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Padavimais turtingas Vyšnių kalnas

Gintarų kaimo kultūros paveldo objektų schema. Parengė J. Kanarskas, 
2001 m.

(Nukelta į 6 p.)

Geležinis plačiaašmenis kovos kir-
vis. X–XII a. A. Lūžos nuotr., 2005 
m.

Žalvarinė pasaginė segė aguoni-
niais galais. IX–XII a. A. Lūžos 
nuotr., 2005 m.

Gintarų (Senosios Kartenos) Vyšnių kalnas yra 1,5 km į šiaurės rytus nuo Karte-
nos miestelio. Pasiekiamas iš magistralinio kelio Šiauliai–Palanga (A11) Kartenoje 
pasukus į šiaurę ir važiuojant Naujųjų Gintarų gatve bei Gintarų kaimo Pušyno ga-
tve. Koordinatės: 343324, 6202462 (LKS).

Vyšnių kalnu vadinama vaiz-
dingoje vietovėje netoli Minijos 
upės stūksančios masyvios aukš-
tumos pietinis kyšulys. Iš rytų 
pusės nuo gretimos aukštumos 
jį skiria platokas bevardžio Mi-
nijos kairiojo intako slėnis, o iš 
vakarų pusės saugo erdvus Mi-
nijos senslėnis. Šio slėnio tera-
sose pirmieji žmonės apsigyve-
no I tūkstantmečio prieš Kristų 
pabaigoje. Mirusius gentainius 
jie degino, o jų palaikus laidojo 
slėnio terasoje, pakilesnėje jos 
vietoje, į vakarus nuo Vyšnių 
kalno įrengtuose pilkapiuose. Jie 
sunaikinti XX amžiuje vykdant 
įvairius žemės judinimo darbus.

Vieno pilkapio liekanas 1977 
metais pavyko ištirti kraštotyri-
ninkui Ignui Jablonskiui. Pilka-
pį sudarė ant įžemio sukrautas 
apskritas, 9 metrų skersmens, 
dviejų aukštų stambių akmenų 
vainikas ir virš jo supiltas dau-
giau kaip 1 metro aukščio žemių 
sampilas, kurio šlaitai pakraš-
čiuose sutvirtinti nedideliais 
akmenimis. Išorinėje akmenų 
vainiko pusėje, prie pilkapio 
šiaurinio krašto, aptiktas su-
ardytas degintinis kapas. Jame 
nedidelėje, sudužusioje lipdy-
to molio urnoje buvę palaidoti 
degintiniai kauliukai, susemti iš 
laužavietės kartu su suodžiais ir 
angliukais. Kitus pilkapyje bu-
vusius degintinius kapus sunai-
kino vietos gyventojai kasdami 
duobes bulvių rūsiams. Juos 
buvus liudijo išmestose žemė-
se aptinkami degintinių kaulų 
fragmentai. Šie kapai datuoja-
mi II–I amžiais prieš Kristų ir 
priklauso Vakarų baltų pilkapių 
kultūrai, kurią paliko prūsų ir 
kuršių protėviai.

Padažnėjus priešų puldinėji-
mui, I tūkstantmečio pradžioje 
gimininė bendruomenė persi-
kėlė ant kalvos, kurioje įsirengė 
seniausią karteniškių protėvių 
įtvirtintą senovės gyvenvietę. 
Jos kiemo aikštelė buvusi netai-
syklingos trapecijos plano, apie 
60 metrų ilgio pietų–šiaurės 
kryptimi ir iki 50 metrų pločio. 
Kieme stovėjo stulpinės kons-
trukcijos antžeminiai gyvena-
mieji ir ūkiniai pastatai. Palei 
šiaurinį jo kraštą buvo supiltas 
gynybinis pylimas, kuris dabar 
siekia 50 metrų ilgio, 0,5 metro 
aukščio ir 15–19 metrų pločio. 
Išilgai pylimo buvusi pastatyta 
iki 2 metrų pločio medinė gy-
nybinė užtvara, kurios pagrin-
dą išorinėje pusėje rėmė 1,5–2 
metrų, o vidinėje pusėje – per 
1 metro storio sienelė, sukrauta 
iš stambių lauko akmenų. Išori-
nėje pylimo pusėje buvo iškastas 
apsauginis griovys.

