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APIE IGNĄ JABLONSKĮ     
 
Ignas Jablonskis – ištikimas Žemaičių žemės sūnus, atlikęs di-

džiulį darbą tyrinėdamas ir propaguodamas pajūrio žemaičių krašto 

materialinę kultūrą, palikęs ryškų pėdsaką Kretingos krašto istorijoje.  
Gimė jis 1911 m. gegužės 26 d. Mosėdžio valsčiaus Budrių kai-

me (dab. Skuodo raj.). Mokslo žinių sėmėsi Budrių pradinėje mokyklo-
je, Skuodo gimnazijoje ir Kauno aukštesniojoje technikos mokykloje, 

kurią baigęs nuo 1937 m. dirbo Rusnės vandens kelių techniku, virši-
ninko pavaduotoju.  

Už lietuvišką veiklą nacių ištremtas 1939 m. iš Klaipėdos kraš-

to, grįžo į gimtąją Žemaitiją, apsigyveno Kretingoje, dirbo žemės ūkio 
rūmų (vėliau – skyriaus) techniku, pramonės kombinato vyr. inžinieriu-

mi, direktoriumi, 1945-1949 m. vadovavo Kretingos muziejui (antraei-
lėse pareigose).  

1951 m. su šeima išvežtas į Krasnojarsko kraštą (Rusija). Iš 

pradžių Plotbiščėje dirbo kolūkyje, vėliau vadovavo statybos darbams 
Ačinsko rajone. 

Į gimtąją Žemaitiją grįžo 1956 m. Dirbo inžinieriumi Klaipėdos 
statybos tresto Kretingos gamybiniame skyriuje, Kretingos odos gamy-

kloje, rajono architektūros skyriuje. Į pensiją išėjo 1971 m.  

Mirė 1991 m. gruodžio 6 d. Palaidotas Kretingos senosiose ka-
pinėse.     

Didžiąją gyvenimo dalį I. Jablonskis paaukojo kraštotyrinei vei-
klai – šiaurės vakarų Žemaitijos materialinės kultūros paveldo tyrinėji-

mams ir išsaugojimui.  
Nuo 1937 m. vykdė archeologijos paveldo objektų apmatavi-

mus ir aprašymus, talkino Vytauto Didžiojo kultūros muziejaus, o po 

karo – Lietuvos mokslų akademijos istorijos instituto, Kretingos krašto-
tyros muziejaus archeologinėms ekspedicijoms, pats vykdė archeologi-

jos tyrinėjimus.    
Prasidėjus masiniam senųjų kaimų naikinimui, fiksavo pajūrio 

žemaičių regiono etnoarchitektūros paveldą, rūpinosi jo išsaugojimu, 

padėjo Lietuvos liaudies buities muziejui kuriant Žemaitijos sektorių.  
Daug dėmesio skyrė kultūros paveldo objektų būklės stebėse-

nai, dirbo visuomeniniu kultūros paminklų apsaugos inspektoriumi, 
propagavo kultūros paveldą vietos ir respublikos spaudoje.   

Domėjosi Kretingos krašto istorija, žemaičių kilmės klausimais,  
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parašė prisiminimus apie karo ir pokario įvykius.   

Tyrimų išdavas skelbė Lietuvos mokslų akademijos istorijos 

instituto ir Lietuvos kraštotyros draugijos leidiniuose, mokslo populia-
rinimo žurnaluose.  

Pagrindinis kraštotyrinės veiklos darbas – Mokslo ir enciklope-
dijų leidykloje pagal Lietuvos kraštotyros draugijos užsakymą 1993 

m. (po autoriaus mirties) išleista monografija „Budrių kaimas”, kurioje 

I. Jablonskis aprašo gimtojo kaimo įvykius, sodybas, žmonių buitį ir 
darbus, kultūros paveldo objektus.  

I. Jablonskio rankraštiniai darbai saugomi Lietuvos istorijos 
institute, Kultūros paveldo departamente, Vilniaus universiteto centri-

nėje bibliotekoje, Lietuvos nacionaliniame muziejuje (Kraštotyros 

draugijos archyvas), Lietuvos liaudies buities muziejuje, Lietuvių kal-
bos ir literatūros institute, Kretingos muziejuje, Kretingos rajono savi-

valdybės M. Valančiaus viešojoje bibliotekoje bei Jablonskių šeimos 
archyve Kretingoje.  

Už nuopelnus kultūrai, kraštotyrai ir paminklosaugai I. Jab-
lonskis apdovanotas Lietuvos mokslų akademijos, Kultūros ministeri-

jos, Kraštotyros draugijos padėkos raštais ir kitais apdovanojimais. 

1989 m. jam suteiktas Kretingos miesto (dabar – rajono) Garbės pi-
liečio vardas, o 1990 m. Lietuvos kraštotyros draugijos suvažiavime 

išrinktas Garbės kraštotyrininku. 
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ETNOLOGINIAI IGNO JABLONSKIO  

TYRINĖJIMAI 
 
Etnologinius tyrinėjimus I. Jablonskis vykdė šiaurės vakarų 

Žemaitijoje, daugiausia Kretingos ir Skuodo rajonų teritorijoje. Jo tyri-
mų objektai buvo etnoarchitektūra bei su ja susijęs technologijos pa-

veldas, smulkioji architektūra, senosios kaimų kapinės, valstiečių bui-
ties ir ūkio darbo įrankiai bei įrenginiai, tautosaka ir vietovardžiai, že-

maičių ir jų tarmės kilmė.  

 

Etnoarchitektūra 
Svarbiausias etninės kultūros tyrinėjimų objektas buvo etno-

architektūros paveldas – senosios kaimų sodybos ir jų statiniai. Užau-

gęs senas architektūros tradicijas išsaugojusiame Žemaičių krašte ir į-

gijęs statybos inžinieriaus išsilavinimą, anot kraštiečio etnologo Vaclo-
vo Miliaus, I. Jablonskis „gerai suvokė kaimo sodybų struktūrą, pasta-

tų konstrukcijas, raidą, detaliai tai aprašė, padarė planus, brėžinius“1. 
Idėja išsaugoti pajūrio žemaičių regiono tradicinę etnoarchite-

ktūrą I. Jablonskiui kilo dar prieš Antrąjį pasaulinį karą, apsilankius 

1939 m. Rygoje, Latvijos etnografijos muziejuje po atviru dangumi.  
Jau prieškario žemės reforma stipriai pakeitė Žemaitijos kraš-

tovaizdį, išardė tradicinius gatvinius kaimus, sunaikino daug etnoar-
chitektūrinių sodybų, diegė naujas, Vakarų Europoje nusižiūrėtas kai-

mo architektūros tradicijas. Pokario socialinės permainos, tremtys ir 
prievartinė kolektyvizacija grasė negrįžtamai pakeisti kaimą, jo archi-

tektūrą, žemdirbių gyvensenos būdą.  

Todėl vos pradėjęs vadovauti Kretingos muziejui, I. Jablons-
kis pradėjo mąstyti apie etnoarchitektūros muziejaus kūrimą Kretin-

goje. 1946 m. jam pavyko iš savivaldybės gauti sklypą buvusioje vie-
nuolyno žemėje prie Pastauninko tvenkinio, kur numatė 0,5 ha plote 

pastatyti liaudies buities muziejų po atviru dangumi, į kurį rengėsi 

perkelti keletą žemaičių valstiečių XVII-XIX a. sodybų2.  
Deja, savo idėjų ir planų I. Jablonskiui nebuvo lemta įgyven-

dinti, kadangi 1949 m. vasarą teko palikti muziejų, o kiek vėliau – pa-  
------------------------------ 
1 Mi l ius  V.  Apie Igną Jablonskį. Kn.: Jab lonsk is  I .  Budrių kaimas. 

Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidykla, 1993, p. 196.  
2 Kretingos kraštotyros muziejaus tarybos protokolų knyga. Kretingos 

muziejaus archyvas. 
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justi ir tremtinio dalią.  

Sovietinė kolektyvizacija išdraskė tradicines žemaičių sodybas. 

Varžomi įvairių draudimų ir kolūkinio gyvenimo reikalavimų, žemdirbiai 
buvo priversti atsisakyti savo tradicinių pastatų – kluonų, žardų, no-

malių, nugriauti dalį tvartų. Keičiantis gyvenimo būdui ir žmonių porei-
kiams, daugelis gyventojų keitė senųjų namų išplanavimą, fasadinę iš-

vaizdą, statėsi naujus gyvenamuosius būstus ir ūkinius statinius. Bene 

mažiausiai per tą laiką pasikeitė žemaičių svirnai (klėtys).  
Ant išnykimo ribos etnoarchitektūros paveldas atsidūrė prasi-

dėjus melioracijai ir masiniam vienkiemių ir senųjų kaimų naikinimui.   
Grįžęs į gimtinę, I. Jablonskis pastebėjo negrįžtamai nykstantį 

etnoarchitektūros paveldą. Todėl ėmėsi jį tirti, skelbti straipsnius apie 

išliekamąją senųjų sodybų kultūrinę reikšmę krašto istorijai, būtinybę 
jas išsaugoti. Viena pirmųjų publikacijų buvo 1958 m. „Tiesoje“ pasiro-

dęs straipsnis apie Kretingos rajono Auksūdžio ir Sen. Įpilties kaimų 
senąsias sodybas3.  

Rinkdamas duomenis apie seniausias šiaurės vakarų žemaičių 
sodybas, ypač gyvenamuosius namus (trobas), 1968 m. išaiškino se-

niausią Lietuvoje, 1643 m. datuojamą, medinį etnoarchitektūros statinį 

– Kripų namą Barzdžių Medsėdžiuose4, o 1975 m. – dar senesnį, XVII 
a. pradžioje statytą (1764 m. rekonstruotą) J. Bružo namą Peldžiuose5 

(Kretingos raj.). 1968 m. surinko medžiagą apie etnoarchitektūrinį 
Tauzų (Skuodo raj.)6, o 1973 m. – Jakštaičių (Kretingos raj.)7 kaimą, 

kurie jo dėka buvo paskelbti architektūros paminklais8.  

1967-1972 m. apmatavo ir aprašė 1789-1825 m. statytą Vinco 
Noreikos sodybą Auksūdžio kaime9,  1973 m. – XIX a. Kotrynos Piktui- 

žytės sodybą Dirgalio kaime10 (abi – Kretingos raj.). 1977 m. aprašė ir  
------------------------------ 
3 Jab lonsk is  I .  Sodybos – muziejai. Tiesa, 1958, rugsėjo 13. 
4 Jab lonsk i s  I .  Žemaitiška troba, statyta 1643 m. Kraštotyra, Vilnius, 1971, 

p. 197-204.  
5 Jab lonsk is  I .  Bružo Juozo gyvenamas namas Kretingos rajone, 

Grūšlaukės apylinkėje, Peldžių kaime, 1975. Kretingos muziejaus mokslinis archyvas 
(toliau – Kr. MMA), f. 4, b. 20. 

6 Jab lonsk is  I .  Tauzų kaimo aprašymas, 1968. Kr. MMA, f. 4, b. 36, l. 1-3; 
Jab lonsk i s  I . ,  M ickev i č ius  J .  Skuodo rajono, Mosėdžio apylinkės, Tauzų kaimas, 
1968. Kr. MMA, f. 2, b. 7, l. 7-11; f. 4, b. 36, l. 4-8.   

