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MŪSŲ KRAŠTO KAIMAI

kačaičiai. kaimas prie dviejų kartenalių
Pietinėje dabartinio Budrių kaimo žemių dalyje, esančioje į pietus-pietvakarius nuo Tvenkinio gatvės, prieš pusę amžiaus dar stovėjo vieno 

seniausių Žalgirio seniūnijoje kačaičių kaimo sodybos. Šiandien kaimo nebėra, o jį ženklina Budrių kaimo kačaičių gatvė, prie kurios stūkso 
atgimimo laikais atstatytas monumentalus kaimo kryžius. kaimavietėje yra pora sodybų, o prie kartenalės i upelio rymo senosios kapinės, 
kuriose amžinam poilsiui atgulė senieji išnykusio kaimo gyventojai.

kačaičių (Качайце) kaimas XiX a. antroje pusėje. Fragmentas iš 1872 metais rusijos ka-
riuomenės generalinio štabo išleisto kretingos apylinkių žemėlapio.

kačaičių piliakalnis, vad. Pilale. vaizdas skrydyje iš šiaurės pusės. romo Jarockio nuotr., 
2003 m. iš portalo „lietuvos piliakalniai“ (www.piliakalniai.lt).

didysis akmuo (kūlis). Juliaus kanarsko 
nuotr., 1984 m. iš kretingos muziejaus iko-
nografijos rinkinio.

Kačaičiuose rastas gludintas akmens kirvis 
keturkampe pentimi leidžia teigti, kad pirmie-
ji žmonės kaimo žemėje prie Kartenalės I ir II 
upelių santakos apsigyveno prieš 3–4 tūkstan-
čius metų. Ryškesnius materialinės kultūros 
pėdsakus paliko I tūkstantmečio po Kristaus 
antroje pusėje–XIII amžiuje gyvenusi kuršių 
bendruomenė, prie upelių santakos įsirengusi 
piliakalnį.

Piliakalnis būdingas gerai įtvirtintoms ne-
didelėms IX–XIII amžių kuršių gynybinėms 
pilims. Iš rytų ir šiaurės pusių ją saugojo pla-
tus Kartenalės I ir II upelių santakos slėnis, o 
vakarų pusėje – gili ledynų tirpsmo išgraužta 
griova. Pilies aikštelė trikampė, iki 30 m ilgio ir 
20 m pločio. Palei jos pietinį kraštą buvo supil-
tas tiesus 23 m ilgio ir 20 m pločio gynybinis 
pylimas, už kurio iškastas 5 m pločio apsaugi-
nis griovys. Į pietus nuo pylimo buvo 23x10 m 
dydžio priešpilis, saugojęs pilį nuo aukštumos 
pusės, iš kurios priešui buvo lengviausia užpul-
ti. Nuo aukštumos jį saugojo 36 m ilgio ir 14 m 
pločio puslankiu išlenktas gynybinis pylimas ir 
48 m ilgio, 9 m pločio ir 2 m gylio griovys.

Ant gynybinių pylimų stovėjo medinės už-
tvaros, o pilies kieme palei pylimą – medinis 
gyvenamasis pastatas. Manoma, kad jame gy-
veno pilies apygardos vadas ir jo kariauna. Kiti 
bendruomenės nariai – žemdirbiai, amatinin-
kai, pirkliai – buvo įsikūrę už priešpilio stovėju-
sioje gyvenvietėje. Artėjant priešui, gyvenvietės 
ir pilies gyventojai gintis rinkdavosi į priešpilį. 
Piliakalnio tyrinėjimai liudija, kad pilis degė 
tris sykius. Po pirmųjų gaisrų bendruomenė 
ją atstatė, o pylimus paaukštino supildama virš 
degėsių naują smėlio sluoksnį. Po trečiojo gais-
ro pilis nebeatstatyta.

