Švyturys

5

2017 m. gegužės 13 d., šeštadienis

PILIAKALNIŲ METAI

Sauserių piliakalnis

Kartenos apylinkėse, Minijos pakrantėse, stūkso net šeši piliakalniai. Tai viena
tankiausių gynybinių sistemų, saugojusių senųjų šio krašto gyventojų kuršių Ceklio
žemės vakarines prieigas nuo vikingų, o vėliau – nuo kryžiuočių. Beveik visi piliakalniai stūkso kairiajame upės krante. Tik vienintelis Sauserių piliakalnis buvęs supiltas
priešingame, dešiniajame Minijos krante.
Piliakalnis sunkiai privažiuojamas, šiaurės pusėje nuo Sauserių
kaimo atkirstas privačių žemės
valdų, o pietų pusėje jį saugo
aukštas ir status Minijos pakrantės
šlaitas, skiriantis senovės gynybinį
įrenginį nuo Dauginčių kaimo.
Pasiekiamas nuo Kūlupėnų
važiuojant Salanto gatve link
Sauserių. Iš Salanto slėnio pakilus į kalną ir pravažiavus pakelės
monumentalų kryžių su koplytėle, sukama į dešinę, o po to – į
kairę, iki melioracijos griovio,
už kurio stovi kaimo koplytėlė.
Nuo jos piliakalnis yra už 700 m
į pietus–pietvakarius, o jeigu eiti
ar bandyti važiuoti lauko keliukais – daugiau kaip už 900 metrų.
Objekto geografinės koordinatės –
345943, 6204753 (LKS), 55.95224,
21.533108 (WGS).
Teritorija apaugusi mišku, kurį
prižiūri VĮ Kretingos miškų urėdijos Kartenos girininkija. Objektas atpažįstamas iš skersai kyšulio supilto pylimo, priešais kurį
jaunuolyne pastatytas medinis,
tipinis, Salantų regioninio parko
piliakalniams žymėti skirtas anotacinis ženklas.
Tai tradicinis Vakarų Lietuvos
regionui krantinio tipo piliakalnis,
įrengtas masyviame aukštumos
kyšulyje, įsiterpiančiame į Minijos upės ir jos bevardžio dešiniojo
intako santaką. Iš pietryčių ir pietvakarių pusių jį juosia gilus upių
santakos slėnis. Pietrytinis šlaitas
status, apie 35 m aukščio, leidžiasi į Minijos slėnį. Pietvakarinis ir
šiaurės vakarinis šlaitai nuolaidūs
ir žemesni.
Piliakalnio pietvakarinėje dalyje
stovėjusi medinė pilis. Jos kiemo
aikštelė buvusi trapecijos plano,
pailga šiaurės rytų–pietvakarių
kryptimi, žemėjanti į šiaurės vakarus ir pietvakarius, apie 50 m
ilgio ir iki 35 m pločio, 1987 m.
užsodinta spygliuočių jaunuolynu. Pietrytinis jos pakraštys kartu
su aukštumos šlaitu per Minijos
potvynius paplautas ir nuslinkęs į
upę.
Šiaurės rytuose nuo aukštumos
pilies kiemą skiria gynybinis pylimas, supiltas iš žemių ir sutvirtintas lauko akmenimis. Jis tiesus,
pailgas šiaurės vakarų–pietryčių
kryptimi, siaurėja ir žemėja link
šiaurės vakarinio galo, apie 30 m
ilgio, 6–7 m pločio, nuo kiemo
pusės 1,7 m, o lauko pusėje – iki
2 m aukščio. Senovėje ant pylimo
stovėjo medinė gynybinė siena, o
priešais jį buvęs iškastas apsauginis griovys, kuris šiuo metu užslinkęs. Tarp pylimo pietrytinio
galo ir upės skardžio yra apie 4 m
pločio tarpas, kuriame buvę įrengti ąžuoliniai pilies vartai, jungę pilį
su priešpiliu.
Priešais pilį, į šiaurės rytus nuo

