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Tarpukariu Rotušės aikštės prieigos tapo miesto verslo centru
ANT AKMENOS KRANTŲ

Pirmaisiais nepriklausomybės metais iš bermonti-
ninkų išvaduota Kretinga atrodė niūriai: gatvės apleis-
tos, grindiniai neprižiūrimi, aikštėje stūksojo apleista 
cerkvė, o rytinėje ir vakarinėje kraštinėse riogsojo sude-
gusių pastatų griuvėsiai. 

Cerkvė aikštėje buvo 
parduota nusigriauti
Pirmojo pasaulinio karo me-

tais gaisro nuniokotas miestas 
pradėtas tvarkyti tik XX a. 3 
dešimtmetyje, kai šalyje stabi-
lizavosi politinė ir ekonominė 
padėtis.

Apskrities administraciniu 
centru tapusios Kretingos ne-
puošė viduryje aikštės stovinti 
neprižiūrima cerkvė. 

Nebelikus stačiatikių ben-
druomenės, pastate veikė mieste 
dislokuoto karinio dalinio san-
dėliai. Cerkvę bandyta pritaikyti 
bendruomenės poreikiams, ta-
čiau neradus lėšų jos renovaci-
jai, 1925 m. varžytinėse pastatas 
buvo parduotas nusigriauti.

Minint Lietuvos nepriklau-
somybės 10-mečio ir Vytau-
to Didžiojo mirties 500-ąsias 
metines, miesto valdyba ėmėsi 
tvarkyti turgavietę ir gatves. Ta 
proga antrąkart miesto istorijo-
je vienu metu buvo pervadintos 
pagrindinės gatvės.

Reprezentacinė Vienuolyno 
(kitaip – Siauroji) gatvė buvo 
sujungta su bažnyčią ir dvarą 
jungusia Darbėnų gatve ir pava-
dinta lenkų užgrobtos Lietuvos 
sostinės Vilniaus vardu. 

Link vienuolyno sodo ėjusi 
gatvelė iš pradžių vadinta Rytų, 
o keičiant gatvėvardžius pava-
dinta Aušros gatve, įamžinant 
tautinį judėjimą sužadinusį pir-
mąjį lietuvišką žurnalą „Aušra“ 
ir aušrininkus.

Link Kartenos kelio vedusi 
ilgiausia miesto gatvė buvo pa-
vadinta didžiojo kunigaikščio 
Vytauto garbei, o lygiagrečiai jai 
iš aikštės pietrytinio kampo iš-
einanti Gargždų gatvė gavo mi-
nėto kunigaikščio tėvo Kęstučio 
vardą. 

Šalia Kęstučio gatvės į aikštę 
įsiliejanti Prūsijos arba Prūsų 
gatvė buvusi pavadinta Žemai-
čių gatve.

Žydų bendruomenės dvasiniu 

centru tapusi dabartinė Mėgu-
vos gatvė iš pradžių vadinta Iz-
raelitų gatve, o vėliau pervadinta 
lietuvių istorijos pradininko Si-
mono Daukanto vardu.

Turgaus aikštę su Klaipėdos 
ir Palangos keliais jungusi gatvė 
iš pradžių vadinta Pakalnės, vė-
liau – Palangos gatve, o artėjant 
Vytauto Didžiojo 500-osioms 
mirties metinėms gavo šio kuni-
gaikščio motinos Birutės vardą.

Tapo pagrindine 
švenčių vieta

Turgavietė buvo pavadinta 
Viešąja aikšte. Turgų iš jos pla-
nuota perkelti į miesto pakraštį, 
o aikštę paversti viešų susirin-
kimų, minėjimų ir kitų masinių 
renginių vieta. 

Tam nugriautos cerkvės vieto-
je buvo įrengtas skverelis, kre-
tingiškių vadinamas Sodneliu, 
kurį juosė senoji ažūrinė tvora ir 
medžiai.

Skverelyje miesto savivaldybė 
įrengė gėlių klombas, pastatė 
suolus ir flagštoką. Kretingos 
šaulių kuopos rūpesčiu skvere-
lio viduryje 1931 m. buvo pa-
šventintas paminklas Lietuvos 
nepriklausomybės 10-mečiui ir 
žuvusiems karuose už Lietuvos 
laisvę atminti, kurį darė garsus 
kretingiškis akmens meistras 
Juozas Akinskas.

