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Anduliai – Kretingos pilies žemėje plytėjęs kaimas

(Pabaiga. Pradžia Nr. 9)
Ceipių kaimo senbuviai buvo
Molzanų ir Staigių šeimos, gyvenusios čia nuo XVIII a. pabaigos. Janis
Staigys apie 1797 m. vedė Andę Kurmytę, susilaukė dviejų dukterų ir sūnaus Anso. Šeimos galvai apie 1806
m. žuvus, Andė Staigienė ištekėjo už
to paties kaimo gyventojo Mikelio
Kuršio (Mikkelis Kurszis), su kurio
susilaukė sūnų Berenio Kuršio ir
Trakio pavardę gavusio Martyno.
Nuo 1853 m. Staigių-Kuršių ūkyje
šeimininkavo vyriausias sūnus Ansas Staigys (1802–1867). Su žmona
Anike Endružyte jis 1860 m. persikėlė į greta buvusius Šlažius. Gimtinėje gyventi liko motina su antruoju
vyru, mirę apie 1876 metus.
Mikelis Molzanas (Mikkelis Molsans) 1798 m. vedė Urtę Staigytę, o
jai mirus, apie 1808 m. – Barbę Staigytę. Su pirmąja žmona susilaukė
trijų dukterų ir sūnaus Martyno, o su
antrąja – dukters Marinkės. Deja, visi
vaikai mirė anksti, dar būdami kūdikiai, todėl giminės tęsėjų nebeliko.
Iš ilgesnį laiką Anduliuose gyvenusių žemdirbių reikia paminėti
1841 m. su žmona Urte Kurmyte,
kilusia iš Šlažių (dab. Kretinga), atsikėlusį Mikelį Šuišelį (Michel Szuiszelis), gimusį 1800 m. Alseikiuose prie
Bruzdeilyno. Jų sūnus Martynas
Šuišelis (Schuiszell) tapo gretimo
Valėnų kaimo mažažemiu valstiečiu, o duktė Gertrūda (1841–1913)
ištekėjo už Plikių ūkininko Martyno
Ilgaudo. Abu tėvai mirė savo ūkyje
1876–1877 metais.
Nuo 1851 m. Ceipiuose gyveno
Janis Mažtaras (Mesztars), miręs
1875 m. pradžioje. 1854–1883 metais
žemdirbyste vertėsi Janis Staigys (Steigis) su žmona Urte Šeškaite. Jų sūnus
Mikelis Staigys 1882 m. tapo Vytautų
kaimo ūkininku, o duktė Marinkė iš
pradžių padėjo ūkininkauti broliui, o
apie 1885 m. ištekėjo už Karklės ūkininko Martyno Kojelio.
1860–1889 m. kaime gyveno Adomas Zeigis (Adam Seigis) su žmona
Urte Kapustaite iš Kazragių (Jogučių)
kaimo. Iš Jogučių tais pačiais 1860
m. atvyko Virkštininkuose gimęs
valstietis Janis Juraitis, plėšininę kaimo žemę dirbęs iki pat mirties 1901
metais. Mikelio Patros ūkyje 1863 m.
užkuriu įsikūrė Urbonas Perkamas
(Urban Perkams) iš Grabių kaimo,
vedęs Barbę Patraitę (1834–1877).
Savo ūkį 1898 m. jis perleido 25-erių
sūnui Mikeliui Perkamui, kuris su
žmona Marinke Bertaityte (Berteitis)
senelių ir tėvų žemėje šeimininkavo
iki Antrojo pasaulinio karo.
Nuo 1873 m. iki 1921 m. kaime ūkininkavo Martynas Motužis (Martin
Mattuze), gimęs 1836 m. Genčeliuose
(dab. Smilgynai), o amžiną poilsį radęs
Anduliuose. Nuo 1876 m. samdiniu ir
žemės ūkio darbininku dirbo iš Darbėnų kilęs Janis Lukošius (Lokaszis),
savarankiškam gyvenimui 1886 m.
gavęs kaime plėšininės žemės sklypą.
1927 metais iš Kuršelių atsikėlė Mikelis
Macaitis (Michel Matzeit), po Antrojo
pasaulinio karo pasitraukęs į Vokietiją

Ceipių-Andulių kaimo evangelikų liuteronų senosios kapinės. Juliaus Kanarsko nuotr., 2000 m.