pylimo buvo priešpilis – gynybinis piliakalnio darinys, skirtas ne
gyvenimui, o pilies gynybai. Jo
aikštelė netaisyklingo stačiakampio plano, 35 m ilgio šiaurės vakarų–pietryčių kryptimi ir 13–14
m pločio. Palei jo šiaurės rytinį
kraštą buvęs supiltas gynybinis
pylimas. Jam panaudotas priešais
pylimą iškasto apsauginio griovio gruntas, o pats pylimas turėjo
būti sutvirtintas akmenimis. Detalesnių duomenų apie šį pylimą
neturime, kadangi tarpukariu jis
buvo nukastas, o priešpilis paverstas dirbamu lauku. Išliko tik
prie pat Minijos skardžio esantis
13 m ilgio, 8 m pločio ir iki 0,8 m
aukščio pylimo pietrytinio galo
fragmentas.
Už priešpilio priešais piliakalnį
esančioje aukštumoje tarp Minijos ir bevardžio upelio plytėjo
papėdės gyvenvietė. Ją 1997 m.
tyrinėjo šio straipsnio autorius.
179 kv. m plote buvo aptiktas ilgalaikio ir intensyvaus arimo smarkiai apnaikintas iki 20 cm storio
kultūrinis sluoksnis. Tyrimų duomenys leidžia teigti, kad priešpilio
įtvirtinimus sudarė ne tik minėtas
gynybinis pylimas su grioviu. Tarp
priešpilio ir gyvenvietės buvo ištirtas 1,6 m pločio ir 0,6 m gylio
griovio fragmentas, leidžiantis
manyti, kad tarp jo ir priešpilio
pylimo buvęs supiltas dar vienas,
mažesnis gynybinis pylimas.
Už šių gynybinių įtvirtinimų
buvusioje papėdės gyvenvietėje
stovėjo mediniai, keturkampio
plano, stulpinės konstrukcijos
gyvenamieji ir ūkiniai pastatai. Jų
karkasą sudarė į žemę įkasti 30–32
cm skersmens stulpai, o sienos buvusios apšiltintos molio tinku.
Tyrinėtoje dalyje šalia pastatų
aptikta senovės ugniavietė. Jai buvusi iškasta 80–82 cm skersmens,
iki 44 cm gylio pusapvali duobė,
kurios dugnas išklotas raudono
spalvos granito nuoskalomis. Gyvenvietės kultūriniame sluoksnyje
aptikta lipdytos keramikos šukių
lygiu, grublėtu ir kruopėtu paviršiumi, titnago nuoskalų, molio tinko, pora gludinto akmens
dirbinių.
Piliakalnio su priešpiliu ir papėdės gyvenviete kompleksas datuojamas I tūkstantmečiu–II tūkst.
pradžia. Manoma, kad pilyje su
šeimyna ir kariauna gyveno teritorinės bendruomenės vyresnysis. Artėjant priešui, pilies įgula ir
gyventojai iš papėdės gyvenvietės
rinkdavosi į priešpilį ir, vadovaujami pilies valdovo, bendromis jėgomis bandė apsiginti nuo puolimo. Panašu, kad pilis ne sykį degė.
Apie tai liudija gynybiniame pylime iškastose bulviarūsių duobėse
aptiktas storas anglių sluoksnis.
Mirę gyventojai ir žuvę pilies

gynėjai buvo laidojami 1,6 km į
šiaurės vakarus nuo piliakalnio
esančioje Salanto kairiojo kranto
terasoje, netoli santakos su Minija įrengtame pagonių kapinyne.
Iš pradžių, II–VII a., mirusiuosius gentainiai laidojo nedegintus, o kapus apjuosdavo akmenų
vainikais. Vėliau tradicija kapus
apdėti akmenimis išnyko, o nuo
VIII a. mirusius pradėta laidoti
sudegintus.
Manoma, kad piliakalnis apleistas XIII a. antroje pusėje, pra-

Piliakalnio planas. Igno Jablonskio brėž., 1948 m. Kultūros paveldo centro paveldosaugos biblioteka.

Piliakalnio vaizdas iš šiaurės rytų pusės. Kairėje – priešpilio pylimo liekanos, ant kurių auga ąžuolai. Antrame
plane – pilies kiemo gynybinis pylimas, priešais kurį – buvusio priešpilio aikštelė. 2004 m. Gintauto Zabielos
nuotr.

