
Švyturys    2019 m. vasario 2 d., šeštadienis 5

Švyturio laikraštiswww.svyturiolaikrastis.lt

IŠNYKUSIEMS KAIMAMS ATMINTI

anduliai – kretingos pilies žemėje plytėjęs kaimas
istorinis andulių kaimas buvo kretingos ir klaipėdos rajonų savivaldybių teritorijų sandūroje, į pietus nuo Bajorų, abipus dangės upės, žemiau 

Tenžės žiočių. kaimui priklausė apie 152 hektarus žemės, kuri driekėsi kretingalės seniūnijos Šlikių kaimo rytinėje dalyje tarp klaipėdos–kretin-
gos kelio bei dangės upės, Žalgirio seniūnijos Ėgliškių kaimo pietinėje dalyje tarp kelio kretinga–Triušiai ir Šaltupio, Tolių kaimo žemių vakari-
niame pakraštyje į rytus nuo Šaltupio ir degalo santakos esančios aukštumos kyšulyje bei valėnų kaimo žemių šiaurės vakariniame pakraštyje.

andulių kaimo žemės ribų planas. 1910 m.

andulių (Ėgliškių) alkakalnis, vad. Perkūnkalniu. Juliaus kanarsko nuotr., 2003 m.
andulių (Ėgliškių) piliakalnis, vad. Švedkalniu (vok. schweden schanze, alte schanze). 
Juliaus kanarsko nuotr., 1997 m.

Andulių kaimo ištakos siekia 
XVI amžių. Jis susiformavo kry-
žiuočių pavergtos istorinės Kre-
tingos pilies apygardos šerdyje, 
kuri nuo XIII a. priklausė vokiečių 
valdytam Klaipėdos kraštui.

Istoriniai duomenys liudija, kad 
Andulių žemėje, kuri dabar pri-
klauso Ėgliškių kaimui, žmonės 
gyveno jau nuo I tūkstantmečio 
prieš Kristų pabaigos. Dešiniaja-
me Šaltupio krante netoli Dangės 
ir Degalo santakos esančioje aukš-
tumoje iki XIII a. jie laidojo mi-
rusiuosius, o aukštumos kyšulyje 
šalia kapinyno įsirengė alkakalnį, 
kuriame veikė pagonių šventykla. 
Ši kalva nuo seno vadinama Per-
kūnkalniu (Perkūno kalnu), todėl 
manoma, kad alkakalnyje buvo 
atliekamos dievo Perkūno garbei 
skirtos apeigos. Pasakojama, kad 
baigiantis Antrajam pasauliniam 
karui kalvos viršūnėje tebegulėjo 
masyvus apeiginis akmuo, vadina-
mas Apierų (t. y. Aukų) akmeniu.

Kovų su vikingais laikotarpiu 
kaimo žemėje gyvenusi bendruo-
menė tarp alkakalnio ir kapinyno 
apie X–XI a. įsirengė piliakalnį, 
ant kurio pasistatė medinę pilį. 
Istorikai ir archeologai ją tapatina 
su Livonijos ordino rašytiniuose 
šaltiniuose 1253–1290 metais mi-
nima Kretingos pilimi, kurioje tuo 
metu rezidavo kuršių kunigaikštis 
Veltūnas.

Po Durbės mūšio 1260 m. va-
sarą prasidėjus kuršių sukilimui, 
Kretingos pilis tapo priešakine 
sukilėlių tvirtove, iš kurios jie pul-
dinėjo Klaipėdos pilį. Prieš sukilė-
lius kryžiuočiai 1263 m. surengė 
porą karo žygių. Pirmojo metu 
jie patyrė gėdingą pralaimėjimą, o 
žygiui vadovavęs Klaipėdos pilies 
komtūras pateko į sukilėlių nelais-
vę ir buvo sudegintas ant laužo, t. 
y. paaukotas pagonių dievams. Per 
antrąjį žygį, kuriam vadovavo Li-
vonijos ordino magistras Verneris 

fon Breithauzenas, kryžiuočiai pi-
lies įgulą klasta įviliojo į pasalą ir 
išžudė, o pilį su likusiais gynėjais ir 
gyventojais sudegino.

Negailestingai kalaviju ir ugnimi 
krikštydami kraštą, pietinių kuršių 
apgyventas žemes užkariautojai 
pavertė dykromis. Jas apgyven-
dinti pradėta tik XV a., nustačius 
valstybinę sieną tarp Lietuvos ir 
Vokiečių ordino. Apgyvendinimo 
procesas pagreitėjo XVI a., kai 
sparčiai vystantis miestams Euro-
poje išaugo žemės ūkio produkci-
jos paklausa. Į dykras kėlėsi lietu-
vininkai, žemaičiai, kuršininkai ir 
vokiečiai.