7 Jab lonsk is  I .  Jakštaičių kaimas, 1973. Kr. MMA, f. 4, b. 21.  
8 Lietuvos TSR kultūros paminklų sąrašas. Vilnius, 1973, p. 406, eil. Nr. 608; 

Lietuvos TSR kultūros paminklų sąrašas (tęsinys). Vilnius, 1978, eil. Nr. 819. 
9 Jab lonsk is  I .  Vinco Noreikos sodyba Kretingos r., Auksuodžio kaime, 

1967-1972. Kr. MMA, f. 2, b. 7, l. 19-122.  
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fiksavo Būtingėje, Monciškėse ir Šventojoje išlikusias senąsias sody-

bas11.  

Senųjų sodybų apmatavimus vykdė savo iniciatyva, Kultūros 
ministerijos Muziejų ir kultūros paminklų apsaugos valdybos prašymu, 

taip pat dalyvaudamas Lietuvos mokslų akademijos istorijos instituto 
ir Lietuvos kraštotyros draugijos etnografinėse ekspedicijose.   

Aktyviai prisidėjo prie 1966 m. įsteigto Lietuvos liaudies bui-

ties muziejaus Žemaitijos sektoriaus kūrimo, dalyvavo ekspedicijose, 
davė daug naudingų patarimų. 1966-1971 m. laikraštyje „Švyturys“ 

skelbė naujausias žinias apie muziejaus kūrimąsi, iš Kretingos rajono į 
Rumšiškes perkeliamas sodybas12, 1982 m. parengė Liaudies buities 

muziejui metodinę medžiagą apie Šventosios pajūrio žvejų ir valstie-

čių namus13.  
Bendradarbiavimas su Lietuvos liaudies buities muziejumi at-

gaivino viltį įsteigti žemaičių etnoarchitektūros muziejų Kretingoje14. 
Siekdamas visuomenės ir valdžios palaikymo, I. Jablonskis, pasitelk-

damas į pagalbą muziejininką Juozą Mickevičių, Vilniaus universiteto 
profesorių Česlovą Kudabą, skelbė spaudoje straipsnius, kuriuose kė-

lė etnoarchitektūros paveldo išsaugojimo problemas15, siuntinėjo raš-

tus Kretingos rajono tarybai, komunistų partijos komitetui, Kultūros 
ministerijos muziejų ir paminklų apsaugos valdybai.   

Pajūrio žemaičių etnoarchitektūros muziejui įkurti realios prie-
laidos atsirado XX a. 8 deš. pabaigoje, kai I. Jablonskis kartu su mu-

ziejininku J. Mickevičiumi padėjo šviesaus atminimo „Jaunosios gvar-

dijos“ kolūkio pirmininkui M. Navajauskui įsteigti valstiečių buities 
muziejų  vienoje  iš  Žutautų kaimo (Kretingos raj.) sodybų.  Deja, M.  

------------------------------ 
10 Jab lonsk is  I .  Piktuižytės sodybos Dirgalio km., Grūšlaukės apyl., Kretin-

gos raj., pastatų apmatavimo medžiaga, 1973. Kr. MMA, f. 4, b. 26.    
11 Jab lonsk is  I .  Lietuvos pajūrio liaudies architektūra Šventosios apylinkė-

je, 1977. Kr. MMA, f. 2, b. 12.   
12 Jab lonsk i s  I .  Liaudies buities muziejus. Švyturys (Kretinga), 1966, 

gruodžio 1, nr. 139; Į liaudies buities muziejų. Švyturys (Kretinga), 1967, gruodžio 9; 
Pastatai keliauja į muziejų. Švyturys (Kretinga), 1971, rugsėjo 30. 

13 Jab lonsk is  I .  Pajūrio žvejų ir valstiečių namai Šventosios apylinkėje. 
Lietuvos liaudies buities muziejaus metodinė medžiaga, Rumšiškės, 1982, p. 23-28.  

14 Jab lonsk is  I .  Ar turėsime Kretingoje liaudies buities muziejų? Švyturys 
(Kretinga), 1970, sausio 6. 

15 Jab lonsk is  I . ,  M i ckev ič ius  J . ,  Kudaba Č.  Pamario rūpesčiai. Švy-
turys (Kretinga), 1972, lapkričio 2; Tarp laiko bangų. Literatūra ir menas, 1976, liepos 
31; Jab lonsk is  I .  Išsaugokime mūsų ainiams. Tiesa, 1974, rugpjūčio 2; Išsaugoki-
me vertingąją liaudies architektūrą. Švyturys (Kretinga), 1977, liepos 19. 
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Navajauskui mirus, muziejus sunyko. Vėliau etnoarchitektūrinį muziejų 

bandyta kurti Nasrėnuose šalia vyskupo M. Valančiaus gimtinės, Jakš-

taičių kaime, tačiau besikeičiant visuomeninei politinei ir ekonominei 
situacijai idėja liko neįgyvendinta.  

Turimi duomenys leidžia teigti, kad I. Jablonskis 1958-1984 m. 
aplankė didžiąją dalį griaunamų Kretingos ir Skuodo rajonų etnoarchi-

tektūros sodybų. Taip pat lankėsi Plungės ir Klaipėdos rajonuose. Ver-

tingiausias 127 sodybas (žr. tyrinėtų etnoarchitektūros sodybų sąra-
šą), jų statinius ar architektūrines detales aprašė, apmatavo, fotogra-

favo, o tyrimų medžiagą panaudojo savo rankraštiniuose darbuose bei 
straipsniuose. 

Svarbiausias rankraštinis I. Jablonskio darbas – „Pajūrio Že-

maičių sodybos vystymosi eiga“16, kuriame autorius apžvelgė tipinės 
valakinio valstiečio sodybos istorinę raidą nuo seniausių laikų iki XIX a. 

Šia tema Kretingos muziejuje 1993 m. vykusioje mokslinėje teorinėje 
konferencijoje jis skaitė pranešimą „Kretingos rajono senoji liaudies 

architektūra“, kuris publikuotas leidinyje „Kretinga 740“17. 
Anot I. Jablonskio, pajūrio žemaičių regione išlikusios senosios 

sodybos atspindi šiaurės vakarų Žemaitijai būdingą etnoarchitektūrą. 

Šio regiono tradicinę vidutinio valstiečio sodybą XVII-XIX a. sudarė 5-6 
pastatai (1 il.). Visi jie buvo mediniai, vienaukščiai, su keturšlaičiais, 

vėliau – pusvalminiais, šiaudiniais stogais, kuriuos XIX a. pradėta den-
gti ir skiedromis. 

Svarbiausias pastatas buvo namas (troba). Seniausi, XVII a. 

pradžioje statyti namai turėjo 3 patalpas: rytiniame gale buvo troba, 
vakariniame – priešininkė, o tarp jų – pakriautė18 (2 il.). Pietinė pakr-

iautės dalis ties įėjimu į trobą ir priešininkę buvo vadinama priemene, 
o šiaurinėje pusėje buvo trobą šildžiusios krosnies pakura ir atviras ug-

niakuras. Jau XVII a. antroje pusėje šiaurinėje trobos dalyje atsirado 
namų ruošai skirta užpečinė, o priešininkės šiaurinėje dalyje įrengta 

ūkinė patalpa su rūsio duobe.   

XVIII a. užpečinės gale įrengtas nedidelis alkierius, priemenė 
atskirta nuo pakriautės,  o virš ugniakuro nuo lubų įruoštas nupjautos  

------------------------------ 
16 Jab lonsk is  I .  Pajūrio žemaičių sodybos vystymosi eiga, 1978. Kr. MMA, 

f. 2, b. 13. 
17 Jab lonsk i s  I .  Kretingos rajono senoji liaudies architektūra. Kretinga 740, 

Kretinga, 1993, l. 13-14, iliustr. 
18 Jab lonsk is  I .  Pajūrio žemaičių sodybos vystymosi eiga... 
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piramidės (varpo) pavidalo moli-
nis kaminas. Vakariniame namo 

gale įrengtos kamaros. 
XIX a. užpečinė išplatėja 

ir tampa nuolatine šeimynos buvi-

mo vieta, vadinama prastąja tro-
ba. Pietinėje buvusios trobos da-

lyje įrengiama geroji troba. Jau ne 
tik prie prastosios, bet ir prie ge-

rosios trobos galo prisistatomas 

alkierius. Prastasis alkierius nau-
dojamas šeimininkams miegoti, o 

gerasis – svečiui ap-
nakvydinti. Ugniaku-

rą nuo aplinkos ats-

kirus mūrine siena, 
pakriautėje atsirado 

prastoji priemenė, 
kaminas ir geroji 
priemenė. Šalia prie-
šininkės įrengta lon-
ginė (4 il.). 

I. Jablonskio 
brėžiniai liudija, kad 

XX a. pirmoje pusėje 
ūkininkai stengėsi 

tobulinti senuosius, iš tėvų paveldėtus namus. Siekdami padaryti juos  
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3 il. XVIII a. statytas namas, Kretingos raj. 
I. Jablonskio nuotr., 1969 m. 

 

 

 

 

 

 
2 il. Namas XVI-XVII a. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 il. Tradicinės pajūrio žemaičio 

valstiečio sodybos planas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
4 il. Žemaičio XIX a. namas  

(nežymiai perplanuotas XX a.)   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

erdvesnius naikino alkierius, pagalbines 

patalpas, griovė kaminus.  

Kitas svarbus sodybos pastatas 
buvo svirnas (klėtis) (5 il.). Jis stovėjo 

greta namo, pietų pusėje. Pirmieji svir-
nai buvo vienkamariai, o XIX a. valakinio 

valstiečio svirnas turėjo jau 5 kamaras: 

grūdinę kamarą, klėtsongą, gerąją ka-
marą (špikierių), bočių, vaikių ir mergų 
kamaras, kurios rodo, kad pastatas 
buvo naudojamas ne tik grūdų 

saugojimui, bet ir karšinamų tėvų, 

samdinių apgy-vendinimui.     
Kiti sodybos pastatai, anot I. 

Jablonskio, XVII-XIX a. mažai keitėsi. 
Atokiau nuo namo vakarų pusėje stovė-

jo tvartas, kuris susiformavo apjungus 
po vienu stogu atskiras patalpas (kūtes) 
įvairių rūšių galvijams laikyti ir daržines 

pašarui saugoti.  

 

Kai kuriose sodybose stovėjo 
nomalis – nedidelis pagalbinis pasta-

tas, kuriame buvo atviras ugniakuras 
jovalui ruošti ir gardai kiaulėms laikyti.    

Sodybos pakraštyje, atokiau nuo kitų pastatų buvo kluonas 
(klojimas, jauja) su javų džiovykla (pirtimi, douba). Šalia kluono XIX a.  
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atsirado žardai, skirti linų galvenoms džiovinti. 

Daug I. Jablonskis dėmesio skyrė namo ir svirno puošybai19. 

Jis pažymi, kad žemaičių pastatų „puošyba labai saikinga, apsiribojan-
ti išsikišančių sijų galų ir viršutinių vainikų galų apdaila pastatų kam-

puose. Pusvalminių stogų vėjalentės ir driblentės papuoštos geomet-
riniu ornamentu... Labai kukli durų ir langų išorinė puošyba.... Dau-

giau dėmesio buvo skiriama gerosios trobos vidaus puošybai. Perden-

gimų sijų kampai, lublentės ir durų angų staktos jau nuo XVII a. pra-
džios puošiamos iškiliąja drožyba, o durys apkalamos profiliuotomis 

lentelėmis, kaltinėmis vinimis su stambiomis galvutėmis ir kaldintais 
varčiais (vyriais)“20.  

