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Marų kapinaitės – primirštos protėvių amžinojo poilsio vietos

(Pabaiga. Pradžia Nr. 84)
Senosiose kapinėse laidoti ne tik
vietiniai gyventojai. Šalia Kretingos
kaimo kapinių po Basanavičiaus gatve buvo rastas 8 vyrų kolektyvinis
kapas, įrengtas 1,2 m gylio ir 2,56 x
2,12 m dydžio, link dugno nežymiai
siaurėjančioje duobėje. Mirusieji
buvę 17–45 metų amžiaus, 1,60–1,68
m ūgio, palaidoti karstuose, kurie
suleisti į kapo duobę trimis horizontais. Duobės apačioje buvę palaidoti
du asmenys. Tarp jų karstų gulėjo
dar vienų griaučių liekanos: krūtinės
dešiniosios pusės šonkauliai, žastikaulis ir plaštakos kaulai. Be to, įvairiame gylyje aptikta pavienių kaulų
ir dantų, kurių priskirti konkretiems
griaučiams nepavyko. Manoma, kad
tai į kapą sumestos sprogimo sumaitoto ar gyvūnų sudraskyto žmogaus
kūno liekanos. Vidurinėje eilėje gulėjo 4 vyrų, o viršutinėje eilėje rasti
1 vyro griaučiai, aplinkui kuriuos į
duobę buvę primesta daug akmenų.
Keturių mirusiųjų kaukolės deformuotos: viena dešiniojo smilkinio
srityje įdubusi, o skruostikaulis įlūžęs, kita kairėje pusėje įlūžusi ausies
srityje. Prie griaučių rasti žalvarinis
ir sidabrinis kryželiai, žalvarinė viršutinio rūbo sąsaga, kariško tipo tuščiavidurių sagų, apskrita švino kulka
ir žiestos keramikos šukių. Griaučių
sužalojimai, laidojimo būdas, sumaitoto kūno liekanos, kariškos sagos
ir kulka leidžia manyti, kad šiame
kolektyviniame kape buvo palaidoti XVIII a. I ketvirtyje Šiaurės karo
metu Kretingoje ar jos apylinkėje
žuvę švedų arba lietuvių kariai.
Tautosaka mena Švedkapius ir
Švedines (Žviedines) Kurmaičių,
Laukžemės, Sakuočių, Tarvydų,
Žeimių kaimuose, kuriuose, esą,
palaidoti švedmečiu XVII–XVIII
a. žuvę kariai. Taip pat pasakojama,
kad kai kuriose kapinėse 1812 m. laidoti nuo ligų ir susirėmimų su rusais
žuvę Napoleono armijos kariai. Juos
mena Dauginčių, Vaineikių Medsėdžių, Kurmaičių ir Traidžių kaimų
Prancūzkapiai. Pasak padavimo, iš
Rusijos besitraukiantys prancūzai

Senosios Įpilties senosios kapinės, vad. Karių kapeliais, Maro kapeliais. Fot. Julius Kanarskas, 2012 m.

Darbėnų kaimo senosios kapinės (Maro kapeliai, Senkapiai), kuriose
1620 m. buvo pastatyti pirmieji katalikų maldos namai – koplyčia. Fot.
Julius Kanarskas, 2015 m.

tarp Kurmaičių ir Traidžių plytinčiuose laukuose susirėmė su rusų
kazokais. Nusilpę Napoleono kariai
nesugebėjo pasipriešinti ir buvo išžudyti. Jų kūnus surinkę Traidžių ir
Kurmaičių gyventojai palaidojo savo
kaimuose. Dauginčiuose, esą, prie
senojo Plungės–Kartenos kelio buvo
palaidoti pakelėje surinkti 1812 m.
mirtinai sušalusių prancūzų kūnai.
Uždraudus laidoti senosiose kai-

mų kapinėse, gyventojai jų nepamiršo. Jas, ypač tą kapinių dalį, kurioje buvę palaidoti nuo maro mirę
žmonės, apjuosė tvoromis, žemių
ir akmenų pylimais, pakraščiuose
apsodino medžiais, atnaujindavo
kapinių koplytėles, kryžius, stogastulpius, koplytstulpius. Laikui
bėgant šios kapinės gyvųjų atmintyje liko maro aukų laidojimo
vieta ir imtos vadinti Marų (Maro)

