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ANT AKMENOS KRANTŲ

Kartenos (Vytauto) gatvė – Kretingos miesto vartai
Nuo XVI a. pabaigos Kretinga buvo svarbus užsienio prekybos centras, į kurį nuo Kartenos parėjo vienas pagrindinių prekybos kelių, jun-

gusių Šiaurės Žemaitiją su Klaipėdos uostu. Statant 1609 m. Karolštato (Kretingos) miestą, naujos gyvenvietės teritorijoje atsidūrusi šio kelio 
atkarpa buvo pavadinta Kartenos gatve ir nešiojo šį vardą 320 metų. Pasitinkant Vytauto Didžiojo mirties 500-ąsias metines, gatvė buvo per-
vadinta šio didžiojo Lietuvos kunigaikščio vardu, kurį išlaikė iki mūsų dienų.

Kartenos gatvė 1771 metų Kretingos plane: 1) Kartenos (Vytauto) gatvė; 
2) Kartenos kelias; 3) Turgaus aikštė; 4) Vienuolyno tvenkinio (Nagevi-
čiaus) gatvė; 5) Gargždų (Kęstučio) gatvė; 6) Bažnyčios gatvė (Rotušės 
aikštės šiaurės vakarinė kraštinė); 7) Vienuolyno sodo gatvė (Rotušės 
aikštės šiaurės rytinė kraštinė); 8) Bernardinų (pranciškonų observantų) 
sodas; 9) Projektuojami naujieji miesto vartai. Fragmentas iš žemėlapio, 
saugomo Lietuvos valstybės istorijos archyve.

Kartenos gatvė 1837 m. miesto pla-
ne. Fragmentas iš žemėlapio, sau-
gomo Lietuvos valstybės istorijos 
archyve.

Gatvės vaizdas tarpukariu nuo pranciškonų bažnyčios bokšto. XX a. 4 deš. Iš Kretingos muziejaus ikonografijos rinkinio.

Gatvė prasidėjo nuo Turgaus aikš-
tės šiaurės rytinio kampo ir ėjo rytų 
kryptimi. XVII–XVIII amžiais jos 
ilgis siekė apie 290 metrų, o gatvė už-
sibaigė ties aukštu akmenų pylimu 
– miesto siena, už kurios prasidėjo 
bendrosios miesto ganyklos.

Nors detalesnio tų laikų gatvės 
aprašymo neturime, manoma, kad 
pylime buvę įrengti mediniai dvivė-
riai vartai, kurie dieną buvo atviri, o 
naktimis uždari ir saugomi sargybą 
ėjusių miesto piliečių. Karų ir maro 
epidemijų metu vartus sargyba už-
darus laikydavo ir dieną, atverdama 
juos pirkliams tik turgaus ir kitų pre-
kymečių dienomis.

1771 metų miesto planas liudija, 
kad naujus vartus rytinėje sienoje 
planuota XVIII a. paskutiniame ke-
tvirtyje įrengti tarp Kartenos (Vy-
tauto) ir Gargždų (Kęstučio) gatvių. 
Tačiau po Abiejų Tautų Respublikos 
padalijimo ir Kretingos prijungimo 
prie Rusijos imperijos, šių vartų ne-
beprireikė, o miestą juosusios ir sau-
gojusios sienos nebeliko.

Už miesto sienos gatvė jungėsi su 
Kartenos keliu, į kurį miesto gany-
klose įsiliejo Gargždų kelias (dabar-
tinė – J. Jablonskio gatvė).

Kuriantis Karolštato miestui, jį 
projektavę matininkai abipus Kar-
tenos gatvės išmatavo 20 posesijų – 
žemės sklypų, kuriuos iš dvaro nuo-
mojosi mieste įsikūrę piliečiai. Kaip 
ir visame mieste, posesijos buvo 
vienodo dydžio, stačiakampio pla-
no, o jų kraštinių ilgio santykis siekė 
1:3. Viena trumpąja kraštine sklypai 
buvę atsukti į gatvę, kita trumpoji 
kraštinė kairėje (šiaurės) pusėje rė-
mėsi į Vienuolyno tvenkinio (V. Na-
gevičiaus) gatvę, o dešinėje (pietų) 
pusėje susisiekė su Gargždų (Kęstu-
čio) gatvės posesijomis.

