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Skuodas – miestas Šiaurės Vakarų Lietuvoje, Klaipėdos apskrityje. Per jį teka Bartuva,  
miesto pietvakariuose patvenkta, todėl telkšo Bartuvos tvenkinys

Maloniai kviečiame 
būti „Skuodo“ monografijos bendraautoriais, 
talkininkais, rėmėjais, 
KVIEČIAME PRISIDĖTI KAS KUO GALI

Visus, neabejingus Tėvynei ir savo gimtinei, maloniai kviečiame  
prisidėti prie rengiamos monografijos: teikti nuotraukų, patiems 
parašyti straipsnių ar pakalbinti tai daryti kitus, pateikti patarimų ir 
siūlymų. Taip pat kviečiame finansiškai remti knygos leidimą – be 
visuomenės supratimo ir pasiaukojimo knygos neįstengsime išleisti, nes 
didžiąją dalį leidinio sąmatos sudaro neatlygintina parama. Iš anksto 
nuoširdžiai dėkojame už pagalbą ir suteiktą paramą. Visi, kuo nors 
prisidėjusieji ir rėmėjai, bus garbingai įrašyti knygos rėmėjams skirtuose 
puslapiuose, įvardijant konkretų kiekvieno indėlį. Apie suteiktą 
ženklesnį indėlį ar paramą bus informuojama visuomenė.

„Lietuvos valsčių“ serijos monografijų rengimo darbus iki maketo 
sukūrimo leidykla įsipareigoja atlikti savomis ir (ar) skolintomis 
lėšomis net ir esant nepakankamam finansavimui, tačiau knygos tiražą 
bus galima spausdinti tik gavus pakankamą paramą ir visą leidinio 
sąmatinę sumą, t. y. tik užsakovams bei rėmėjams įvykdžius finansinius 
įsipareigojimus ir faktiškai gavus visas monografijai trūkstamas lėšas.

Viešajai įstaigai „Versmės“ leidyklai už jos vykdomą pelno 
nesiekiančią veiklą – Lietuvos istorijos ir tradicinės kultūros 
monografijų serijos „Lietuvos valsčiai“ rengimą bei su tuo susijusią 
mokslinę veiklą – 2004 m. yra suteiktas paramos gavėjo statusas, todėl 
knygos leidybai galite skirti ne tik minėtą, bet ir savo 2 proc. pajamų 
mokesčio paramą.

Finansinę paramą knygai galima pervesti VšĮ „Versmės“ leidyklai, 
kodas 122732630, į atsiskaitomąją sąskaitą AB „Citadele“ banke 
LT027290000005467101, nurodant: Parama monografijai „Skuodas“, 
arba perduoti grynaisiais leidyklos buhalterijoje.

„Versmės“ leidyklos adresas 
Geležinkelio g. 6, 02100 Vilnius.
Telefonai: 85 2130623 (ir faksas), 8698 09077. 
Leidyklos vadovo Petro Jonušo tel. 8698 20707.
Elektroninio pašto adresas leidykla@versme.lt, 
leidyklos internetinė svetainė www.versmė.lt.

2003 m. prie savivaldybės administracijos pastato buvo pastatytas paminklas Skuodo miesto įkūrėjui  
J. Chodkevičiui. Skulptūros autorius Marius Grušas, architektas Adomas Skiezgilas 
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Rengiama  „Skuodo“ 
monografija, papildysianti 
„Lietuvos valsčių“ seriją –  
100-tomį Lietuvos istorijos  
rašto paminklą

Skuodo vardas istoriniuose šaltiniuose pirmą kartą paminėtas  
1253 m. kaip Kuršo teritorijos dalis. Kalbininkai jį kildina iš asmenvardžio 
(vietiniai gyventojai jį vadina Skouds). Kai 1523–1529 m. buvo nustatyta 
tikslesnė Žemaičių ir Kuršo riba, Skuodas tapo pasienio miestu ir atiteko 
didikams Chodkevičiams. Jie priviliojo į miestelį daugiau amatininkų 
ir prekybininkų, kurių dalis buvo pakviesta iš Vokietijos ir čia įkurdinta. 
1572 m. Skuodui suteiktos Magdeburgo (savivaldos) teisės. Tais pačiais 
metais pradėtas kurti naujas miestas dešiniajame Bartuvos krante. 
Naujamiestis iki XVIII a. pabaigos buvo vadinamas Johanesburgu 
(Jono Chodkevičiaus vardu). Jo centre suplanuota stačiakampė turgaus 
aikštė, kurios viduryje vėliau pastatyta rotušė, prekybos pastatai. Aikštės 
pakraštyje buvo sumūryta Mūro kryžiaus koplyčia pirmosioms katalikų 
misijoms, vykusioms 1567 m., atminti.      

