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'fasuk istoriko Julians Kanarsko,
Kretingos reiksme regione nublanko
naicit^ nenoro kibti \
vystyti prekybq.^

Autoriaus nuotr.

Kretingos muziejaus direktores pavaduotojas Julius Kanarskas gerai zinomas ,,Svyturio"
skaitytojams. Solidzhj knygij apie Kretingos krasta^ istorija^ autorius kiekvien^ menesf seniausio rajono laikrascio skaitytojus sudomina naujais, dar negirdetais istorijos faktais. Tad pokalbj su juo pradejome nuo paprasto, atrodytq, klausimo: tai kas ta istorija?
- Mes, istorikai, ta savoka suprantame kick placiau. Ji apima mums
visions suprantama tradicine istorija,
kurios semiames is rasytiniu saltiniu.
Tokie saltiniai yra ir spauda, jeigu ji
raso tiksliai, jeigu nenusirasineja ar
neraso netikru faktu. Deja, siu laiku
spauda nelabai galima pasitiketi. Priesingai, tarpukario Lietuvos spauda
buvo kitokia: jeigu tik ten nerasoma
apie akivaizdziai nebutus dalykus, tai
yra gana rimtas istorinis saltinis. Kita
istorijos dalis yra jos priesistorija, kuri
pazjstama tyrinejant jvairius archeologinius radinius. Gal paradoksalu, taciau sunkiausiayra siuolaikine istorija.
-Tikrai? Kodel?
- Siuolaikine istorija kuria kiekvienas zmogus savo protu. Kiekvien^ dabarties fakt§, reiskinj, proces^
jis vertina savaip, individualiai. Net
pries kelet§ desimtmeciu ar maziau
buve jvykiai jvairiems zmonems atrodo skirtingai. Kokiu tik nebuna
interpretaciju del vieno ar kito dalyko!
Todel istorikai vadovaujasi taisykle:
apklausti maziausiai bent tris, o dar
geriau - dar bent du zmones. Tada gal
ir suprastume tikraja^ ties$. Pastebejau,
kad kiekvieno zmogaus atmintis labai
subjektyvi, jis visk^ vertina pagal savo
patirtus isgyvenimus. Netgi Lietuvos
atgimimo laikotarpj, po to visuomeneje
vykusias permainas vieni vertina labiau
objektyviai, kiti patyre jvairiij nuoskaudu, todel suprantama, kad vienodij
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nuomoniu vargu ar bus.
nes puikiai zinojo 1940-1941 metu
- Pastaruoju metu susiduriame ir jvykius - pirmiausiai masinius tremisu skirtingais, jeigu ne priestaringais mus, teror^. Kit^ partizanu dalj sudare
rezistencinio laikotarpio vertinimais? jauni vyrai, kurie bego nuo tarnybos
- Taip. Manyciau, kad t^ laikotarpj Raudonojoje armijoje, venge mobililabiau priima jaunoji karta - kaip tei- zacijos baigiantis karui. Mazdaug iki
giam^, patriotinj reiskinj.
1950-1951 metu tokie zmones sudare
- Gal todel, kadjiesu tuo tiesiogiai partizaninio judejimo branduolj. Aisnesusidure?
ku, buvo dalis atskirai miskuose besi- Be abejo. Be to, juos maziau slapstanciij vyru, kurie norejo islaukti,
ar visai nepaliete buvusi sovietine isvengti mobilizacijos. Organizuotai
propaganda, kuri t^sesi kelet^ desim- veik^ buriai paprastai suzinodavo apie
tmeciu. O juk is Rusijos puses ir dabar tokius atskirus burelius ar grupes, tai
tebevyksta tas pats: visa, kas buvo arba juos jtraukdavo jpartizaninjjudeLietuvoje tarpukariu ir po karo, viskas, jim§, arba pareikalaudavo pasitraukti.
atseit, buvo tik blogai. Suprantama, ir Tokiais budais budavo siekiama isvengpartizanu judejime buvo jvairiu dalyku. ti sumaisties, nekelti chaoso tokioje
Issamiau tyrinedami pokario laikmetj sudetingoje ir priestaringoje padetyje.
mes patys geriau galime suprasti Plesikavimq galejo pasitaikyti is tij
zmones, kurie po kelet^ metu turejo neorganizuotu grupiu puses, nes partigyventi miskuose. Jie bijojo pasirodyti zanai grieztai laikesi karines drausmes,
kaimuose, gyvenvietese, jie negalejo veike net ji} teismai. Yra islik^ ,,Kardo"
gyventi jprasto gyvenimo, nes rusvj rinktines vado rastiski nurodymai, kaip
saugumo agentu, skundiku, isdavikvj turi veikti partizanai, kokiu laikytis
pakako visur. Kaip partizanui nustatyti taisyklixj, kaip saugotis KGB agentij
santykius su jvairiais kolaborantais, ir pan. Norint bausti kolaborantus,
sovietij valdzios remejais? Partizaninis pirmiausia reikedavo surinkti patikim^
judejimas buvo daugiasluoksnis, isto- informacij^, po to jiems dar budavo
rikij tikslas - parodyti, koks jis buvo duodamas laikas pasitaisyti. Gaila, kad
sudetingas.