Piliakalnis yra dviejų Kartenale vadinamų 
upelių santakoje, todėl tikėtina, kad ant jo sto-
vėjusi Kuršo vyskupo Henriko 1253 m. balan-
džio 5 d. rašte minima Cartine (Kartinės) pilis. 
Tačiau istorikai šį vardą tradiciškai sieja su Kar-
tenos piliakalniu. Istorikas Tomas Baranaus-
kas ant Kačaičių piliakalnio bando lokalizuoti 
tame pačiame rašte minimą Ducinės pilį. Jis 
mano, kad senąjį vietovardį išsaugojo Ducinės 
(Docėne) vietovė, esanti šiaurinėje kaimo daly-
je, abipus Kartenalės I upelio.

Vietos gyventojai piliakalnį vadina Pilale 
(Pėlale), pasakoja, kad ją supylė čia įsitvirtinę 
švedai. Vejami iš Lietuvos jie piliakalnyje užka-
sė prisiplėštą turtą, o slėptuvių vietas pažymėjo 
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plane. Atradę šį planą, į Kačaičius, esą, bandė 
atvykti grupė švedų lobių ieškotojų. Tačiau 
kilus didžiuliam potvyniui ištvinusi Minija 
nunešė visus tiltus, todėl švedams nepavyko 
pasiekti piliakalnio, o užburtieji turtai pasiliko 
amžiams jo požemiuose.

Kiti padavimai mena, kad Pilalėje vaidenasi, 
pasirodo įvairios šmėklos. Praeiviai ne kartą 
nakties metu matė iš jos išjojančius ginkluotus 
raitelius, kurie nužvangėdavo šlaitais į pakalnę 
ir joje pranykdavo. Todėl sutemus keliauninkai 
vengdavo pro piliakalnį eiti ar važiuoti.

Manoma, kad pilį pasistačiusios kuršių ben-
druomenės nariai buvo laidojami Kartenalės I 
dešiniajame krante veikusiame kapinyne, kuris 
seniau priklausė išnykusiam Gudų (Gudgalių) 
kaimui.

Kačaičiais pavadintas žemaičių žemdirbių 
kaimas susiformavo Valakų reformos metu, 
XVI a. antroje pusėje. Manoma, kad nausė-
dijos pavadinimas kilo iš pirmojo naujakurio 
Kačio (vard. Kačys) vardo. Jo sūnūs ir vaikai-
čiai gavo Kačaičių pavardę, kuri virto bendri-
niu gyvenvietės pavadinimu.

Planinė Kačaičių struktūra būdinga tipi-
niams valakiniams-gatviniams kaimams. Jo 
dirbama žemė buvusi padalinta į 3 didelius 
laukus, išskirstytus rėžiais. Centriniame lauke 
palei pagrindinę gatvę buvo sukeltos ar naujai 

pastatytos visos valstiečių sodybos, kurių na-
mai (trobos) ir svirnai (klėtys) stovėjo pietinėje, 
o tvartai (kūtės), kluonai (jaujos) ir kiti ūkiniai 
pastatai – vakarinėje pusėje.

Šiaurinėje-šiaurės vakarinėje kaimo daly-
je driekėsi su Budriais, Nausodžiu ir Gudais 
(Gudgaliais) besiribojančios bendrosios gany-
klos. Kita ganyklų dalis ir miškas plytėjo pieti-
nėje kaimo dalyje, abipus Kartenalės II upelio, 
Braukliškėmis vadintoje vietovėje.

Kačaitiškiai buvo Kartenos dvaro baudžiau-
ninkais. Iš pradžių lažą jie ėjo Kartenoje, XVII–
XVIII a. – Mišučių, o XIX a. – Lukauskių 
dvare. 1718 metais kaimo gyventojas Andrius 
Ivanauskas skundėsi Mišučių dvaro savininkui 
Kazimierui Jonui Sapiegai, kad dvaro adminis-
tratorius T. Arbašauskas liepęs jam išimti bei 
dvarui atiduoti klėties duris ir kol pastatas sto-
vėjo be durų, jis patyręs nemažai nuostolių. Be 
to, administratorius negyvai rimbu nuplakęs jo 
kiaules. T. Arbašauskas teisinosi, kad duris A. 
Ivanauskas savavališkai buvo parsinešęs iš dva-
rui priklausančio apgriuvusio pastato, o kiaulės 
buvo įnikusios knaisioti dvaro javų lauką. Jis 
sutiko apmokėti dalį valstiečio patirtų nuosto-
lių, šiam pateikus sąskaitą ir prisiekus teisme.