Vėliau, apie I tūkstantmečio 
vidurį, į šiaurę nuo kiemo, už 

pylimo, buvo įrengtas apie 20 
metrų pločio priešpilis – pilies 
gynybai skirta piliakalnio aikš-
telė, kurią nuo aukštumos pu-
sės saugojo kitas, iki 10 metrų 
pločio ir akmenimis išgrįstas 
gynybinis pylimas su apsaugi-
niu grioviu. Augant gyventojų 
skaičiui, dalis bendruomenės 
narių apsigyveno Vyšnių kalno 
vakarinėje papėdėje buvusioje 
atviroje senovės gyvenvietėje.

Tobulėjant karybai, dėl lėkštų 
šlaitų piliakalnis tapo nesunkiai 
įveikiamas. Todėl jame gyvenu-
si bendruomenė apie XII amžių 
jį apleido, įsiliedama į kaimy-
nystėje gyvenusias teritorines 
bendruomenes.

Mirę bendruomenės nariai 
ir žuvę pilies gynėjai buvo te-
belaidojami terasoje į vakarus 
nuo papėdės gyvenvietės, šalia 
protėvių pilkapyno veikusiame 
kapinyne. II–V amžiais miru-
siuosius laidojo nesudegintus, 
0,4–1,0 metro gylyje. Laidojimo 
metu vyko apeigos su ugnimi. 
Kapo duobėje ant dugno pir-
miausia buvo supilamos žarijos, 
o joms užgesus į duobę buvęs 
paguldomas mirusysis su įkapė-
mis ir užberiamas nestoru žemės 
sluoksniu. Mirusįjį stengdavosi 
guldyti galva į šiaurę, nors pa-
sitaikė kapų, kuriuose mirusieji 
gulėjo atsukti galvomis į pietus, 
šiaurės rytus ir šiaurės vakarus. 
Po to aplinkui kapą iš stambių 
lauko akmenų ratu sukraudavo 
vainiką. Akmenų vainikų būta 
apskritų arba netaisyklingo aps-
kritimo pavidalo, iki 3,65 metro 
ilgio. Dauguma akmenų vainikų 
jungėsi tarpusavyje arba turėjo 
bendras sienas. Tokiu būdu iš 
paukščio skrydžio kapinynas at-
rodė kaip bičių korys.

To laikmečio įkapes sudaro 
žalvarinės įvijos, dvigubo nu-
pjauto kūgio formos karoliai bei 
jų apvaros, geležiniai lazdeliniai 
smeigtukai, žalvarinės įvijinės 
apyrankės, segės, smeigtukai, 
stiklo karoliai, sidabriniai kibi-
rėlio pavidalo pakabučiai, pa-
auksuoti stiklo karoliai, bron-
zinės II–III amžių romėniškos 
monetos ir kt. Daugumas dirbi-
nių pagaminta vietinių meistrų, 
o dalis – emalio ir stiklo karoliai, 
monetos – importuota iš Romos 
imperijos provincijų. 

X–XI amžiais dominavo miru-
siųjų deginimo paprotys. Degin-
tiniams kapams buvo kasamos 
pailgos, suapvalintos duobės, 
kurių ilgis 1–2 metrai, plotis – 
0,6–1,2 metro, gylis – 0,4–1,15 
metro. Degintinius kaulus su 
susilydžiusių papuošalų liku-
čiais drauge su vienu-kitu svei-
ku dirbiniu suberdavo ant duo-
bės dugno ir užpildavo žeme, 
maišyta su smulkiais angliukais. 

Kapuose aptikta apžiestų ir lip-
dytų puodų šukių (dalis įdėta į 
kapą įkapėmis, o kitos – sumes-
tos su maišyta žeme), įvijinių 
antkaklių, karolių apvarų, ant-
kaklių užkeistais galais, įvijinių 
ir juostinių apyrankių, įvijinių 
žiedų, žiedų užkeistais galais 
ir praplėsta priekine dalimi, 
kryžminių smeigtų su grandi-
nėlėmis, pasaginių segių, diržo 
sagčių ir apkalų, peilių, skiltu-
vų, pjautuvėlis, cilindrinė spyna, 
svarelių, įmovinių ir įtveriamųjų 
ietigalių.

Įdomus viename vyro kape 
rastas nedegintas Damasko plie-
no įmovinis ietigalis su karklo 
lapo pavidalo plunksna, kuri iš 
abiejų pusių puošta simetriškai 
įmuštomis trikampėlių eilutė-
mis. Tai importuotas, užsienio 
kraštų kalvio darbo gaminys. 