Tarpukariu prie Laisvės pa-
minklo prasidėdavo visos vals-
tybinės, tautinės, religinės ir 
miesto šventės, buvo iškelia-
ma tautinė vėliava. Vasaromis 
žmones į aikštę pritraukdavo 
keliaujantys cirko artistai, kurių 
pasirodymai vykdavo didžiulėje 
brezento palapinėje.

Stokojant lėšų naujai turga-
vietei įrengti, aikštėje tebebuvo 
rengiami prekymečiai. 

Turgus vyko pirmadieniais ir 
ketvirtadieniais, o mugės – pir-
mą dieną po Trijų Karalių bei 
Grabnyčių, Verbų sekmadienį, 
Šv. Jurgio, Devintinių, Švč. Mer-

gelės Marijos Angeliškosios ir Šv. 
Pranciškaus švenčių dienomis. 

Apskrities viršininko įsakyme 
buvo reikalaujama, kad „turgų ir 
prekymečių dienomis turgavietė 
ir į ją įeinančios gatvės turi būti 
nuvalomos ir nušluojamos tuo-
jau turgui ar prekymečiui pasi-
baigus“. Vasaros metu, „esant 
sausam orui [...] aikštė ir šali-
gatviai turi būti bent du kartus į 
dieną [...] tinkamai palaistomi“.

Miesto valdžia reikalavo 
tvarkingų pastatų

Tamsiu paros metu aikštė 
buvo apšviečiama. Joje stovėjo 
keletas medinių stulpų su švies-
tuvais, kurių lemputėms elektros 
energiją iš pradžių tiekė mieste 
veikusios privačios elektrinės, 
o nuo 1936 m. – municipalinė 

elektrinė.
Savivaldybė daug dėmesio 

skyrė miesto centro estetinei 
išvaizdai, 1937 m. atnaujino 
aikštės važiuojamosios dalies 
grindinį nuo Vilniaus iki Vy-
tauto gatvių, o 1938 m. išgrindė 
pietinę aikštės dalį. Aikštę grin-
dė nuo Zarasų kilę broliai Izi-
dorius, Andriejus ir Anatolijus 
Boronovai.

Tuo pat metu aikštės pakraš-
čiuose buvo įrengti šaligatviai, 
daromi iš „cementinių plytų 
bei asfalto“. Šaligatvius nuo va-
žiuojamosios aikštės dalies sky-
rė grįsti grioveliai vandeniui 
nubėgti.

Statinių priežiūrą ir statybų 
tvarką reguliavo apskrities val-
dybos priimtas reglamentas. 
Pagal jį visi namai – tiek seni, 

tiek nauji, tiek mūriniai, tiek ir 
mediniai – turėjo būti nuolat 
prižiūrimi ir tvarkomi. 

Visi tinkuoti mūriniai namai 
privalėjo būti tvarkingai nutin-
kuoti, o „plyšiai tarp plytų turi 
būti sutvarkyti“. Medinių namų 
„fasadai turi būti apkalti obliuo-
tomis lentomis ir nudažyti alie-
jiniais dažais [...] Skiedrų stogai 
turi būti nudažyti švediškais 
raudonais dažais“. Prie namų, 
esančių šalia aikštės ir gatvių, 
stogų „turi būti įtaisytos rindos 
(rinos) ir vamzdžiai vandeniui 
nubėgti [...]“.

Ikonografija liudija, kad mies-
tiečiai laikėsi savivaldybės rei-
kalavimų. Tarpukario Kretingos 
nuotraukose nesimato apleistų, 
netvarkingai nudažytomis ar ištru-
pėjusiomis tinko sienomis namų.

Dominavo 
komerciniai pastatai

Tarpukariu ryškiausiai pasi-
keitė rytinė aikštės kraštinė, ku-
rioje vietoje 1915 m. sudegusių 
trijų medinių namų tarp 1920–
1931 m. išaugo nauji mūriniai 
pastatai.

Ilgiausiai neužstatytas išbuvo 
kampe su Vytauto gatve esantis 
sklypas. Jį nusižiūrėjus Kretingos 
vartotojų bendrovei, minint jos įkū-
rimo 20-metį, sklype 1931 m. išdy-
go modernus, raudonų plytų mūro, 
trijų aukštų komercinis-administ-
racinis pastatas, kurio statybai pa-
naudotos bendrovės vedėjo Juozo 
Pabrėžos plytinėje Žvainių kaime 
(šalia Salantų) išdegtos plytos. 

