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MŪSŲ KRAŠTO KAIMAI

Traidžiai arba Pilsupis
Į šiaurės rytus nuo Kretingos, tarp Kurmaičių, Klibių ir Voveraičių kaimų, abipus Pilsupio upelio plyti Traidžiai. Tai 14-tas pagal dydį Kre-

tingos seniūnijos kaimas, kuriam priklauso 387,23 hektaro žemės. XX amžiaus pabaigoje jis buvo priskiriamas prie išnykstančių rajono gyven-
viečių, tačiau atkūrus Nepriklausomybę ir panaikinus kolūkius, ramioje vietoje netoli Kretingos esantis kaimas buvo išsaugotas.     

Traidžių kaimas 1872 metais. Fragmentas iš carinės Rusijos kariuome-
nės generalinio štabo parengto Kretingos apylinkių žemėlapio.

Traidžių kaimas 1910 metais. Fragmentas iš Prūsijos karališkosios topografi-
jos valdybos parengto ir 1921 m. išspausdinto Kretingalės apylinkių žemėlapio.

Traidžiai įsikūrę prie Pilsupio 
upelio, tekančio į vakarus link 
Akmenos upės. Šiaurinę kaimo 
dalį apima Rėžio miškas, susi-
siekiantis su Tūbausių kaimo 
Degimalio mišku. Rytuose ri-
bojasi su Voveraičiais, pietuose 
– su Klibiais, pietvakariuose – 
su Tinteliais, o vakaruose – su 
Kurmaičiais. Pietvakarinėje da-
lyje auga nedidelis, apie 138 kv. 
metrų ploto Traidžių miškas, iš 
kurio išteka ir kaimo žemės va-
kariniu pakraščiu link Burkšti-
no į pietus teka Dirsupio upelis. 
Per kaimą praeina vienintelė To-
polių gatvė, jungianti gyvenvietę 
su Klibiais ir Voveraičiais. Pie-
trytinis kaimo pakraštys remiasi 
į Klaipėdos–Šiaulių geležinkelį.

Traidžiai susiformavo XVI 
a. pabaigoje–XVII a. pradžioje 
kaip Klibių kaimo užusienis, t. y. 
vienkieminė gyvenvietė už vala-
kais išmatuotos dirbamos žemės 
laukų, išaugusi plėšininėje ben-
dro naudojimo ganyklų ir miš-
ko žemėje. Pirmąkart užusienis 
paminėtas 1611 metų Kretingos 
valsčiaus inventoriuje, kuriame 
vadinamas Traidaičiais. Pava-
dinimas liudija, kad pirmasis 
kaimo naujakurys buvęs vardu 
Traidys, kurio vaikų ir vaikaičių 
pavardė – Traidaičiai, tapo ben-
driniu gyvenvietės vardu. 

Daugėjant gyvenvietėje žem-
dirbių šeimų, užusienis buvo at-
skirtas nuo Klibių kaimo ir tapo 
savarankišku kaimu, pradėtu 
vadinti Traidžiais. XVIII amžiu-
je kaimas turėjo 10 valakų (per 
213 hektarų) žemės ir priklausė 
Kretingos grafystės Klibių lauki-
ninkijai. Jame 1771 metais gyve-
no žemdirbiai Jonas Vygantas, 
Jonas Žvinklys, Jonas Matutis, 

Lietuvos kariuomenės ulonas Jonas Raudonis, 
žuvęs kariuomenėje 1924 metais. Kretingos 
muziejaus ikonografijos rinkinys (KM Arch. 
1547).

Kretingos pučiamųjų kvartetas apie 1922 metus. Dešinėje stovi Kazys Raudonis iš Traidžių kaimo. 
Kretingos muziejaus ikonografijos rinkinys (KM IF 662).

Andrius Rakauskis, Laurynas 
Turauskis, Motiejus Valutis, An-
tanas Šaulinskis, Baltramiejus 
Tomašauskis, Antanas Mickus, 
Jonas Mickus ir Valentas Kir-
klys su šeimomis, nuomojęsi iš 
Kretingos dvaro dirbamą žemę, 
ganyklas, šienaujamas pievas 
ir sodybas. Jonas Mickus ir Va-
lentas Kirklys taip pat buvo išsi-
nuomoję dalį Tūbausių šienau-
jamų pievų, augusių Degimalio 
miške.