Gatvės pradžioje abipus buvo dar 
dvi posesijos, į ją atsuktos ilgosio-
mis kraštinėmis. Tačiau šie sklypai 
priklausė nebe Kartenos gatvei, o 
Turgaus aikštei. 1771 metų miesto 
planas ir sklypų aprašymas liudija, 
kad Kartenos gatvės posesijos pra-
sidėjo kairėje pusėje nuo dabartinės 

Trumposios gatvės, o dešinėje – nuo 
žemės sklypo Vytauto g. 6-6A.

1771 metais iš Vilniaus vyskupo, 
kunigaikščio Ignoto Jokūbo Masals-
kio posesijas vienoje gatvės pusėje 
nuomojosi miesto piliečiai Liudvikas 
Tamošauskis, Simonas Koncevičius, 
Mikalojus Tumpis, Jonas Apanavi-
čius, Juozapas Žutautas, Tadas Bum-

bulis, Motiejus Stakanis, Melchioras 
Puškorevičius, Martynas Šimkevi-
čius, Pranciškus Puškorevičius, Jo-
kūbas Stankevičius, Domininkas 
Andruškevičius, Kazimieras Šau-
linskis, Tadas Rubinavičius, Mika-
lojus Beniušis, Teresė Čepukauskie-
nė, Antanas Kaštaunas, Martynas 
Jokūbauskis, Magdalena Mailkienė, 

kitoje gatvės pusėje – Petras Girtas, 
Juozapas Budrevičius, Domininkas 
Puškorevičius, Stanislovas Dirman-
tavičius, Jonas Mikaločius, Juozapas 
Mikaločius, Baltramiejus Mažeika, 
Izidorius Klibevičius, Mykolas Sa-
kavičius, Kasparas Šaulinskas, Mel-
chioras Nagrodzkis, Tomas Toma-
šauskis, Pranciškus Vaičekauskas 
ir Antanas Idzeliauskis. Iš jų trylika 
sklypų valdė po vieną nuomininką, 
o likusius septynis buvo išsinuomoję 
po kelis asmenis. Net 14-koje posesi-
jų buvo išnuomota statybai. Tai liu-
dija, kad gatvė dar nebuvo atstatyta 
po gaisrų, niokojusių miestą nuo 
Šiaurės karo bei jį lydėjusio Didžiojo 
1709–1711 metų maro. Dauguma 
posesijų nuomininkų vertėsi žem-
dirbyste ir turėjo dirbamos žemės 
sklypus Sūdų lauke už miesto ribų. 
Vienintelis Kasparas Šaulinskis be 
žemdirbystės užsiėmė degtinės bei 
alaus gamyba ir prekyba. 

Nuo miesto įkūrimo gatvė buvusi 
dengta akmenų grindiniu (žemaitiš-
kai – bruku), kurį grindė patys mies-
tiečiai arba jų pakviesti meistrai. Tik 
XX a. 8 dešimtmetyje bruką pakeitė 
ant grindinio paklota asfalto danga. 

Kretingai tapus carinės Rusijos da-
limi, miestas XIX a. plėtėsi į rytus ir 
pietryčius. Nauji žemės sklypai buvo 
formuojami ir dalinami nuomai bu-
vusioje miesto ganyklų žemėje abi-
pus Kartenos ir Gargždų kelių. Tarp 
1771 ir 1837 metų Kartenos gatvė 
išaugo daugiau kaip 5 kartus – iki 1,5 
km ilgio, ir tęsėsi jau iki pat dabarti-
nės kryžkelės su Melioratorių gatve. 
Senosios jos atkarpos posesijų dydis 
XIX a. ne sykį keitėsi: dalis jų buvo 
padalinta į smulkesnes, kitos apjung-
tos į stambesnes. 1837 metų plane 
senojoje atkarpoje pažymėti 24, o 
1854 m. plane – 21 žemės sklypas. 
Tuo tarpu naujojoje gatvės atkarpoje 
buvo išmatuota 30 žemės sklypų (16 
kairėje ir 14 dešinėje pusėje), iš kurių 
1854 m. miestelėnai nuomojosi 29 
posesijas. 

Naujosios posesijos buvo žymiai 
didesnės, o kai kurių plotas siekė 
net kelis hektarus. Šie žemės skly-

pai buvo skirti ne tik miestelėnams 
gyventi: trobesiais buvę užstatyti tik 
arčiau senamiesčio esantys mažesni 
sklypai, o kituose žemdirbyste, dar-
žininkyste ir gyvulininkyste vertėsi 
mieste gyvenę žemdirbiai.