iki siol labai truksta rasytiniij saltiniij,
- Ar taigali reiksti, kadpartizani- kaip veike partizanai, kokie budavo
niamejudejime buvo visokiif zmoniy? jsakymai, kaip jie vykdomi... Yra
- Pirmiausia j partizaninj judejim^ KGB archyvai, tai rasytiniai saltiniai,
jsiliejo patriotiskai nusiteik^s jaunimas, taciau kas juos rase, kiek jais tiketi?
inteligentija, tarnautojai, kurie nema- Yra partizamj atsiminimij, tai visk^
te sau vietos okupuotoje Lietuvoje, reikia delioti, lyginti, analizuoti, ^
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^ kad susidarytume pilnesnj ir tiks- tyrininkatns isleisti knygas arpatekti
I periodinius leidinius?
lesnj pokario realijij vaizd^.
- Anksciau tai buvo kick mazesne
- O koks atradimas atliekant
Kretingos rajono archeologinius problema, dabar - gana rimta. Ankstyrinejimus Jums sukele didziausiq ciau jvairios su istorija susijusios instidziaugsmq, fstrigo labiausiai arba, tucijos leisdavo jvairaus periodiskumo
kaip sakoma, - sukele didziausiq zurnalus, kitokius leidinius, juos finansuodavo valstybe. Kretingos kraste yra
,,Vau!"?
- Mano megstamiausias dalykas zinomas garsus krastotyrininkas Juozas
yra lokaliniai tyrimai. Viskas prasidejo Mickevicius, dar prieskariu baig^s Vynuo to, kad baig^s universitet^ pasirin- tauto Didziojo universitet^, jvairiose
kau paskyrima^ j Kretinga^ dirbau nekil- Zemaitijos vietose surink^s daug menojamujij kulturos paminkhj apsaugos dziagos. Kiek zinau, jo archyvai gana
specialistu. Mano specializacija buvo isbarstyti po jvairius Lietuvos muziejus,
muziejai ir archeologija, tai palaipsniui nors kai kas ir isleista. Kitas zmogus,
vis labiau pradejau rinkti medziaga daug tyr^s musij krast^, inzinierius
apie rajono archeologijos paminklus. Ignas Jablonskis, kurio rankrasciai
Po vis4 rajona daug praejau pesciomis, nugule Istorijos institute, Vilniaus uniisvazinejau dviraciu ir automobiliais, versiteto, kai kuriu muzieju, bibliotekq
pradejau geriau pazinti Kretingos Ze- fonduose. O stai spaudoje jo darbij
maitija. As kil^s nuo Jonavos krasto, pasirode mazai, tad apskritai sios srities
Zemaitijos iki atvykimo cionai visai ziniu, naujienu sklaida yra per menka.
nepazinojau. Labai jdomus atradimas Gal tik Vilniuje veikianti leidykla ,,Versbuvo patys Zemaitijos kaimai. Kai zmo- me" bando uzpildyti si^ nis^, leisdama
nes gyvena savo jprastoje aplinkoje, jie monografiju serij^ ,,Lietuvos valsciai".
tarsi susilieja su ja, jos nebepastebi, tai Sioje serijoje pasirode ir solidi knyga
yra jq kasdienybe. Taciau kiekviena apie buvusj Kartenos valsciq. Labai
kaimo zemes peda turi savo istorija^ vertingas, bet ir labai brangus leidio J3 pazinti, netgi pajausti padedavo nys. Del lesij trukumo dabar stringa
pokalbiai su gyventojais. Ateidavau j panasus leidinys apie Darbemj valsciij.
kokia^ pirkia^ pasidometi statinio isto- Apmaudu, kad valstybe suriso rankas
rija, o zmones atsiverdavo pasakodami valstybinems jmonems teikti param^
savo gimines istorijas, nutikimus, apie panasiems dalykams, o is privaciu salsantykius su kaimynais. Taip as ir uz- tiniij paramos sulaukiama vis maziau
sidegiau domejimusi lokaline istorija, ir maziau.