1568–1625 m. Skuodas priklausė Chodkevičiams ir Sapiegoms 
atiteko kaip kraitis. Pastarieji miestą valdė iki 1832 m. Apie 1646 m. 
karalius Vladislovas Vaza patvirtino Magdeburgo privilegijas, t. y. 
miestui suteikė antspaudą ir herbą. Sapiegų valdymo laikais Skuodas 
turėjo ir savo vėliavą. Tuo laikotarpiu į Skuodą atsikėlė daug žydų, 
kuriems buvo leista užsiimti amatais ir prekyba. 1776 m. Skuodas 
neteko miesto teisių. Jis tapo dvarininko nuosavybe, pasienio miestu ir 
muitine. 1862 m. veikė sagų dirbtuvė, odos išdirbimo įmonė. Gaminiai 
pasiekdavo Maskvą ir Petrapilį.

Naujoji evangelikų liuteronų bažnyčia mieste iškilo 1821 m. (dabar 

architektūros paminklas). Romos katalikų Švč. Trejybės akmenų 
mūro bažnyčia buvo pastatyta per porą metų, 1850 m. liepos 16 d. ją 
konsekravo Žemaičių vyskupas Motiejus Valančius. 

Iki Pirmojo pasaulinio karo Skuodas garsėjo turgumis, mugėmis, 
į kurias suvažiuodavo daugybė žmonių ir pirklių. 1911 m. įsteigta 
spaustuvė. 1915 m. atokiau nuo miesto nutiestas Bajorų–Priekulės 
(Latvija) geležinkelis. 

Istorijos šaltiniuose užsimenama, kad 1614 m. Skuode, 1629 m. 
Mosėdyje, 1780 m. Lenkimuose prie bažnyčių buvo įsteigtos parapijų 
mokyklos. Jose buvo mokoma lotynų ir lenkų kalbomis. XIX a. 
pradėtos steigti valdinės mokyklos su rusų dėstomąja kalba. Gyventojai 
priešinosi rusifikacijai ir spaudos draudimui, todėl atsirasdavo slaptų 
mokyklų, kuriose daraktoriai mokė vaikus gimtąja kalba. Skuode 
pradžios mokyklas turėjo žydai, latviai ir vokiečiai.                                         

Skuodo muziejus įkurtas 1991 m. buvusiame Skuodo dvare, kurį 
pastatė miesto įkūrėjas J. Chodkevičius, vėliau jis atiteko Sapiegoms. Iki 
šių dienų išlikę du buvusio dvaro pastatai. Muziejuje 1918 m. Skuodo 
klebono, dekano, kunigo P. Žadeikio rūpesčiu buvo atidaryta viena 
pirmųjų Žemaitijoje Skuodo gimnazija. Muziejuje gausu tautodailinkų 
darbų: paveikslų, medinių skulptūrėlių, mezginių, Skuodo krašte 
surinktų senovinių buities daiktų, įrankių. Rengiamos tautodailinkų 
ir profesionalaus meno parodos, laikinos ir nuolatinės ekspozicijos. 
Muziejus turi etnografijos, numizmatikos, archeologijos, architektūros, 
istorijos, tautodailės ir gamtos skyrius.                                                  

Mūro kryžius – paminklas pirmosioms katalikų misijoms Skuode 
atminti. Paminklą miestelio aikštėje 1567 m. pastatė J. Chodkevičius. 
Tai – mūrinė, tinkuota, stačiakampė koplytėlė. Stogelis keturšlaitis, 
piramidinis, viršuje – metalinis kryžius, kurį iš keturių pusių puošia 
paveikslai. Didžiausiuose paveiksluose – šv. Jurgis su perdurtu slibinu 
po kojomis. Senovėje žmonės šv. Jurgį laikė didžiu ir galingu.  
Antrasis paveikslas – šv. Barboros, kuri pavaizduota teikianti paskutinę 
paguodą mirštantiems. Trečiasis paveikslas – Kristaus, nešančio kryžių. 
Ketvirtasis – šv. Florijono, kuris visada vaizduojamas su kipiu kaip 
gaisro gesintojas. Kol Skuode nebuvo bažnyčios, prie šio paminklo 
vykdavo šv. mišios, o šiomis dienomis minimi svarbiausi miesto  
ir šalies įvykiai.