Pastato pirmuose dviejuose 
aukštuose buvo įrengtos pre-
kybos salės, o trečiame aukšte 
– bendrovės administracinės 
patalpos bei butai viengungiams 
tarnautojams, neturintiems Kre-
tingoje nuosavo būsto.

Pagrindinis įėjimas į komerci-
nes patalpas vedė nuo aikštės ir 
gatvės sandūros, pro nusklembto 
kampo sienoje įrengtas duris. Virš 
įėjimo trečiajame aukšte buvo 
įrengtas balkonas su metaline 
ažūrine baliustrada, į kurį paten-
kama iš administracinių patalpų.

Virš balkono balto tinko fone pui-
kavosi ryškus užrašas: „KOPERACI-
JA / tai darbo žmonių išganymas“, 

Ledų pardavėjos turgavietės šiaurės vakariniame kampe. Apie 1936 m. Kretingos muziejus.

1931 m. pastatytas Kretingos vartotojų bendrovės administracinis-ko-
mercinis pastatas. Romualdo Beniušio (Vilnius) asmeninis rinkinys.

Iki 1928 m. atstatyta aikštės rytinė kraštinė. Iš kairės: 1) Š. Cukero ir L. Kano parduotuvių 
pastatas, 2) M. Gutmano namas, 3) naujosios S. Izraelovičiaus parduotuvės (nuo 1936 m.) 
pastatas, 4) evangelikų liuteronų bažnyčia. 1931 m. gegužės 15 d. Kretingos muziejus.

(Nukelta į 6 p.)
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Viešosios aikštės vakarinė kraštinė. Kairėje – provizoriaus Stasio Ščefanavičiaus vaistinė „Naujoji aptieka“. Už 
jos – kirpyklos, Kretingos žemės ūkio smulkaus kredito banko bei manufaktūros ir gatavų rūbų parduotuvės 
pastatas. Apie 1936–1939 m. Kretingos muziejus.

o aukščiau kilo atikas su bendro-
vės logotipu ir kooperacijos šūkiu 
„VIENYBĖJE – GALYBĖ!“. 

Šoniniuose fasaduose nuo 
aikštės ir gatvės pusių buvo už-
rašytas kooperatyvo pavadini-
mas „KRETINGOS VARTO-
TOJŲ BENDROVĖ“, o atikuose 
– statybos data „1931“.

Kiek anksčiau, iki 1928 m., į 
pietus nuo bendrovės rūmų iški-
lo pora privačių mūrinių namų. 
Pirmasis pastatas buvo raudo-
nų plytų mūro, dviejų aukštų, 
su dvišlaičiu apskardintu stogu. 
Jame veikė kirpykla ir pora ko-
lonialinių prekių parduotuvių, iš 
kurių viena priklausė Leizeriui 
Kanui, o kita – Šliomui Cukerui.

Toliau esančiame vieno aukš-
to tinkuoto mūro Markaus Gu-
tmano name veikė pora par-
duotuvių, o 1936–1940 m. buvo 
apsigyvenęs apskrities gydytojas 
Jonas Nainys.

Tarp M. Gutmano namo ir 
evangelikų liuteronų bažnyčios 
buvusiame sklype nuo XIX a. 
pabaigos stovėjęs vienaukštis 
namas apie 1936 m. atiteko Sa-
lomonui Izraelovičiui, perkėlu-
siam čia iš senojo namo šiauri-
nėje aikštės kraštinėje optikos, 
fotografijos ir galanterijos pre-
kių parduotuvę. 

Parduotuvę 1937 m. paveldė-
jęs sūnus Saulius Izraelovičius 
pastatą rekonstravo: laukines 
sienas ištinkavo, todėl namas at-
rodė kaip mūrinis.

Gaisrinė aikštėje veikė 
iki 1938 metų

Tarp šio namo ir evangelikų liute-
ronų bažnyčios buvo platus tarpas, 
priešais kurį aikštės pietrytinėje daly-
je stovėjo medinė gaisrinė, pastatyta 
kretingiškio vokiečio Bernardo Ku-
blico 1918 m. rudenį suburtai sava-
norių ugniagesių komandai. 

Gaisrinėje buvo saugomi ugnia-
gesių įrankiai kovai su ugnimi, keli 
vežimai su statinėmis, kurioms už-
pildyti šalia pastato buvo iškastas 
vandens rezervuaras.