Visi kaimiečiai buvo katalikai, lankę Kar-
tenos Švč. Mergelės Marijos ėmimo į dangų 
bažnyčią. Apie 1753–1763 metus Budriuose 
pastačius koplyčią ir įsteigus Kartenos bažny-
čios filiją, joje kaimo gyventojai galėjo krikštyti 
vaikus, išlydėti mirusius artimuosius.

Mirusiuosius iki XVIII a. pabaigos laido-
jo šalia gyvenvietės kairiajame Kartenalės 

I krante nuo XVI a. veikusiose kapinėse. 
Daugiausia čia atgulė nuo maro mirusių 
žemdirbių, dėl to jos vadinamos Maro kape-
liais. Nuo XVIII a. pabaigos pradėjus laidoti 
Kartenos parapijos, o nuo XX a. pradžios 
– Budrių filijos, kapinėse, Maro kapeliuose 
retsykiais laidodavo savižudžius, nekrikšty-
tais mirusius kūdikius, užkrečiamųjų ligų 
epidemijų aukas.

Kaimo pietvakariniame pakraštyje už abiejų 
Kartenalių santakos miško ir ganyklų žemėje 
XVIII a. susiformavo Mažųjų Kačaičių užu-
sienis – kelių vienkieminių sodybų nausėdija. 
1846 metais joje gyveno 2, o kaime – 12 vals-
tiečių šeimų. 1861 metais Kačaičiuose buvo 
13 kiemų ir 171 gyventojas, o Mažuosiuose 
Kačaičiuose prie Kartenalės II upelio jau sto-
vėjo vandens malūnas. Panaikinus baudžiavą, 
Mažųjų Kačaičių žemę Mišučių dvaro savinin-
kai priskyrė prie kuriamo Notiškės palivarko, 
kurio sodybą pastatė šalia vandens malūno.

Vykdant pobaudžiavines reformas, valstie-
čiai išsipirko iš dvaro dirbamą žemę ir išsirinko 
luominę savivaldą. Kačaičių kaimas, kuriame 
1872 m. buvo jau 16 ūkių, nuo 1861 m. pri-
klausė Kartenos valsčiaus Mišučių seniūnijai. 
Atidalinant kaimo ir Lukauskių dvaro žemes, 
matininkas Teodoras Hesė jas išmatavo, išda-
lino sklypais ir 1884 m. birželio 3 d. parengė 
žemėnaudos planą. Jis kaimui taip pat priskyrė 
šienaujamų pievų ir miško sklypą prie Minijos 
upės, tarp Nausodžio ir Abakų kaimų, priešais 
Rubulius.

Pagal planą kaimui priklausė 448 dešimtinės 
ir 684 sieksniai (apie 490 hektarų) žemės, kurią 
valdė 16 valstiečių. Kiekvienam dalis ariamos 
žemės buvo palikta prie sodybos, o kita dalis ir 
ganyklos buvę išskirstyta rėžiais po visą kaimą. 

Tarp Kartenalės I upelio ir Budrių mieste-
lio įsikūrė stambiausi ūkininkai Pranciškus 
Armalis ir Antanas Vaišnoras. Pirmajam pri-
klausė per 38, o antrajam – per 35 dešimtines 
žemės. Į pietus nuo jų, kitapus upelio gyveno 
vargingiausias valstietis Jonas Šilys, turėjęs tik 3 
dešimtines žemės. 

Kaimo centre prie pagrindinės gatvės liko 
gyventi Juozapas Dirmeikis, Juozapas Balsevi-
čius (Leono sūnus), Juozapas Lukauskis, Pran-
ciškus Macius, Juozapas Balsevičius (Antano 
sūnus), Melitonas Mažonis, Ignotas Vaišnoras, 
o už daubos – Antanas Birkšys ir Antanas Jur-
kus. Į vakarus nuo jų ir į šiaurę nuo kapinių 
prie Kartenalės I ūkininkavo Pranciškus Vaiš-
vila ir Pranciškus Kumponas. Visi jie valdė po 
28–29 dešimtines žemės.

