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piLiaKaLNiŲ metai

Kartenos piliakalnis. Menama žemaičių karaliaus pilis

Piliakalnis nuo aukštumos pusės 1986 m. Piliakalnis nuo aukštumos pusės 2013 m.

Piliakalnis nuo Minijos slėnio pusės 2007 m.
I tūkstantmečio stulpinės konstrukcijos antžeminių statinių stulpavietės 
piliakalnio aikštelėje.

X–XIII a. žalvario dirbiniai iš papėdės gyvenvietės: 1 – žiedas paplatinta 
priekine dalimi ir užkeistais galais; 2 – kryžminio smeigto petelio galvu-
tė; 3 – diržo sagties liežuvėlis; 4 – diržo skirstiklis su apkalais.

Atsitiktiniai radiniai iš kapinyno teritorijos: 1 – deformuota žalvarinė 
apyrankė išplatintais galais; 2, 3, 5 – žalvarinių apyrankių išplatintais 
galais fragmentai; 4 – lankinės žieduotinės segės korpusas; 6 – Lietuvos 
Respublikos Klaipėdos muitinės 1928 m. plomba; 7 – kovinio pistoleto 
šovinio tūtelė.

(Nukelta į 6 p.)

Į pietus nuo Kartenos miestelio, Minijos kairiajame krante stūkso kalnas, vadina-
mas Pilimi, Pilale, Švedų kalnu, Lūžties kalnu. Tai Kartenos piliakalnis, apipintas 
padavimais ir legendomis.

Legendos pasakoja, kad pilia-
kalnį supylė žemaičiai, kariavę 
su švedais ir rusais. Viena jų 
mena, kad „ant kalno pas Kar-
teną kitą kartą yra didelė pilis 
stovėjusi, kurioje žemaičių ka-
ralius turėjo savo buveinę. Pilį 
aplinkui juosė vandenys. Kalnui 
esant neaukštam, vandens vil-
nys plakėsi beveik į pilies sienas. 
Vandenyje laikėsi trys labai di-
delės žuvys. Šitos žuvys tarnavo 
žemaičių karaliui: jos taip sergė-
jo pilį, kad niekas prie jos nega-
lėjo prisiartinti“.

Kovų su priešais metu, esą, at-
siradęs ir Kartenos vardas. Kartą 
žemaičių pulti vienu metu at-
skubėjo dvi kariuomenės – šve-
dų ir rusų. Nesutardami, kam 
priklauso pirmumo teisė pulti 
pilį, jie Minijos slėnyje susikovė 
tarpusavyje. Nuo pilies kuorų 
stebėdamas vingyje įsiplieskusį 
mūšį, žemaičių vadas sušukęs 
savo pavaldiniams: „Veizėkiet, 
karė tenā!“ (Žiūrėkit, karas te-
nai!). Nuo to laiko vietovė vadi-
nama Kartena.

Čia viešpatavęs Žemaičių ka-
ralius „galą gavęs su raitelių 
tuntu“ pakelėje tarp Kartenos 
ir Kretingos. Vidurnaktį „negy-
vi karžygiai išeina iš savo grabo 
ir mankštinasi kovoje. Kariai 
yra liepsnoti pavidalai, karalius 
būna baltai apsirengęs, jis raitas 
joja ant balto žirgo“. Kai laikro-
dis išmuša pirmą valandą nak-
ties, kariai ir karalius vėl suieško 
savo kapus balsiai rėkdami „Vei-
kiai laikas išsipildys, kada mes 
vėl pareisime!“.

Kai Žemaičių karalius dingo, 
jo „pilis nuskendo, vanduo nu-
seko ir netolimais kalno susida-
rė prūdas, kuris dar šiandien ten 
matomas. Prūde dar šiandien 
viena iš žuvų užsilaiko. Ji tokia 
didelė, jog sverianti apie 100 
svarų. Dažnai bandoma buvo 
žuvį pagauti, tačiau lig šiolei 
veltui, nes žuvis sudraskanti kie-
kvieną tinklą, kuriuo ją norima 
pagauti. Dar dabar mato baisiąją 
žuvį tankiai nakties metu išplau-
kiant ant prūdo paviršiaus“.

