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ANT AKMENOS KRANTŲ

Mūsų krašto kaimai. Akmenalės
(Pabaiga. Pradžia Nr. 35)

Po Antrojo pasaulinio karo ša-
lia esančiuose Grūšlaukės ir Vai-
neikių miškuose veikė Žemaičių 
apygardos partizanų Kardo rink-
tinės štabas. Todėl kaime dažnai 
lankydavosi NKVD-MGB vidaus 
kariuomenės kariai ir Darbėnų 
valsčiaus stribai, rengdavę išpuo-
lius prieš partizanus. Į jų surengtą 
pasalą pamiškėje 1947 m. rug-
pjūčio 6 d. pateko ir žuvo Kardo 
rinktinės štabo sekretorius Kazys 
Žekelis, o 1950 m. vasario 21 d. 
– štabą saugojusio Vizbuto būrio 
partizanas Adomas Alminas-Kū-
ma.

Kardo rinktinės partizanu tapo 
Akmenalėse gimęs Juozas Galdikas 
(1917–1948). Prieš karą jis priklau-
sė Lietuvos šaulių sąjungos Kre-
tingos rinktinei, o tapęs partizanu 
buvo paskirtas štabo nariu. Žuvo 
1948 m. kovo 23 d. apsuptas MGB 
(Valstybės saugumo ministerijos) 
kareivių ir Darbėnų valsčiaus stribų 
Kumpikų kaime, brolio Vladislovo 
Galdiko namuose įrengtoje slėptu-
vėje.

Neišvengė kaimas pokariu vy-
kusių trėmimų. 1949 m. kovo 26 
d. į Sibirą buvo išvežti Jonas Pe-
trauskas su žmona Magde, vaikais 
Jonu ir Magde bei Anastazija Sta-
tnickienė su vaikais Juozu, Jonu 
ir Gene, o balandžio 20 d. – Stasė 
Veršilaitė.

Šiandien Akmenalių kaime yra 
15-ka vienkieminių sodybų, kuriose 
2011 m. gyveno 57 žemdirbiai. Dau-
giau kaip pusė šių sodybų (8) stovi 
tarp Vaineikių–Grūšlaukės kelio ir 
Akmenos upės, o likusios išsibars-
čiusios kairiajame Akmenos krante 
ir pamiškėje. Į vakarus nuo kelio ply-
ti ariami laukai, o aukščiausioje vie-
toje stūkso senosios kaimo kapinės, 
vadinamos Maro kapeliais.

Kapinės veikė XVI–XVIII am-
žiais. Pradėjus mirusiuosius laidoti 
Darbėnų parapijos kapinėse, Maro 
kapeliuose retsykiais be kunigo 

Senosios kaimo kapinės – Maro kapeliai. Jolantos Klietkutės nuotr., 2013 m. Šlt: Kretingos krašto enciklopedija. 
https://www.kretvb.lt/enciklopedija.

Senųjų kapinių koplytėlės. Jolantos Paunksnienės nuotr., 
2014 m. Šlt: Kultūros vertybių registras. https://kvr.kpd.lt.

Šventųjų skulptūrinė grupė kaimo kapinėse (iš dešinės į kairę): Švč. Marija Sopu-
lingoji (meistras Juozapas Paulauskas, 1943 m.), Kristus, Švč. Marija su kūdikiu, 
šv. Barbora. Stepono Kaštauno nuotr., 1966 m. Kretingos muziejaus ikonografijos 
rinkinys (KM IF 6147).

iki XX a. 2 dešimtmečio laidojo 
nekrikštytais mirusius kūdikius, 
užkrečiamųjų ligų epidemijų au-
kas. Mirusiems atminti stovėjo keli 
ąžuoliniai monumentalūs kryžiai, 
statyti 1814 m., 1885 m., 1915 m. ir 
1920 metais. Šalia jų 1937 m., 1943 
m. ir 1995 m. pastatytos trys koply-
tėlės su šventųjų skulptūromis. Se-
niausios dvi koplytėlės, kurias pa-
statė Juozas Galdikas, mūsų laikais 
buvo registruotos vietinės reikšmės 
dailės paminklų sąraše, o 2008 m. 
Darbėnų seniūnijos rūpesčiu at-
naujintos.