Prie gaisrinės šiaurinio galo buvo 
pristatytas karkasinės konstrukcijos 
medinis ažūrinis stebėjimo bokštas, 
kuriame budėdavo vienas iš ugnia-
gesių, stebėjęs miestą. Senąjį bokštą 
nugriovus, apie 1925 m. jo vietoje 

iškilo tinkuoto mūro stačiakampis 
bokštas su dvišlaičiu stogeliu ir si-
gnaliniu varpu. Pastačius Kęstučio 
gatvėje mūrinę gaisrinę, senasis pas-
tatas 1938 m. buvo nugriautas.

Evangelikų liuteronų bažnyčios 
sklype urbanistinių pokyčių tarpu-
kariu nevyko. 

Prie Kęstučio gatvės esantį mūrinį 
namą bendruomenė nuomojo val-
dinėms įstaigoms, iš kurių ilgiausiai 
čia veikė pašto ir telegrafo skyrius bei 
pirmoji mieste telefono stotis. 

Kitapus Kęstučio gatvės buvusioje 
posesijoje stovėjo galu į Žemaičių 
gatvę ir Viešąją aikštę atsuktas vie-
naukštis mūrinis namas, priklausęs 
žydui Sie Rašui, kuris vertėsis auto-
busų nuoma. Manoma, kad jame 
patalpas nuomojosi buvęs Lietuvos 
Respublikos prezidentas Aleksan-
dras Stulginskis, atidaręs Jokūbavo 
dvare pagamintų pieno produktų 
parduotuvę, į kurią buvo patenka-
ma pro kampinį įėjimą, įrengtą nuo 
aikštės pusės.

Buvo 
Ūkio banko skyrius

Tarpukariu, kaip ir caro laikais, 
pagrindine buvo laikoma vakarinė 
aikštės kraštinė, nuo kurios prasi-
dėjo aplinkui turgavietę stovėjusių 
pastatų numeracija. 

Pirmuoju numeriu buvo pažy-
mėtas kampe su Birutės gatve sto-
vėjęs mūrinis muitinės pastatas, 
kretingiškių vadintas Tamužine. 

Jame pirmaisiais pokario metais 
veikė valdinė iždinė ir kalėjimas, o 
1921 m. pastatą iš grafo Aleksan-
dro Tiškevičiaus nupirko Lietuvos 
ūkio banko savininkų brolių Jono 
ir Juozo Vailokaičių bendrovė.

Tarpukariu pastato išvaizda ne-
žymiai keitėsi: nebeliko medinės 
verandos su balkonu, o vietoje iš-
ėjimo į balkoną antrajame aukšte 
buvo įrengtas langas. Virš vienin-
telio įėjimo nuo turgavietės pusės 
kabėjo iškaba su banko logotipu ir 
pavadinimu „LIETUVOS ŪKIO 
BANKAS“.

Pirmojo aukšto patalpose nuo 
1921 m. veikė Ūkio banko skyrius. 
Antrojo aukšto patalpas bendrovė 
nuomojo apskrities savivaldybės 
raštinei, apskrities viršininko, poli-
cijos vado ir inžinieriaus būstinėms. 
Kieme stovėjusiame ūkiniame pas-
tate nuo 1939 m. veikė prekybinių 
kooperatyvų sąjungos „Lietūkis“ 
Kretingos sandėlis, evakuotas iš na-
cių aneksuotos Klaipėdos.

Į šiaurę nuo banko buvusį medi-
nį namą apie 1920 m. įsigijo vienas 
iš stambiausių to meto Kretingos 
pramonininkų ir prekybininkų 
Judelis Taicas. 

Nuo aikštės pusės jis įrengė pa-
pildomą įėjimą į name atidarytą 
kirpyklą. Be kirpyklos, šiame pas-
tate buvo savininko butas, bendro-
vės „Taicas ir Šeras“ (nuo 1937 m. 
– „Taicas, Judelis ir Ko“) būstinė, 
o kieme stovėjusiuose ūkiniuose 
pastatuose veikė arbatžolių svars-
tymo įmonė „Virdulys“, sacharino 
fabrikas „Malūnas“ ir produkcijos 
sandėliai.

Gaisrai keitė ne tik 
pastatus, bet ir jų paskirtį 

Per 1915 m. gaisrą smarkiai 
nukentėjusį buvusios Karolštato 
aukštesniosios mokyklos pasta-
tą, iš kurio buvo belikusios tik 
mūrinės sienos ir kaminai, jo 
savininkas grafas Aleksandras 
Tiškevičius apie 1925 m. parda-
vė provizoriui Stasiui Ščefanavi-
čiui ir porai žydų verslininkų.