Nuo kaimo įsikūrimo jo gy-
ventojai buvo žemdirbiai kata-
likai, priklausę Kretingos Vieš-
paties Apreiškimo Švč. Mergelei 
Marijai parapijai. Jų dvasiniu 
gyvenimu rūpinosi vienuoliai 
bernardinai (pranciškonai ob-
servantai), krikštiję gimusius kū-
dikius, tuokę šeimas kuriančius 
valstiečius, lydėję į paskutinę ke-
lionę mirusius parapijiečius.

1827 metais Traidžiuose buvo 
9 katalikų namai ir 28 gyven-
tojai, 1846 m. – 9 dūmai (bau-
džiauninkų sodybos), 1857 m. – 
8 kiemai ir 67 katalikai (29 vyrai 
ir 38 moterys). 

1845 metų Kretingos parapi-
jiečių sąrašas liudija, kad kaimo 
ūkininkai buvo pasiturintys, 
samdė po kelis samdinius: pus-
bernį, pusmergę, vieną ar ke-
lis bernus ir mergas. Tuo metu 
Traidžiuose gyveno Juozapas 
Paulauskis su žmona Pranciška, 
žmonos seserimi Klara, sam-
diniais Antanu Gedvila, Au-
gustinu Gedvila, Jurgiu Giedra 
(pusberniu), Antanina Gontaite 
ir Antanu Šaulinskiu, Mikalo-
jus Vaurus su žmona Barbo-
ra, žmonos seserimi Veronika, 
samdiniais Antanu Godliauskiu 
(pusberniu), Petru Urbonu 
ir Ona Žiobakaite, Juozapas 

Bružas su žmona Ona, dukro-
mis Ona, Antanina, Liudvika, 
Kristina ir bernu Pranciškumi 
Motiejausku, Simonas Raudo-
nis su žmona Joana, sūnumis 
Juozapu, Antanu, dukra, broliu 
Juozapu, samdinėmis Antanina 
Mukšaite, Antanina Petrutyte ir 
pusmerge Viktorija Kardūnaite, 
Juozapas Mažionis su žmona Je-
ronima, sūnumis Juozapu, Jonu, 
dukromis Ona, Emericijona, 
Magdalena, samdiniais Juozapu 
Gedvila ir Teodora Miežetyte.       

Panaikinus baudžiavą, Trai-
džių žemėje 1861 m. buvo sufor-
muoti ir valstiečiams išsipirkti 
paskirti 302 rėžiai dirbamos že-
mės. Ją įsigijo 33 valstiečiai, 1870 
m. mokėję Kretingos grafui Ni-
kolajui Zubovui išperkamuosius 
žemės mokesčius.

Lietuvai atkūrus valstybingu-
mą ir prasidėjus nepriklauso-

mybės kovoms, kariu savanoriu 
1919 m. liepos 24 d. tapo Vincas 
Andriekus (Andrejauskas, En-
drekus), gimęs Traidžių kaime. 
Jis buvo vyriausias iš Kretingos 
apskrities vyrų, išėjusių ginti 
laisvės ir nepriklausomybės. To-
dėl karių eiles papildžius šauk-
tiniais, 45-erių savanoris dėl 
amžiaus buvo demobilizuotas 
ir paleistas į namus, o 1929 m. 
sausio 4 d. jam suteiktas Lietu-
vos kariuomenės kūrėjo savano-
rio statusas ir įteiktas Lietuvos 
kariuomenės kūrėjų savanorių 
medalis.

1920 metais Traidžiuose buvo 
19 katalikų šeimų, o 1923 m. – 
14 ūkių ir 108 gyventojai. Vi-
sos sodybos telkėsi centrinėje 
kaimo dalyje abipus Pilsupio, o 
dirbamos žemės rėžiai, ganyklos 
ir šienaujamos pievos buvo išsi-
barstę po visą kaimą. 

Vykdant Lietuvos žemės re-
formą, kaimas 1937 m. buvo iš-
skirstytas į vienkieminius ūkius. 
Dalis žemdirbių iš centrinės 
dalies išsikėlė ir naujas sodybas 
pasistatė buvusiose bendro nau-
dojimo ganyklose ir pievose, pa-
verstose dirbama žeme. Vienas 
stambiausių kaimo ūkininkų 
buvo Selestinas Stonkus, įsikū-
ręs šalia Markapių ir valdęs apie 
65 hektarus žemės. 