Kapinių pietinė dalis iš šiaurės pusės. Kairėje antkapinis paminklas ženklina Jonio Jusaičio (1904–1931), viduryje (tarp medžių) – Mikelio Juozaičio (1916–1917) kapus, dešinėje stovi kaltinis ažūrinis kryžius prie
nežinomo asmens kapo. Juliaus Kanarsko nuotr., 2000 m.

ir miręs Hamburge.
1887 m. iš Palangos į Ceipius atsikėlė Jonis Blyžė (Blysze), įsigijęs
nuosavybėn vienkieminį ūkį rytinėje
kaimo žemių dalyje netoli piliakalnio. Vyriausias jo sūnus Martynas
Blyža (Blyza, 1864–1927), sulaukęs
20 metų, ėmėsi ūkininkauti Ceipiuose-Anduliuose, o jaunesnysis Mikelis
Blyža (1867–1919) nuo 1895 m. vertėsi žemdirbyste Girkaliuose. Martynui tapus Ėgliškių kaimo ūkininku ir
seniūnu, Mikelis 1900 m. grįžo į Andulius ir ūkininkavo čia iki mirties.
Blyžų sodyba stovėjo ant Andulių
(Ėgliškių) kapinyno – istorinių Kre-

Piktadarių išverstas ir deformuotas
antkapinis kryžius prie perkasto
kapo. Antano Lūžos nuotr., 1990 m.

tingos pilies kapinių. Todėl vykdant
įvairius žemės judinimo darbus savininkai rasdavo archeologinių senienų, kurias ėmėsi pardavinėti Berlyno
tautotyros muziejui. Muziejininkams
susidomėjus kapinyno medžiaga,
1895 m. pas Blyžas lankėsi Berlyno
muziejaus darbuotojas Albrechtas
Giocė (Goetze), 1897, 1899 ir 1902
metais – Įsruties muziejaus archeologas Georgas Reinoldas Friolichas
(Froelich), o 1901, 1903, 1906–1908
metais – Karaliaučiaus universiteto
profesorius, draugijos „Prūsija“ ir jos
muziejaus vadovas Adalbertas Becenbergeris (Bezzenberger), kurie,
padedami žemės savininkų, vykdė
kapinyno archeologinius tyrinėjimus.

Mikelio Juozaičio antkapinio paminklo memorialinė plokštė su
epitafija „Mikel / Jozaitis / * 10. 8.
1916 / † 5. 6. 1917“. Antano Lūžos
nuotr., 1990 m.
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Jonio ir Urtės Kubilių dukters Ievos Kubiliūtės antkapinis paminklas. Epitafija skelbia: „Czion ilsis
Diewije / EVA KUBILLUS / * 29.
12. 1905 / † 5. 8. 1929“. Antano
Lūžos nuotr., 1990 m.

Iš viso buvo ištirta per 800 griautinių
ir degintinių II–XIII a. kapų, kurių
radiniai papildė minėtų muziejų archeologinius rinkinius ir ekspozicijas.
Be žemdirbių kaime buvo ir kitų
profesijų atstovų. 1818 metais jame
gyveno pasienio sargybinis Andrius
Majus (Andreas May), nuo 1816 m.
tarnavęs Kretingalės sienos apsaugos
tarnyboje. Kaimo siuvėju tarp 1876
ir 1880 metų darbavosi Adomas

Klaipėdos krašto lietuvininkų antkapiniams paminklams būdingas
kaltinis kryžius. Antano Lūžos
nuotr., 1990 m.

