34

Þ EMAITIJOS

MIESTELIAI

BALSIØ
IR ÐILØ

GYVENVIETËS
P ARENGË K ONSTANTINAS PRUÐINSKAS
Danutës MUKIENËS nuotraukos

Mûrinë koplytëlë prie kelio ið Naujojo Obelyno á Ðilalæ

Prie kelio, vedanèiojo ið Naujojo Obelyno á Ðilalæ, 4
km atstumu á ðiaurës rytus nuo Ðilalës nusidriekæs Balsiø kaimas. Prie jo – didelis Aðuèio tvenkinys. Èia árengta stovyklavietë, fiksuojama aukðèiausia ðiø apylinkiø
vieta – 107,3 m. virð jûros lygio. Balsiai – gerai Lietuvos archeologams þinoma vieta. Èia surastas I a. pilkapynas. Jo apylinkëse dunkso ir pusiau nugriautas piliakalnis. Na o istoriniuose ðaltiniuose Balsiø vietovardis
pradëtas minëti 1561 metais. Tuo laikotarpiu jis priklausë Kvëdarnos dvarui. Nuo 1618 m. jis buvo Mykolo Voinos þinioje. XVII a. pradþioje èia bûta nemaþos gyvenvietës. 1631 m. Balsiams suteiktos miesto teisës ir iðrûpinta privilegija rengti ðeðtadieninius turgus. Jie èia
vykdavo iki pat Pirmojo pasaulinio karo.
Daugiausiai þmoniø anais laikais á miestelá sutraukdavo prekymeèiai, vykæ Ðv. Simo Judo dienà.
Yra pagrindo manyti, kad jau XVII a. pradþioje Bal-

siuose stovëjo ir katalikø baþnyèia. 1841 m. Balsiuose kunigu dirbo Stanislovas Perkovskis.
XVII a. viduryje gyvenvietëje veikë 33 alaus ir 28 degtinës smuklës, Balsiai
buvo 13 kartø didesnë gyvenvietë negu Ðilalë. Jai lemtingas buvo XVIII a. pradþioje vykæs Ðiaurës karas ir po jo sekæs badas bei maras. Ðiø negandø metu Balsiai
stipriai sunyko ir po to jau niekada daugiau savo buvusios reikðmës ðiame regione nebeatgavo. 1863 m. buvo nugriauta sunykusi katalikø baþnyèia. Rusø valdþia
statyti naujos neleido. 1990 m. vietoje buvusios baþnyèios pastatyta koplyèia.
Kaimà puoðia 1939 m. pastatyta ir Lietuvos Atgimimo metais perstatyta
koplytëlë. Sovietmeèiu, kai Balsiai buvo kolûkio centras, gyventojø skaièius iðliko toks pat, kaip ir XX a. pirmoje pusëje.
Balsiø gyvenvietë dabar beveik susilieja su Ðilø kaimu ir visai ðalia jo
esanèiu Ðilalës miestu. Vaþiuojant keliu, kur baigiasi viena ir kita gyvenvietë
bei prasideda miestas, beveik ir nesijauèia. Kad priartëjai prie Ðilalës miesto
ribos, supranti tik privaþiavæs Ðilalës miesto riboþenklá.
Ðilai – apie 1 km á ðiaurës rytus nuo Ðilalës, prie Nerotos upelio. Èia yra apie
400 gyventojø. Jø nuolat daugëja, nes gyvenvietë yra geroje strateginëje vietoje.

Balsiai prie Aðuèio tvenkinio, palei kelià á Ðilalæ
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