Šiaurine kraštine naujieji sklypai 
rėmėsi į bernardinų (pranciškonų 
observantų) žemę. Tarp jos ir Karte-
nos (Vilniaus) gatvės šalia dabartinės 
kryžkelės su Melioratorių gatve nuo 
XIX a. antrosios pusės stovėjo ko-
plytstulpis su ornamentuotu kryželiu 
ir Pietos skulptūrine grupe. Jis žymė-
jo tuometinę miesto šiaurės rytinę 
ribą, o jame esantys šventieji globojo 
šia gatve į miestą atvykstančius ir iš 
jo išvykstančius važiuotus keleivius ir 
pėsčius praeivius. 

XIX amžiuje gatvėje, ypač senojo-
je jos atkarpoje, ėmė kurtis prekyba 
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vertęsi Kretingos žydų bendruome-
nės nariai – pirkliai ir krautuvininkai, 
iki tol gyvenę šalia miesto malūno 
buvusiame Žydų Naujamiestyje. Jie 
1878–1890 m. valdė 25–26 posesijas, 
kurias iš grafo Juozapo Tiškevičiaus 
nuomojosi Feigė ir Chaja Dribin, Jo-
selis Pricas, Abelis Zelikas Teplicas, 
Pesė Teplicaitė, Nachmanas Icikovi-
čius, Šenderis Leibas Pružanas, Ra-
polas Šenderis ir Pera Kil su dukra 
Tauba, Civa Altšuler ir Chana Gilis, 
Calelis Gilis, Jankelis Sergejus (dvi 
posesijas), Leiba ir Zelikas Špicai (dvi 
posesijas po pusę), Zelmanas, Chac-
kelis, Šlioma ir Gilelis Dorfmanai, 
Šmaja Šmajevas, Jankelis Lipmanas, 
Joselis Gilis, Aronas Žolkovas, Abra-
omas Prismanas, Michelis Dribi-
nas, Todresas Leiba Markusovičius, 
Leiba Gricmacheris, Michelis Al-
švangas su sūnumis Mauša ir Vulfu, 
Rocha Kretingen, Faivė Šeifer, Leiba 
Dorfmanas, Beras Mauša Dovido-
vas, Abraomas Dorfmanas, Judelis 
Dorfmanas, Bliuma Dorfman, Šeina 
Dorfman, Gilis, Šlioma Natanas Gi-
lis bei Riva Chana Prisman.

1824 metais netoli žvyrduobės 
Kretingos evangelikų liuteronų ben-
druomenė iš grafų Zubovų įsigijo 
1,5 valako (per 32 ha) žemės sklypą, 
plytėjusį tarp Kartenos gatvės ir ber-
nardinų (pranciškonų observantų) 
vienuolyno žemės. Jame evangelikai 
liuteronai prie gatvės pasistatė klebo-
niją, šalia kurios 1831 m. iškilo nedi-
delė medinė bažnyčia.

Tarpukariu didesniąją gatvės gy-
ventojų dalį tebesudarė žydų kilmės 
kretingiškiai, iš kurių reikėtų pami-
nėti žymesnius to meto Kretingos 
verslininkus ir visuomenės veikėjus 
Šepšelį Kaną, Dovydą Šerą, Aroną 
Šlezą, Iciką Kacą, Boruchą Špicą. 
Prie jų prisijungė apie 1937 m. joje 
įsikūręs ir automobilių nuoma vertę-
sis Š. Šmulovičius.

Gatvėje bandyta steigti valdines 
įstaigas, kurioms savivaldybė patal-
pas nuomojosi iš namų savininkų. 
1929–1935 metais joje veikė Kre-
tingos pašto ir telegrafo įstaiga, nuo 
1938 m. – apskrities savivaldybės 
biblioteka. 1941 metais buvo atida-
rytas vaikų darželis, vadovaujamas 
E. Kazakevičiūtės. Šioje gatvėje butus 
nuomojosi į Kretingą dirbti atvykę 
valdininkai, nespėję įsigyti mieste 
nekilnojamojo turto. Tarp jų buvo 
žurnalistas, paskutinis tarpukario 
Kretingos burmistras Tomas Dam-
brauskas, įsikūręs miesto savival-
dybės išsinuomotame name netoli 
žvyrduobės.