Vieninteliame ištirtame griau-
tiniame XII amžiaus kape buvęs 
palaidotas vaikas – mergaitė. 
Kapo duobė 1,4 metro ilgio, 0,7 
metro pločio ir 0,9 metro gylio. 
Jame rasta žalvarinė įvija, įvijinė 
apyrankė ir miniatiūrinė pasagi-
nė segė atriestais galais. 

Šiaurinėje kapinyno dalyje ap-
tikti medinio pastato pėdsakai. 
Jo siena buvusi padaryta iš sta-
tmenai vienas šalia kito į žemę 
sukaltų pusiau perskeltų nedi-
delių rąstų. Prie sienos pietinio 
galo aptikta duobė, kurioje buvo 
degėsių ir vėlyvojo geležies am-
žiaus apdegusių žalvarinių dir-
binių fragmentų. Panašu, kad 
čia buvusi mirusiųjų pagerbimo 
apeigų vieta.

Piliakalnį ir papėdės gyven-
vietę apleidus, vietovėje ilgą 
laiką nebuvo gyvenama. Apie 
tai liudija virš priešistorinės 
papėdės gyvenvietės kultūrinio 
sluoksnio vėjo supustytas 10–12 
cm storio smėlio sluoksnis.

Vietovė vėl buvo prisiminta 
XV amžiaus pabaigoje ar XVI 
amžiaus pirmoje pusėje, kai ant 
piliakalnio iškilo pirmoji Karte-
nos dvaro sodyba. Ją statant vi-
dinis pylimas buvo išgriautas ir 
nuskleistas, ant jo pastatyti rū-
mai. Jų pamatai buvo sumūryti 
iš lauko akmenų, surištų kalkių 
skiediniu. Dalis pylimo akmenų 
panaudota rūmų kiemui išgrįsti. 
Į pietvakarius ir pietryčius nuo 
rūmų stovėjo du gyvenamie-
ji namai, o į pietus nuo jų būta 
kitų pastatų. Į pietus nuo pylimo 
aikštelės vakariniame pakraštyje 
buvo iškasta kūdra, kurią tebe-
ženklina akmeninga dauba.

Vakarinėje ir pietvakarinėje 
kalvos papėdėje stovėjo gyven-
vietė, kurioje gyveno prie dvaro 
įsikūrę žemdirbiai, amatininkai 
ir pirkliai. Dvaro gyvenvietės 
šiaurės vakariniame pakrašty-
je, prie Vyšnių kalno buvusioje 

Vyšnių kalnas iš pietų pusės. J. Kanarsko nuotr., 2009 m.

akmeningoje moreninėje kal-
velėje ariant žemę ir išrenkant 
akmenis buvo randama seno-
vinių žvakidžių. Manoma, kad 
šioje vietoje stovėjusi Kartenos 
evangelikų reformatų (kalvinų) 
bažnyčia, minima 1611 metų 
dokumentuose.

Buvusį dvarą mena Vyšnių 
kalne ir jo gyvenvietėje išlikęs 

apie 30–40 centimetrų storio 
kultūrinis sluoksnis, kuriame 
randama XVI–XVII amžių puo-
dyninių ir ornamentuotų plokš-
čiųjų koklių, puodų šukių, oksi-
duotų stiklo skelčių, plytgalių ir 
kt.

Į pietryčius ir pietus nuo Vyšnių 
kalno bevardžio upelio slėnyje telkšojo 
trys tvenkiniai. Iki mūsų dienų išliko 
užtvankų pylimai, kuriems supilti nau-
doti rąstai, akmenys ir gruntas. Minijos 
slėnyje šalia trečiojo tvenkinio stovėjo 
medinis vandens malūnas. 
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Piliakalnis-dvarvietė iš šiaurės vakarų pusės. J. Kanarsko nuotr., 2015 m.

Damasko plieno ietigalis, kurio plunksna puošta trikampėlių ornamen-
tu. X–XII a. A. Lūžos nuotr., 2005 m.

Tautosaka mena, kad Senosios 
Kartenos dvarą sudegino švedai. 
Greičiausiai tai įvyko per 1655–
1656 metų švedų puolimą. Nau-
joji dvaro sodyba buvusi pasta-
tyta kitapus bevardžio upelio, 
prie senojo Plungės–Kartenos 
kelio, ties dabartine Gintarų kai-
mo ir Kartenos miestelio šiaurės 
rytine riba.

Vyšnių kalnas turtingas pada-
vimais, kuriuos karteniškiai per-
duoda iš kartos į kartą. Jie mena, 
kad ant Vyšnių kalno buvęs di-
delis dvaras, kuris nugrimzdęs į 
žemę. Toje vietoje išliko platus 
ir apskritas įdubimas, iš kurio 
urvais galima patekti į mūri-
nius požemius. Tik urvai jau yra 
užgriuvę.