sidėjus kovoms su kryžiuočiais.
Istoriniais laikais buvusios pilies
apygardos žemėje įsikūrė Grabšyčių kaimas, o XVIII amžiuje buvo
pastatytas Šateikių dvaro Grabšyčių palivarkas. Šis palivarkas
Lietuvos žemės reformos laikais
panaikintas ir išparceliuotas. Jo
žemėje įsikūrę naujakuriai naująją gyvenvietę pavadino kovose su
lenkais dėl Lietuvos Nepriklausomybės 1920 m. žuvusio kario
savanorio Jono Sauserio garbei
– Sauseriais.
Iki XX a. 3 dešimtmečio piliakalnis pateko į bendro naudojimo
ganyklas, todėl nebuvo kasinėjamas ir kitaip žalojamas. Tik srauniajai Minijai paplovus aukštumos papėdę, kartu su skardžiu į
upę nuslinko dalis pilies aikštelės.
Skersai aukštumos supilti pylimai
nuo seno traukė vietos žemdirbių
dėmesį. Todėl jie piliakalnį pavadino Pilale, pasakojo, kad pylimus
jame supylė žemaičiai ar tai švedai.
Per Lietuvos žemės reformą
piliakalnis pateko į Lietuvos kariuomenės kūrėjui savanoriui Kazimierui Urbašiui, atsikėlusiam iš
Tintelių (prie Kurmaičių) kaimo,
skirtą žemės sklypą. Dėl to piliakalnį buvo pradėta vadinti Urbašiaus pilale. Naujasis savininkas
nukasė priešpilio pylimą, pilies
pylime ėmė kasti duobes bulvėms

Piliakalnio vaizdas iš šiaurės vakarų pusės. 1984 m. Juliaus Kanarsko
nuotr.

per žiemą saugoti, priešpilį ir pilies
aikštelę pavertė ariama dirva.
Kaip archeologijos paminklą piliakalnį 1948 m. išaiškino Lietuvos
mokslų akademijos Istorijos instituto archeologinė ekspedicija (vadovas Pranas Kulikauskas). Piliakalnį
jai nurodė inžinierius, Kretingos
muziejaus vedėjas Ignas Jablonskis,
nubraižęs piliakalnio planą.
Ekspedicijos dalyviams K. Urbašius pasakojo, kad kasdamas
duobes bulviarūsiams rasdavęs
stambių anglių ir degėsių. Sykį
jam prisisapnavę, kad Pilalės požemiuose yra patalpa su lobiais.
Tereikia rasti angą, pro kurią galėtų patekti į vidų, kad pasiimtų
paslėptus turtus. Kelis sykis jis
bandė su kastuvu ieškoti įvairio-

se piliakalnio vietose to įėjimo,
tačiau išskyrus degėsius ir anglis
nieko neradęs.
Pagal Kultūros vertybių apsaugos
departamento patvirtintą programą
1996–1997 m. buvo atlikti piliakalnio eroduojamo šlaito stabilizavimo
darbai (projekto autorius inž. hidrotechnikas Juozas Lukošiūnas; darbus vykdė V. Bartkevičiaus statybos
įmonė). Jų metu sutvirtintas eroduojantis šlaitas, teritorijoje iškirsti menkaverčiai medžiai ir krūmai, užpiltos
bulviarūsių duobės, užtaisytos šlaite
buvusios išgraužos, palei aukštumos
šlaitą supiltas apsauginis pylimas
kritulių ir polaidžio vandeniui nukreipti nuo Minijos upės skardžio į
priešingą aukštumos šlaitą.
(Nukelta į 6 p.)
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ŠVENČIŲ AKIMIRKOS

Džiaugsmas, įlietas į motinų širdis

Gegužė – išskirtinis mėnuo. Jis pražydino ne tik gėlių
darželius, bet ir padovanojo gražiausią šventę – Motinos dieną. Ta proga kiekvienas prisimename brangiausius žmones, dovanojusius mums ne tik gyvybę, bet ir
neišmatuojamą meilę gyvenimui.
Pakiliai Motinos diena paminėta Kretingos kultūros centro
Grūšlaukės skyriuje: organizuotas įspūdingas šventinis koncertas „Švelnus ir šventas žodis –
Mama“. Jį vedė skyriaus vedėja
Silvija Juciuvienė. Sveikinimo
žodį tarė šių eilučių autorius
Juozas Maksvytis, perskaitęs ir
naujausias savo eiles, skirtas
Motinoms. O kiek šiltų emocijų ir jaudulio sukėlė grūšlaukiškės šviesuolės Elenos Stanienės
įtaigiai skaitomi lietuvių rašytojų meniniai laiškai Motinoms!
Ne vienai išspaudė net graudulio ašarą.
Muzikinėje programoje, kurią
paruošė kultūros skyriaus voka-