Vokiečių tyrinėtojai Andulių 
istorijos pradžia laiko 1540 me-
tus, kai pirmąkart rašytiniuose 
šaltiniuose buvo paminėti vienas 
šalia kito buvę Ceipių (vok. Gre-
ger Zceyp) ir Kaulių (vok. Jorgen 

Kaull) kaimai. Laikui bėgant pir-
mojo kaimo pavadinimas buvo 
rašomas Gergen Zeippe, Zeipen 
Gerge, Zeipen Görge ir Zeipen, o 
antrojo – Gergen Urbahn Kaull, 
Urban Kiaul, Kaul Urbohn Gerge, 
Kiaul Urban, Kiaul Urban Gerge, 
Kaulen Görge, Kaulen Gerge ir 
Kaulen. Nuo 1796 m. kartogra-
finėje medžiagoje greta senojo 
Ceipių (Zeipen) vardo atsiranda 
antrasis: Andullen, Andeln. Abu 
šio kaimo vietovardžius vokiečių 
tyrinėtojai laiko latviškos kilmės 
asmenvardžiais. Andulių pavadi-
nimą jie tapatina su vardu Andu-
lis, kuris yra latviškas Andrejaus 
vedinys, o Zeipen sieja su pavarde 
Ceipe.

Vis tik, pažvelgus į aplinkinių 
esamų ir buvusių kaimų var-
dus – Bajorai, Šlažiai (t. y. Šležai), 
Venckai, Tarvydai, Eglynai (dab. 

Ėgliškiai), Toliai, Valėnai, Sarčiai, 
Kėkštai, Žviliai ir pan., peršasi iš-
vada, kad kaimo pavadinimas ga-
lėjo turėti lietuviškas šaknis. Pana-
šu, kad pirmasis naujakurys, kuris 
vokiškai vadinamas Greger Zceyp, 
yra buvęs lietuvis (žemaitis) Gri-
galius Čiapas. Vėlesnis Andullen, 
Anduln pavadinimas galėjo kil-
ti iš lietuviška pavarde virtusios 
mažybinės vardo Antanas formos 
Antulis (žemaičių Untulis), o An-
deln – iš to paties vardo pravardės 
Antelė. Kaip žinia, antulis ir an-
telė lietuvių kalboje yra vandens 
paukščio anties sinonimas. Nors 
šių paukščių prie upės įsikūrusia-
me kaime netrūko, tačiau vargu 
ar jų garbei galėjo būti pavadin-
tas kaimas. Tais laikais gyvenvie-
tės tradiciškai buvo vadinamos 
jose įsikūrusių naujakurių vardais 
(pavardėmis).

Rašytinių šaltinių duomenys 
abejonių nekelia, kad Kaulių kai-
mui vardą davė pirmasis nauja-
kurys Jurgis Kaulis (vok. Jorgen 
Kaull), o vėliau nausėdijoje šeimi-
ninkavo Urbonas Kaulis (Kiaulis). 
Kaimui augant naujakurių šeimos 
pavardė tapo bendriniu gyvenvie-
tės pavadinimu.

Asmenvardis Greger (Gergen, 
Gerge, Görge) sutinkamas prie 
daugelio Klaipėdos krašto vieto-
vardžių. Tai graikų kilmės vardo 
Gregorijus (liet. Grigalius, Grigas) 
vokiškas įvairių laikotarpių vari-
antas. Išvertus iš graikų kalbos, 
vardas reiškia „budrus; budriai 
budintis“. Kol kas neaišku, ar taip 
susiklostė, kad pasienyje su Lietu-
va įsikūrę naujakuriai turėjo Gri-
galiaus (Grigo) vardą, ar tiesiog šį 
vardą nausėdijoms jie suteikdavo 
vildamiesi, kad Šv. Grigalius ap-
saugos nuo lietuvių puldinėjimo. 

Ceipių (vok. Zeipen) kaimo 
gyvenvietė įsikūrė Dangės deši-
niojo kranto slėnio terasoje, prie-
šais santaką su Degalu, dabarti-
nio indėnų kaimo Vinetu vietoje. 
Jam priklausanti žemė vakaruose 
driekėsi iki Kretingos–Klaipėdos 
plento, už kurio ribojosi su Tar-
vydais (vok. Tarwieden). Į šiaurę 
buvo Ėglynų-Ėgliškių (vok. Eglien 
Niclau, Eglischken), o į pietvaka-
rius – minėtas Kaulių kaimas. Už 
jo stovėjo Bajoriškosios Kretingos 
(vok. Adlig Crottingen; dab. Šlikių) 
dvaras, iš kurio buvo administruo-
jamos aplinkinių kaimų žemės.