Kiti padavimai mena, kad pi-
lies kalną rankomis supylė šve-
dai, įsirengę jame savo tvirtovę, 
iš kurios puldinėjo apylinkes. 
Dėl to jis buvo pavadintas Švedų 
kalnu.

Tačiau šių eilučių autoriaus 
1995, 2012 ir 2013 m. vykdyti ar-
cheologiniai tyrinėjimai leidžia 
teigti, kad piliakalnį šioje vietoje 
supylė ir ant jo medinę pilį apie 
VIII–IX a. pasistatė senieji šio 
krašto gyventojai kuršiai.

Piliakalnis krantinio tipo, 
įrengtas Minijos upės ir be-
vardžio upelio (manau, kad šis 
upelis senovėje vadintas Karte-
nos ar Kartenalės upeliu ir davė 
vardą vietovei) santakoje stūk-
sančiame aukštumos kyšulyje. 

Formuojant piliakalnį, viršuti-
nė, 6–7 m aukščio kyšulio šlaitų 
dalis buvo nukasta kuo stačiau. 
Viršūnė nukasta ir rūpestingai 
išlyginta, joje šiaurės – pietų 
kryptimi įrengta pailga, 48 m il-
gio ir 40 m pločio aikštelė. 

Aikštelėje stovėjo nedideli 
stulpinės konstrukcijos antžemi-
niai gyvenamieji ir ūkiniai pas-

tatai. Jų karkasą sudarė į žemę 
įkasti mediniai stulpai, o tarpai 
tarp jų (pastato sienos) buvę 
išpinti kartelėmis ir apšiltinti 
molio tinku. Prie pastatų rasta 
lipdytos ir apžiestos keramikos 
šukių, molio tinko fragmentų. 

Pastatus juosė aikštelės pa-
kraščiuose stovėjusi medinė gy-
nybinė siena, o nuo aukštumos 

pusės pilaitę saugojo aikštelės 
pietiniame pakraštyje supiltas 
48 m ilgio, 30 m pločio, iki 2 m 
aukščio pylimas, ant kurio sto-
vėjo mediniai gynybiniai įtvir-
tinimai. Nustatyta, kad pylimas 
plūktas iš molio mažiausiai per 
2 kartus. Ankstesnio pylimo 
viršuje fi ksuoti stambūs degė-
siai, liudijantys, kad pilis sykį 

buvusi sudeginta. Po gaisro ji 
atstatyta, o gynybinis pylimas 
paaukštintas.

Piliakalnį nuo aukštumos pietų 
ir pietvakarių pusėje skyrė du 18 
m ilgio, 11–16 m pločio ir 1,5–2 
m gylio grioviai, kurių rytiniai 
galai leidosi į bevardžio upelio 
slėnį, o šiaurės vakariniai įsiliejo 
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Piliakalnio aikštelėje rasta XI–XIII a. apžiestos keramikos šukė ir cari-
nės Rusijos 1 kapeikos nominalo vario lydinio monetos, kaldintos 1854 
ir 1861 m.

(Atkelta iš 5 p.)
į piliakalnio vakarų pusėje esan-
čią griovą. Tarp griovių buvo 
supiltas 18 m ilgio, 11 m pločio 
ir 1,6 m aukščio antrasis gynybi-
nis pylimas, ant kurio pastatytos 
medinės užtvaros.

Piliakalnio šiaurės rytinėje 
papėdėje prie bevardžio upelio, 
o taip pat aukštumoje į pietus 
ir pietvakarius nuo piliakalnio 
kelių hektarų plote plytėjo pa-
pėdės gyvenvietė. Joje stovėjo 
antžeminiai stulpinės ir rentinės 
konstrukcijos pastatai, o gyve-
namąsias patalpas šildė žemėje 
įgilinti židiniai, kurie naudoti ir 
maistui ruošti.

Į vakarus ir šiaurės vakarus 
nuo papėdės gyvenvietės, aukš-
tumos pakraštyje ir vaizdingoje 
Minijos vingio pakrantėje veikė 
kapinynas, kuriame laidoti pi-
lies gyventojai ir gynėjai.

Papėdės gyvenvietės teritori-
joje rasta lipdytos lygios ir gru-
blėtos keramikos šukių, molio 
tinko, žalvarinių dirbinių (žie-
das, diržo skirstiklis, smeigto 
fragmentas ir kt.), o kapinyne 
aptikta VIII–XIII a. kapinynams 
būdingų žalvarinių apyrankių ir 
segių fragmentų.