Tyrinėdamas namus, I. Jablonskis atkreipė dėmesį į krosnių 

 
6 il. 1757 m. statyta puodyninių koklių krosnis 
(viršuje), puodyninis koklis ir karnizas 
(kairėje). V. Malinauskio namas, Žutautų k., 
Kretingos raj.                
                          I. Jablonskio brėž., 1965 m.   

 

raidą.  XVII a.  krosnys  buvo  skliautinės, molinės21.  XVIII a.  paplito  
------------------------------- 

19 Jab lonsk is  I .  Pastatų puošyba Kretingos rajone 17-19 amžiais, 1970. 
Kr. MMA, f. 2, b. 4; Durų angų ir perdengimų senoji puošyba Kretingos ir gretimuose 
rajonuose, 1984. Kretingos muziejaus fondai (toliau – Kr. MF), Nr. P5819; Senoji durų 
angų ir perdengimų puošyba Kretingos ir gretimuose rajonuose. Etnografiniai 
tyrinėjimai Lietuvoje 1983-1984 metais, Vilnius, 1985, p. 109-114; Žemaičių pastatų 
apdaila. Liaudies kultūra, 1991, nr. 5, p. 28-30; Senieji durų apkaustai. Mūsų kraštas, 
1992, nr. 1, p. 104-112. 

20 Jab lonsk is  I .  Kretingos rajono senoji liaudies architektūra, l. 14. 
21 Jab lonsk is  I .  Žemaitiška troba, statyta 1643 m. Kraštotyra, Vilnius, 

1971, p. 197-204. 
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5 il. V. Noreikos svirnas, XIX a. 

Auksūdžio k., Kretingos raj. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



puodyninių koklių krosnys. Vieną tokių krosnių (6 il.) I. Jablonskis 

1951 m. aptiko, o 1965 m. nubraižė V. Malinauskio sodyboje, Žutautų 

k., Kretingos raj.22 Ji statyta 1757 m., kokliai ir karnizai puošti spalvo-
tais augalinio motyvo ornamentais.  

Puodyniniais kokliais dengtos krosnys buvo paplitusios visoje 
šiaurės vakarų Žemaitijoje. Puodynės pavidalo koklius iš molio lipdė 

vietos puodžiai. XIX a. koklius-puodynes pakeitė fabrikinės gamybos 

glazūruoti plokštieji kokliai.   
 

Smulkioji architektūra 
Kiekvieną žemaitį nuo vaikystės supa gausus kryždirbystės pa-

veldas,  kryžiais,  koplytėlėmis,  koplytstulpiais išgarsinęs Žemaitiją toli  

------------------------------    
22 Kr. MF, Nr. A1225, Nr. GEK1271; Jab lonsk is  I .  Puodynėmis dengtos 

krosnys vakarų žemaičiuose. Kraštotyra, Vilnius, 1966, p. 120-123; Pūdynėmis dengtos 
krosnys Vakarų Žemaičiuos, 1951-1965. Kr. MMA, f. 2, b. 3, l. 28-29; Kokliai-puodynės 
ir jomis dengtos krosnys Kretingos rajone, 1980. Kr. MMA, f. 2, b. 3, l. 1-27; Puodyninių 
koklių paplitimo beieškant. Kraštotyra, Vilnius, 1989, p. 46-49. 
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už jos ribų. Kryždirbystės atsiradimas, paplitimas domino ir I. Jablon-

skį. Šia tema 1979 m. jis paskelbė straipsnį „Mažosios architektūros 

formos mūsų keliuose“23, kuriame rašė apie koplytstulpių kilmę ir kul-
tūrinę vertę. 1982 m. pabaigė rašyti darbą „Koplytstulpiai ir jų kil-

mė“24. Remdamasis istorijos šaltiniais ir mokslinių tyrinėjimų rezulta-
tais, jame aptarė smulkiosios architektūros formų kilmę, istorinę rai-

dą, senovės lietuvių dievybių ir pagonių tikėjimo simbolių vaizdavimą 

smulkiosios architektūros paminkluose, pabandė atkurti šio memoria-
linio paveldo statinių prototipą, kurį įvardijo „Vispačiu“, pateikė koply-

tstulpių raidos Kretingos krašte tipinius pavyzdžius, parengė rekom-
endacijas koplytstulpių ir kryžių atstatymui. 

 

Architektūrinis inžinerinis paveldas  
Skubėjo I. Jablonskis įamžinti labai svarbų vaidmenį XVI-XX 

a. pirmosios pusės mūsų ūkiniame gyvenime vaidinusį architektūros ir 
inžinerijos paveldą – senuosius malūnus ir kalves.  

Turimais duomenimis 1966-
1974 m. jis aplankė, apmatavo ir nufo-

tografavo 14 vandens ir 2 vėjo malū-

nus Akmenės, Klaipėdos, Kretingos, 
Plungės, Šilalės, Šilutės, Telšių rajo-

nuose25 bei 3 kalves Kretingos ir Skuo-
do rajonuose26. Jis fiksavo ne tik jų situaciją, planus, fasadus, bet ir 

technologinę įrangą, jos veikimo principą.  
------------------------------ 
23 Švyturys (Kretinga), 1979, rugpjūčio 30. 
24 Kr. MMA, f. 2, b. 20, 21, f. 4, b. 445. 
25 Kr. MMA, f. 2, b. 8; f. 4, b. 32, 442.    
26 Ten pat, f. 2, b. 6.    
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8 il. I. Jablonskio atkurtas tipinis 

Kretingos kraštui keturšonis 
koplytstulpis 

 

 

 

 

 
 

7 il. I. Jablonskio atkurtas koplytstulpių 
prototipas. 

 

 
 

9 il. Paramotėlės vndens malūnas, Kelmės raj. 
Išilginis pjūvis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
10 il. Vėjo malūnas Kantvainių 
k., Šilutės raj., J. Genio. Pjūvis. 



I. Jablonskio sukaupti duomenys apie inžinierinės architektū- 

ros paveldą liko rankraščiuose, išskyrus 1967 m. publikaciją „Ką mena 

malūnų užtvankos“27, kurioje jis apžvelgė Kretingos rajono pramonės 
istoriją. 

 

Senosios kaimų kapinės 
Sudėtine etninės kultūros paveldo dalimi yra senosios kaimų 

kapinės, įrengtos pakelėse ir paupiuose stūksančiose kalvelėse, apjuo-
stos akmenų, žemių pylimų, griovių, medinių tvorų ir medžių. Tradiciš-

kai jose stūkso koplytėlės, koplytstulpiai, stogastulpiai ir aukšti medi-
niai kryžiai. 

 
I. Jablonskis 1973-1986 m. aplankė 26 kaimų senąsias kapines 

Klaipėdos, Kretingos ir Skuodo rajonuose28 (žr. tyrinėtų senųjų kapinių 
sąrašą). Jas aprašė, apmatavo, nubraižė planus ir pjūvius. Reikia pa-

žymėti, kad šios apleistos, nuo XIX a. neveikiančios kapinaitės pir-
miausia jį domino ne kaip etninės kultūros, o kaip archeologijos pavel-

do objektas, kurį aprašydamas nedetalizavo kapinėse esančių smul-

kiosios memorialinės architektūros statinių.  
------------------------------- 
27 Švyturys (Kretinga), 1967, liepos 20-27. 
28 Jab lonsk is  I .  Įvairūs kultūros paminklai (Kretingos ir aplinkiniuose rajo-

nuose), 1982. Kr. MMA, f. 1, b. 64; Įvairūs archeologiniai paminklai Kretingos ir greti-
muose rajonuose, 1986. Kr. MF, Nr. P6038. 
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Ūkio ir buities įrankiai, tradiciniai valgiai 
I. Jablonskis rinko medžiagą apie senųjų žemaičių buitį, ūkyje 

naudotus darbo įrankius ir įrengimus. 1962 m. apmatavo ir nubraižė 
Jakštaičių k. (Kretingos raj.) gyventojo A. Kontrimo namų darbo ku-

liamąją, ruzvelkį ir jėgos perdavimo mechanizmus, užfiksavo kuliamo-
sios mašinos veikimo principą29, 1973-1974 m. aprašė ir nubraižė 

Darbos upelio durpyne Auksūdžio kaime (Kretingos raj.) aptiktas XIV-

XV a. medinių ratų ir rogių dalis, tilto atramas, kultuves30, 1975 m. – 
Budrių (Skuodo raj.), Smeltės ir Vaineikių (Kretingos raj.) kaimuose 

naudotus derliaus nuėmimo ir kūlimo įrankius31, 1981 m. – 11 jekelių 
ir 4 grūstuvius iš Kretingos ir Skuodo rajonų32.  

1973-1977 m. surinko 103 šukuočių rinkinį, kurį perdavė Lie-

tuvos liaudies buities muziejui. Kartu parengė tiriamąjį darbą apie šu-
kuočių istorinę raidą ir puošybą Kretingos rajone nuo XVIII a. iki XX 

a. vidurio, kuriame pateikė kiekvieno šukuočio aprašymą ir brėži-
nius33. Tame darbe aprašyti ir veržtuvai, naudoti Kūlupėnų apylinkėje 

šukuojamų linų pėdams suveržti. 

Daug dėmesio skyrė trinamųjų ir sukamųjų girnų atsiradimo 
ir paplitimo problematikai34.  

Kartu su žmona Brone Jablonskiene 1975 m. parašė straipsnį 
apie košių virimo technologiją Budrių kaime (Skuodo raj.)35.  

 

Papročiai, tautosaka, vietovardžiai, žemaičių kilmė 
I. Jablonskis domėjosi pajūrio žemaičių papročiais, tautosaka 

ir vietovardžiais. 1940 m. užrašė Salantų apylinkės (Kretingos raj.) 
padavimą apie Imbarės pilies gynėjų kovas su kryžiuočiais ir legendi- 

------------------------------ 
29 Kr. MMA, f. 2, b. 2.  
30 Jab lonsk is  I .  Priešistoriniai radiniai Darbos upelyje. Švyturys (Kretin-

ga), 1973, spalio 11, nr. 180; XIV-XV a. ratai ir rogės. Mokslas ir gyvenimas, 1974, nr. 
3, p. 58; Priešistoriniai radiniai Darbos upelyje ties Auksūdžio kaimu, 1974. Kr. MMA, f. 
4, b. 23, l. 59-71. 

31 Jab lonsk is  I .  Tradiciniai derliaus nuėmimo ir kūlimo įrankiai, 1975. 
Lietuvos istorijos instituto rankraštynas (toliau – LIIR). 

32 Jab lonsk is  I .  Jekelės ir grūstuviai, 1981. LIIR. 
33 Jab lonsk is  I .  Šukuočiai ir jų puošyba Kretingos rajono apylinkėse, 1973 

-1977, d. 1-2. Kr. MMA, f. 2, b. 10, 11. 
34 Jab lonsk is  I .  Seniausios sukamos girnos Kretingos rajone. Etnografiniai 

tyrinėjimai Lietuvoje 1979 ir 1980 metais, Vilnius, 1981, p. 70-71; Kraštotyra, Vilnius, 
1982, p. 90-91; Mano rastieji girnų akmenys, 1979. Kr. MMA.  