linis instrumentinis ansamblis,
vadovaujamas meno vadovo
Andriaus Beržonskio, gražiai
skambėjo šventinės dainos. Jas
atliko Audra Liebuvienė, Angelija Zauerienė, Elena Stanienė
bei muzikantai – gitaristai Romas Latakas, Vidas Domarkas,
akordeonistas A. Beržonskis.
Daug šviesių ir skaidrių akimirkų padovanojo Grūšlaukės
mokyklos-daugiafunkcio centro
ugdytiniai, vadovaujami mokytojos Renatos Gaučienės.
Baigėsi šventinis koncertas,
bet nesibaigė džiaugsmas, įlietas
į Motinų širdis eilėmis, dainomis, gėlėmis ir, žinoma, besišypsančiomis akimis.

Dainomis mamas linksmino Kretingos kultūros centro Grūšlaukės skyriaus vokalinis instrumentinis ansamblis.

Motinos dieną šventė išradingai
Prieš daugelį metų jos visos buvo pedagogės. Profesionalės ir talentingos. Dirbo kilnų ir atsakingą darbą – mokė ir auklėjo jaunąją kartą.
Ruošė ją gyvenimui. Vienos iš jų buvo filologės, kitos – tiksliųjų mokslų specialistės, trečios – muzikės, choreografės, technologės ar net pradinių
klasių mokytojos. Ir dirbo ne vienerius metus drauge vienoje ugdymo įstaigoje – Kretingos pirmojoje vidurinėje mokykloje. Nors vėliau likimas
ir nuvedė kai kurias į kitas ugdymo įstaigas, jaunystės metų pažintis neišblėso. Dar labiau ji sustiprėjo tapus senjorėmis.
Kūrybinga ir aktyvi veikla jas
subūrė į vieną grupę, kuriai iš pradžių vadovavo Eugenija Milkienė.
Vėliau grupės vairą perėmė Nijolė
Žutautienė, kuri ir dabar sumaniai
vadovauja kone dvidešimčiai entuziastingai nusiteikusių pedagogių.
Bendra veikla jas gelbsti ne tik nuo
įkyrios ir slogios vienatvės, bet ir
padeda širdies spinduliais sušildyti
kitą. Išvykos, ekskursijos, susitikimai
su įžymiais rajono kultūros ir meno
žmonėmis daro kiekvieną jų gyvenimo dieną prasmingą ir įdomią.
Dar neužmirštos įspūdingos kelionės po kalvotąją Žemaitiją, padovanojusią klasikus Žemaitę ir
Vytautą Mačernį, prisimenamas
Klaipėdos kraštas, išauginęs didžiąją
literatūros klasikę Ievą Simonaitytę.
Pabuvota netgi Tolminkiemyje, kuris yra sakralinis paminklas Kristijonui Donelaičiui atminti. Čia apie jį,
grožinės literatūros pradininką, kalba ne tik 1971–1979 m. restauruota

bažnyčia, įkurtas memorialinis muziejus, bet netgi ir medžiai – Kristijono Donelaičio amžininkai. Gal iš
jų ne vienas, ko gero, ir paties poeto
rankomis sodintas. Tik įsiklausyk į
jų šnabždesį ir išgirsi ne tik garsiosios poemos „Metai“ žodžius, bet ir
klasiko sukurtų vargonų muzikos
garsus. „Gražus ir mūsų gimtasis
rajonas, – prasitarė moteris. – Ir čia
daug lankytinų vietų. Patinka Salantų kraštas, ypač gražus jo regioninis
parkas, įkurtas Minijos ir Salanto slėniuose. Įspūdingai graži neogotinė
Švenčiausios Mergelės Marijos Ėmimo į Dangų bažnyčia. Neišdildomą
įspūdį paliko Orvidų sodyba. Kokia
dvasinga ir brangi Nasrėnų žemė,
padovanojusi Lietuvai Žemaičių
vyskupą Motiejų Valančių! Tik čia,
pravėrus memorialinio muziejaus
duris ir apvaikščiojus visą sodybą,
galima suprasti, kokį milžinišką darbą atliko mūsų žemietis šviesdamas
ir kultūrindamas kaimo žmones

