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ANT AKMENOS KRANTŲ

(Nukelta į 6 p.)

Kirkšiai - kaimas, kurį mena senas kelias ir dykra virtę laukai
Į šiaurės vakarus nuo Salantų, tarp Juodupėnų ir 

Bargalio kaimų plyti buvusio Kirkšių kaimo žemės. Jis 
sulaukė to paties likimo, kaip ir kiti sovietmečio me-
lioracijos ir kolektyvizacijos sunaikinti kaimai, kurių 
išliko tik pavadinimas ir plačiais dirbamais laukais 
paversta žemė be trobesių ir juose gyvenusių žemdirbių 
šeimų. Per buvusį kaimą tebevingiuoja vienas seniausių 
apylinkės kelių, iš Salantų pro Žudgalį ir Kirkšius vedęs 
link Urbaičių ir Juodupėnų. 

Kirkšių kaimas (Киркшa) ir užusienis (З. Киркшa) 1872 metų plane. Ištrauka iš carinės Rusijos karo karto-
grafų parengto Kretingos apylinkių topografinio žemėlapio.

Vienkieminė ūkininko Juozo Venckaus sodyba, statyta XVIII amžiuje. 
Igno Jablonskio nuotr., 1971 m. Kretingos muziejaus ikonografijos rin-
kinys (KM IF 4031).

Juozo Venckaus sodyboje naudotas šukuotis, pagamintas Salantų apylin-
kės kalvio apie 1800 metus. Lietuvos liaudies buities muziejaus rinkinys 
(LLBM ŽŪ 82).

Juozo Venckaus tvartai, statyti XIX a. pirmoje pusėje. Igno Jablonskio nuotr., 1971 m. Kretingos muziejaus 
ikonografijos rinkinys (KM IF 4034).

Kaimas pavadintas
 naujakurio vardu 

Senieji žemėlapiai ir Salantų 
bažnyčios metrikų knygos lei-
džia teigti, kad kaimas atsirado 
XVIII amžiuje. Jis susiforma-
vo Juodupėnų kaimo pietinėje 
dalyje, naujakuriams pradėjus 
įdirbti plėšininę ganyklų žemę, 
plytėjusią paribyje su Pesčių 
kaimo ir dvaro bendrosiomis 
ganyklomis. Pirmąkart Kirkšiai 

paminėti 1750 metų Salantų Švč. 
Mergelės Marijos Ėmimo į dan-
gų bažnyčios vizitacijos akte.

Iš pradžių tai buvo Juodupėnų 
kaimo užusienis, vėliau tapęs sa-
varankišku kaimu. Manoma, kad 
gyvenvietės pavadinimas kilo iš 
pirmojo naujakurio asmenvar-
džio „Kirkšys (Kirkšė)“ daugis-
kaitos formos. Vietovardis kai kur 
lietuviškai buvo rašomas „Kiršiai“. 
Istoriniuose šaltiniuose ir kar-
tografinėje medžiagoje vietovė 
lenkiškai vadinama „Kirksze“, 
vokiškai – „Kirkscha“, rusiškai – 
„Киркшa, Киркшaй, Киркшяй“. 

1750 metais nausėdijoje jau 
stovėjo 4 žemdirbių sodybos, 
kurių kiekis, kaip liudija vėlesni 

vizitacijos aktai ir parapijiečių 
sąrašai, iki pat baudžiavos pa-
naikinimo nepakito. Jose 1821 
m. gyveno 47, 1843 m. – 38, o 

1845 m. – 49 katalikai: 25 vyrai 
ir 24 moterys. Parapijiečių sąra-
šai leidžia teigti, kad daugelyje 

sodybų glaudėsi po pora šei-
mų. Tai galėjo būti perpus ūkį 
nuomoję giminaičiai arba ūkio 
šeimininkai su šeimyna: kampi-

ninkais ir samdiniais bei jų šei-
mų nariais.

1845 metais Kirkšiuose gy-
veno Dementijus Bėrontas su 
žmona Petronėle, vaikais Pran-
ciškumi, Juozapu ir Petronėle, 
seserimi Petronėle Bėrontaite, 
Jokūbas Giedra su sūnumi Jonu, 
Kajetonas Paulauskis, Kazimie-
ras Motužė su žmona Marcelijo-
na, vaikais Antanu, Kazimieru, 
Juozapu, Barbora ir Marijona, 
Magdalena Matutytė, Jonas Pa-
brėžas su žmona Elžbieta, vai-
kais Jonu, Juozapu ir Barbora, 
Pranciškus Martinkus, Barbora 
Petrutienė, Mykolas Bružas su 
žmona Viktorija, Ona, Barbo-
ra ir Antanina Jackutės, Kaje-
tonas Paulauskis, Jonas Skėrys 
su žmona Pranciška, dukromis 
Barbora ir Petronėle, Antanas 
Mikšius ir Kunigunda Mikšienė 
su dukra Elena.