35 Jab lonsk is  I . ,  J ab lonsk ienė B.  Žemaičių košės. Kraštotyra, Vilnius, 
1975, p. 233-237. 
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11 il. Dauginčių k. senosios kapinės, vad. Marų kapeliais, Kretingos raj. 
Situacijos schema, planas ir skersinis pjūvis. 1986 m. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



nę pilies valdovo dukrą Imbarę36. Padavimą tais pačiais metais publi-

kavo „Lietuvos aidas“37. 1969 m. parašė straipsnį apie Užgavėnių tra-

dicijas ir papročius38, 1975-1986 m. užrašė Skuodo rajono Budrių, 
Tauzų ir aplinkiniuose kaimuose tarpukariu dainuotas dainas39, 1983 

m. užbaigė darbą apie gimtojo Budrių kaimo vietovardžius, pavardes, 
gyvulių vardus40. Iš senųjų bažnytinių knygų rinko duomenis apie XVII 

-XVIII a. Kretingos parapijos vietovardžius ir gyventojų vardus41. 1982 

m. kartu su dukterimi Žibute Vaivadiene Kretingos rajono spaudoje ra-
gino kraštotyrininkus rinkti tautosaką ir vietovardžius, aiškino šio dar-

bo svarbą42, parengė metodinius nurodymus. 
Jį domino žemaičių tarmė ir kilmė. Dar 1943 m. „Žemaičių že-

mėje“ paskelbė straipsnį apie žemaičių tarmės sodringumą ir senumą 

bei žemaitiškos rašybos reikalingumą43. Vėlesniuose darbuose bandė 
ieškoti žemaičių, kuriuos vadina žemiais, protėvynės, lokalizavo ją cen-

trinėje Dunojaus upės baseino dalyje, iš kurios jie Elbės ir Oderio upių 
slėniais pasiekė Baltijos jūros pakraščius44. Savarankiškai tyrinėdamas 

žemaičių tarmę, daug bendro I. Jablonskis rado tarp žemaičių ir anglų, 
kurių kalbose aptiko 615 vienareikšmių ar panašios reikšmės žodžių45. 

 

 
--------------------------------   
36 Jab lonsk is  I .  Padavimas apie gražiąją salantiškių bajoraitę Imbarę, 

1940. Jablonskių šeimos archyvas. 
37 Jab lonsk i s  I .  Padavimas apie gražiąją salantiškių bajoraitę Imbarę. Lie-

tuvos aidas, 1940, nr. 96, 98, 100, 102, 104. 
38 Jab lonsk is  I .  Apie žiemos papročius. Švyturys (Kretinga), 1969, vasario 

25.  
39 Jab lonsk is  I .  Žmonos Bronės Stasiutės-Jablonskienės žinotos dainos, 

1975. Lietuvių kalbos ir literatūros institutas; 350 įvairių dainų rinkinys, 1986. Kr. MF, 
Nr. GEK13920/1-350; Įvairios lietuvių liaudies dainos, dainuotos XX amžiaus pradžioje 
Skuodo rajone, 1986, d. 1-2. Kr. MMA, f. 2, b. 27-28.  

40 Jab lonsk is  I .  Budrių kaimo (Skuodo rajonas, Daukšių apylinkė) vietovar-
džiai, pavardės, gyvulių vardai ir pasakojimai apie juos, 1983. Kr. MMA, f. 2, b. 23–26. 

41 Jab lonsk is  I .  Kretingos RK parapijos 1648-1715 m. jungtuvių metrikų 
knygą pavarčius, 1976. Kr. MMA; Kretingiškiai XVII a. Mokslas ir gyvenimas, 1977, nr. 8, 
p. 33. 

42 Vaivad ienė Ž . ,  Jab lonsk i s  I .  Kas senolio atminty? Švyturys (Kretin-
ga), 1982, kovo 2. 

43 Jab lonsk is  I .  Žemaitiškos rašybos reikalingumas. Žemaičių žemė, 1943, 
liepos 10, nr. 29. 

44 Jab lonsk is ,  Ignas .  Pajūrio žemaičių sodybos vystymosi eiga, l. 4-7. 
45 Jab lonsk is  I .  Senųjų žemaičių kalbos pėdsakai anglų kalboje, 1976. LIIR.  
 

 
18 

Gimtasis Budrių kaimas 
Gimtasis kaimas – visų I. Jablonskio tyrinėjimų pradžia ir pa-

baiga. Čia piemenaudamas jis susidomėjo gimtojo krašto praeitimi. 
Vėliau iš gimtojo kaimo senolių sėmėsi išminties ir žinių etninės kultū-

ros tyrinėjimams. Gimtajam kaimui buvo skirtas ir paskutinysis, mo-
numentalus jo darbas – monografija „Budrių kaimas“, kurią Lietuvos 

kraštotyros draugijos užsakymu 1993 m. Vilniuje išleido Mokslo ir en-

ciklopedijų leidykla. Moksliniu monografijos redaktoriumi buvo žemie-
tis, šviesios atminties etnologas, profesorius Vacys Milius, kilęs iš to 

paties Mosėdžio valsčiaus. 
Monografijoje I. Jablonskis apžvelgė Budrių kaimo (Skuodo 

raj.) praeitį nuo seniausių laikų iki XX a. vidurio. Jis aprašė archeolo-

gijos radinius ir vietas, kaimo istorinę raidą po valakų reformos, ma-
rų, karų ir sukilimų atgarsius, epidemines ligas, klojimo teatrus, mo-

kyklas, vietovardžius, etnoarchitektūros sodybas, žmones, jų buitį, 
apdarus, maistą, įpročius, papročius, tradicijas, žemdirbystės darbus, 

pateikė duomenų apie tautosaką ir mitologiją. 

Monografija „Budrių kaimas“ – svarus I. Jablonskio įnašas į 
šiaurės vakarų žemaičių etninės kultūros tyrinėjimus, nesugriaunamas 

paminklas ne tik sunykusiam gimtajam kaimui, bet ir jame užaugu-
siam Žemaičių žemės sūnui. 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 



 
TYRINĖTŲ ETNINĖS KULTŪROS PAVELDO OBJEKTŲ  

SĄRAŠAS 
 

Etnoarchitektūros sodybos 
 
Namas (1793 m.), Asteikių k., Kretingos raj., Igno Maciaus. 1984 m. 
Sodyba: namas (1789 m.), svirnas (1816, 1825 m.), Auksūdžio k., 

Kretingos raj., Vinco Noreikos. 1967-1980 m. 
Namas (1835 m.), Auksūdžio k., Kretingos raj., Vaičekauskio. 1984 m. 
Sodyba: namas (1643 m.), tvartas (rekonstr. XIX a.), klojimas (XIX a. II 

pusė), Barzdžių Medsėdžių k., Kretingos raj., Antano Kripo. 1968-1984 m.  
Klėtis (XVIII a.), Budrių k., Kretingos raj., J. Liaudinskio. 1984 m. 
Namas su ūkinėmis patalpomis po vienu stogu (XVIII a. pr.), Budrių k., 

Kretingos raj., Kazio Veisbono. 1978 m. 
Sodyba: namas (XVIII a. pab.), svirnas (XIX a. pab.), tvartas (XIX a. 

vid.), klojimas (XIX a.), Budrių k., Skuodo raj., Alekso Abručio.  
Sodyba: namas (1910 m.), svirnas (XIX a. I pusė), tvartas, klojimas 

(1926 m.), žardai, Budrių k., Skuodo raj., Jono Bertašiaus.  
Namas su ūkinėmis patalpomis po vienu stogu (1878 m.), Budrių k., 

Skuodo raj., Albino Endriekaus. 1978 m. 
Sodyba: namas (XVIII a. II pusė), tvartas, klojimas, koplytėlė (1931 m.), 

Budrių k., Skuodo raj., Jokimo Daukinčio.  
Sodyba: namas (1849 m.), svirnas (1920 m.), tvartas (1848 m.), 

klojimas (XIX a. I pusė), Budrių k., Skuodo raj., Prano Jablonskio. 
Namas su ūkinėmis patalpomis po vienu stogu (~1862 m.), Budrių k., 

Skuodo raj., Prano Kairio.  
Sodyba: namas (XIX a. I pusė), svirnas (1920 m.), tvartas (XIX a. vid.), 

klojimas (XIX a.), žardai (XIX a. II pusė), pirtis (XIX a. pab.), ubladė (1907 
m.), kryžius, Budrių k., Skuodo raj., Simono Karevičiaus.  

Sodyba: namas (~1898 m.), svirnas (XIX a. II pusė), tvartas (XIX a. 
vid.), kiaulidė (1926 m.), klojimas (XIX a.), žardai (XIX a. pab.), Budrių k., 
Skuodo raj., M. Narvilienės.   

Namas su ūkinėmis patalpomis po vienu stogu (XIX a.), Budrių k., 
Skuodo raj., Pociaus.  

Sodyba (XIX a.): namas, svirnas, tvartas, klojimas, žardai, pirtis, kryžius, 
Budrių k., Skuodo raj., Antano Šakinio. 

Sodyba: namas (XVIII a. I pusė), svirnas (XVIII a. vid.), tvartas (XIX a. I 
pusė), klojimas (XIX a. I pusė), žardai (XIX a. 7 deš.), koplytėlė (XIX a. vid.), 
Budrių k., Skuodo raj., Jono Šikšniaus.  

Namas su ūkinėmis patalpomis po vienu stogu (XIX a.), Budrių k., 
Skuodo raj., Untulio.  
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Sodyba: namas su ūkinėmis patalpomis po vienu stogu (~1866 m.), 
pirtis (1920 m.), Budrių k., Skuodo raj., Antano Zūbės.  

Namas su ūkinėmis patalpomis po vienu stogu (XIX a. pab.), Budrių k., 
Skuodo raj., Petro Zūbės.  

Sodyba: namas (XVIII a. pab.), svirnas (XIX a.), tvartas (XIX a.), 
klojimas (XIX a. vid.), žardai (XIX a. II pusė), koplytstulpis, Budrių k., Skuodo 
raj., Leono Žvinklio.  

Sodyba: namas (1824 m.), tvartas (XIX a. I pusė), Būtingės k., Palanga, 
Margitos Babienės. 1977-1980 m. 

Sodyba: namas (~1820-1830 m.), tvartas, Būtingės k., Palanga, 
Kotrynos Dievinienės. 1977 m. 

Sodyba: namas (XIX a.), tvartai, Būtingės k., Palanga, Jono Jurjono. 