sunkiais rusifikacijos metais“.
Yra kur akį paganyti ir po vaizdingas Kartenos apylinkes. Senjorėms
patinka neobarokinė bažnyčia, srauni
Minija. Dainuojančių akmenų slėniu
vadina netoli Darbėnų Mažučių kaime įsikūrusį garsųjį Japonišką sodą,
užimantį šešiolikos hektarų plotą.
O kaip gražiai nenuilstančios pedagogės švenčia įvairiais šventes!
Viena iš tokių – Motinos diena, kuri
organizuota Reginos Budginienės
namų erdvėje. Uždegus simbolinę
atminimo žvakelę, renginio vedėja N. Žutautienė pradėjo iškilmes.
Trumpai priminė šios iškilios šventės istoriją. Pasirodo, kad ji Vakarų
Europos šalyse siekia net viduramžius. Pradžių pradžia – Anglija, čia
gimė paprotys lankyti motinas ketvirtą gavėnios sekmadienį. Vėliau
šis paprotys paplito Amerikoje. XIX
a. ji čia pradėta švęsti antrą gegužės
sekmadienį. Pirmasis pasaulinis karas paskatino dar labiau atsigręžti į

motinas, kurios yra ne tik gyvybės
nešėjos, bet ir didžiosios gyvenimo
mokytojos. Netrukus Motinos diena
pradėta švęsti Australijoje, Italijoje,
Prancūzijoje, Vokietijoje ir kitose šalyse. Kitų valstybių pavyzdžiu pasekė
ir Lietuva. 1929 m. kovo 24 dieną
Kaune įvyko Lietuvos moterų organizacijų pasitarimas dėl Motinos
dienos rengimo. Nutarta kasmet ją
švęsti pirmą gegužės sekmadienį.
Nepavargstančios pedagogės Motinos šventės istoriją paįvairino lietuvių poetų eilėmis. Jas skaitė Aldona
Akinskienė, Jadvyga Misevičienė,
Danutė Gužauskienė, Birutė Jonuškienė, Danutė Sakutienė, Bronė
Pažusienė, Irena Zapalienė, Aldona Stakėnienė, Birutė Nausėdienė,
Eugenija Milkienė ir kitos. Mėgstamiausią mamos šokį pristatė Vanda
Stanionienė. Mylimiausią mamos
dainą užtraukė Nina Sticenko. Naujausias savo kūrybos eiles apie Mamą
skaitė šių eilučių autorius.

Sauserių piliakalnis

Pedagoges su išradinga Motinos
diena pasveikino Salantų krašto
šviesuolis, aktyvistas Stasys Kaniava.
Renginio metu gražiai ir nuoširdžiai
su jubiliejiniu gimtadieniu pasveikinta kolegė Regina Budginienė. Ji,
anot moterų, – gyvas, pavyzdingas
motinos portretas. Pedagoge išdirbo net trisdešimt aštuonerius metus,
gausybę pradinukų išmokė skaityti
ir rašyti. Dorais išaugino du sūnus
– Algirdą ir Irmantą, kurių vienas
šiuo metu vadovauja Nidos policijos
komisariatui, kitas dirba Klaipėdos
krovinių pervežimo vadybininku.
Renginio dalyvius dar labiau suartino bendras šventinis stalas, prie
kurio ne tik vaišintasi lietuviškais
tradiciniais patiekalais, bet ir prisimintos skaidrios ir šviesios vaikystės
metų akimirkos, padovanotos pačių
brangiausių žmonių – Motinų. Iškilmės baigtos daina „Žemėj Lietuvos
ąžuolai žaliuos“.
Juozas MAKSVYTIS

(Atkelta iš 5 p.)

Piliakalnis su šalia esančia
papėdės gyvenviete sudaro
nacionalinio reikšmingumo
lygmens kultūros paminklų
kompleksą (unikalus kodas
38861), turintį archeologinį
ir kraštovaizdžio vertingųjų
savybių pobūdį. Komplekso
teritorija apima 41105 kv. m
plotą, kuris patenka į valstybės
saugomą teritoriją – Salantų
regioninį parką.
Julius KANARSKAS
Archeologas, istorikas

Piliakalnio vaizdas iš skrydžio, iš pietų pusės. Zenono Baubonio nuotr.,
2005 m.

Sauserių piliakalnio priešpilio vaizdas iš šiaurės rytų pusės. Juliaus Kanarsko nuotr., 2009 m.