Per sovietų valdžios ir repre-
sinių struktūrų 1948 m. gegu-
žės 22 d. surengtą didžiausią 
Lietuvos gyventojų trėmimą, iš 
Traidžių į Rusijos Federacijos 
Irkutsko sritį buvo išvežtos 5 
šeimos, kurias sudarė 15 žmo-
nių. Į tremtinių sąrašus pateko 
Izidorius Gadliauskas su žmona 
Petronėle ir sūnumi Izidoriu-
mi, Juozas Zubernis su žmona 
Eufrozina, sūnumi Vytautu ir 
dukra Eufrozina Zubernyte-Jaš-
montiene, Pranas Rimkus su 
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žmona Petronėle, Selestinas 
Stonkus su žmona Elena, sūnu-
mi Selestinu, dukromis Elena, 
Janina ir Danute, gyvenę trem-
tyje iki 1957–1958 metų. 

Senasis kaimo vardas, kuris 
žemaitiškai tariamas „Traidee“, 
daugeliui valstiečių nemaloniai 
skambėjo, nes asocijavosi su 
kasdienėje kalboje vartojama są-
voka „triedžia“, t. y. viduriuoja, 
serga vidurių liga. Kaimyninių 
kaimų gyventojai dažnai dėl to 
pašiepdavo traidiškius. Apy-
linkėje netgi buvo posakis: „Jei 
Traidžiai suviduriuos, o Klibiai 
sušlubuos, tai Daktarai visada 
juos pagydys“. Dėl to naujaku-
riai savo gyvenvietės dalį 1937 
m. pavadino pro šalį tekančio 
upelio vardu „Pilsupiais“. Šį 
pavadinimą, vartojamą lygia-
grečiai su Traidžių vardu, ap-
tinkame Lietuvos kariuomenės 
štabo topografų apie 1939 m. 
parengtame Kretingos–Palan-
gos apylinkių topografiniame 
žemėlapyje.

Tačiau po Antrojo pasaulinio 
karo buvo grįžta prie istorinio 
vardo „Traidžiai“, kuris sutin-
kamas administracinio-terito-
rinio suskirstymo žinynuose. 
Vis tik senuoju vardu nepaten-
kintiems asmenims sovietme-
čiu pasisekė įtikinti valdinin-
kus pakeisti kaimo vardą, kuris 
1976 m. administracinio-te-
ritorinio suskirstymo žinyne 
vadinamas jau ne Traidžiais, o 
Pilsupiu. Tačiau kartografinėje 
žemėtvarkininkų medžiagoje 
liko istorinis Traidžių pavadi-
nimas, kuris po Atgimimo vy-
kusios žemės reformos metu 
grąžintas kaimui drauge su ne-
kilnojamojo turto savininkams 
grąžinama žeme.

Kaimo žemės šiaurės vaka-
rinėje dalyje, aukščiausioje 
bendrųjų ganyklų vietoje XVI 
a. pabaigoje–XVII a. pradžio-
je gyventojai įsirengė kapines, 
veikusias iki XVIII a. pabaigos. 
Dauguma palaidotųjų buvo 
XVII a. viduryje ir XVIII a. 2 
dešimtmetyje siautusio maro 
aukos, dėl to kapines gyvieji 
pavadino Markapiais. Žemai-
čių vyskupui uždraudus laidoti 
kaimų kapinėse, nuo XVIII a. 
pabaigos mirusius artimuosius 
valstiečiai vežė į Kretingos pa-
rapines kapines. 

Nuo XIX a. pradžios senosios 
kapinės buvo apleistos. Tik ret-
sykiais jose be kunigo amžiny-
bėn buvo išlydimi savižudžiai, 
nekrikštyti mirę kūdikiai bei 
epideminių ligų aukos. Miru-
siems atminti nuo seno kapi-
nių centrinėje dalyje stovėjo 
trejetas aukštų monumentalių 
kryžių ir koplytėlė su šventųjų 
skulptūromis. 

XX a. pradžioje kapinių kal-
velėje gyventojams pradėjus 
kasti duobes bulvėms per žiemą 

Pilsupių (Traidžių) kaimas apie 1939 metus. Fragmentas iš Lietuvos 
kariuomenės generalinio štabo topografų parengto Kretingos–Palangos 
apylinkių žemėlapio.

Senųjų kaimo kapinių, vadinamų Markapiais, vaizdas iš pietryčių pusės. Juliaus Kanarsko nuotr., 1992 m.

Senosios kapinės, vadinamos Prancūzkapiu. Juliaus Kanarsko nuotr., 1992 m.

Švč. Lurdo Marijos skulptūra iš 
Traidžių Prancūzkapio koplytė-
lės. Autorius – liaudies meistras 
Anicetas Puškorius, 1947 m. Juozo 
Mickevičiaus 1972 m. daryta nuo-
trauka, iš Kretingos muziejaus iko-
nografijos rinkinio (KM IF 6143/3).

saugoti, buvo iškasama griau-
čių ir pavienių kaulų, kurie at-
rodė stambesni nei žmogaus. 
Taip atsirado pasakojimas, kad 
šioje vietoje senovėje palaidoti 
milžinai.