1977 m. 
Namas (~1930 m.), Būtingės k., Palanga, Prano Lijauskio. 1977 m. 
Sodyba: namas (XVIII a. pab.; rekonstr. 1844 m.), tvartas (XIX a.), 

Būtingės k., Palanga, Margitos Mėlavienės. 1977 m. 
Sodyba: namas (XIX a.; rekonstr. XX a. II pusėje), svirnas (1825 m.), 

Būtingės k., Palanga, Kazimiero Milašiaus (buv. Mikelio Terbeto). 1977 m. 
Sodyba: namas, svirnas (XIX a. pr.), tvartas, Būtingės k., Palanga, 

Mikelio Putriaus. 1977 m.  
Sodyba: namas (~1824 m.; rekonstr. XX a. pr.), tvartas, Būtingės k., 

Palanga, Austros Skudikienės. 1977 m.  
Namas (XX a. pr.; rekonstr. XX a. II pusėje), Būtingės k., Palanga, 

Štalo. 1977 m. 
Namas (XX a. pr.), Būtingės k., Palanga, Margitos Tapinaitės. 1977 m. 
Sodyba: namas (XIX a. II pusė; rekonstr. XX a.), svirnas (1835, 1847 

m.), Būtingės k., Palanga, Mikelio Tapino. 1977 m. 
Namas (~1810-1820 m.), Būtingės k., Palanga, Jonio Terbeto. 1977 m.  
Svirnas (1815 m.), Būtingės k., Palanga, Kerstos Vesperienės. 1967, 

1977 m. 
Namas (rekonstr. XX a. II pusėje), Būtingės k., Palanga, Juozo Vitkaus 

(buv. Mikelio Ektės). 1977 m. 
Sodyba: svirnas (XVIII a., XIX a. vid.), tvartas (XVIII a.), Degučių k., 

Plungės raj., Eugenijos Jonauskienės. 
Sodyba: namas (1855 m.), svirnas (XIX a.), svirnas (XIX a.), tvartas 

(XIX a.), daržinė (XIX a.), kluonas (1801 m.), Dirgalio k., Kretingos raj., 
Stasio Alonderio ir Juozo Vičiulio. 1970 m. 

Sodyba: namas (XIX a. II pusė), svirnas (XIX a.), tvartas (XIX a.), 
koplytstulpis (XIX a.), Dirgalio k., Kretingos raj., Kotrynos Piktuižytės. 1973 
m. 

Namas (1853 m.), Dvarčininkų k., Kretingos raj., K. Stonkaus. 1984 m. 
Namas (1685 m.), Erlėnų k., Kretingos raj., Stepono Narmonto. 1978 

m.  
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Namas (1806 m.), Genčų Medsėdžių k., Kretingos raj., J. Šalnio. 1984 m. 
Namas (XVIII a. II pusė), Gonačių k., Skuodo raj., Tautvydo. 1984 m. 
Sodyba: namas (1911 m.), svirnas (XIX a.), tvartas (1878 m.), žardai 

(XIX a.), Jakštaičių k., Kretingos raj., Prano Alonderio. 1972-1973 m.  
Sodyba: namas (XIX a.), svirnas (XIX a.). Jakštaičių k., Kretingos raj., 

Antano Anužio. 1972-1984 m. 
Sodyba: namas (1841 m.), svirnas (XIX a. I pusė), tvartas (XIX a.), 

kryžius (XIX a.), šuliniai (XVIII-XIX a.), Jakštaičių k., Kretingos raj., Viktorijos 
Gedrimaitės ir Reginos Gikarienės. 1972-1984 m. 

Sodyba: namas (XIX a.), svirnas (1887 m.), tvartas (rekonstr. XX a.), 
šulinys (XIX a.), Jakštaičių k., Kretingos raj., Antano Kubiliaus. 1972-1973 m. 

Sodyba: namas (XIX a.; rekonstr. XX a. I pusėje), svirnas (XIX a.), 

tvartas (XIX a.), kryžius (XX a. I pusė), Jakštaičių k., Kretingos raj., Kazimiero 
Maksvyčio. 1972-1973 m. 

Sodyba: namas (XIX a.), tvartas (rekonstr. XX a.), Jakštaičių k., 
Kretingos raj., Bronės Memgaudaitės. 1972-1973 m. 

Sodyba: namas (1868 m.), tvartas (XIX a.), kalvė-ubladė (XIX a.), 
Jakštaičių k., Kretingos raj., Juozo Meškio. 1972-1973 m. 

Sodyba: namas (XIX a.), svirnas (XIX a. pr.), tvartas (rekonstr. XX a.), 
kryžius (XX a. I pusė), koplytėlė (XX a. I pusė), šulinys (XIX a.), Jakštaičių k., 
Kretingos raj., Jono Vaičekausko. 1972-1973 m. 

Svirnas (XVIII a. pab. – XIX a. pr.), Juodupėnų k., Kretingos raj., 
Emilijos Maksvytienės. 1966 m.  

Namas (XVII a. II pusė – XVIII a. I pusė), Juodupėnų k., Kretingos raj., 
O. Razmienės. 1984 m.  

Namas (1829 m.), Kašučių k., Kretingos raj., Petreikio. 1980 m. 
Svirnas (XVII a. pr., rekonstr. XVIII a. ir XIX a. pr.), Kernų k., Skuodo 

raj., Felikso Paulausko. 1978 m. 
Namas (XVIII a. II pusė), Kirkšės (Kirkšių) k., Kretingos raj., J. Grigaičio. 

1984 m. 
Namas (1739 m.), Martynaičių (Gintarų) k., Kretingos raj., Prano 

Jonausko. 1978, 1984 m. 
Namas (XIX a. pab.; rekonstr. XX a. II pusėje), Monciškių k., Palanga. 

1977 m. 
Sodyba: namas (~1925 m.; rekonstr. XX a. II pusėje), tvartas-klojimas, 

Monciškių k., Palanga, Anės Dievinienės. 1977 m. 
Sodyba: namas (1914 m.), svirnas (XX a. pr.), tvartas (XX a. vid.), 

Monciškių k., Palanga, Leono Abromo. 1977 m. 
Sodyba: namas (1930 m.), tvartas-klojimas, Monciškių k., Palanga, 

Mikelio Fugalo. 1977 m. 
Namas (1969 m.), Monciškių k., Palanga, Lidijos Skarienės. 1977 m. 
Sodyba: namas (~1890 m.; rekonstr. XX a. II pusėje), tvartai (3 vnt.), 

Monciškių k., Palanga, Jono Žibos.  
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Namas (1850 m.), Nausėdų k., Kretingos raj., Juozo Galdiko. 1984 m. 
Namas (XVIII a. II pusė), Nausodžio k., Kretingos raj., L. Kupšio. 1984 

m. 
Namas (1807 m.), Nausodžio k., Kretingos raj., M. Lygutienės. 1984 m. 
Namas su ūkinėmis patalpomis po vienu stogu (XVIII a. II pusė), 

Paparčių k., Skuodo raj., Juozo Tirevičiaus.  
Namas (XVII a. I pusė, rekonstr. 1764 m.).), Peldžių k., Kretingos raj., 

Juozo Bružo. 1978 m. 
Sodyba: namas (~1780 m.), svirnas (1763 m.), Peteraičių k., Kretingos 

raj., Felikso Stonkaus. 1984 m. 
Svirnas (XVIII a. II pusė; rekonstr. XIX a. I pusėje), Reiskių k., 

Klaipėdos raj., Kotrynos Butkienės. 1978 m. 
Namas (1713 m.), Rūdaičių k., Kretingos raj., Kazimieraičio sodyba. 

1984 m. 
Namas (XVIII a. II pusė), Rūdaičių k., Kretingos raj., Labotakio. 1984 

m. 
Namas (1786 m.), Sen. Įpilties k., Kretingos raj., Adolfo Bertašiaus. 

1984 m. 
Svirnas (1788 m.), Sen. Įpilties k., Kretingos raj., Jono Kneitos. 1984 m. 
Svirnas (XVIII a.), Serapinų k., Kretingos raj. 1984 m. 
Namas (XVII a. II pusė), Sodalės k., Skuodo raj., Emilijos Staigvilienės. 

1984 m. 
Namas (XVII a., rekonstr. XIX a. vid.), Sriauptų k., Skuodo raj. 1980 m. 

Sodyba: namas (1865 m.), svirnas (1800 m., XIX a.), tvartas (XIX a.), 
Šarnelės k., Plungės raj., J. Kerpausko. 1969 m. 

Namas (XVIII a. pr.), Šaučikių k., Kretingos raj., Valio Einikio. 1980 m. 
Namas (XVIII a. II pusė), Šaučikių k., Kretingos raj., A. Šulco. 1984 m. 
Namas (XIX a. pab.), Šventoji, Palanga. 1977 m. 
Namas (XIX a. pab.), Šventoji, Palanga. 1977 m. 
Namas (rekonstr. XX a. II pusėje), Šventoji, Palanga, Alonderienės 

(buv. Miko Ažkaiso). 1977 m. 
Namas (XIX a. pab.; rekonstr. XX a. II pusėje), Šventoji, Palanga, 

Balčiaus. 1977 m. 
Namas (1926 m.), Šventoji, Palanga, Margitos Bielienės. 1977 m. 
Namas (rekonstr. 1941 m.), Šventoji, Palanga, Miko Cypo. 1977 m. 

Sodyba (rekonstr. XX a. II pusėje), Šventoji, Palanga, Konstanto 
Dėjaus. 1977 m. 

Namas (XVIII a. pab.), Šventoji, Palanga, Gretos Drožantienės. 1977 m. 
Namas (XIX a. pab.), Būtingės k., Palanga, Kerstos Freimanienės. 1967, 

1977 m. 
Sodyba: namas, svirnas (1829 m.), Šventoji, Palanga, Mikelio 

Freimanio. 1977 m. 
Sodyba: namas (XIX a. pab.), tvartai, tvartai, pirtis, malkinė, Šventoji, 

Palanga, Simono Kubos. 1977 m. 
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Namas (XX a. pr.), Šventoji, Palanga, Lyparto. 1977 m. 
Namas (XX a. pr.), Šventoji, Palanga, Liupiko. 1977 m. 
Namas (XX a. pr.), Šventoji, Palanga, Niklovo Murkšio. 1977 m. 
Sodyba: namas (XX a. pr.), tvartas (XX a. pr.), Šventoji, Palanga, Jono 

Piparo. 1977 m. 
Sodyba: namas (1921 m.), tvartai (XX a. pr.), rūsys (~1930 m.), pirtis, 

sandėlis, Šventoji, Palanga, Jono Putriaus. 1977 m. 
Namas (XX a. pr.), Šventoji, Palanga, Jadvygos Skersienės (buv. Pinkio). 

1977 m.  
Sodyba: namas (1912 m.; rekonstr. ~1965 m.), tvartas, malkinė, 

Šventoji, Palanga, Jurgio Sprogio. 1977 m. 
Sodyba: namas (~1930 m.), svirnas (XVIII a. pab.; rekonstr. ~1815-

1825 m.), Šventoji, Palanga, Niklovo Sprogio. 1977 m. 
Namas (~1960 m.), Šventoji, Palanga, Marytės Stirblienės. 1977 m. 
Namas (~1960 m.), Šventoji, Palanga, Tuklerio. 1977 m. 
Sodyba: namas (XIX a. pr.; rekonstr. XX a. pr.), svirnas (~1825-1830 

m.), tvartas, pirtis, malkinė, Šventoji, Palanga, Žanio Šenkerio. 1977 m. 
Namas (XIX a. pab.), Šventoji, Palanga, Terbeto. 1977 m. 
Namas (1936 m.), Šventoji, Palanga, Jono Vamzdžio. 1977 m. 
Sodyba: namas (1913 m.), svirnas (1913 m.), tvartai (XX a. pr.), tvartai 

(XX a. pr.), kluonas (XX a. pr.), pirtis su duonkepe krosnimi (~1925 m.), 
malkinė, Šventoji, Palanga, Margitos Vigelienės. 1977 m.   