Vakarinėje kaimo dalyje tarp abiejų Karte-
nalių gyveno Melitonas Kumponas, o pietva-
kariniame pakraštyje, kitapus Kartenalės II 
upelio stovėjo Juozapo Drungilo sodyba. Abu 
jie valdė kiek daugiau kaip po 27 dešimtines 
žemės.

Daugėjant kaime gyventojų, XIX a. antroje 
pusėje išaugo žemdirbių ūkių. Pasak Budrių 
mokytojo Vinco Jankausko, XX a. pradžioje 
kaimo branduolį sudarė ūkininkai Antanas 
Balsevičius, pravardžiuojamas „Zuikiu“, J. Dir-
meitis, Balsevičius, J. Lukauskas, Pr. Macius, 
J. Mažonis, Ignas Vaišnoras, Pranas Butkus, 
Ignas Jurkus, Pranas Žilinskis ir Juozas Balsevi-
čius. Gudgalių vietovėje gyveno Ignas Armalis, 
Juozas Liaudinskis, Pranas Armalis, Antanas 
Armalis ir Ignas Lukauskas.
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Tarp kaimo ir Gudgalių stovėjo Igno 
Kumpono, o toliau, anapus Kartenalės 
I – Bražinskių sodyba. Palčio vietovė-
je gyveno J. Balsevičius-„Gaidys“, K. 
Macius, Kajetonas Macius-„Kajusis“, 
J. Skliūderis-„Skliūderaitis“, J. Kum-
ponas-„Kremlius“ ir Drungilai, prie 
Kartenalės I upelio – Blagnys, Vla-
das Slušnys, Antanas Slušnys, Vladas 
Jurkus, Juozas Balsevičius-„Kazu-
kas“, o Braukliškėse – A. Vasiliauskas.

Mišučių dvarininkui Jonui Mon-
girdui 1919 m. išpardavus tarp kai-
mo ir dvaro esančias žemes, jose 
įsikūrė Vladas Jurkus, Pranas Ke-
blys, Leonas Kniūkšta, Braudė, Alf. 
Jurkus, Karčauskas-„Kaimynėlis“, 
Jonas Kumponas-„Amerikonas“ ir 
Antanas Viršilas.

1915 metais kaime buvo 25 sody-
bos, 1923 m. – 29 ūkiai ir 186 gyven-
tojai, o Kačaičiai priklausė Budrių 
seniūnijai. Vykdant Lietuvos žemės 
reformą, valdžios atsiųstas matinin-
kas Aleksandras Dikčius 1934 me-
tais kaimą išskirstė į vienkieminius 
ūkius. Reformos metu prie kaimo 
buvo prijungta dalis Notiškės ir 
Lukauskių dvarų žemių, tarp ku-
rių buvo ir Lukauskių dvarininkui 
Edvardui Višumirskiui priklausęs 
Kačaičių piliakalnis.  

Tarpukariu kaimui priklausė apie 
600 hektarų žemės, kurios didžiąją 
dalį sudarė dirbami laukai. Rytinia-
me pakraštyje augo miškas, o pie-
tiniame plytėjo mišku ir krūmais 
apaugusios ganyklos. Kiekvienas 
kaimo žemės lopinėlis turėjo savo 
vardą. Skirtingai nuo šių dienų ge-
ografų, Kartenalės I upelį kačaitiš-
kiai laikė pagrindine upe ir vadino 
Didžiąja Kartenale. Piliakalnio pa-
pėdėje, anot jų, į Didžiąją Kartenalę 
įtekėjo Braukliškių Kartenalė, kurią 
šių dienų geografai laiko pagrindine 
upe, bet kažkodėl vadina Kartenale 
II. Šį upelį kačaitiškiai dar vadino ir 
Mažąja Kartenale, o iš Braukliškių 
pievų tekantį intaką – Pasmailupiu, 
Smailupiu. Vėliau upelį imta vadinti 
Alksnupiu, o Braukliškių pievose iš-
augusį mišką – Alksna.