Gausiausia buvo Puškorių 
šeima, kurią sudarė 12 asmenų: 
šeimos galva Kazimieras Puško-
rius, jo žmona Kotryna, sūnūs 
Pranciškus, Kazimieras, Juoza-
pas, Antanas, Pilypas ir Jonas, 
dukros Barbora, Kotryna ir Ma-
rijona, taip pat Barbora Puško-

riūtė, matyt, neištekėjusi sody-
bos šeimininko sesuo.

Po baudžiavos 
gyventojų gausėjo

XIX amžiaus kartografinė me-
džiaga liudija, kad Kirkšių ribos 
tuo metu pasislinko dar labiau į 
pietus, į gretimo Pesčių kaimo 
ir dvaro ganyklų žemę, kurioje 
1861–1872 metų žemėlapiuose 
žymimas vieno kiemo Kirkšių 
užusienis, įsikūręs netoli Salan-
tų–Grūšlaukės kelio. Vėliau šis 
užusienis tapo Barkelių (dabar 
– Bargalio) kaimo dalimi.

Iki baudžiavos panaikinimo 
ariamą žemę ir pievas Kirkšių 
žemdirbiai nuomojosi iš Grū-
šlaukės dvaro savininkų ir nu-
statytomis dienomis ėjo lažą 
šio dvaro Pesčių palivarke. Po-
baudžiavinės reformos metu 
jie buvo paleisti iš baudžiavos, 
išsipirko iš grafo Juozapo Tiš-
kevičiaus žemę ir buvo priskirti 
savivaldą gavusiam valstiečių 
luomui. Nuo 1861 m. kaimas 
priklausė Grūšlaukės, o nuo 
1880 m. – Salantų valsčiui. 

Išlaisvinus valstiečius iš bau-
džiavos, XIX a. antroje pusėje–
XX a. pradžioje ūkių kaime pa-
daugėjo. 1866 metais jame buvo 
6 katalikų kiemai, kuriose gyve-
no 46 valstiečiai, 1915 m. stovė-
jo 7 sodybos, o per 1923 metų 
Lietuvos apgyvendintų vietų su-
rašymą suskaičiuoti 7 ūkiai ir 44 
gyventojai.

Beveik visos sodybos telkėsi 
kaimo šiaurės rytinėje dalyje, 
virš Erlos senslėnio priešais Al-
kos kalną stūksančioje aukštu-
moje, o žemdirbystei skirti rė-
žiai buvo išsimėtę po visą kaimą. 
Į rytus nuo gyvenvietės plytėjo 
Didžioji dauba, o už jos – Paša-
lutiniais vadinamas šaltiniuotas 
slėnis.

Į pietryčius nuo gyvenvietės į 
senslėnį puslankiu leidosi kita 
dauba, kuria pavasariais, rudens 
ir vasaros liūčių metu link Er-
los intako Alkupio tekėjo sausu 
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metų laiku išdžiūvantis Rubež-
daubio upeliukas.

Šiaurės rytiniame kaimo pa-
kraštyje augo Alkos pušynėlis 
ir plytėjo Alkos durpynas, kurių 
pirmasis apėmė 5 ha, o antrasis 
– apie 10 ha Erlos upės senslė-
nio. Miške dominavo pušelės, 
tarp kurių buvo gausu krūmų. 
Durpyne Kirkšių gyventojai 

savo poreikiams kasė durpes, 
kurių sluoksnis siekė iki 3 metrų 
storio. 

Į šiaurę nuo gyvenvietės, tarp 
jos ir Juodupėnų, plytėjo lazdy-
nų krūmais apaugusi vietovė, 
vadinama Lieknos (Leiknos) 
miškeliu.

Nuo gyvenvietės į pietus ėjo 
gatvelė, įsiliejanti į kaimo pie-

Domicelė Razmaitė it Justas Petrauskas iš Kirkšių kaimo. Fotografas Ste-
pas Jonutis. Salantai, 1931 m. Pauliaus Vaniuchino asmeninis rinkinys.

