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Vietos gyventojai akmenį laikė 

ypatingu, kadangi daugiau tokio 
dydžio riedulių apylinkėje nėra. 
Tai natūralus, balkšvas, netaisy-
klingos formos, 5,2 m ilgio ir 4 
m pločio granitas, kurio pietinis 
šonas status, 1,65 m aukščio, kiti 
nuolaidesni. Akmens viršuje yra 
negilus 1,6 x 1,2 m dydžio įdu-
bimas. Esą, jis atsirado į riedu-
lį trenkus perkūnui ir nuskėlus 
nuo jo atplaišą, kuri gulėjusi šalia 
akmens. 1958 metais ūkininkas 
Pranas Balsevičius akmens pašo-
nėje iškasė duobę ir nustatė, kad 
akmens apačia yra 1,80 m gylyje 
nuo žemės paviršiaus.

Padavimas mena, kad akmenį 
nešė velnias, bet užgiedojus pir-
miesiems gaidžiams pametė. Pa-
sak kito padavimo, riedulį nešusi 
ragana, o pametė sutikusi velnią. 
Senieji kačaitiškiai pasakojo, kad 
prie akmens sutemus klaidino: 
praeivis ilgai klaidžiodavo aplin-
kui, kol susivokdavęs, kur esąs. 

Prie akmens žmonės rasdavo 
medžio anglių, todėl buvo mano-
ma, kad čia buvęs pagonių auku-
ras, prie kurio kuršiai atlikdavo 
senovės baltų tikėjimo apeigas ir 
aukodavo aukas savo dievams.

Be to, kaime sklandė gandas, 
kad iš Lietuvos vejami švedų ar 
prancūzų kariai po akmeniu už-
kasė karo žygių metu prisiplėštus 
turtus. Todėl ne vienas drąsuolis 
ėjo jų ieškoti, bet nieko nerado.

Prieš karą stambiausias kaimo 
ūkininkas buvo Ignas Kumponas, 
valdęs 35,93 ha žemės. Pirmosios 
sovietų okupacijos metais naujo-
ji valdžia jam paliko dirbti 30 ha, 
o likusius 5,93 ha perdavė Žemės 
fondui. 

Pasibaigus Antrajam pasauli-
niam karui, gretimame Žutautų 
miške būrėsi Žemaičių apygardos 
Kardo rinktinės Kartenos kuopos 
partizanai. Iš miškan pasitrauku-
sių ir partizanais tapusių kaimo 
vyrų 1950 m. spalio 16 d. Žutautų 
miške žuvo 28-erių Petras Jonaus-
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kas. 1948 metais buvo suimti ir 25 
metams lagerio nuteisti partizanų 
ryšininkai Steponas Balsevičius, 
Jonas Martinkus-„Šaltinis“ ir 
Ignas Mažonis.

Kačaičiuose šalia Žutautų miš-
ko buvusi įrengta žeminė, kurioje 
pavojaus metu prieglobstį ras-
davo keli partizanai. Išdavikams 
apie ją pranešus MGB (Valstybės 
saugumo ministerijos) Kartenos 
valsčiaus poskyriui, 1949 m. va-
sario 11 d. slėptuvę, kurioje buvo 
apsistoję 3 Buganto (Kartenos) 
kuopos partizanai, apsupo 15-ka 
MGB vidaus kariuomenės 24-ojo 
šaulių pulko kareivių ir Kartenos 
valsčiaus stribų. Apsuptiesiems 
atsisakius pasiduoti, į slėptuvę 
stribai įmetė tris surištas grana-
tas, nuo kurių žuvo kuopos vadas 
Vladas Lukauskas-Prutenis ir jo 
brolis Vytautas Lukauskas-Plienas 
iš Žutautų kaimo bei neatpažintas 
partizanas.

Vykstant masiniam gyvento-
jų trėmimui, iš kaimo į Rusijos 
gilumą ištremti 22 žmonės. Tai 
buvo stambių ūkininkų, partiza-
nų rėmėjų ar artimųjų šeimos. Per 
pirmąjį trėmimą 1948 m. gegužės 

22 d. į Krasnojarsko kraštą išvež-
ti Ignas Kumponas su seserimi 
Magdalena Kumponaite, žmona 
Barbora (abi mirė tremtyje), sūnu-
mi Ignu ir Julius Butkus su motina 
Elzbieta, žmona Kazimiera, dukra 
Adele. Antrojo trėmimo metu į 
tą patį kraštą 1949 m. kovo 25 d. 
ištremti Steponas Balsevičius su 
žmona Karolina, dukromis Justi-
na ir Karolina, Jono Martinkaus 
žmona Katryna su vaikais Birute 
ir Jonu, Igno Mažonio žmona Ka-
rolina, dukterys Genė, Abrozina, 
Kazimieras, sūnus Leonas bei Sta-
sė Šeputienė su dukra Irena. 