Gatvinio kaimo centrinė dalis su 
sodybomis ir 10 ha ariamos žemės 
buvo vadinama Sodybų rėžiais. Jos 
šiaurinėje dalyje prie kelio nuo seno 
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senosios kaimo kapinės – Maro kapeliai. vaizdas iš pietų pusės. Juozo Mickevičiaus nuotr., 1959 m. iš kretin-
gos muziejaus ikonografijos rinkinio.

koplytstulpis senosiose kapinėse. 
Juliaus kanarsko nuotr., 1991 m. 
iš kretingos muziejaus ikonografi-
jos rinkinio.

Medinės šventųjų skulptūros (iš dešinės į kairę: Marija Maloningoji, 
Marija, karalaitė, rūpintojėlis) iš kapinių koplytėlės ir koplytstulpio. 
Juozo Mickevičiaus nuotr., 1972 m. iš kretingos muziejaus ikonografijos 
rinkinio.

valakinis-gatvinis kaimas (kairėje) ir lietuvos žemės reformos metu į vienkiemius 1934 m. išskirstytas kaimas. 
Fragmentai iš 1915 m. vokietijos ir po 1936 m. lietuvos karo topografų parengtų kartenos–kretingos apylin-
kių žemėlapių.

stovėjo monumentalus kryžius, sau-
gojęs kaimą nuo nelaimių. Gyven-
vietės centre abipus Pr. Balsevičiaus 
ūkio buvo 5 ha dirbamos žemės 
sklypas, vadintas Kleciais (Klecē). Už 
puskilometrio driekėsi Vidaus lau-
kais vadinamas 10 ha ariamos žemės 
laukas, o į šiaurę nuo sodybų prasi-
dėjo Platysis (Platesis) – nedidelis, 2 
ha ariamos žemės rėžis.

Šiauriniame pakraštyje prie Bu-
drių–Nausodžio kelio 20 ha apėmė 
Papjaunėmis vadinamos pievos, 
kurios ribojosi su Nausodžio kaimu. 
Jose buvo Briedgauriu (Breidgauris) 
vadinamas 2 ha ariamos žemės rėžis, 
apie pusės hektaro dydžio Bendrine 
vadinta pieva ir Uodegelė (Oudega-
lė) – pievų kertė prie pat minėto ke-
lio. Šalia Papjaunių 10 ha plote ply-
tėjo Apluokų rėžiais (Aploukrėžē) 
vadinama ariama žemė bei hektaras 
šilais apaugusios žemės, pavadintos 
Šileliu. Abipus Kartenalės I upelio 
buvo 3,5 ha ariamos žemės sklypas, 
vadintas Ducine (Docėne).

Šiaurės vakarinis pakraštys, esan-
tis už Kartenalės I upelio, vadintas 
Gudgaliais (Godgalē), o kadagiais 
apaugusios ganomos pakrantės 
– Gudgalio ganyklėle (Godgale 
ganyklāle). Šiedu vietovardžiai pri-
minė anksčiau čia buvusį Gudgalių 
(Gudų) kaimą, sunaikintą per po-
baudžiavinę žemės reformą. Ties 
pačia riba su Gudgaliais driekėsi 4 
ha dydžio Patorinis rėžis. Apie 20 

ha dydžio šiaurės vakarinė-vakarinė 
ariamų žemių dalis vadinta Žvizdru 
(Žvezdros).

Prie kelio į Raguviškius 3 ha plo-
te driekėsi ariama žemė, vadinama 
Blagnienės atkalnėmis, o kitapus 
Kartenalės I upelio žiojėjo didelė 
žvyrduobė. Per upelį buvęs nutiestas 
medinis tiltas, kurį žmonės pavadi-
no Panarska. Esą, jis tokį keistą vardą 
gavęs dėl to, kad sykį tiltu važiavęs 
žmogus netikėtai įlūžo ir paniro į 
upę. Panarkos vardą taip pat gavo 
šalia tilto bei kelio plytėjęs dirbamos 
žemės laukas.