Netoli Markapių gyvenęs Vin-
cas Petrauskas 1911 m. buvo 
pašauktas į carinės Rusijos ka-
riuomenę, kurioje tarnaujant 
jį užklupo Pirmasis pasaulinis 
karas. Patekęs į frontą, jis sau 
pasižadėjo, jeigu iš karo sugrįš 
gyvas ir sveikas, sutvarkys ap-
leistas senąsias kapines. 1918 
metų pabaigoje grįžęs į Trai-
džius, 1919 m. jis ėmėsi vykdyti 
pasižadėjimą: vietoje sunykusių 
kryžių ir koplytėlės pastatė porą 
naujų kryžių, kapines apsodi-
no pušimis ir beržais, apjuosė 
grioviu ir žemių pylimu, o kad 
į jas nepatektų ganomi galvijai, 

papildomai aptvėrė spygliuotos 
vielos tvora. 

Vykdant Lietuvos žemės re-
formą kapinės pateko į ūkinin-
ko Celestino Stonkaus sklypą. 
Jos buvo išskirtos iš ariamos 
žemės ploto, o ribos pažymė-
tos žemių kapčiais ir mediniais 
riboženkliais. Nuo seno per Šv. 
Morkaus ir Kryžiaus dienas kai-
mo gyventojai rinkdavosi kapi-
nėse ir giedodavo giesmes mi-
rusiųjų garbei, kuriems atminti 
1925 ir 1946 metais pastatė dar 
porą monumentalių kryžių. So-
vietmečiu išnykus šiam gražiam 
mirusiųjų pagerbimo papročiui, 
kapinės buvo visiškai apleistos ir 
netvarkomos.

Seniau prie kapinių vėlų vaka-
rą ir naktimis vaidendavosi. Ne 
vienas praeivis sutemus šalia jų 
pasiklysdavo: visą naktį iki pat 
rytmečio gaidžių giedojimo ei-
davo aplinkui neatpažindamas 
kur esąs. Arkliaganiai vengda-
vo naktimis kapinių kalvelėje 
miegoti, kadangi vos užmigus 
nematoma jėga juos išsviesdavo 
už lauk.

Kaimo centre, Pilsupio kai-
riajame krante yra kitos, seniai 
pamirštos kapinaitės, vadintos 
Prancūzkapiu. Pasakojama, 
kad Napoleono kariuomenei 
1812 m. traukiantis iš Lietu-
vos, laukuose tarp Kurmaičių 
ir Traidžių kaimų prancūzai su-
sirėmė su juos persekiojusiais 
rusų kazokais. Demoralizuoti, 
išvargę ir pusalkani Napoleono 
kariai neatsilaikė prieš rusus ir 
krito nelygioje kovoje, pakirsti 
kazokų kardų ir iečių. Kurmai-
čių laukuose kritę kariai buvo 
palaidoti Kurmaičių kaime prie 
Bendinės upelio, o Traidžių 
laukuose – kaimo centre prie 
Pilsupio.

Prancūzkapyje nuo seno 
stovėjo koplytėlė ir kryžius. 
Jiems sunykus, šalia gyve-
nęs Pranas Kauneckas sovie-
tų okupacijos pradžioje 1947 
m. pastatė naują koplytėlę su 
medine, polichromuota Švč. 
Lurdo Marijos skulptūra, ku-
rią tais pačiais metais darė 
liaudies meistras Anicetas 
Puškorius iš Salantų valsčiaus 
Skaudalių kaimo. Koplytėlė su 
skulptūra 1981 m. buvo pa-
skelbta vietinės reikšmės liau-
dies dailės paminklu.   

Šalia koplytėlės P. Kauneckas 
pastatė monumentalų kryžių su 
lieto metalo Nukryžiuotojo fi-
gūra ir iš skardinių raidžių sudė-
liotu užrašu: „INRI / Būk mums 
maloningas / 1947“. Atgimimo 
pradžioje priešingoje koplytėlės 
pusėje kaimo gyventojų pastan-
gomis 1990 m. iškilo Tremtinių 
kryžius, skirtas pokariu ištrem-
tiems asmenims atminti.

Julius KANARSKAS
 Istorikas, Kretingos muziejus

Traidžiai arba Pilsupis
(Atkelta iš 5 p.)