Namas (XX a. pr.; rekonstr. XX a. II pusėje), Šventoji, Palanga, Jono 

Virdzinicko. 1977 m. 
Sodyba (XIX a. pr.), Tauzų k., Skuodo raj., Onos Barkienės. 1968 m. 
Sodyba (~1935 m.), Tauzų k., Skuodo raj., Kazio Beniušio. 1968 m. 
Sodyba: namas (1880 m.), tvartas (XIX a.), Tauzų k., Skuodo raj., 

Stanislavos Galdikienės. 1968 m. 
Sodyba: namas (1945 m.), tvartas (1945 m.), Tauzų k., Skuodo raj., 

Augusto Galdiko. 1968 m. 
Sodyba: namas (1967 m.), tvartas (1967 m.), Tauzų k., Skuodo raj., 

Kazio Galdiko, Antano. 1968 m. 
Sodyba: namas (XIX a. vid.), tvartas (XIX a. vid.), Tauzų k., Skuodo raj., 

Kazio Galdiko, Kazio. 1968 m. 
Sodyba: namas (1855 m.), tvartas (1861 m.), Tauzų k., Skuodo raj., 

Juozo Kažio. 1968 m. 
Sodyba: namas (XIX a. II pusė), svirnas (XIX a. II pusė), tvartas (1841 

m.), daržinė (1930 m.), Tauzų k., Skuodo raj., Kosto Lekniaus. 1968 m. 
Sodyba: namas (~1918 m.), tvartas (XX a. pr.), Tauzų k., Skuodo raj., 

Kosto Mockaus. 1968 m. 
Sodyba (1968 m.), Tauzų k., Skuodo raj., Stasio Mockaus. 1968 m. 
Sodyba: namas (~1920 m.), ūkiniai pastatai (~1920-1922 m.), Tauzų k., 

Skuodo raj., Alfonso Paulausko. 1968 m. 
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Sodyba: namas (1731 m.), svirnas (1740 m.), Tauzų k., Skuodo raj., 
Antano Paulausko. 1958-1984 m. 

Sodyba: namas (~1918 m.), tvartas (XX a. pr.), daržinė (XX a. pr.), 
Tauzų k., Skuodo raj., Justino Paulausko. 1968 m. 

Sodyba (1961 m.), Tauzų k., Skuodo raj., Vytauto Paulausko. 1968 m. 
Sodyba: namas (XVIII a. pab.), svirnas (XVIII a. pab. – XIX a. pr.), 

koplytstulpis (1825 m.), Tauzų k., Skuodo raj., Juozo Serapino. 1968 m. 
Sodyba: namas (1816 m.), svirnas (XVIII a. II pusė), Tauzų k., Skuodo 

raj., Jono Stasiaus (Onos Stasienės). 1968, 1978, 1984 m.  
Namas (XVIII a. I pusė), Tuzų k., Kretingos raj., St. Pociaus. 1984 m. 
Sodyba (XIX a.)., Vaineikių k., Kretingos raj., Juozo Radiko. 1965 m. 
Namas (1791 m.), Vėlaičių k., Kretingos raj., St. Milašiaus. 1984 m. 

Sodyba: namas (1865 m.), svirnas, tvartas, Žemaičių Kalvarija, Plungės 
raj.  

Svirnas (XVII a., rekonstr. XVIII a., XIX a. pr.), Žibininkų k., Kretingos 
raj., Jurgio Valatkos. 1978 m. 

Namas (1756 m.), Žutautų k., Kretingos raj., V. Malinauskio sodyba. 
1980 m.  

 

 

Kalvės 
 
Alfonso Laukio, Grūšlaukės k., Kretingos raj. 1969 m. 

Antano Anužio, Igarių k., Skuodo raj., 2 kalvės. 1973 m. 
Antano Narmonto, Kumpikų k., Kretingos raj. 1969 m. 

 

 

Malūnai 
 
Vandens malūnas, Balsių k., Akmenės raj., buv. Savickio. 1971 m.  
Vandens malūnas, Burbaičių k., Plungės raj. 1969 m.  
Vandens malūnas (1820 m.), Darbėnų mstl., Kretingos raj. 1966 m. 
Geniotalės vandens malūnas (XIX a.), Gražjūrių k., Šilalės raj., Prano 

Budvyčio. 1974 m. 

Vėjo malūnas, Kantvainių k., Šilutės raj., Jono Genio. 1969 m. 
Vandens malūnas, Kartena (Gintarų k.), Kretingos raj., buv. Jonauskio. 

1970 m. 
Vandens malūnas, Kiaulakių k., Telšių raj., Prano Streikausko (buv. 

Prano Bubino). 1971 m. 
Vėjo malūnas (XX a. pr.), Lazdininkų k., Kretingos raj. 1966 m. 
Vandens malūnas, Liepgirių k., Plungės raj., buv. Kazimiero Šleiniaus. 

1969 m. 
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Vandens malūnas (~1921 m.), Maciuičių k., Klaipėdos raj., buv. 
Stončiaus. 1969-1970 m. 

Vandens malūnas, Nugarių k., Plungės raj., buv. Adomavičiaus. 1969 m. 
Rudikų vandens malūnas, Papartinės k., Akmenės raj. 1972 m.  
Vandens malūnas, Prystovų k., Kretingos raj., buv. Vengalio. 1969 m.  
Vandens malūnas, Prūsalių k., Plungės raj. 1969 m. 
Vandens malūnas (XIX a.), Sen. Įpilties k., Kretingos raj. 1966 m. 
Vandens malūnas, Skaudalių k., Kretingos raj., Prano Jucio. 1969 m. 

 
 

Senosios kapinės 
 
Cigonalių k. senosios kapinės, vad. Marų kapeliais, Kretingos raj. 1981-

1986 m.  
Daubėnų k. senosios kapinės, vad. Marų kapeliais, Kretingos raj. 1981 

m. 
Dauginčių k. senosios kapinės, vad. Marų kapeliais, Kretingos raj. 1981-

1986 m. 
Genaičių k. senosios kapinės, vad. Marų kapeliais, Klaipėdos raj. 1973-

1986 m. 
Genčų Medsėdžių k. senosios kapinės, vad. Marų kapeliais, Kretingos raj. 

1976-1986 m. 
Gintarų k. senosios kapinės, vad. Marų kapeliais, Kretingos raj. 1980-

1986 m. 
Kalno Grikštų k. senosios kapinės, vad. Marų kapeliais, Kretingos raj. 

1981 m.  
Kuinelių k. senosios kapinės, vad. Marų kapeliais, Skuodo raj. 1976-1986 

m. 
Kvietinių k. senosios kapinės, vad. Marų kapeliais, Klaipėdos raj. 1983-

1986 m. 
Laivių k. senosios kapinės, vad. Kapeliais, Prakeiktaviete, Kretingos raj. 

1981 m. 
Margininkų k. I-osios senosios kapinės, vad. Marų kapais, Skuodo raj. 

1979-1986 m. 

Margininkų k. II-osios senosios kapinės, vad. Marų kapeliais, Skuodo raj. 
1979-1986 m. 

Pakalniškių k. senosios kapinės, vad. Marų kapeliais, Skuodo raj. 1976-
1986 m. 

Pikteikių k. senosios kapinės, vad. Marų kapeliais, Klaipėdos raj. 1979-
1986 m. 

Prystovų k. senosios kapinės, vad. Marų kapeliais, Kretingos raj. 1979-
1986 m. 
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Puotkalių k. senosios kapinės, vad. Marų kapeliais, Skuodo raj. 1976-
1986 m. 

Sakuočių k. senosios kapinės, vad. Marų kapeliais, Kretingos raj. 1977-
1986 m. 

Senkų k. senosios kapinės, vad. Maro kapeliais, Kretingos raj. 1981 m. 
Šašaičių k. senosios kapinės, vad. Marų kapeliais, Kretingos raj. 1982-

1986 m. 
Šukės k. senosios kapinės, vad. Marų kapeliais, Kretingos raj. 1976-

1986 m. 
Tarvydų (Dimitravo) k. I-osios senosios kapinės, vad. Pilale, Kretingos 

raj. 1981 m. 
Tarvydų (Dimitravo) k. II-osios senosios kapinės, vad. Bokų kalnu, 

Tarvydų k., Kretingos raj. 1981 m. 
Tintelių k. senosios kapinės, vad. Švedkapiu, Kretingos raj. 1981-1986 

m. 
Utrių k. senosios kapinės, vad. Marų kapeliais, Klaipėdos raj. 1981-1986 

m.  
Vėlaičių k. I-osios senosios kapinės, vad. Marų kapeliais, Alanto g., 

Kartenos mstl., Kretingos raj. 1980-1986 m.  
Vėlaičių k. II-osios senosios kapinės, vad. Milžinkapiu, Kretingos raj. 

1981 m. 
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Jab lonsk is,  Ignas.  Seniausios sukamos girnos Kretingos rajone. 

Kraštotyra, Vilnius, 1982, p. 90-91, iliustr. (Ėgliškių k., Kretingos raj., senovės 
gyvenvietės girnos). 

Jab lonsk is ,  Ignas.  Kai kurie XVIII a. šiaurės vakarų žemaičių 
gyvenamojo namo savitumai. Etnografiniai tyrinėjimai Lietuvoje 1981-1982 
metais, Vilnius, 1983, p. 31-34. 

Jab lonsk is,  Ignas.  Gilieji kokliai-puodynės valstiečių buityje. Etno-
grafiniai tyrinėjimai Lietuvoje 1981 ir 1982 metais, Vilnius, 1983, p. 49-50. 

Jab lonsk is,  Ignas.  Senoji durų angų ir perdengimų puošyba 
Kretingos ir gretimuose rajonuose. Etnografiniai tyrinėjimai Lietuvoje 1983-
1984 metais, Vilnius, 1985, p. 109-114.  

Jab lonsk is,  Ignas.  Puodyninių koklių paplitimo beieškant. 

Kraštotyra, Vilnius, 1989, p. 46-49. 
Jab lonsk is,  Ignas.  Žemaičių trobos: Iš kraštotyrininko užrašų. 

Liaudies kultūra, 1991, nr. 1, p. 20-23 (Etnoarchitektūros paveldas Kretingos, 
Skuodo rajonuose).  

Jab lonsk is,  Ignas.  Žemaičių pastatų apdaila. Liaudies kultūra, 1991, 
nr. 5, p. 28-30 (Etnoarchitektūros statinių puošyba Kretingos, Skuodo raj.). 

Jab lonsk is,  Ignas.  Senieji durų apkaustai. Mūsų kraštas, 1992, nr. 
1, p. 104-112, iliustr. (Durų puošyba Kretingos, Skuodo rajonuose). 

Jab lonsk is,  Ignas.  Kretingos rajono senoji liaudies architektūra. 
Kretinga 740, Kretinga, 1993, l. 13-14, iliustr. 

 
 

Straipsniai spaudoje 
 
Jab lonsk is,  Ignas.  Padavimas apie gražiąją salantiškių bajoraitę 

Imbarę. Lietuvos aidas, 1940, nr. 96, 98, 100, 102, 104. 
Jab lonsk is,  Ignas.  Šiaudai pavaduoja čerpes. Žemaičių žemė, 1943, 

balandžio 10, nr. 13 (Šiaudinių stogų dengimo būdai). 
Jab lonsk is,  Ignas.  Žemaitiškos rašybos reikalingumas. Žemaičių 

žemė, 1943, liepos 10, nr. 29 (Apie žemaičių tarmės sodringumą, senumą ir 
norą turėti žemaičių tarmės skyrelį laikraštyje). 
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Jab lonsk is,  Ignas.  Sodybos – muziejai. Tiesa, 1958, rugsėjo 13 
(Auksūdžio ir Sen. Įpilties k. etnoarchitektūrinės sodybos, Kretingos raj.). 