Kartenos pilis stovėjo geogra-
fi škai ir strategiškai patogioje 
vietoje, patikimai apsaugota 

gamtinių kliūčių bei gynybinių 
įtvirtinimų. Rašytiniai šaltiniai 
leidžia teigti, kad ankstyvai-
siais viduramžiais, t. y. X–XIII 
a. ji buvusi svarbi kuršių pilis, 
Ceklio žemės apygardos admi-
nistracinis, ūkinis ir gynybinis 
centras, kuriame gyveno šios 
apygardos kunigaikštis.

Kartenos piliai teko atlaikyti 
ne vieną priešų antpuolį, tačiau 
1252 m. ji nepajėgė apsiginti 
nuo kryžiuočių puolimo. Livo-

nijos ordino magistrui ir Kuršo 
vyskupui Henrikui dalinantis 
užkariautas pietinių kuršių že-
mes, 1253 m. balandžio 5 d. pir-
mąkart buvo paminėtas Karte-
nos (lot. Cartine) vardas.

Kryžiuočiams numalšinus 
1260–1266 m. kuršių sukilimą, 
Kartenos pilis neteko strateginės 
padėties ir buvo apleista. Nau-
joji Kartenos gyvenvietė kūrėsi 
kitapus Minijos upės, priešais 
piliakalnį plytinčiame slėnyje.

Pirmojo pasaulinio karo me-
tais, 1915 m. balandžio–lapkri-
čio mėn. piliakalnyje buvo 
įsitvirtinę Rusijos imperijos 
kariuomenės kariai, ilgą laiką 
atlaikę kaizerinės Vokietijos ka-
riuomenės puolimą. Piliakalnio 
aikštelės šiaurės vakariniame 
– šiauriniame krašte kariai išsi-
kasė apkasų tranšėją, o didžiojo 
pylimo šlaite – slėptuvę. Jų lai-
kus mena gausybė šautuvų ir 
pistoletų šovinių tūtų, randamų 
piliakalnyje ir aplinkui jį.

Vykdant Lietuvos žemės re-
formą, piliakalnis atiteko karte-
niškiams ūkininkams Antanui 
Mažrimui ir Tadui Žilinskui, 
kurie ėmėsi piliakalnį ir jo aplin-
ką arti. Žemės darbų metu buvo 
nuskleistas piliakalnio papėdėje 
buvęs gynybinis pylimas (išliko 
tik rytinis jo galas), užpilti abu 
apsauginiai grioviai.

Arimo darbai buvo nutraukti 
pokariu. Nebenaudojamas pilia-
kalnis apaugo mišku, o jo pylime 
urvus išsirausė žvėreliai. Prasi-
dėjus piliakalnio rytinio šlaito 
erozijai ir nuslinkus pagrindinio 
pylimo rytiniam galui, 1995 m. 
Kultūros vertybių apsaugos de-
partamento lėšomis piliakalnio 
šlaitas buvo sutvirtintas, užpilta 
nuslinkusi pylimo dalis ir jame 

buvusi Pirmojo pasaulinio karo 
laikų slėptuvė, išretinti piliakal-
nyje augę medžiai.

Prijungus piliakalnį prie Sa-
lantų regioninio parko terito-
rijos, parko direkcijos rūpesčiu 
buvo parengtas piliakalnio tvar-
kymo ir pritaikymo turistų lan-
kymui projektas. Gavus Lietu-
vos Respublikos Vyriausybės ir 
europos Sąjungos struktūrinių 
fondų fi nansavimą, 2012–2013 
m. uAB „Rekreacinė statyba“ 
atliko piliakalnio su gyvenviete 
teritorijos ir vizualinės apsaugos 
zonos tvarkymo ir pritaikymo 
pažintiniam lankymui darbus, 
įrengė privažiavimo kelią.

2016 m. liepos 23 d. Salantų 
regioninio parko direkcija prie 
piliakalnio surengė pirmąjį Kre-
tingos rajone gyvosios archeo-
logijos renginį „Kuršių genties 
vartus pravėrus“, kuris žada tap-
ti tradiciniu šio krašto renginiu.

