešinės pu-
sės rytiniame gale prie Laisvės gatvės 
buvo suformuotas didelis sklypas, 
XIX a. 5 dešimtmetyje perduotas 
Rusijos imperijos sienos sargybos 
Gargždų brigados įgulai.

Šiame sklype iškilo medinė karo 
ligoninė, pagalbiniai kariškių pasta-
tai, įgulą aptarnaujančio personalo 
gyvenamieji namai. Kampe su Lais-
vės gatve namą pasistatė stačiatikių 
šventikas Vladimiras Jurevičius, 
kuris rūpinosi įgulos karių ir aptar-
naujančio personalo bei miestelyje 
tarnavusių stačiatikių konfesijos val-
dininkų dvasiniu gyvenimu, aptar-

navo karo ligoninėje 1866 m. įrengtą 
stačiatikių koplyčią, o 1875 m. turga-
vietėje pastatė stačiatikių cerkvę.

Įgulai taip pat priklausė kitapus 
Laisvės gatvės suformuotas naujas 
žemės sklypas, kuriame iškilo medi-
nės, vieno aukšto kareivinės. Į rytus 
nuo jų, kitapus gatvės kariškiai XX 
a. pradžioje pasistatė vienaukštį, rau-
donų plytų mūro pastatą, kuriame 
įsirengė ginklų remonto dirbtuves.

Šalia karinio kvartalo, arčiau 
žvyrduobės, dešinėje gatvės pusėje 
apie 1882 m. sodybą su kalve pasi-
statė vokiečių kilmės kalvis Danielius 
Borumas, kalvio paslaugas teikęs 
kariškiams ir miestelėnams. Iš jo 
amato paslapčių išmoko sūnus, ži-
nomas tarpukario kalvis Augustinas 
Borumas.

Kitus žemės sklypus gatvėje valdė 
civiliai asmenys, daugiausia – XIX a. 
čia įsikūrę žydų bendruomenės na-
riai. Tarp 1879 m. dvarui činšą mokė-
jusių žydų Gargždų gatvėje minimi 
Mendelis Gindelmanas, Berelis Šal-
manas, Adomas Benjaminovičius, 
Basia Michel, Aronas Prismanas, 
Hiršas Šeiferis, Abraomas Vernelis, 
Cipa Prisman ir Orolis Glikmanas, o 
1890 m. – Šolomas Gilis, Šlioma Re-
dza, Mendelis Gindelmanas, Berelis 
Šalmanas, Aronas Michelis, Idalja 
Perstokas, Aronas Prismanas, Hiršas 
Šeiferis, Abraomas Vernelis ir Šaja 
Faiviševičius.

XIX amžiuje nauji namai buvo 
statomi skersai sklypo, vienu ilguo-
ju fasadu atsukti į gatvę. Jie buvo 
didesni nei XVII–XVIII a. namai, 
dviejų galų su skiedromis arba lente-
lėmis dengtais pusvalminiais, vėliau 
– dvišlaičiais, stogais, virš kurių kilo 
mūriniai kaminai. XIX a. antroje pu-
sėje–XX a. pradžioje žemės sklypus 
pradėjus skaidyti į mažesnes posesi-
jas, namus imta statyti ir pietiniame 
posesijų pakraštyje palei Odminių 
(F. Janušio) gatvę, buvusioje daržų 
žemėje. Pirmieji namai šioje dalyje 
atsirado karinės įgulos sklype. Vie-
name iš jų apsigyveno 1895 m. į Kre-
tingą atsikėlęs varpininkas, lietuviš-
kos spaudos bendradarbis, istorikas, 
literatas, pirmosios lietuviškos astro-
nomijos knygos autorius, gydytojas 
Feliksas Janušis, 1899 m. rugpjūčio 
8 d. Palangoje dalyvavęs pirmajame 
viešame lietuviškame vaidinime.

1889 metų vasarą kilęs didelis gaisras 
nusiaubė gatvės pradžioje stovėjusius 
namus. Ugnis nepasigailėjo ir evange-
likų liuteronų bendruomenės pastatų. 
Bažnyčios griuvėsius teko nugriauti, o 
prieglaudos vietoje bendruomenė tais 
pačiais 1889 m. pasistatė vienaukštį 
tinkuoto mūro namą, kuriame įsiren-
gė laikinuosius maldos namus.