XVIII amžiuje statyta Juozo Venckaus klėtis, eksponuojama Lietuvos 
liaudies buities muziejuje Rumšiškėse. Lietuvos liaudies buities muzie-
jaus skaitmeninis archyvas.

dėjus kolektyvizaciją, ūkininkai 
buvo priversti savo žemę, dalį 
žemės ūkio padargų ir naminių 
gyvulių perduoti kolūkiui, o jų 
šeimos nariai priverstinai tapo 
kolūkiečiais. Iš pradžių kaimas 
priklausė Juodupėnuose įsikū-
rusiam Kirovo kolūkiui, o vėliau 
– Alkos kolūkiui, kurio admi-
nistracinis-ūkinis centras veikė 
Erlėnuose.

Pirmųjų dviejų sovietų oku-
pacijos dešimtmečių ekono-
miniai ir socialiniai sunkumai 
demografinei kaimo būklei di-
desnio poveikio neturėjo. 1959 
metais kaime tebegyveno 61 
žmogus. Deja, įsibėgėjus sovie-
tinei melioracijai, kaimą buvo 
nuspręsta nugriauti ir visą jo 
teritoriją paversti dirbamais 
kolūkio laukais.

Šiandien Kirkšiai pagal teri-
torijos dydį yra 28-tas Imbarės 
seniūnijos kaimas. Jam priklau-
so 116,69 ha žemės, kurią supa 
Juodupėnų, Alkos, Žudgalio, 
Bargalio ir Leliūnų kaimai. Se-
nųjų Kirkšių ir Šiaurės Vakarų 
Žemaitijos valstiečių etninę ar-
chitektūrą reprezentuoja vienin-
telis išlikęs gyvenvietės pastatas 
– Juozo Venckaus sodybos klė-
tis, eksponuojama Rumšiškėse 
veikiančiame Lietuvos liaudies 
buities muziejuje.

Julius KANARSKAS
 Istorikas

Kirkšiai - kaimas, kurį mena senas kelias ir dykra virtę laukai
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tine dalimi einantį kelią Salan-
tai–Žudgalis–Urbaičiai. Netoli 
šio kelio kryžkelės su Pesčių–
Juodupėnų keliuku iki Pirmojo 
pasaulinio karo stovėjo mūrinė 
smuklė. Pasakojama, kad joje 
gyveno smuklininkas Balte-
lė, kurio vardu vėliau, smuklės 
nebelikus, pavadintas apie 5 ha 
žemės laukas, priklausęs smu-
klininko ūkiui.

Šiaurėje kaimas ribojosi su 
Juodupėnais, rytuose – su Alka, 
pietryčiuose – su Žudgaliu, pie-
tuose – su Barkeliais, pietvaka-
riuose – su Pesčiais (nuo 1927 
m. – Leliūnais), o vakaruose – 
su Urbaičiais.

Nušluotas kaimas 
virto dirbamais laukais

Lietuvos žemės reformos 
metu XX a. 3–4 dešimtmečiais 
visa ariama ir bendro naudoji-
mo žemė buvo išskirstyta į vien-
kieminius ūkius.

Po Antrojo pasaulinio karo 
Kirkšiuose gyveno Kubilienės, 
Petrauskų, Puškorių, Razmų, 
Stepono ir Juozo Venckų šei-
mos. Valstietis Kazimieras Puš-
korius dėl valstybinių prievolių 
nevykdymo buvo suimtas, 1946 
m. nuteistas dvejiems metams 
lagerio ir penkeriems metams 
tremties.

Sovietų valdžiai 1949 m. pra-

Nauja pramoga Kretingoje pristatyta mistinę dieną 
Laima STONKUVIENĖ

Rugsėjo 13-oji, penktadienis, 13 valandų, 13 minu-
čių. Tokiu mistika apgaubtu tryliktukais pažymėtu laiku 
M. Valančiaus viešosios bibliotekos darbuotojai lanky-
tojams pristatė naują  pramogą – Galvosūkių kambarį.

Sumanymo ir Kretingoje įrengti 
didžiuosiuose Lietuvos miestuo-
se sparčiai populiarėjantį pabė-
gimo, dar vadinamą galvosūkių 
ar užduočių, kambarį iniciatorė 
– vyresnioji bibliotekininkė pro-
jektinei veiklai ir viešinimui Inga 
Tirevičiutė.

 „Apie šią idėją direktorei užsi-
miniau dar tebedirbant senajame 
bibliotekos pastate.