Kitas padavimas mena, kad 
švedams užpuolus dvarą gra-
žuolė pono duktė pasislėpė lo-
bių rūsyje, kuriame liko gyva 
palaidota po rūmų griuvėsiais. 
Ją išvaduoti galima tik sykį per 
300 metų. Kartą, priartėjus iš-
vadavimo laikui, ji prisisapnavo 
ligotam žmogui ir mainais už 
sveikatos sugrąžinimą paprašė 
ją išvaduoti. Šiam sutikus, gra-
žuolė liepė pasidaryti daug šer-
mukšnio kryželių ir, kai tik jis 
pateks į pilies požemius, bučiuo-
ti per juos visus, kas prieis. Da-
vęs pažadą, žmogus greitai išgijo 
ir ankstų Velykų rytą nuėjo prie 
Vyšnių kalno. Kur buvęs, kur 
nebuvęs šalia atsirado tarnas ir 
įvedė į pilies požemius, kuriuose 
ant aukso skrynios sėdėjo juo-
da mergina. Netrukus žmogų 

Kultūros paminklo anotacinis žen-
klas. Aut. Arvydas Klova, 2001 m. 
J. Kanarsko nuotr., 2015 m.

apniko visokios baidyklės, ku-
rias jis bučiavo per šermukšnio 
kryželius. Su kiekvienu bučiniu 
mergina vis balo. Kai pajuoda-
vusi liko tik galva, atslinko baisi 
rupūžė, iš kurios gerklės veržėsi 
ugnys. Žmogus pabūgo, metė 
viską ir pabėgo. Išbėgdamas dar 
išgirdo merginą vaitojant: „Kad 
tu būtum negimęs... Man vėl 
300 metų teks kentėti...“. Sugrį-
žęs namo žmogus netrukus vėl 
susirgo. Prieš mirtį norėjo pa-

rodyti artimiesiems tą vietą, kur 
požemiuose lobiai paslėpti, bet 
mirė Vyšnių kalno nepasiekęs.

Kartenos ponas labai mėgo 
vyšnias ir pasodino dvare didelį 
sodą. Švedams dvarą sudeginus, 
sodas išliko ir kiekvieną pava-
sarį baltais žiedais papuošdavo 
kalvą. Dėl to dvarvietė buvusi 
pavadinta Vyšnių kalnu.

Kiti mena, kad ant kalno sto-
vėjusi bažnyčia, bet ji sudegusi ar 
žemėn nugrimzdusi, kai švedai 

Lietuvą užpuolė. Seniau ant kalno 
buvę akmens mūro rūsiai ir duo-
bės, kurie vėliau buvo užversti.

Pasakojama, kad ant Vyšnių 
kalno 1812 metais sušalo iš Ru-
sijos besitraukianti Napoleono 
kariuomenė. Apylinkės gyven-
tojai vengdavo vakarais ar naktį 
pro Vyšnių kalną eiti ar važiuoti, 
kadangi vėlai vakare ant kalvos 
pasirodydavo baidyklės, vaiden-
davosi šmėklos.

Kraštotyrininko Igno Jablons-

kio ir šių eilučių autoriaus pa-
stangomis Vyšnių kalnas 1988 
metais buvo įrašytas į Lietuvos is-
torijos ir kultūros paminklų sąra-
šą ir paskelbtas vietinės reikšmės 
archeologijos paminklu. Šiuo 
metu Gintarų dvarvietė, vadina-
ma Vyšnių kalnu – valstybės sau-
gomas nacionalinio reikšmingu-
mo lygmens kultūros paminklas 
(unikalus kodas 16254), turintis 
archeologinį ir kraštovaizdžio 
vertingųjų savybių pobūdį. 

Piliakalnis-dvarvietė patenka į 
valstybės saugomą teritoriją – Sa-
lantų regioninį parką. Parko di-
rekcijos rūpesčiu ant Vyšnių kalno 
2001 metais buvo įrengta stambių 
riedulių juosiama Minijos slėnio 
apžvalgos aikštelė, kurios viduryje 
stūkso stilizuoto kryžiaus pavidalo 
kultūros paminklo anotacinis žen-
klas, sukurtas karteniškio meistro 
Arvydo Klovos.