Kunigo Johano Štraumano pa-
stangomis vietoje sudegusios 1897–
1899 m. buvo pastatyta nauja neo-
gotikinė akmenų mūro bažnyčia. 

(Nukelta į 6 p.)Nuotr. iš Kretingos muziejaus rinkinių.



Švyturys    2019 m. balandžio 13 d., šeštadienis 6

Švyturio laikraštiswww.svyturiolaikrastis.lt

Jos statybą rėmė Rusijos ir Vokietijos 
evangelikų liuteronų bendruome-
nės, Kuršo gubernijos tikintieji, Prū-
sijos karalius Vilhelmas II. Aukomis 
prisidėjo kitų konfesijų kretingiškiai: 
katalikas grafas Aleksandras Tiške-
vičius dovanojo statybinę medieną, 
o žydų bendruomenė surinko pini-
gų spalvotiems vitražams įsigyti.

Viename iš namų, stovėjusių už 
evangelikų liuteronų bažnyčios, 
Kauno gubernijos valdyba 1908 m. 
atidarė rusišką Kretingos II valdinę 
liaudies mokyklą. Joje daugiausia 
mokėsi mergaitės, todėl 1912 m. 
švietimo įstaiga buvo pertvarkyta į 
trijų skyrių valdinę vienklasę mer-
gaičių liaudies mokyklą. Joje mo-
kymas vyko rusų kalba, o 1913 m. 
mokyklą lankė 60 mergaičių.

Apie 1910 m. Kęstučio gatvėje 
gydytojas Feliksas Janušis pasista-
tė neogotikinį mūrinį gyvenamą-
jį namą, kurio projektas 1909 m. 
buvo parengtas Kuršo gubernijos 
administracijoje.

Kaizerinės Vokietijos kariuome-
nei 1915 m. pavasarį užėmus Kretin-
gą, mieste liko pasitraukti nespėjusių 
carinės Rusijos kariškių, kurie bandė 
slapstytis pas pažįstamus mieste-
lėnus netoli kareivinių. Už kazoko 
slėpimą vokiečių kareiviai gegužės 
mėnesį padegė Kumpono namą, 
nuo kurio persimetusi ugnis supleš-
kino 13 namų Gargždų (Kęstučio) ir 
Kartenos (Vytauto) gatvėse. Jie buvo 
atstatyti tik atkūrus Lietuvos valsty-
bę, tarp 1925–1930 metų.

Tarp Borumų sodybos ir rusų 
kareivinių stovėjęs medinis namas 
1918 m. gruodžio–1919 m. sausio 
mėnesiais tapo Kretingos krašte 
kunkuliavusio politinio gyvenimo 
epicentru. Jame įsikūrė Kretingos 
apskrities revoliucinis komitetas, 
kuriam vadovavo buvęs carinės 
Rusijos karininkas Vladas Balsys. Šį 
revoliucinių socialistų liaudininkų 
remiamą komitetą sudarė Lietuvos 
Valstybės Tarybą pripažinti nesutin-
kantys Kretingos apskrities valsčių 
atstovai, atsisakę 1918 m. gruodžio 
5 d. Kretingoje sušauktame vals-
čių komitetų suvažiavime išsirinkti 
Laikinajai Vyriausybei atskaitingą 
Kretingos apskrities komitetą. 1919 
metų pradžioje subūrus Kretingos 
komendantūros kuopą, vokiečių re-
miami kariai savanoriai sausio 25 d. 
revoliucinį komitetą ir jo miliciją iš-
vaikė, o valdžią perdavė Laikinosios 
Vyriausybės paskirtam apskrities 
viršininkui Vladui Pryšmantui.