 Pasiteiravau, gal naujajame 
šiam tikslui atsirastų kokia laisva 
patalpa. Rūsys puikiausiai tiko, 
nes tokie kambariai dažniausiai 
ir įrengiami patalpose, kur tamsu, 
nėra saulės šviesos, – galvosūkių 
kambario atidarymo išvakarėse 
„Švyturiui“ pasakojo I. Tirevičiutė.

 Pirmasis toks Kretingoje atsi-
radęs galvosūkių kambarys „Pa-
bėgimo pogrindis – laisvės kovos“ 
įruoštas parengus projektą ir gavus 
finansavimą. Taip sutapo, kad pri-
statyti kambarį lankytojams buvo 
paskirta 13 diena, tad bibliotekos 
darbuotojai pasirinko ir mistinę 

valandos skaičių kombinaciją.    
Galvosūkių kambarys kartu yra 

ir edukacinė pramoga, padedanti 
ugdyti istorines žinias apie Lietu-
vos laisvės kovos sąjūdį, Lietuvos 
pokario partizanus, skatinanti 
vaikų ir jaunimo loginį mąstymą, 
kūrybiškumą, pastabumą. 

Kambaryje vaizduojamas 
Lietuvos partizanų vado Adolfo 
Ramanausko-Vanago bunkeris, 
kuriame 2–5 asmenų komanda, 
visiškoje tamsoje, pasišviesda-
ma tik žibintuvėliais ar telefo-
nais, ieškodama įvairių užuo-
minų ir spręsdama užduotis, 
turi sėkmingai pabėgti iš kam-
bario per mažiau nei valandą. 
Jeigu per tą laiką išeiti iš kam-
bario nespėjama, žaidimas yra 
stabdomas. 

Tokie kambariai paprastai 
yra rakinami viso žaidimo se-
anso metu, tačiau  Kretingoje, 
saugumo sumetimais, žaidimo 
dalyviai iš jo galės išeiti kada pa-
norėję davę signalą bibliotekos 

darbuotojams. 
 Anot galvosūkių kambario 

įkūrėjų, sėkmingą užduočių įvyk-
dymą garantuos komandinis dar-
bas, efektyvi komunikacija, logi-
nis mąstymas ir laiko valdymas. 
Laikas, per kurį komanda įveikė 
užduotis, bus fiksuojamas, o mė-
nesio pabaigoje iš kambario grei-
čiausiai išėjusiųjų lauks specialus 
prizas.  

„Tikimės, kad ši veikla suburs 
draugus, šeimas smagiai praleisti 
laiką ir galbūt taps viena iš gimta-
dienio ar kitos šventės pramogų. 

Norintys apsilankyti kambary-
je turi registruotis iš anksto, tokia 
galimybė bus ne tik darbo dieno-
mis, bet ir šeštadieniais. Numaty-
ta, kad galvosūkių kambarys veiks 
iki gruodžio pabaigos. Jeigu bus 
poreikis, galbūt bus pakeista tema, 
ir kambarys veiks toliau“, – sakė I. 
Tirevičiutė.

Galvosūkių kambario „Pabė-
gimo pogrindis – laisvės kovos“ 
atidarymo dieną jo dalyviai taip 
pat klausėsi istorijos puoselėtojo 
Aurimo Rapalio paskaitos „Kardo 
rinktinės partizanų takais“, turėjo 
galimybę susipažinti su partizanų 
karine-istorine rekonstrukcija – 
apranga, ginklais.   

Europoje pabėgimo kambariai yra pasižymėję ir skaudžia tragedi-
ja. Šių metų pradžioje vieno Lenkijos miesto pastate kilus gaisrui, čia 
įrengtame pabėgimo kambaryje užduso 5 paauglės. Kaip teigė įvykį 
tyrusios Lenkijos prokuratūros atstovai, vidinėje kambario pusėje 
buvo išmontuota ir paslėpta rankena, kurią žaidimo dalyviams rei-
kėjo surasti. Pastate kilus gaisrui įsisiautėjusios liepsnos darbuoto-
jui neleido patekti prie kambario durų ir išlaisvinti čia gimtadienio 
proga pramogavusias 15 metų mergaites, kurios užtroško dūmuose. 
Kito išėjimo iš kambario nebuvo, nes jo langai buvo aklinai užkalti.

Iš galvosūkių kambario, ieškodama įvairių užuominų, spręsdama už-
duotis, 2–5 žmonių komanda turi pabėgti per mažiau nei 60 minučių.