Viename XVIII a. Kretingalės 
apylinkės gyvenviečių žemėlapyje 
Ceipių ir Kaulių vietoje pažymėta 
gyvenvietė vadinama Kulwie Jur-
giuden (Kulviai Jurgučiai). Pana-
šu, kad tai iškraipytas tuometinis 
Kaulių pavadinimas: kaime gyve-
nę Jurgio Kaulio palikuonys lietu-
viškai turėjo būti vadinami Kaulio 
Jurgučiais.

(Nukelta į 6 p.)
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Tame pačiame žemėlapyje ki-
tapus Dangės upės esančioje 
aukštumoje, dešiniajame Šaltu-
pio krante matome Šilgalių (vok. 
Schilgale) kaimą. Greičiausiai 
po XVIII a. siautėjusio maro ši 
gyvenvietė ištuštėjo, o jos žemė 
atiteko Ceipių-Andulių ir Egly-
nų-Ėgliškių kaimams. Čia kūrėsi 
vienkieminės ūkininkų sodybos, 
o šalia piliakalnio buvo įrengtos 
Ceipių (Andulių) evangelikų liu-
teronų kapinės.

Nuo XVI a. Ceipių ir Kaulių kai-
mai priklausė Prūsijos kunigaikš-
tystės, 1701 m. pasivadinusios 
karalyste, Klaipėdos hauptamtui, 
1752 m. pavadintam apskritimi. 
Minėtas XVIII a. žemėlapis liudi-
ja, kad vokiečiai dar nebuvo pa-
miršę prieš 500 metų čia vykusių 
kovų su kuršiais. Jame ties Dangės 
ir Degalo santaka žymimas kalnas 
su kryžiumi, kuris, matyt, simbo-
lizavo 1253 m. kankiniu tapusio 
Klaipėdos komtūro Bernhardo 
fon Hareno žūties vietą. Vėliau 
tikroji piliakalnio istorija buvo 
primiršta, manyta, kad jame šve-
dmečiu stovėjo Švedijos kariuo-
menės įtvirtinimai. Todėl XIX 
a.–XX a. pr. topografiniuose že-
mėlapiuose jis vadinamas Švedų 
pylimu (vok. Schweden Schanze) 
arba Senuoju pylimu (vok. Alte 
Schanze).

Nuo 1874 m. Ceipių ir Kaulių 
kaimai priklausė Klaipėdos aps-
krities Kretingalės valsčiui. Stam-
binant gyvenvietes, 1896 m. sausio 
6 d. Ceipiai (vok. Zeipen Görge) 
buvo sujungti su greta buvusiais 
Kauliais (vok. Kaulen Görge), o 
naujoji kaimo bendruomenė pa-
vadinta Anduliais (vok. Anduln). 
Nuo 1939 m. Anduliai su aplin-
kiniais kaimais priklausė Kretin-
galės valsčiaus Bajorų seniūnijai. 
1910 metais kaime nuolat gyveno 
65 asmenys, o 1939 m. buvo 72 
gyventojai.

Vokiečių tyrinėtojų sudaryti 
XVIII a. pab.–XX a. pirmosios 
pusės gyventojų sąrašai liudija, 
kad Ceipiuose ir Kauliuose, nuo 
1896 m. – Anduliuose, iš viso iki 
Antrojo pasaulinio karo gyveno 
daugiau kaip 300 asmenų. Dau-
guma gyventojų buvo samdiniai, 
žemės ūkio darbininkai, plėši-
nines žemes įdirbti pasamdyti 
žemdirbiai, o nedidelę dalį suda-
rė amatininkai (siuvėjai, dailidės, 
staliai ir pan.), tarnautojai (laiš-
kanešiai, pasienio sargybiniai). 
Didesnioji jų dalis ilgiau kaime 
neužsibūdavo, po vienerių ar ke-
lių metų su šeima kraustydavosi 
į kitą kaimą. Ilgesniam laikui 
apsigyvendavo tik fermeriais ar 
stambiais ūkininkais tapę valstie-
čiai. Dauguma atsikėlusiųjų buvo 
kilę iš Klaipėdos krašto kaimų. 
Be jų kaime gyveno pavieniai 
evangelikai liuteronys iš Kretin-
gos, Pryšmančių, Kvecių, Virkš-
tininkų, Kiauleikių, Laumalių ir 
Palangos. 