Minint Lietuvos nepriklausomy-
bės 10-metį ir pasitinkant Vytauto 
Didžiojo mirties 500-ąsias metines, 
miesto savivaldybė apie 1928–1930 
m. Gargždų gatvę pavadino didžiojo 
Lietuvos kunigaikščio Kęstučio var-
du, o Gargždų vardas buvo suteiktas 
naujai gatvei, nutiestai prie miesto 
prijungtoje Kluonalių kaimo dalyje. 
Kęstučio gatvė tarpukariu buvo pra-
tęsta palei pietinį miesto žvyrduobės 
pakraštį iki pat sankryžos su J. Ja-
blonskio gatve ir nuo to laiko jos ilgis 
siekia 850 metrų.

Tarpukariu ir pokario metais 

Gatvės pradžia nuo gaisrinės bokšto. Adolfinos Petrauskienės nuotr., 
1965 m.

Buvęs mergaičių liaudies mokyklos (1908–1915 m.), vidurinės moky-
klos (1928–1931 m.) ir vidurinės mokyklos bendrabučio (1945–1965 
m.) pastatas. Albino Kardoko nuotr., 1962 m.

Mergaičių liaudies mokyklos mokytoja Zinaida drobenko-Tarasiuk su mokinė-
mis (iš kairės) delfina Norvilaite (sėdi), Margarita Cibulskaja, Genovaite Žą-
sinauskaite, Sofija Tutlaite ir Tekle Beniušyte. Alfonso Survilos nuotr., 1912 m.

Kęstučio gatvės pradžioje, dešinėje 
pusėje, vienas šalia kito stovėjo šeši 
nedideli vienaukščiai mūriniai ir 
mediniai namai dvišlaičiais stogais. 
Juose veikė žydų prekybininkų gy-
venamosios ir komercinės patalpos. 
Kampe su Žemaičių gatve gyveno 
Sie Rašas, vertęsis autobusų nuoma. 
Jo namo kampas nuo aikštės pusės 
buvęs nuklembtas įrengiant įėjimą 
į komercines patalpas. Sovietmečiu 
jame gyveno naujieji savininkai bei 
veikė mėsos parduotuvė. Po 1965 m. 
šio pastato ir šalia stovėjusio namo 
nebeliko.

Kairėje gatvės pusėje esantį evan-
gelikų liuteronų laikinųjų maldos 
namų pastatą bendruomenė nuo-
mojo valdinėms įstaigoms. Tarpu-
kariu jame veikė Kretingos pašto 
ir telegrafo įstaiga, o palėpėje buvo 
įrengtas pašto viršininko butas. Įs-
taigoje 1924 m. dirbo 11 tarnautojų: 
viršininkas, 6 valdininkai, 2 laiška-
nešiai, sargas-vežėjas ir telefono-tele-
grafo prižiūrėtojas.

Išplitus telefono ryšiui, prie įstai-
gos buvo atidaryta Telefonų stotis. 
Jos abonentais pirmiausia tapo tele-

fonizuotos valdinės ir savivaldybių 
įstaigos, o vėliau telefono ryšį galėjo 
įsivesti į namus valdininkai, versli-
ninkai ir kiti miestiečiai. 1922 me-
tais mieste buvo 33, o 1939 m. – 114 
abonentinių numerių. Viešas telefo-
nas pokalbiams veikė pašto skyriuje 
ir geležinkelio stotyje.

Apie 1925–1928 m. tame pačiame 
pastate šalia pašto ir telegrafo įstaigos 
glaudėsi Kretingos apskrities virši-
ninko įstaiga. Apie 1929 m. paštas ir 
telegrafas buvo iškelti į Vytauto ga-
tvę, o 1935 m. vėl grąžinti į Kęstučio 
gatvę. Apskrities viršininko įstaiga 
1929 m. išsikėlė į Ūkio banko pas-
tatą, o pašto viršininko butas buvo 
perkeltas į F. Janušio gatvėje išsinuo-
motas patalpas.