Nuo seno gatvės namai buvo me-
diniai, vienaukščiai, stačiakampio 
plano, dvigaliai, pakelti ant akmenų 
mūro cokolio, dvišlaičiais skiedrų, 
rečiau – čerpių stogais. Tarp namų 
buvo įrengti įvažiavimai į kiemus su 
lentiniais vartais. Įsiplieskus mieste 
gaisrui, jie ne sykį degė ir buvo vėl 
atstatomi. Paskutinis didesnis gais-
ras, kurio metu sudegė 13-ka Karte-
nos (Vytauto) ir Gargždų (Kęstučio) 
gatvėje stovėjusių namų, kilo 1915 
metais vokiečių žandarams padegus 

Gatvės pradžia nuo aikštės pusės XX a. 4 dešimtmetyje. Iš Kretingos mu-
ziejaus ikonografijos rinkinio.

Gatvės pradžia nuo aikštės pusės mūsų laikais. Juliaus Kanarsko nuotr., 
2015 m.

Gatvės pradžia nuo „Akmenos“ gastronomo pusės 1981 metais. Kairėje 
– buvęs mėsininko Calelio Gilio namas, o už jo – Joselio Joselovičiaus na-
mas (Kretingos teismo rūmai). Vito Karaciejaus nuotrauka iš Kretingos 
muziejaus ikonografijos rinkinio.

Gargždų (Kęstučio) gatvėje namą, 
kuriame bandė slėptis rusų kazokas. 
Tarpukariu atstatant namus, daugu-
ma jų buvo statomi nebe mediniai, 
o mūriniai. Todėl prieš Antrąjį pa-
saulinį karą Vytauto gatvės pradžioje 
stovėję namai buvo jau mūriniai.

Pirmasis mūrinis namas iškilo 
pusę amžiaus anksčiau, po 1888 m. 
gaisro, per kurį supleškėjo beveik 
visi centre stovėję mediniai namai. 
Tai dabartinis pastatas Vytauto g. 1. 
Iš pradžių jis buvo neogotikinis, vie-
naukštis, stačiakampio plano, su erti-
kiu ir dvišlaičiu stogu, ilguoju fasadu 
atsuktas į pagrindinę gatvę. Pastatas 
ryškiai išsiskyrė iš kitų centre stovė-
jusių mūrinių namų: jo sienos buvo 
tinkuoto mūro, ertikis – raudonų 
plytų mūro, dekoruotas figūriniais 
karnizais ir tinkuotomis nišomis.

Iki šių dienų išliko pagrindinis 
pastato eksterjero akcentas: kampi-
nis įėjimas nuo aikštės į prekybines 
patalpas, priešais kurį iki Pirmojo 
pasaulinio karo buvusi įrengta dviejų 
apvalių kolonų prilaikoma pastogė. 
Virš įėjimo kilo nedidelis stačiakam-

pis frontonas su arkiniu švieslangiu 
bei atiku, kurio centre buvusi pusiau 
apskrita niša. Tarpukariu švieslan-
gį namo savininkai užmūrijo, o jo 
vietoje atsiradusią nišą ir frontonėlio 
plokštumos apačią nutinkavo ir iš-
baltino kalkėmis.

Prabėgus ketvirčiui amžiaus nuo 
statybos, apie 1910–1912 m. namas 
buvo rekonstruotas: nuo gatvės 
pusės ties šoninio fasado viduriu 
pastogėje iškilo masyvus mezoni-
nas su trikampiu raudonų plytų 
mūro dviejų tarpsnių frontonu bei 
balkonu.

Be pagrindinio įėjimo, gatvės 
pusėje buvo du šoniniai įėjimai, 
vedę į komercines patalpas. Iš 
viso pastate veikė 3–4 komercinės 
patalpos bei buvo įrengta keletas 
kambarių savininkų šeimai ir nuo-
mininkams gyventi. Didžiausioje 
patalpoje, į kurią patenkama pro 
kampinį įėjimą, iki 1915 m. veikė 
žydų kilmės verslininko S. Livšico 
vaistų ir medicinos reikmenų par-
duotuvė. Tarpukariu pastatą val-
dęs žydų verslininkas Jakovas Ra-

binovičius (Jokūbas Rabinavičius) 
įsirengė jame optikos prekių par-
duotuvę, o kitą dalį patalpų nuo-
mojo. Pastate apie 1930–1931 m. 
veikė Stasio Bavarskio įkurtas „Vai-
ro“ bendrovės knygyno skyrius, o 
ilgiausiai, nuo 1931 m. iki pat 1940 
m. sovietų okupacijos – Kretingos 
verslininkų klubas ir valgykla.