Kartenos piliakalnis su gy-
venviete yra valstybės saugomas 
nacionalinio reikšmingumo ly-
gmens kultūros paminklų kom-
pleksas (unikalus kodas 23783), 
turintis archeologinį, istorinį, 
kraštovaizdžio ir mitologinį ver-
tingųjų savybių pobūdį.

Julius KANARSKAS
Archeologas, istorikas

tRaDiCijoS

Kvepėjo močiučių Velykų pyragai
Salantų kultūros centro Žvainių skyriuje įgyvendinamas etnokultūrinis projektas „Atveriam tautos lobyno skrynią“. Praėjusį savaitgalį su-

rengtas edukacinis užsiėmimas „Mūsų močiučių Velykų pyragai“, į kurį Imbarės krašto šeimininkės atskubėjo nešinos įmantriausiais ir vienas 
už kitą gardesniais saldumynais. Pasigrožėję įspūdingais kepiniais, edukacinio užsiėmimo dalyviai gamino įvairius suvenyrus ir dekoracijas.

„Imbariečių draugijos“ pirmininkė Daiva Stonkuvienė (antra iš kairės) mokė iš krepinio popieriaus gaminti 
rožytes su staigmena viduje, iš senų laikraščio skiaučių pinti krepšelius bei kitokius „išmislus“.

Į edukacinį užsiėmimą „Mūsų močiučių Velykų pyragai“ Imbarės krašto 
šeimininkės atskubėjo nešinos įmantriausiais ir vienas už kitą gardes-
niais saldumynais.

„Imbariečių draugijos“ pirmi-
ninkė Daiva Stonkuvienė mokė 
iš krepinio popieriaus gaminti 
rožytes su staigmena viduje, iš 
senų laikraščio skiaučių pin-
ti krepšelius bei kitokius „iš-
mislus“. Smagu, kad į dekoracijų 
gamybą noriai įsitraukė ir vyrai. 
Labai noriu padėkoti gausiam 
būriui šeimininkių, kurių ga-
mintais saldumynais nukrovė-
me didžiulį stalą: Gražinai Sel-

kauskienei, Stasei Zaleckienei, 
Ritai Dobrovolskienei, Aldonai 
Matevičienei, Ramunei Dobro-
volskienei, Aldonai Vaičienei, 
Aušrai Jurevičienei, Irenai Glio-
žerienei, Daivai Jonauskienei, 
Grasildai Kniukštienei, Romu-
aldai Dvarionienei, Katrytei 
Puškorienei, Petronelei Indriuš-
kienei, Almai Norvaišienei, An-
gelei Kripienei, Jūratei Maciu-
vienei. Išsivirę Žvainių skyriaus 

fi rminės žolelių arbatos ragavo-
me „gaspadinių šedevrus“. Kad 
saldumynai buvo labai skanūs, 
liudijo ir gausios visų renginio 
dalyvių pagyros bei liaupsės šei-
mininkėms“, – popietės akimir-
komis dalijosi Žvainių skyriaus 
renginių organizatorė Vitalija 
Valančiutė.  

už pusantrų sėkmingo vado-
vavimo bendruomenei metų, 
už įgyvendintus projektus ir 

turiningą bendruomenės narių 
laisvalaikio organizavimą „Im-
bariečių draugijos“ nariai pir-
mininkei D. Stonkuvienei įteikė 
gėlę ir taupyklę su labai simboli-
niu užrašu „Kad visada užtektų 
ir niekada netrūktų“. 

„Aš bendruomenės pirmi-
ninkei nuoširdžiai dėkoju už 
neišsenkančias kūrybines idė-
jas, už darnų bendradarbiavimą 
su skyriumi. Labai dėkinga esu 

ir visoms talentingoms šeimi-
ninkėms, visiems, atėjusiems į 
renginį, aktyviai dalyvavusiems 
gaminant dekoracijas. Kultūros 
darbuotojams gera dirbti, kai ša-
lia tokie geranoriški, nuoširdūs, 
aktyvūs, visada pasirengę pa-
gelbėti bendruomenės žmonės, 
kokie yra imbariškiai“, – pagyrų 
Imbarės krašto žmonėms negai-
lėjo V. Valančiutė.

„Švyturio“ inf.