Pokariu paštas ir telefono stotis vei-
kė atskirai, nors buvo įsikūrę viename 
pastate. Paštas su telegrafu buvo pava-
dintas Ryšių kontora. Joje 1947 m. dir-
bo viršininkas, veikė pašto perlaidų ir 
laikraščių skyrius, telegrafas, specialus 
vyriausybinis ryšys, radijo mazgas ir 
linijų apylinkė. Kretingos miesto tele-
fono stotis turėjo 160 abonentų. Iš jų 
141 telefono aparatas veikė valdinėse 

įstaigose, o 19 – valstybės pareigūnų 
ir tarnautojų butuose.

Atstatant per karą sudegusį mies-
to centrą, naujam pašto ir telefono 
stoties pastatui 1959 m. vieta buvo 
parinkta prie Tarybų (Rotušės) aikš-
tės, šalia evangelikų liuteronų bažny-
čios. Nugriovus čia stovėjusį medinį 
namą, 1964 m. pastatytas mūrinis 
pastatas, į kurį persikėlė Ryšių maz-
gu vadinamas paštas ir Linijiniu 
techniniu cechu pavadinta telefono 
stotis.

Senajame pašto pastate, kurį 
po karo valstybė nacionalizavo, 
nuo 1965 m. gyveno ryšių mazgo 
darbuotojų šeimos. Nuo 1989 m. 
avariniu pripažintas pastatas tapo 
nenaudojamas, valdžia ruošėsi jį 
nugriauti, kadangi trukdė praplėsti 
Kęstučio gatvę. Įgyvendinant resti-
tucijos aktą, mainais už miestui Vy-
tauto gatvėje paliktą buvusį evange-
likų liuteronų bažnyčios klebonijos 
pastatą, rajono savivaldybė namą 
1992–1993 m. restauravo ir grąžino 
evangelikų liuteronų bendruome-
nei. Jame bendruomenė įsirengė 
parapijos namus.

Už evangelikų liuteronų sklypo 
stovėjo 4 mediniai, vienaukščiai, 
stačiakampio plano, dvigaliai namai 
dvišlaičiais stogais, o į šiaurę nuo jų 
plytėjo sodai. Pirmasis namas dar iki 
1935 m. buvo nugriautas ir nebeat-
statytas. Į šiaurę nuo jo, atokiau nuo 
gatvės, sodų pakraštyje stovėjo nedi-
delis Stasės Vinkienės namas, kuria-
me 1942 m. gimė ir augo gydytojas, 

diplomatas, visuomenės ir politinis 
veikėjas, Lietuvos Respublikos Sei-
mo narys Antanas Vinkus.

Antrasis namas, kuriame prieš 
Pirmąjį pasaulinį karą veikė rusiška 
mergaičių pradinė mokykla, tar-
pukariu ir pokariu taip pat naudo-
tas švietimui. Jame 1928–1931 m. 
veikė Kretingos vidurinė mokykla, 
1937–1939 m. glaudėsi šešiametės 
pradžios mokyklos klasės, o po-
kariu buvo įkurtas vidurinės mo-
kyklos bendrabutis. Už šio namo 
stovėjo pradžios mokyklų moky-
tojo Serafimo Pugačiuko, o toliau 
– Petro Ruikio namas. Pastarajame 
patalpas savo būstinei tarpukariu 
nuomojosi apskrities žemės tvarky-
tojas, vėliau – apskrities agronomas. 
Šie pastatai 1965 m. buvo nugriauti, 
o jų kiemų ir sodų vietoje išdygo 3 
daugiabučiai daugiaaukščiai gyve-
namieji namai.

Priešais juos kitapus gatvės tebe-
stovi gydytojo Felikso Janušio staty-
tas raudonų plytų mūro istorizmo 
epochos architektūros namas, kre-
tingiškių labiau žinomas Pionierių 
arba Moksleivių namų vardu. Šiame 
name užaugo vyriausioji gydytojo 
dukra Liucija, tapusi žymia žurnalis-
te, rašytoja ir vertėja Liūne Janušyte, 
gimė ir augo jos seserys Felicija ir 
Marija.

(Pabaiga kitame numeryje)

Julius KANARSKAS
Istorikas, Kretingos muziejus

Žvilgsnis į kęstučio gatvės istoriją
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Mokytojo Serafimo Pugačiuko namas. Adolfinos Petrauskienės nuotr., 
1965 m.