- Gerbiamas Julian, o pats dar
o si istorijos sritis iki siol dar palyginti
turite
nauju kurybiniu sumanymu?
nedaug aprasyta. O Kretingoje yra
Skaitant
laikrastf ,,Svyturys" atrodo,
tick jdomybiij! Imbares kaimas, Imkad
medziagos
knygoms dar buty?
pilties kaimas ir piliakalnis, - daugybe
- Buvo sutartis su ,,Versme" del
labai jdomiu vietij. O kokie dar buvo
islike^ pasakojimai, padavimai! Mane knygos apie Darbenus, bet, matydami
labiausiai nustebino dar iki Antrojo finansin^ padetj, su savo pagalbininpasaulinio karo krastotyrininko Igno kais m^stome, kad mazesnes apimties
Jablonskio uzrasytas pasakojimas apie knyga galetij buti isleista asmeninemis
Imbares pilies gynyb^. To meto zmoniij ir vietinemis lesomis. Dar butu noras
samoneje dar buvo islikusios is lupij j parengti knyg^ apie grafus Tiskevicius
lupas ejusios to istorinio musio detales, Kretingoje. Noro yra, medziagos yra,
kritusiij gynejij pagerbimas, jq kumj is- viskas vel atsimusa j pinigus.
O grjztant prie klausimo, kas man
kilmingas sudeginimas ir palydejimas.
Pasakojime buvo ne tik jvairhj musio cia galejo buti didziausias atradimas,
detaliij, bet netgi pamineta mediena, butent pati Kretinga ir buvo tas atradikuri panaudota kumj kremavimui. mas, kurj ne karta^ lydejo susizavejimo
Argi tai ne sokas? Toks pasakojimas is suksniai. Apie Kreting^ iki praejusio
esmes pakeite ir mano nuomone^ apie amziaus vidurio parasyta buvo nedaug,
miestelis vis atsidurdavo Palangos arba
legendas, padavimus.
- O kaip siais laikais delgalimybiu Klaipedos seselyje, nors ji sio regiono
tiems ,,lokaliems istorikams", krasto- istorijos kontekste suvaidino labai svar20

bq vaidmenj. Pirmiausia - seniausias
Zemaitijos vienuolynas, kuris istoriskai tapo katalikybes forpostu Vakarij
Lietuvoje; dvaras, kurj valde garsiausi
Lietuvos istorijos zmones - Jonas Karolis Chodkevicius, Sapiegij, Masalskiij
didikq gimines atstovai, Zubovai, grafai
Tiskeviciai, miestui sukur^ tick geroves.
- Kodel Kretinga atsidure seselyje,
kodel jq. uzgoze Klaipeda, Palanga?
Kas kaltas?
- Jdomu pasvarstyti... Tarpukariu
Palanga pletesi, tapo kurortu, j kurj
vasaromis suguzedavo bene visa salies
valdzia. Taciau kai J. K. Chodkevicius
norejo Kretingoje sukurti siuolaikin^
bendruomen^, kuri prasigyventq ir
klestetij vystydama amatus ir prekyb^,
pasirode, kad tuos zemaicius lietuvius
vis tick pirmiausia traukia zeme. Jie
nesieme verslininkauti, amatus daugiausiai vyste atvyk§ vokieciai, danai,
lenkai. O kai 18 a. mieste buvo leista
gyventi zydams, jie is esmes pereme
visa^ prekyb^. Tai stai toks zemaiciij
letumas, nenoras imtis permaini|, sunkiai priimamos naujoves pastebimos
iki siol: kam tos naujoves, kam statyti
gamyklas, - tai zmones negales ramiai
gyventi, tai oras pasigadins, tai dar kas
nors... Tai ir lieka atviras klausimas
- ar cia visomis jegomis, ar aktyviai
siekiama naujos gyvenimo kokybes,
ekonomines pazangos? O jau kada J.
K. Chodkevicius suprato, kad tik del
prekybos ir amatq miestelj buttj galima
kelti j europinj lygj. Ne be reikalo jis
vertinamas kaip garsiausias tarp garsiujq etmonij. O vietinius zemaicius
tik sovietij valdzia atskyre nuo zemes,
nors ir tada visi bet kokia kaina vis tick
stengesi tureti bent darzo lopinelj savo
pragyvenimui. Zemdirbio mentalitetas
stabde Kretingos galimybes tapti kiek
ryskesniu amatq ar prekybos miestu.
Kai dar 17 a. Kretingai buvo suteikta
miesto privilegija, vietiniai pirkliai galejo be muito mokesciu, lengvatinemis
s^lygomis su savo prekemis keliauti j
Klaipedos krast^, dar toliau - j Rytq
Prusij^. Siq istoriniij galimybiq kretingiskiai faktiskai neisnaudojo, jiems
svarbiausias taip ir liko polinkis j zemdirbyst^. O veliau Kretingos reiksme
gerokai nublanko tarp Klaipedos ir
Palangos.
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