Žeimių senosios kapinės, vad. Marų kapais, Švedine (Žviedėne). Fot. Julius Kanarskas, 2015 m.
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kapeliais, Markapiais, rečiau – Kapeliais, Senkapiais. Iki XX a. 2–3
deš. jose retsykiais be kunigo buvo
laidojami savižudžiai, negyvi gimę
ar nekrikštyti mirę kūdikiai, neatpažinti skenduoliai, kitatikiai, nuo
įvairių užkrečiamųjų ligų mirę vaikai ir seneliai. Kai kuriose kapinėse
1918–1920 m. artimieji laidojo šiltinės epidemijos aukas, kurių neturėjo galimybės nuvežti ir palaidoti parapijos kapinėse. Kartenoje,
Alanto gatvėje esančiose Vėlaičių
II kapinėse iki XX a. pradžios, kol
buvo pastatytas tiltas per Miniją,
buvo laidojami upės kairiajame
krante esančių kaimų mirusieji,
kurių pavasario ar rudens potvynių metu neįmanoma buvo perkelti per patvinusią Miniją ir palaidoti parapijos kapinėse.
Seniau kasmet kaimų kapinėse
buvo minimas palaidotų mirusiųjų
atminimas. Kiekvieną gegužės mėnesį, Kryžiaus dienomis, per Šeštines
kaimo gyventojai, dažniausiai lydimi
dūdorių, susirinkdavo kapinėse, prie
koplytėlės ar kryžiaus melsdavosi už
mirusiuosius, giedodavo Visų Šventųjų litaniją. Nemaža dalis senųjų ka-

pinių buvo anksti pamiršta: kryžiai
ir koplytėlės sunyko, akmenų tvoros
nuardytos statyboms, prieš karą ir
po jo kapinėse buvo kasami bulviarūsiai.
Dalis senųjų kapinių – Bajoralių,
Dauginčių (Prancūzkapis), Imbarės (šalia Dvarlaukio), Kukoriškių,
Laukžemės (Švedkapis), Pryšmančių (Varnų pušynėlis), Tūbausių II
(Kapaliai), Vydmantų, Vilimiškės,
Žygų, Žudgalio – buvo suarta. Kasant žvyrą nukastos Auksūdžio
(prie Darbos), Pesčių II (prie Pestupio), Raguviškių II (šalia Žalgirio ir N. Dariūtės gatvių kryžkelės), smarkiai nukentėjo Jokūbavo,
Laivių I (Maro kapeliai), Ruginių,
Tarvydų I (Pilalė) kapinės. Klaipėdos gatvėje netoli Bajorų buvusios
Kretingos kaimo II kapinės užstatytos gyvenamaisiais namais, o
Pesčių (Leliūnų) kapinėse pastatyti
palivarko pastatai. Kartenos senųjų kapinių, kuriose 1634 m. iškilo
pirmoji bažnyčia, teritorijoje buvo
įrengta klebonijos palivarko sodyba, o sovietmečiu išdygo kolūkio
gamybiniai pastatai. Kelios pušys
Vaineikių gatvėje mena senąsias
Darbėnų kaimo kapines, kuriose
1620 m. buvo pastatyta koplyčia
– pirmoji bažnyčia. Iš Kretingos
krašto gyventojų atminties baigia
išsitrinti Dubašių, Genčų Medsėdžių, Kurmaičių (Švedinės), Nerėpų-Šaučikių, Pajuodupio, Senosios
Įpilties II, Vėlaičių I, Žadeikių, Žibininkų, Žutautų, Kurmaičių-Tintelių ir kitos kapinės, kurias čia buvus
mena tik istorijos šaltiniai.
Senosios kaimų kapinės yra svarbus mūsų krašto praeities, materialinės ir dvasinės kultūros pažinimo
šaltinis. Dalis jų registruota Lietuvos
Respublikos nekilnojamųjų kultūros
vertybių registre ir saugomos kaip
memorialinį, etnokultūrinį, istorinį
ar archeologinį vertingųjų savybių
pobūdį turintys kultūros paveldo
objektai.
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