Jab lonsk is,  Ignas.  Išsaugokime ateinančioms kartoms. Švyturys 
(Kretinga), 1966, nr. 18, iliustr. (V. Šeško 1801 m. sodyba Žutautų k., 
Kretingos raj.).  

Jab lonsk is,  Ignas.  Liaudies buities muziejus. Švyturys (Kretinga), 
1966, gruodžio 1, nr. 139 (Lietuvos liaudies buities muziejaus ekspedicija 
Kretingos rajone ieškant etnoarchitektūrinių sodybų). 

Jab lonsk is,  Ignas.  Ką mena malūnų užtvankos. Švyturys (Kretinga), 
1967, liepos 20-27 (Kretingos rajono pramonės ir inžinerinės technologijos 
istorija). 

Jab lonsk is,  Ignas.  Į liaudies buities muziejų. Švyturys (Kretinga), 
1967, gruodžio 9 (Etnoarchitektūrinių sodybų perkėlimas iš Kretingos rajono į 
Lietuvos liaudies buities muziejų). 

Jab lonsk is,  Ignas.  Kraštotyrininkų rūpesčiai. Švyturys (Kretinga), 
1968, birželio 4 (Apie įdomiausių etnoarchitektūrinio paveldo pavyzdžių 
išsaugojimą Kretingos raj.). 

Jab lonsk is,  Ignas.  Apie žiemos papročius. Švyturys (Kretinga), 1969, 
vasario 25 (Užgavėnių tradicijos ir papročiai).  

Jab lonsk is,  Ignas.  Seniausi mūsų rajono kaimai. Švyturys (Kretinga), 
1969, kovo 22, nr. 36 (Sen. Įpilties ir kitų Kretingos rajono kaimų praeitis 
archeologijos, istorijos ir etnologijos duomenimis).  

Jab lonsk is,  Ignas.  Ar turėsime Kretingoje liaudies buities muziejų? 

Švyturys (Kretinga), 1970, sausio 6. 
Jab lonsk is,  Ignas.  Pastatai keliauja į muziejų. Švyturys (Kretinga), 

1971, rugsėjo 30, iliustr. (Etnoarchitektūrinės Jurgučio sodybos perkėlimas iš 
Maloniškių k., Kretingos raj., į Lietuvos liaudies buities muziejų). 

Jab lonsk is,  Ignas.  Išsaugokime Tauzų architektūrinį-etnografinį 
draustinį. Mūsų žodis (Skuodas), 1972, sausio 25, p. 2-4 (Etnoarchitektūrinės 
Tauzų k., Skuodo raj., sodybos). 

Jab lonsk is,  Ignas,  M ickevič ius,  Juozas,  Kudaba,  Česlovas.  
Pamario rūpesčiai. Švyturys (Kretinga), 1972, lapkričio 2 (Tauzų k., Skuodo 
raj., ir Jakštaičių k., Kretingos raj., etnoarchitektūrinio paveldo išsaugojimo 
problemos). 

Jab lonsk is,  Ignas.  Priešistoriniai radiniai Darbos upelyje. Švyturys 
(Kretinga), 1973, spalio 11, nr. 180 (XIV-XV a. ratų, rogių ir tilto detalės iš 
Auksūdžio k., Kretingos raj.). 

Jab lonsk is,  Ignas.  Išsaugokime mūsų ainiams. Tiesa, 1974, 
rugpjūčio 2 (Etnoarchitektūrinio paveldo būklė Kretingos ir Skuodo rajonuose). 

Jab lonsk is,  Ignas,  Kudaba, Česlovas,  M ickevič ius,  Juozas.  
Tarp laiko bangų. Literatūra ir menas, 1976, liepos 31 (Tauzų k., Skuodo raj., 
Jakštaičių k., Kretingos raj., ir kitų vietovių etnoarchitektūrinio paveldo 
išsaugojimo problemos). 
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Jab lonsk is,  Ignas.  Išsaugokime vertingąją liaudies architektūrą. 
Švyturys (Kretinga), 1977, liepos 19 (Pagrindiniai žemaičių gyvenamojo namo 
vystymosi etapai, Kretingos rajono etnoarchitektūros paveldo būklė). 

Jab lonsk is,  Ignas.  Kretingiškių trobos mūsų eros pradžioje. 
Švyturys (Kretinga), 1979, birželio 28 (Žemaičių trobos-gyvenamojo namo 
vystymasis archeologijos duomenimis). 

Jab lonsk is,  Ignas.  Mažosios architektūros formos mūsų keliuose. 
Švyturys (Kretinga), 1979, rugpjūčio 30 (Koplytstulpių kilmė ir kultūrinė 
vertė). 

Vaivad ienė,  Ž ibutė,  Jab lonsk is ,  Ignas.  Kas senolio atminty? 
Švyturys (Kretinga), 1982, kovo 2 (Apie tautosakos ir vietovardžių surašymo 
svarbą). 

Jab lonsk is,  Ignas.  Linksta prie žemės paminklai, Švyturys 
(Kretinga), 1987, gegužės 30 (Apie neprižiūrimą etnoarchitektūrą Kretingos 
rajone). 

 

 

Rankraštiniai darbai 
 
Jab lonsk is,  Ignas.  Pūdynėmis dengtos krosnys Vakarų Žemaičiuos. 

Mašinraštis, 1951-1965 m., 2 lp. – Kr. MMA (Puodyninių koklių paplitimas 
šiaurės vakarų Lietuvoje). 

Jab lonsk is,  Ignas.  Šiai klėtelei 226 metai. Mašinraštis, 1966 m., 7 

lp., 2 nuotr. – Kr. MMA (A. Paulausko 1740 m. klėties Tauzų k., Skuodo raj., 
aprašymas).  

Jab lonsk is,  Ignas.  Tauzų kaimo aprašymas. Rankraštis, 1968 m., 3 
lp. – Kr. MMA (Etnoarchitektūrinių sodybų aprašymas, Skuodo raj.).   

Jab lonsk is,  Ignas,  M ickev ič ius,  Juozas.  Skuodo rajono, 
Mosėdžio apylinkės, Tauzų kaimas. Mašinraštis, 1968 m., 5 lp. – Kr. MMA 
(Etnoarchitektūrinių sodybų aprašymas, situacijos schema).   

Jab lonsk is,  Ignas.  Pastatų puošyba Kretingos rajone 17-19 amžiais. 
Durų angos. Mašinraštis, 1970 m., 13 lp., 8 brėž. – Kr. MMA.  

Jab lonsk is,  Ignas.  Vinco Noreikos sodyba Kretingos r., Auksuodžio 
kaime. Rankraštis, mašinraštis, 1967-1972 (1958-1971) m., 104 lp. – Kr. 

MMA, Kr. RSVB (Aprašymas, apmatavimai, remonto darbų sąmata).  
Jab lonsk is,  Ignas.  Piktuižytės sodybos Dirgalio km., Grūšlaukės 

apyl., Kretingos raj., pastatų apmatavimo medžiaga. Rankraštis, 1973 m., 65 
lp., 39 brėž. kopijos. – KPA, Kr. MMA (Sodybos statinių aprašymas ir 
apmatavimai).    

Jab lonsk is,  Ignas.  Jakštaičių kaimas. Mašinraštis, 1973 m., 17 lp., 
14 brėž., 2 nuotr. – Kr. MMA (Situacijos ir namų planai, paaiškinamasis 
raštas, 2 sodybų fotofiksacija).  

Jab lonsk is,  Ignas.   Vinco  Noreikos  XVIII  a.  sodyba.  Mašinraštis,  
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1974 m., 45 lp. – LIIR (Aprašymas ir apmatavimai, Auksūdžio k., Kretingos 
raj.). 

Jab lonsk is,  Ignas.  Priešistoriniai radiniai Darbos upelyje ties 
Auksūdžio kaimu. Mašinraštis, 1974 m., 13 lp., 9 brėž. – Kr. MMA (Po durpių 
sluoksniu rastų XIV-XV a. ratų, rogių, kultuvių ir tilto dalių aprašymas ir 
brėžiniai, Kretingos raj.). 

Jab lonsk is,  Ignas.  Bružo Juozo gyvenamas namas Kretingos rajone, 
Grūšlaukės apylinkėje, Peldžių kaime. Rankraštis, mašinraštis, 1975 m., 26 lp., 
17 brėž. – JŠA, LBM, Kr. MMA (Aprašymas ir apmatavimai).  

Jab lonsk is,  Ignas.  Žmonos Bronės Stasiutės-Jablonskienės žinotos 
dainos. Rankraštis, 1975 m., 310 lp. – LKLI (Užrašytos 304 dainos, paplitusios 
Tauzų, Skuodo raj., ir aplinkiniuose kaimuose).  

Jab lonsk is,  Ignas.  Tradiciniai derliaus nuėmimo ir kūlimo įrankiai. 
Mašinraštis, 1975 m., 25 lp. – LIIR (Budrių, Skuodo raj., Smeltės ir Vaineikių, 
Kretingos raj., kaimuose vartoti žemdirbystės įrankiai).  

Jab lonsk is,  Ignas.  Kretingos RK parapijos 1648-1715 m. jungtuvių 
metrikų knygą pavarčius. Mašinraštis, 1976 m., 88 lp., – LIIR, VUB, LNM, Kr. 
MMA (XVII a. antrosios pusės – XVIII a. pradžios Kretingos parapijos 
vietovardžių ir gyventojų pavardžių komentarai).  

Jab lonsk is,  Ignas.  Senųjų žemaičių kalbos pėdsakai anglų kalboje. 
Mašinraštis, 1976, 139 lp. – LIIR (Aprašoma 615 vienareikšmių ir panašios 
reikšmės žemaičių ir anglų kalbų žodžių). 

Jab lonsk is,  Ignas.  Lietuvos pajūrio liaudies architektūra Šventosios 
apylinkėje. Mašinraštis, 1977 m., 178 lp., 71 brėž., 88 nuotr. – LIIR, LNM, Kr. 
RSVB, Kr. MMA (Palangos miesto teritorijoje esančių Būtingės, Monciškių ir 
Šventosios vietovių etnoarchitektūros aprašymas ir fiksacija).   

Jab lonsk is,  Ignas.  Šukuočiai ir jų puošyba Kretingos rajono 
apylinkėse. Mašinraštis, 1973-1977 m., I dalis - 117 lp., II dalis - 138 lp. 
(brėžiniai) – LIIR, LBM, Kr. MMA (Aprašytas autoriaus sukauptas 103 šukuočių 
rinkinys ir veržtuvai). 

Jab lonsk is,  Ignas.  Pajūrio žemaičių sodybos vystymosi eiga. 
Rankraštis, 1978 m., 95 lp., 5 lp. brėž. – LIIR, Kr. MMA (Tipinės žemaičių 
sodybos istorinės raidos nuo seniausių laikų iki XIX a. apžvalga). 