Ceipių (Zeipen) ir kaulių (kaulen) kaimai XiX a. ii pusėje parengtame 
topografiniame žemėlapyje. Žemiau pažymėtas Crottingen (dab. Šlikių) 
dvaras.

kretingalės apylinkių Xviii a. žemėlapio fragmentas. apatiniame deši-
niajame kampe pažymėti kaulių Jurgučiai (kulwie Jurgiuden), virš jų 
– Šilgaliai (schilgale), šalia kurių – kalnas su kryžiumi (klaipėdos kom-
tūro 1253 m. žūties vieta?). iš klaipėdos Mažosios lietuvos muziejaus 
rinkinių.

kretingalės apylinkių Xviii a. žemėlapio fragmentas. apatiniame dešiniajame kampe pažymėti kaulių Jur-
gučiai (kulwie Jurgiuden), virš jų – Šilgaliai (schilgale), šalia kurių – kalnas su kryžiumi (klaipėdos komtūro 
1253 m. žūties vieta?). iš klaipėdos Mažosios lietuvos muziejaus rinkinių.

Gausiausios buvo Alseikių, 
Kaulių, Perkamų, Pipirų ir Stai-
gių, o nuo jų nedaug atsiliko Bly-
žų, Ezinų ir Kubilių šeimynos. 
Be jų čia gyveno Ansūnai, Atai, 
Aukstiniai, Bakšai, Barškiai, Bar-
tai, Bendikai, Bimzai, Martynas 
Bruvelaitis, Budriai, Cvikiai-Svi-
kiai, Dobliai, Jonis Endrušaitis, 
Enzinai, Fišeriai, Martynas Fran-
cas, Graudužiai, Hofmanai, Jagu-
čiai, Marinkė Jakušaitytė-Kaspu-
tienė, Jaudszimiai (Juodžemiai?), 
Juozaičiai-Jusaičiai, Juraičiai, 
Kaitiniai, Kalinskiai, Kapustai 
(Kopūstai), Ana Kaspars, Ado-
mas Kasputis, Kaušai, Kavoliai, 
Kėdainiai, Kėkštai, Kibelkščiai, 
Kosakai, Krygeriai, Kriugeriai, 
Kunkiai, Kumšliai, Kurmiai, 
Kuršiai, Labrenciai, Lampsaičiai, 
Laukžemiai, Liaunai, Lepšiai, Lip-
šiai (Lipčiai), Lukošiai, Lumple-
šiai, Macaičiai, Majai, Maštarai, 
Motužiai, Molzanai, Pašaičiai, Pa-
tros, Janis Pleikys, Puodai (Puo-
džiai), Pulkiai, Purvinai, Barbė 
Skroblytė, Smiltininkai, Stankai, 
Sudarai, Šakiniai, Špikeraičiai, 

Šuišeliai, Toleikiai, Trakiai, Tru-
šiai (Triušiai), Valiai, Janis Valiu-
kas, Vasmekai, Janis Vilgalis, Vil-
kai, Ūkininkai, Zapaliai, Zeigiai, 
Žardininkai ir Ansas Žvilius.

Kauliuose dar tebebuvo šio kai-
mo įkūrėjų palikuonių. Vieną jų 
giminės liniją atstovavo Mikelis 
Kaulis (g. 1775 m.), susilaukęs 
sūnų Martyno (g. 1800 m.) ir Jur-
gio (g. 1802 m.). Apie vyriausiąjį 
sūnų daugiau duomenų nėra, o 
jaunėlis Jurgis Kaulis vedė Urtę 
Šuišelytę ir persikėlė į jos gimtąją 
Nemirsetą, kurioje jiems 1844 m. 
gimė duktė Andė. Apie 1799 m. 
mirė kitą giminės liniją atstova-
vęs Mikelis Kaulis, našlaite palikęs 
dukrą Marinkę. Trečiajai linijai 
priskirtinas dar vienas Mikelis 
Kaulis, miręs apie 1807 metus. Jis 
turėjo 1798 m. gimusį sūnų Kristi-
joną ir porą dukterų, apie kuriuos 
žinių neišliko.