Pastatas nežymiai nukentėjo per 
1941 m. birželio 26 d. gaisrą, o ne-
tekęs savininko ilgą laiką stovėjo 
apleistas. Po karo jis buvo rekons-
truotas: virš kampinio įėjimo bu-
vęs frontonėlis su atiku nuardytas, 
ertikis ištinkuotas, mezoninas su 
frontonu nugriautas, mansardos 
abiejose pusėse įrengti tūriniai 
stoglangiai, vakarinėje pastato da-
lyje įruošta mansardos laiptinė su 
tambūru, o sienoje nuo Rotušės 
aikštės pusės vietoje lango iškirstas 
įėjimas.

Iki 1951 m. name veikė Kretin-
gos miesto darbo žmonių depu-
tatų tarybos vykdomojo komiteto 
būstinė, o kiemo pusėje prieškariu 
pristatytame priestate iki 1948 m. 
– Kretingos apskrities laikraščio 
„Žemaičių tiesa“ spaustuvė. Vėliau 
pastate buvo įkurdintas restoranas, 
o jį iškėlus iki Atgimimo laikų vei-
kė kretingiškių pamėgta kulinarijos 
gaminių parduotuvė. Antrajame 
aukšte buvo įkurdintos įvairios vals-
tybinės, profesinės ir visuomeninės 
institucijos, tarp jų – vairuotojų ir 
prekybos mokyklos, Savanoriška 
draugija armijai, aviacijai ir laivynui 
remti. Po Atgimimo pastatas priva-
tizuotas, toliau naudojamas komer-
cinei paskirčiai.

Tarp šio namo ir Trumposios 
gatvės tarpukariu vietoje medinių 
iškilo trys mūriniai, vienaukščiai, su 
mediniais mezoninais namai. Vie-
name jų veikė žydų krautuvininko 
manufaktūros prekių parduotuvė ir 
sandėlis, o mansardoje – savininko 
butas. Kitas namas priklausė preky-
bininkui Bružui, kuris čia gyveno ir 

laikė audinių parduotuvę. Pokariu 
visi šie namai nacionalizuoti ir re-
konstruoti: pakeisti perdengimai, 
išmūrytas antras aukštas su man-
sarda, visi trys sublokuoti, o tarp 
namų Vytauto g. 3 ir 5 buvusiame 
praėjime įrengta bendra laiptinė. 
Pirmųjų dviejų pastatų apatiniuo-
se aukštuose veikė sporto prekių ir 
audinių parduotuvės, o antrajame 
aukšte – viešbutis. Viešbutį iškėlus, 
čia buvo įsikūrusi rajono koopera-
tyvų sąjungos visuomeninio mai-
tinimo įmonės „Gintaras“ admi-
nistracija. Trečiajame pastate buvo 
įrengti komunaliniai butai.

Priešingoje gatvės pusėje, Tur-
gaus (Viešosios, dab. Rotušės) 
aikštės ir gatvės kampe nuo XIX a. 
pabaigos stovėjo vienas iš didžiau-
sių turgavietės rytinės kraštinės 
medinių namų. Per 1915 m. gaisrą 
jis sudegė, o žemės sklypas 15 metų 
stovėjo tuščias. Jį įsigijusi Kretin-
gos vartotojų bendrovė čia 1931 
m. pasistatė modernios architek-
tūros mūrinį, trijų aukštų pastatą, 
kuriame įsirengė prekybos sales ir 
patalpas administracijai. Šiuo metu 
pastatas priklauso Kretingos rajono 
vartotojų kooperatyvui ir naudo-
jamas komercinei veiklai. Vytauto 
gatvės pusėje pastate buvo įrengti 
bendrovės sandėliai, kurie po karo 
rekonstruoti, praplėsti ir pritaikyti 
prekybos paskirčiai.

Už vartotojų bendrovės pastato 
dešinėje gatvės pusėje tebestovi apie 
1930 m. verslininko Joselio Joselo-
vičiaus pasistatytas dviaukštis tin-
kuoto mūro namas su balkonu. Jo 
pirmajame aukšte veikė savininko 
manufaktūros parduotuvė ir butas, 
o antrąjį aukštą nuomojosi gydytojas 
Dovydas Karlinskis, įsirengęs jame 
gyvenamąjį būstą ir ligonių priėmi-
mo kabinetą.

(Pabaiga kitame numeryje)

Julius KANARSKAS
Istorikas, Kretingos muziejus
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