Apuolės piliakalnis yra Apuolės kaime, Aleksandrijos seniūnijoje, 
Skuodo rajone. Apuolė – anksčiausiai rašytiniuose šaltiniuose paminėta 
gyvenvietė dabartinės Lietuvos teritorijoje. 853 m. Rimberto kronikoje 
„Šv. Ancharijaus gyvenimas“ rašoma, kad Švedijos karalius Olafas su 
7 000 karių kariauna puolė Apuliją. Apgultis tęsėsi 8 dienas. Švedai jau 
buvo beprarandantys viltį laimėti, bet apuoliškiai pasiūlė didelę išpirką 
ir susitarė su švedais, kad šie atsitrauktų. Kronikoje rašoma, kad Apuolę 
tada gynė 15 000 kuršių.

Kalviuose 1793 m. gimė žymus istorikas, švietėjas, tautosakos rinkėjas 
Simonas Daukantas. Iki šių dienų iš buvusios S. Daukanto tėvų sodybos 
išliko vienintelis pastatas – klėtelė. Joje įrengtas memorialinis Simono 
Daukanto muziejus. Kiemelyje stovi paminklinis akmuo, kuriame iškaltas 
užrašas skelbia, kad šioje sodyboje 1793 m. gimė pirmasis lietuvių kalba 
rašęs ir knygas leidęs istorikas S. Daukantas. Kas dveji metai už grožinį 
literatūros kūrinį, knygą istorijos tema įteikiama S. Daukanto literatūrinė 
premija. 1837 m. pastatyta Lenkimų bažnyčia – architektūros paminklas.  

2012 m. liepos 9–15 d. surengta kompleksinė lokalinių tyrimų 
ekspedicija į Skuodą ir jo apylinkes, kurios metu istorikai, 
kraštotyrininkai, kalbininkai, tautosakininkai lankėsi įvairiose 
vietovėse, susitiko su gyventojais, užrašė jų prisiminimus, rinko 
monografijai informaciją, nuotraukas, archyvinę medžiagą.

Nuoširdžiai dėkojame šio krašto gyventojams, talkininkaujantiems 
rengiant šią monografiją, įamžinant Skuodo ir jo apylinkių istoriją, 
žmones, kultūrą, papročius, atveriantiems savo šeimų albumus, 
paviešinantiems niekur neskelbtus prisiminimus. Šios monografijos 
autoriumi, archyvinės medžiagos pateikėju, pasakotoju, patarėju ar 
rėmėju gali būti kiekvienas skuodiškis ir kiekvienas, mylintis šį kraštą. 
Laikas daug ką negailestingai sunaikina, tad skubėkime kurti šį unikalų 
rašto paminklą ilgaamžiam ateities atminimui.

1993-iaisiais S. Daukanto 200 metų 
jubiliejaus proga Lenkimų miestelyje 
atidengtas paminklas, kurio autoriai 
– klaipėdiečiai Regimantas Midvikis ir 
Adomas Skiesgilas. 
Paminkle iškalti žodžiai: „<...> dėl kogi 
žemaitis arba lietuvis negali būti giriamas, 
jei kantriai gynė savo namus ir liuosybę 
nuo nepriteklių, mylėjo dorybę,  
o neapkentė nedorybės“ 

Skuodo muziejus įkurtas 1991 m. Skuodo dvarvietės patalpose, kurios mena daug istorinių miesto 
įvykių. 1918 m. čia atidaryta pirmoji Skuodo gimnazija, vėliau veikė daug kitokių kultūros įstaigų 

Ant Apuolės piliakalnio kasmet rugpjūčio mėnesį vyksta Baltijos jūros regiono senovės genčių 
karybos ir amatų festivalis – inscenizuotos Kuršių vikingų kautynės ir viduramžių amatų pristatymas

Monografijos „Skuodas“ vyriausiasis redaktorius Jonas Grušas, 
tel.: 8686 21638, 8440 73299,  
elektroninio pašto adresas jonasg@svb.lt.
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