Jab lonsk is,  Ignas.  Mano rastieji girnų akmenys. Mašinraštis, 1979 
m., 60 lp. – LIIR, LNM, Kr. RSVB, Kr. MMA (Aprašyti ir nubraižyti 25 įvairaus 

laikotarpio girnų akmenys).  
Jab lonsk is,  Ignas.  Kokliai-puodynės ir jomis dengtos krosnys 

Kretingos rajone. Mašinraštis, 1980 m., 27 lp., 17 brėž. – LIIR, LBM, Kr. RSVB, 
Kr. MMA (Aprašomi puodyniniai kokliai nuo seniausių laikų iki XIX a.). 

Jab lonsk is,  Ignas.  Jekelės ir grūstuviai. Mašinraštis, 1981 m., 31 lp. 
– JŠA, LIIR, LNM (Aprašyta ir nubraižyta 11 jekelių ir 4 grūstuviai iš Kretingos 
ir Skuodo rajonų).  

Jab lonsk is,  Ignas.  Įvairūs  kultūros  paminklai  (Kretingos  ir  aplinki- 
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niuose rajonuose). Mašinraštis, 1981 m., 25 lp. – Kr. MMA (Tarvydų-
Dimitravo, Vėlaičių, Senkų, Daubėnų, Laivių, Kalno Grikštų senosios kapinės, 
Kretingos raj.). 

Jab lonsk is,  Ignas.  Koplytstulpiai ir jų kilmė. Mašinraštis, 1982 m., 
33 lp., 11 brėž. – Kr. RSVB, Kr. MMA (Apžvelgiama koplytstulpių kilmė ir 
raida, pateikiami Kretingos kraštui būdingų koplytstulpių ir stogastulpių 
brėžiniai). 

Jab lonsk is,  Ignas.  Kai kurių kultūros paminklų aprašymai, situaciniai 
planai ir brėžiniai. Mašinraštis, 1982 m., 59 lp. – LNM, Kr. MMA (Tarvydų-
Dimitravo, Vėlaičių, Senkų, Daubėnų, Laivių, Kalno Grikštų kaimų senųjų 
kapinių aprašymai ir planai). 

Jab lonsk is,  Ignas.  Budrių kaimo (Skuodo rajonas, Daukšių apylinkė) 
vietovardžiai, pavardės, gyvulių vardai ir pasakojimai apie juos. Mašinraštis, 
1983 m., 18 lp. – LKLI, LNM, Kr. MMA. 

Jab lonsk is,  Ignas.  Durų angų ir perdengimų senoji puošyba 
Kretingos ir gretimuose rajonuose. Mašinraštis, 1984 m., 39 lp., 18 brėž. – 
Kr. RSVB, Kr. MF. 

Jab lonsk is,  Ignas.  Įvairūs archeologiniai paminklai Kretingos ir 
gretimuose rajonuose. Mašinraštis, 1986 m., 58 lp., 24 brėž. – Kr. MF 
(Cigonalių, Dauginčių, Genčų Medsėdžių, Gintarų, Prystovų, Sakuočių, Šukės, 
Šašaičių, Tintelių, Vėlaičių, Kretingos raj., Kuinelių, Margininkų, Pakalniškių, 
Puotkalių, Skuodo raj., Genaičių, Kvietinių, Pikteikių, Utrių, Klaipėdos raj., 
senųjų kapinių aprašymai ir planai).  

Jab lonsk is,  Ignas.  350 įvairių dainų rinkinys. Rankraštis, 1986 m., 
350 lp. – Kr. RSVB, Kr. MF (Budrių k., Skuodo raj., ir apylinkėje 1933-1946 
m. užrašytos dainos).  

Jab lonsk is,  Ignas.  Įvairios lietuvių liaudies dainos, dainuotos XX 
amžiaus pradžioje Skuodo rajone. Mašinraštis, 1986 m., I-II dalys, 150 lp. ir 
255 lp. – Kr. MMA, Kr. RSVB.  

 
 

Brėžiniai 
 
A. Kontrimo kuliamosios ruzvelkio ir jėgos perdavimo detalių brėžiniai. 

Braižė Ignas Jab lonsk is , 1962 m., 1 brėž., originalas. – Kr. MMA, f. 2, b. 2 
(Jakštaičių k., Kretingos raj., A. Kontrimo sodybos situacijos schema, 
kuliamosios ruzvelkio planas, vaizdas iš priekio ir apačios, standžiosios pava-
ros planas, vaizdas iš šono ir apačios, medinis guolis, kuliamosios mašinos 
darbo schema).  

Kretingos r-no, Vaineikių km., Radiko Juozo sodybos planas. Braižė 
Ignas Jab lonsk is , 1965 m., 1 brėž., originalas. – Kr. MMA, f. 4, b. 22 
(Sodybos išplanavimo schema). 
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Kretingos r., Juodupėnų km., Emilijos Maksvytienės klėtis. Braižė Ignas 
Jab lonsk is , 1966 m., 6 brėž., originalai. – Kr. MMA, f. 2, b. 7, l. 1-6 
(Situacijos schema, pastato planas, išilginis pjūvis, pietinio galo vaizdas, 
architektūrinės detalės).  

Kokliais-pūdynėmis dengta krosnis, statyta 18 a. II p. Kretingos rajone, 
Žūtautų kaime, buv. Malinauskio V. P. sodyboje. Braižė Ignas Jablonsk is , 
1951-1965 m., 1 brėž., originalas. – Kr. MF, Nr. A1225 (Krosnies šoninis 
vaizdas ir išilginis pjūvis, gyvenamojo namo planas ir pjūvis, puodyninio koklio 
vaizdas iš priekio, šono ir pjūvis, viršutinės eilės karnizas, žemutinės eilės 
kampinis ir vidurinis karnizai). 

Pūdynėmis aptaisyta krosnis, Kretingos rajonas, Žūtautų kaimas. Statyta 
1757 m. Piešė Ignas Jab lonsk is , [~1966 m.], 1 brėž., originalas. – Kr. MF, 

Nr. GEK1271. 
Vėjinis malūnas Lazdininkų k., Kretingos raj. Braižė Ignas Jab lonskis , 

1966 m., 21 brėž., kopijos. – Kr. MMA, f. 4, b. 425 (Apmatavimų brėžinių 
kopijos). 

Vėjinis malūnas Šilutės r-ne, Kantvainių km. Braižė Ignas Jab lonsk is , 
1969 m., 24 brėž., kopijos. – Kr. MMA, f. 4, b. 441.  

Malūnų matavimų juodraščiai. Braižė Ignas Jablonsk is , 1969-1972 m., 
165 brėž., eskizai, kopijos. – Kr. MMA, f. 4, b. 32. (Balsių, Akmenės raj., 
Burbaičių, Plungės raj., Gintarų-Kartenos, Kretingos raj., Kiaulakių, Telšių raj., 
Liepgirių, Plungės raj., Maciuičių, Klaipėdos raj., Nugarių, Plungės raj.,  
Papartynės-Rudikų, Akmenės raj., Paramotėlės, Kelmės raj., Prystovų, 

Kretingos raj., Prūsalių, Plungės raj., Skaudalių, Kretingos raj., vandens ir 
Kantvainių, Šilutės raj., vėjo malūnų planai ir situacijos schemos).  

Malūnų matavimo medžiaga. Braižė Ignas Jab lonsk is , 1969-1972 m., 
100 brėž., kopijos – Kr. MMA, f. 2, b. 8 (Balsių, Akmenės raj., Burbaičių, 
Plungės raj., Kiaulakių, Telšių raj., Liepgirių, Plungės raj., Maciuičių, Klaipėdos 
raj., Nugarių, Plungės raj., Prystovų, Kretingos raj., Prūsalių, Plungės raj., 
Skaudalių, Kretingos raj., vandens ir Kantvainių, Šilutės raj., vėjo malūno 
planai).  

Kaimo kalvės. Braižė Ignas Jablonsk is, 1969-1973 m., 14 brėž., 
kopijos. – Kr. MMA, f. 2, b. 6 (Antano Anužio, Igarių k., Skuodo raj., Antano 
Narmonto, Kumpikų k., Kretingos raj., ir Alfonso Laukio, Grūšlaukės k., 
Kretingos raj., kalvių situacijos schemos, planai).  

Malūnai. Braižė Ignas Jab lonskis , 1974 m., 18 brėž., 36 nuotr. – Kr. 
MMA, f. 4, b. 442 (Geniotalės vandens malūno, Gražjūrių k., Šilalės raj., 
brėžinių eskizai, fotokopijos, fotofiksacija, Sen. Įpilties ir Darbėnų, Kretingos 
raj., vandens malūnų planų eskizai).  

Grūstuvis (grūstovs) spirginei ir aguonų pienui gaminti. Amžius – > 300 
m. Braižė Ignas Jablonsk is , [~1980 m.]. – Kr. MMA, f. 4, b. 23, l. 56 
(Vaizdas iš šono, viršaus ir apačios, pjūvis). 

Keturšonis koplytstulpis (Kretingos r-nas, XIX-jo a. II-ji pusė). Braižė Ig- 
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nas Jab lonsk is , 1982 m. – Kr. MF, Nr. P5636, P5635, P5626 (Fasadas, 
pjūviai, koplytėlės fasadas ir pjūvis, viršūnė).  

Koplytstulpis ankstyvo pavyzdžio. Braižė Ignas Jab lonsk is , 1982 m., 1 
brėž., originalas. – Kr. MF, Nr. 5631 (Fasadas, vaizdas iš šono, viršūnės 
detalė). 

Koplytstulpis XIX a. viduryje. Braižė Ignas Jablonskis , 1982 m, 3 
brėž., originalai. – Kr. MF, Nr. P5633, P5634, P5629 (Fasadas, vaizdas iš 
šono, koplytėlės fasadas ir pjūvis, viršūnė). 

Koplytstulpių prototipas – „Vispats“. Braižė Ignas Jablonsk is , 1982 
m., 1 brėž., originalas. – Kr. MF, Nr. P5630 (Fasadas, vaizdas iš šono). 

Kryžius 19 a., Kretingos r-ne, Genčų Medsėdžių k-me (apleistoje 
tremtinių sodyboje). Braižė Ignas Jab lonsk is , 1960-1974 m., 1 brėž., 

originalas. – Kr. MF, P5628 (Fasadas, architektūrinės detalės). 
Kryžius Kiauleikių marų kapeliuose. Braižė Ignas Jablonskis , 1982 m., 

1 brėž., originalas. – Kr. MF, Nr. P5627 (Fasadas, architektūrinės detalės). 
Stogastulpis vystymosi pabaigoje (XIX a. II-oji pusė). Braižė Ignas 

Jab lonsk is , 1982 m., 1 brėž., originalas. – Kr. MF, Nr. P5632 (Fasadas, 
vaizdas iš šono, viršūnės detalė). 

 
 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SUTRUMPINIMAI 
 

JŠA – Jablonskių šeimos archyvas. 
KPA – Kultūros paveldo departamento paveldosaugos archyvas. 

Kr. MF – Kretingos muziejaus fondai. 
Kr. MMA – Kretingos muziejaus mokslinis archyvas. 

Kr. RSVB – Kretingos rajono savivaldybės M. Valančiaus viešosios 

bibliotekos rankraštynas. 
LBM – Lietuvos liaudies buities muziejaus rankraštynas. 

LIIR – Lietuvos istorijos instituto rankraštynas. 
LKLI – Lietuvių kalbos ir literatūros instituto rankraštynas. 

LNM – Lietuvos nacionalinio muziejaus Kraštotyros draugijos ar-

chyvas. 
VUB – Vilniaus universiteto bibliotekos rankraštynas. 
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