Pasakojama, kad kapinėse vai-
dendavosi: vaikščiodavo ugnelės, 
pasirodydavo šmėklos. Šv. Morkaus, 
Kryžiaus dienomis ir Šeštinių vakare 
gyventojai rinkdavosi prie koplytėlių 
pasimelsti už mirusiuosius, giedoda-
vo Visų šventųjų litaniją. Nuo 1997 
m. kapinės registruotos valstybės 
saugomų regioninio reikšmingumo 
lygmens Lietuvos Respublikos kul-
tūros vertybių registre kaip memo-
rialinį ir dailės vertingųjų savybių 
pobūdį turintis kultūros paveldo 
objektas.

Julius KANARSKAS
Istorikas, Kretingos muziejus

vaizduojančių šventuosius. 
Dalis kūrinių – ne tik minėto 
J. Paulausko, bet ir nežinomų 
meistrų darbai. Genčų kaimo 
koplytėlė su skulptūromis yra 
vertingas, būdingas Žemaiti-
jos kraštui mažosios liaudies 
architektūros kūrinys, saugo-
mas valstybės.

Įsilaužta buvo į rytinę koplytė-
lės navą. Kaip rašoma Klaipėdos 
apskrities vyriausiojo policijos 
komisariato suvestinėje, grei-
čiausiai pavogtos 9 skulptūrėlės, 
tačiau tikslų jų skaičių ir pada-
rytą žalą dar patikslins Kultūros 
paveldo departamentas. 

Anksčiau buvo nerakinama
Išplėštą koplytėlę paste-

bėjo ir policijos pareigūnus 
iškvietė Kretingos rajono sa-
vivaldybės Kultūros ir sporto 
skyriaus paminklotvarkinin-
kas Algirdas Mulvinskas, gy-
venantis Genčuose, kaip tik 
netoli šio kultūros paveldo 
objekto. Pasak A. Mulvinsko, 
penktadienio vakarą jis ėjo 
apsižvalgyti ir tuo pačiu ap-
lankė koplytėlę. „Kažkaip jau 
nueidamas žiūriu – išplėšta“, 
– prisiminė A. Mulvinskas. 
Jo teigimu, anksčiau mažųjų 
dailės kūrinių fotografijų bei 
adresų Kultūros paveldo de-
partamentas neskelbdavo in-
ternete, o dabar informacija 
prieinamesnė.

Genčų kaimo gyventoja Jur-

gita Jakumienė, kurios sodyba 
įsikūrusi irgi netoli šios koply-
tėlės, svarstė, kad vagystė grei-
čiausiai buvo įvykdyta naktį: 
„Dienos metu būčiau mačiusi. 
Koplytėlė 3 metus buvo nera-
kinama ir niekas nieko neėmė. 
Pernai sudėjo užraktus, nudažė 
– ir, va, rezultatas“, – stebėjosi 
ji. Moteris patikino visuomet 
žvilgtelėdavusi į koplytėlę, kai 
eidavo per savo žemes, yra ir 
voratinklius ne kartą pravaliu-
si, kai statinys dar nebuvo ra-
kinamas. „Man atrodo, nebėra 
4 skulptūrų: viena buvo tokia 
didelė ir 3 mažos ant lentynė-
lės viršuje, jei gerai atsimenu. 
Nesu jų skaičiavusi“, – kalbėjo 
J. Jakumienė.

Ilgapirščiams ranka prieš šventuosius nesudrebėjo 

Kaip pasakojo Genčų kaime gyvenanti Jurgita Jakumienė, koplytėlę imta 
rakinti pernai.

(Atkelta iš 1 p.)