Kasputis, kilęs iš Kiauleikių kaimo,
miręs 1918 m. Ufoje, ištremtas į Rusiją. Kaimo dailide 1909 m. dirbo
Martynas Lipčius, kilęs iš Petrikaičių
kaimo, nuo 1911 m. gyvenęs ir dirbęs
šalia gimtinės esančiuose Skudžiuose.
1919 metais kaime gyveno puskarininkis Johanas Karlas Volfas, kilęs iš
Sendvario, vedęs Andulių ūkininkų
Mikelio ir Anikės Blyžų dukterį Marinkę, gimusią Girkaliuose.
Kaimo laiškanešiu iki 1908 m. dirbo Jurgis Kavolis, kilęs iš Baičių. Jam
persikėlus į Stančius, laiškus nešiojo Richardas Eduardas Hofmanas, užaugęs
Agluonėnų apylinkės Poškų kaime,
vokiečio ir lietuvininkės šeimoje. 1911
metais jis buvo perkeltas į netoliese
esančius Sarčius, o įsibėgėjus Pirmajam
pasauliniam karui, 1917 m. mobilizuotas į pėstininkų kariuomenę ir išsiųstas
į Vakarų frontą. Mūšiuose Prancūzijoje
buvo sunkiai sužeistas ir 1919 m. balandžio 27 d. mirė Sen Mišelio karo belaisvių ligoninėje. Pirmajame pasauliniame
kare Prancūzijoje 1916 m. birželio 8 d.
žuvo iš Andulių kilęs Martynas Doblys
(g. 1891 m.), Martyno ir Urtės Gulbinskytės Doblių sūnus, prieš karą tarnavęs
žemės ūkio darbininku Vytautų, vėliau
– Girkalių kaime.
Didžioji dauguma kaimo gyventojų išpažino evangelikų liuteronų
tikėjimą ir priklausė Kretingalės bažnyčios parapijai. Kaime apsigyvenę
katalikai tapdavo Klaipėdoje veikusios katalikų bažnyčios parapijiečiais.
Prabėgus kiek daugiau kaip 400
metų nuo kaimo įkūrimo, po Antrojo pasaulinio karo jo nebeliko. Apie
1950 m. Andulių (buvusių Ceipių ir
Kaulių) žemė buvo priskirta Šlikių,
Ėgliškių, Valėnų ir Tolių kaimams, o
apleistos sodybos nugriautos.
Šiandien Andulius ir jo gyventojus mena vaizdingoje vietoje, šalia
piliakalnio ir alkakalnio, iki 1860
m. įrengtos konfesinės evangelikų
liuteronų kapinės, veikusios iki 1950
metų. Manoma, kad jose palaidota
per 80 žmonių, daugiausia – nuo
įvairių ligų mirusių kūdikių ir vaikų. Mirusiųjų kapus žymėjo kuklūs
nedideli mediniai bei stilizuoto augalinio motyvo ornamentais puošti
kaltiniai ažūriniai kryžiai, taip pat
antkapiniai akmens paminklai, kuriuose buvo pažymėti mirusiojo vardas, pavardė, gimimo ir mirties datos. Deja, kapines piktadariai XX a.
8–9 dešimtmečiais smarkiai nusiaubė: ieškodami vertingų įkapių kapus
išniekino, dalį kaltinių kryžių išvartė,
o kai kuriuos akmeninius antkapius
išsivežė. Klaipėdos krašto kapams
būdingi mediniai kryželiai laikui bėgant sunyko, o iki mūsų dienų išliko
tik Mikelio Juozaičio (1916–1917) ir
Jonio Jusaičio (1904–1931) antkapiniai paminklai bei keli kaltiniai ažūriniai kryžiai. Kapinės 1997 m. paskelbtos regioninio reikšmingumo
lygmens valstybės saugoma kultūros
vertybe (unikalus kodas 24252), turinčia dailės ir memorialinį vertingųjų savybių pobūdį.
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