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KRETINGA:
svarbiausios istorijos
datos ir skaièiai

Kretingos vienuolynas

Kretingos malûnas

Kretingos parke

Kretingos miestà labiausiai garsino
didikø Kæsgailø, Chodkevièiø, Sapiegø,
Masalskiø, Podolskiø, Zubovø ir
Tiðkevièiø giminës.
Kretinga (kurðiams priklausiusi Kretingos pilis) pirmà kartà raðytiniame
ðaltinyje (Livonijos ordino kronikoje) paminëta 1253 m.
1263 m. Kretingos pilá sunaikino Livonijos ordinas.
Nuo XVI a. Kretingos dvaras ir kaimas priklausë þemaièiø seniûnams
Kæsgailoms.
Nuo 1534 m. Kretingos dvaras priklausë Lietuvos didþiajam kunigaikðèiui.
Nuo 1572 m. Kretingos dvarà valdë grafai Chodkevièiai.
1602 m. Þemaièiø seniûnas, LDK etmonas Jonas Karolis Chodkevièius
Kretingoje pastatë pirmàjà baþnyèià ir
isteigë bernardinø vienuolynà.
1605–1617 m. J. K. Chodkevièius
pastatë mûrinius Kretingos vienuolyno
rûmus ir Vieðpaties apreiðkimo Ðvenèiausiajai Mergelei ir Ðv. Pranciðkaus
iðpaþintojo baþnyèià.
1609 m. grafas J. K. Chodkevièius
pasiraðë privilegijà, kurioje nurodyta,
kad ðalia Kretingos kaimo pradedamas
kurti miestas ir jam suteikiamos Magdeburgo teisës, Karolðtato vardas ir
herbas, kuris vaizduoja Ðvè. Mergelæ
Marijà su Kûdikiu ant rankø. Miesto
centru tapo turgaus aikðtë, kurios viduryje stovëjo dviaukðtë mûrinë rotuðë su bokðtu.
1610 m. prie Kretingos vienuolyno
ásteigta parapinë mokykla.
Nuo 1621 m. Kretinga priklausë didikams Sapiegoms.
XVII a. viduryje naujasis miesto savininkas Kazimieras Leonas Sapiega

Samogitia 2010 m. Nr. 5

Ið kairës: Kretingos vienuolyne; Kretingos muziejus (Kretingos grafø Tiðkevièiø rûmai)

pakeitë miesto herbà – tais laikais herbe buvo vaizduojamas ðv. Kazimieras.
Nuo 1720 m. Kretingos dvaras buvo kunigaikðèio
Masalskio nuosavybë.
1774 m. vyskupas Ignas Jokûbas Masalskis pasirûpino, kad Kretingoje bûtø atidaryta ðeðiametë vidurinë mokykla (1793 m. perkelta á Telðius). Ðioje mokykloje 1785–1792 m. mokësi botanikas, pamokslininkas Jurgis Pabrëþa. Kretingoje mokësi ir Simonas Daukantas.
1795 m. kunigaikðtis Masalskis Kretingos dvarà perleido grafui V. Podolskiui.
XVIII a. pabaigoje, Lietuvà prijungus prie Rusijos,
Kretinga prarado miesto savivaldos teises.
1806 m. Kretingos dvaro ir jo apylinkiø ðeimininkas
buvo kunigaikðtis Zubovas.
1875 m. ið kunigaikðèio Zubovo dvarà nupirko grafas Tiðkevièius.
1882 m. pirmoji Lietuvoje telefono linija Kretinga–
Plungë–Rietavas–Palanga sujungë grafø Tiðkevièiø, Zubovø, kunigaikðèiø Oginskiø dvarus.
1890 m. Kretingos dvare ávesta elektra.
1910 m. atidaryta valdinë Kretingos mergaièiø pradinë mokykla, isteigta vilnø karðykla.
1907–1912 m. rekonstruota Kretingos katalikø baþnyèia.
1915 m. vokieèiø valdþia ákûrë Kretingos apskritá,
per Kretingos kaimà nutiesë Bajorø–Priekulës (Latvija)
geleþinkelá.
Tarpukario metais Kretinga buvo apskrities ir valsèiaus centras.
1924 m. Kretingai suteiktos miesto teisës. Pirmuoju
miesto burmistru buvo Jonas Paulauskas, nuo 1934 m.
ðias pareigas ëjo Tadas Dambrauskas.
1932 m. nutiestas Kretingos–Kuþiø (Ðiauliø) geleþinkelis.
1919 m. ásteigta Kretingos apskrities ligoninë, kurios pirmuoju vyriausiuoju gydytoju buvo visuome-

nës veikëjas, raðytojas Feliksas Januðis.
1932 m. pastatyta ir atidaryta Pranciðkonø ordino vyrø gimnazija, kurioje veikë Ðv. Antano misijø kolegija.
1923–1928 m. veikë Kretingos dvimeèiai mokytojø kursai, kuriuose buvo ruoðiami pradþios mokyklø mokytojai.
1935 m. atidarytas Kretingos muziejus.
1930 m. turgavietëje pastatytas ir paðventintas Laisvës paminklas.
Tarpukario metais Kretingos vienuolynas buvo Pranciðkonø ordino Lietuvos provincijos centras. Tuo laikotarpiu pranciðkonai Kretingoje pastatë gimnazijà (Ðv. Antano Misijø kolegijà), Ðv. Antano rûmus (prieglaudà Amerikos lietuviams), mûrinæ koplytëlæ ant J. A. Pabrëþos
kapo, árengë Lurdo grotà, iðlaikë savo spaustuvæ.
1940 m. viduryje Kretingoje (dvare, Ðauliø namuose, Ðv. Antano rûmuose, Pranciðkonø ordino gimnazijoje, vaistininko S. Ðèefanavièiaus name) ásikûrë Raudonosios armijos ir NKVD pasienio kariuomenës daliniai.
1941 m. birþelio 14 d. ið Kretingos apskrities buvo
iðtremtos 88 ðeimos (ið viso 311 þmoniø).
Pirmosiomis Antrojo pasaulinio karo dienomis Kretingos apskrityje naciai sunaikino gausià rajono þydø
bendruomenæ, daug kitø gyventojø.
1941 m. birþelio 26 d. padegta þydø sinagoga. Kilusio gaisro metu sunaikinta didþioji dalis Kretingos senamiesèio, nukentëjo ir katalikø baþnyèia, vienuolynas.
1945–1951 me. ið Kretingos apskrities iðtremtos
124 ðeimos (ið viso 392 þmonës).
1949 m. nuverstas, Akmenos upëje paskandintas
Kretingos Laisvës paminklas.
1950 m. Kretinga tapo rajono centru.
1959 m. mieste gyveno 9 690, 1989 m. – 19 200 þmoniø.
Sungailienës Loretas, Mukienës Danutës
portëgrapëjës