Ketvirtajai Kaulių giminės linijai 
reikėtų priskirti nuo 1809 m. iki 
mirties 1879 m. kaime ūkininka-
vusį šešių vaikų tėvą Anskį Kaulį. 
Apie jo sūnaus Mikelio (g. 1809 

m.), dukterų Marinkės, Ortės, Bar-
bės ir Lacės likimą nieko nežino-
ma. Vyriausioji duktė Anikė Kaulė 
(1810–1879) ištekėjo už užkuriu 
parėjusio Jurgio Svikio (Swikkis) iš 
Tolių kaimo. Vyrui 1830 m. mirus, 
po 10 metų ji antrąkart ištekėjo už 
Jonio Bakšo (Backszas). Motinai 
ir patėviui sulaukus garbaus am-
žiaus, apie 1873 m. ūkyje ėmėsi 
šeimininkauti vienintelis sūnus iš 
pirmosios santuokos Ansas Cvikis 
(Zwikis, 1836–1875), vedęs Ani-
kę Krukytę iš Skudžių kaimo. Jų 
vyriausias sūnus Martynas mirė 
1878 m. būdamas 5 metų, o antra-
sis sūnus Mikelis Cvikis (g. 1876 
m.) 1902 m. tebeūkininkavo gim-
tuosiuose Anduliuose. Jauniausia 
duktė Marinkė (1883–1947) ište-
kėjo už laiškanešio Jurgio Kavolio, 
gyveno Kretingalėje, o mirė Kara-
liaučiuje. Kita duktė Anikė (g. 1880 
m.) ištekėjo už Smilgynų ūkininko 
Martyno Kunkio. Vyriausioji duk-
tė Barbė (g. 1878 m.) tapo Trakių 
ūkininko Mikelio Purvino (Mi-
chel Purwins, 1871–1935) žmona, 
o 1904 m. su vyru, vaikais Anike ir 

Janiu grįžo į gimtuosius Andulius, 
kuriuose susilaukė sūnaus Mikelio 
ir dukters Marijos. Jaunesnysis sū-
nus Mikelis Purvinas, sulaukęs 23 
metų, tapo Gindulių kaimo vals-
tiečiu, o vyresnysis Janis Purvinas 
paveldėjo tėvų ūkį.

Kaulių giminę taip pat atstovavo 
1830 m. Šlažiuose (dab. Kretinga) 
gimęs Janis Kaulis, kuris su šeima 
1866 m. apsigyveno Kaulių kaime, 
tačiau po 11-kos metų persikėlė į 
kitapus Kretingalės esančius Stan-
čius. Su žmona Anike Kibelkštyte 
jis augino 4 dukras ir 2 sūnus. Kau-
liuose 1870 m. gimęs vyresnysis 
sūnus Janis amžinybėn iškeliavo 
9 metų. Tiek pat metų išgyveno 
ir jaunėlis Martynas, gimęs 1877 
metais.

Paskutinis iš Kaulių giminės 
minimas Martynas Kaulis, gimęs 
apie 1790 metus. Jis vedė bendra-
amžę Marinkę Perkamaitę iš Kau-
lių kaimo, su kuria išvyko gyventi 
į Rusijos imperijai priklausančias 
Kretingos apylinkes. Čia jiems 
gimė vienturtė duktė Anelė Andė, 
kuri apie 1833 m. ištekėjo už Mi-
kelio Perkamo ir apsigyveno tėvų 
gimtinėje. Senatvėje į Kaulius pas 
dukrą sugrįžo abu tėvai, mirę po 
1880 m., prieš tai į paskutinę gy-
venimo kelionę išlydėję dukterį.

Su Kaulių šeima giminiavosi 
Perkamai, kurie taip pat priski-
riami prie Kaulių kaimo sen-
buvių. Vienas paskutiniųjų šios 
giminės tęsėjų kaime buvo Mi-
kelis Perkamas (Michel Perkams, 
1834–1892). Su žmona Barbe 
Marinke Anike Karaliūte jis su-
silaukė 2 sūnų ir 3 dukterų. Jau-
niausias sūnus Janis Perkamas 
užaugęs išėjo gyventi į Žiobrius, 
o Anduliais pavadintoje gimtinė-
je šeimininkauti liko vyriausias 
sūnus Mikelis Perkamas (1878–
1913) su žmona Trude Kėkštaite 
iš Laukžemių kaimo. Jų ūkis liko 
dukterims Marijai, Anai ir Trudei 
Perkamaitėms.

(Pabaiga kitame numeryje)

Julius KANARSKAS
Istorikas, Kretingos muziejus

anduliai – kretingos pilies žemėje plytėjęs kaimas
(Atkelta iš 5 p.)