Pokariu vykusi kolektyvinės 
ūkio sistemos plėtra ir melioracija 
kaimo sodybas nušlavė nuo žemės 
paviršiaus, o jų gyventojai išsi-
kėlė į gretimus Budrius bei kitas 
gyvenvietes. Pasiliko tik kryžius 
prie Žilinskių sodybos, piliakalnis, 
Didysis akmuo, senosios kapinės 
su koplytėle bei koplytstulpiu ir 
netoli jų stovintis mūrinis kolūkio 
ūkinis pastatas. Lietuvos Aukš-
čiausiosios Tarybos prezidiumo 
nutarimu kaimas 1986 m. buvo iš-
brauktas iš apskaitinių duomenų.

Panaikintų Kačaičių žemė iš pra-
džių buvo priskirta Baublių kaimui. 
Prasidėjus Atgimimui buvę gyven-
tojai 1989 m. atstatė prie pagrindi-
nės gatvės stovėjusį monumentalų 
kryžių. Vykstant kolūkio turto pri-
vatizacijai, fermų pastatą už čekius 
išsipirko Pranas Slušnys, perdavęs 
jį ūkininkauti pasiryžusiam sūnui 
Benediktui Slušniui. Šis 1992 m. 
tapo pirmuoju sunaikinto kaimo 
naujakuriu, o vėliau sodybą kaima-
vietėje pasistatė Kačaičiuose ūki-
ninkaujantis verslininkas Irvingas 
Paulauskas. 

Prieš keletą metų Kačaičių žemė 
buvo prijungta prie Budrių, o sie-
kiant išsaugoti senąjį vietovardį 
kaimavietės laukus kertantis kelias 
pavadintas Kačaičių gatve.

Julius KANARSKAS
 Istorikas, Kretingos muziejus

Meilę gamtai išreiškė sodindami medelius
Irma ANTANAITYTĖ

Praėjusį šeštadienį Kretingos rajono gyventojai aktyviai dalyvavo miškinin-
kų organizuotame „Miškasodyje“ bei Kretingos miesto seniūnijos surengtoje 
talkoje.

„Nacionaliniame miškasodyje“ dalyvavo apie 80 rajono gyventojų. Pir-
mąjį medelį čia pasodino ir susirinkusiuosius palaimino pranciškonas 
brolis Bernardas. 

Atkūrė 1,5 ha miško
Į jau 4-tus metus LR Aplin-

kos ministerijos ir VĮ Valsty-
binių miškų urėdijos (VMU) 
organizuojamą „Nacionalinį 
miškasodį 2019“ susirinko apie 
80 dalyvių: skautų, mokinių, 
ugniagesių ir t. t. „Daugiausia 
buvo kretingiškių šeimų, kai 
kurios – su mažais vaikais. Yra 
šeimų, dalyvaujančių kiekvie-
nais metais, iš anksto papra-

šančių, kad neužmirštume jų ir 
vėl pakviesti. Šiemet jauniausiai 
miško sodintojai buvo 2 metu-
kai. Miško sodinimas kartu su 
vaikais – pats geriausias meilės 
gamtai pavyzdys“, – gyventojų 
iniciatyvumu pasidžiaugė VMU 
Kretingos regioninio padalinio 
miško auginimo specialistė Gra-
žina Banienė. 

Renginio metu, anot G. Ba-
nienės, buvo atkurta 1,5 ha 
Joskaudų miško Darbėnų gi-

rininkijoje, pirmąjį medelį čia 
pasodino ir susirinkusiuosius 
palaimino pranciškonas brolis 
Bernardas. Po beveik 2 valan-
das trukusio miško sodinimo 
pasieniečiai ir miškininkai vi-
sus vaišino koše, kiekvienam 
prisidėjusiam prie gamtos puo-
selėjimo buvo įteikta padėka. 
„Kad Lietuvoje oštų miškas, 
kad miške visiems būtų gera“, 
– toks buvo miškasodžio šūkis.
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