Abu korpusai tarpukariu tapo 
atskirais namais, kurie iki 1930 
m. buvo atstatyti, o iki 1936–

1938 m. – pilnai įruošti. Tik ties 
šiaurinio pastato fasado viduriu 
įrengtas balkonas iki pat karo 
liko nebaigtas – be baliustrados.

Greičiausiai savo pastato dalį 
įsirengė Stasys Ščefanavičius. 
Namas buvo su blizgiu skar-
diniu stogu, turėjo du įėjimus, 
įrengtus fasado šonuose, ir ties 
viduriu naujai atkurtą balkoną 
su metaline ažūrine baliustrada. 
Jo durų ir langų angas juosė fi-
gūriniai apvadai.

Pro kairėje pusėje esantį įėjimą 
buvo patenkama į gyvenamąsias 
antrojo aukšto patalpas, o dešiny-
sis įėjimas vedė į pirmajame aukš-
te apie 1936 m. atidarytą vaistinę. 

Virš šio įėjimo ant sienos buvo 
užrašytas įstaigos pavadinimas 
„NAUJOJI APTIEKA“, o žemiau 
kabėjo iškaba su savininko pavar-
de „STASIO ŠČEFANAVIČIAUS“.

Šiaurinis korpusas buvo pra-
dėtas naudoti jau nuo 1930 
metų. Jis buvo kuklesnės išvaiz-
dos, su čerpėmis dengtu stogu. 
Sienas puošė tik abu aukštus 
skiriantis figūrinis karnizas, o 
iki karo buvusių durų ir langų 
figūrinių apvadų nebeliko. Fasa-
de buvo įrengti trys įėjimai, vedę 
į komercines patalpas. 

Pastate patalpas 1930 m. nuo-
mojosi advokatas Vladas Petro-
naitis, vėliau – Kretingos XV 
šaulių rinktinės vadas kapitonas 
Petras Buragas, veikė manu-
faktūros prekių ir gatavų rūbų 
parduotuvė, kirpykla bei žemės 
ūkio smulkaus kredito bankas.

Už jo stovėjęs nedidelis tinkuo-
to mūro namas buvo su dvišlaičiu 
skardos stogu bei kairiajame fasa-
do krašte įrengtu balkonu su me-
taline ažūrine baliustrada. Namą iš 
pirklio Izraelio Glikmano po karo 
perėmė Srolis Motkė Šlaveitas. 

Pirmajame aukšte įrengtose ko-
mercinėse patalpose tebeveikė savi-
ninko geležies ir jos dirbinių krautuvė, 
o apie 1936 m. atidaryta galanterijos ir 
smulkių prekių parduotuvė.

(Pabaiga kitą šeštadienį)

Julius KANARSKAS
 Istorikas, Kretingos muziejus

Aikštės vakarinė kraštinė. Iš dešinės: 1) J. Jozefo laikrodžių ir fajanso 
parduotuvė, 2) S. M. Šlaveito namas, 3) kirpyklos, manufaktūros prekių 
parduotuvės ir žemės ūkio smulkaus kredito banko pastatas, 4) būsimos 
S. Ščefanavičiaus vaistinės pastatas, 5) Judelio Taico namas, 6) Ūkio 
banko skyriaus ir apskrities viršininko būstinės pastatas. Apie 1935 m. 
Kretingos muziejus.

Gaisrinė su senuoju stebėjimo bokštu aikštės pietrytiniame pakraštyje. 
1924 m. gegužės 15 d. Kretingos muziejus.

Viešosios aikštės šiaurinė kraštinė turgaus dieną. Iš dešinės: 1) parduotu-
vė „Progres“, 2) S. Izraelovičiaus namas, priešais kurį stūkso „Mobiloil“ 
degalinės kolonėlė, 3) B. Šapiro namas, 4) D. Itingo namas ir S. Tubians-
kio viešbutis, 5) V. Grudzinsko vaistinė, 6) I. Kolumbaus namas, 7) L. 
Giršovičienės namas ir dvaro parduotuvė „Šatrija“, 8) G. Levy, vėliau – 
L. Mendelovičiaus namas. Fot. Stasys Vaitkevičius. Apie 1931 m. Vilijos 
Bavarskytės-Handschin (Ciurichas) asmeninis archyvas.
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