Rytinėje kaimo dalyje buvo 2 ha 
dydžio ariama pakiluma, vadinama 
Baltkalniu, o ties riba su Lukauskių 
(Budrių) dvareliu – Galiniais laukais 
vadintas 30 ha ir Devintokais vadin-
tas 15 ha ariamos žemės sklypai. Pa-
sakojama, kad pastarąjį baudžiavos 
laikais nuomojosi vienas ūkininkas, 
kurio nelikus sklypą pasidalino šalia 
žemę dirbę kiti devyni ūkininkai.

Prie kelio į Žutautus šalia gyven-
vietės buvo Privartimi vadinamas 4 
ha ariamos žemės sklypas. Atokiau 
nuo jo pakelėje hektarą ariamos že-
mės apėmė Buivydiškė (Boivydeš-
ke), kurią iš dvaro senais laikais nuo-
mojosi žemdirbys Buivydas. Prie pat 
Lukauskių dvaro miško ir Braukliš-
kių pievų driekėsi Lūžtalė – 30 ha 
dydžio dirbamos žemės laukas.

Į pietryčius nuo gyvenvietės buvo 
nedidelis, ketvirtį hektaro apėmęs 

ariamas laukas, vadintas Jakšiu. Pi-
etrytiniame pakraštyje plytėjo miš-
ku apaugusios pievos, vadinamos 
Braukliškėmis. Jose buvo išsimė-
čiusios Pastaunyčios – viso kaimo 
ūkininkų šienaujamos pievos, stūk-
sojo Miegų kalnu vadinama aukšta 
ganoma kalvelė, o miškelyje buvo 
dirvonuojantis sklypas, vadintas 
Didžiuoju lauku. Viduryje Brau-
kliškių į Kartenalės II upelį rėmėsi 
Paberžiais vadintas 1 ha ariamos 
žemės sklypas, o į vakarus nuo jo 
buvo Paberžtviu vadinama 2 ha 
dydžio ariama ir ganyklų žemė. Pi-
etine Braukliškių puse driekėsi Pa-
torio lauku vadinta mišku apaugusi 
pieva. Į vakarus nuo Braukliškių 10 
ha plote netoli Palaivių augo Apuš-
roto (Apošrots) pušynas bei plytėjo 
Gudgalio pievos (Godalē peivas), 
kuriomis kažkada naudojosi Gud-
galių (Gudų) kaimo gyventojai.

Pietinis gyvenvietės galas buvo va-
dinamas Palčiu. Jis apėmė apie 6 ha 
dydžio žemės sklypą, kuriame gyve-
no 3 ūkininkai. Tarp Palčio ir Brau-
kliškių pievų 20 ha plote driekėsi 
Skersiniais rėžiais vadinama ariama 
žemė.

Į pietvakarius nuo gyvenvietės bu-
vęs Tarpalis – 1 ha ariamos žemės, 
tokį patį plotą užėmusi Pamarkaliu 
vadinta ganykla, o pietvakarinę dalį 
apėmė Palaivės – didžiausias kaime 
50 ha dydžio ariamos žemės laukas. 
Pietvakaris pakraštys, kuris ribojosi 
su Kalno Grikštais, buvo vadinamas 
Špogynu, kuriam teko 3 ha ariamos 
žemės.

Į vakarus nuo gatvinio kaimo so-
dybų 4 ha ariamos žemės apėmė 
Stiedis (Steidis), o 3 ha – Papušynis 
(Papošynis). Vakarinėje dalyje Kar-
tenalės I upelio pakrantės buvo va-
dinamos Padaubiais, o su slėniu su-
sisiekianti ledynmečio suformuota 
išgrauža – Didžiojo akmens dauba. 
Joje netoli upės stūkso ledynų atvilk-
tas riedulys, vadinamas Didžiuoju 
arba Ypatinguoju kūliu (akmeniu).

(Pabaiga kitame numeryje)

Julius KANARSKAS
 Istorikas, Kretingos muziejus