Gintarų archeologinis kom-
pleksas yra svarbus Kartenos 
proistorės pažinimo šaltinis. 
Čia apsigyveno ankstyviausia 
senovės žmonių bendruomenė, 
vėliau apgyvendinusi Kartenos 
apylinkes. Ant Vyšnių kalno 
stovėjęs dvaras ir šalia jo išau-
gęs kaimas XVI amžiuje davė 
pradžią Kartenos miesteliui. Iki 
Lietuvos žemės reformos vieto-
vė buvusi vadinama Senąja Kar-
tena arba Sendvariu. Tik 1927 
metais ji buvusi pavadinta Gin-
tariškiais, o pokariu – Gintarais.

Julius KANARSKAS
Istorikas, archeologas 

(Atkelta iš 5 p.)

piNiGai

Vaikų vasaros poilsiui – katino ašaros
Kęstutis GABŠYS

Artimiausiu metu Kretingos rajono savivaldybės administracijos direktorius Virginijus Domarkas pasirašys įsakymą, kuriuo bus paskirsty-
tos Kretingos rajono savivaldybės biudžeto lėšos, skirtos vaikų vasaros poilsiui. Tam skirtą pinigų sumą, palyginti su praėjusiais metais, Savi-
valdybės taryba padvigubino, tačiau ir šiemet šiai veiklai skirti tik penki tūkstančiai eurų. Tokios esą yra Savivaldybės galimybės.

Norėdami užtikrinti savo vaikų vasaros poilsį kretingiškiai turės arba 
stipriai pakratyti pinigines, arba vaikų vasaros poilsis bus organizuoja-
mas daugiabučių namų kiemuose.

Poilsiaus tik 300 vaikų
Kretingos rajono savivaldybės 

Švietimo skyrius paskelbė  konkursą 
vasaros vaikų poilsio programoms 
finansuoti. Paraiškas pateikė 8 Kre-
tingos rajono švietimo įstaigos. Švie-
timo skyriaus komisija įvertino pa-
teiktas paraiškas ir pateikė siūlymus 
Administracijos direktoriui, kaip pa-
skirstyti savivaldybės biudžeto lėšas, 
skirtas šiai priemonei finansuoti.

Daugiausia lėšų šiais metais gaus 
Kartenos mokykla-daugiafunkcis 
centras. Šios įstaigos teiktai progra-
mai „Kartenos linksmoji futbolo 
stovykla“ komisija siūlo skirti 1940 
eurų. Kretingos rajono švietimo 
skyriaus vedėjas Antanas Sungaila 
džiaugėsi, kad karteniškių projekte 
dalyvaus 110 vaikų.

 Kitoms rajono švietimo įstai-
goms vaikų poilsiui siūloma skirti 
gerokai kuklesnes sumas: Grūšlau-
kės mokykla-daugiafunkcis cen-
tras turėtų gauti 500 eurų, Simono 
Daukanto progimnazija – 340 eurų, 
Darbėnų gimnazija – 640 eurų, 

Jokūbavo Aleksandro Stulginskio 
mokykla-daugiafunkcis centras – 
400 eurų, Kūlupėnų M. Valančiaus 
pagrindinė mokykla – 210 eurų, 
Kretingos Marijos Tiškevičiūtės 
mokykla  – 500 eurų, Salantų meno 
mokykla – 470 eurų. Tiesa,  šios 
mokyklos į vasaros poilsio veiklas 
įtrauks mažiau vaikų. Švietimo sky-
riaus vedėjo teigimu, visose šiose 

programose iš viso galės dalyvauti 
300 rajono vaikų. Prioritetas bus tei-
kiamas vaikams iš socialiai remtinų 
šeimų, o tokių programose dalyvaus 
75 vaikai.

Norėtų eurą prilyginti litui
Praėjusiais metais Kretingos rajo-

no savivaldybė vaikų vasaros poilsiui 
skyrė tik 2300 eurų. Nors šiais metais 

skirta pinigų suma yra net dvigubai 
didesnė, Švietimo skyriaus vedėjas 
sutiko, kad kokybiško poilsio ir vaikų 
užimtumo už tokias lėšas užtikrinti 
neįmanoma. „Tam, kad galėtumė-
me kokybiškai organizuoti vaikų 
vasaros užimtumą reiktų, kad lėšas, 
kurias prieš keletą metų skirdavome 
litais, pakeistumėme santykiu 1:1“, – 
teigė Švietimo skyriaus vedėjas.

Švietimo klausimus kuruojanti 
mero pavaduotoja Danutė Skruibie-
nė „Švyuriui“ sakė, kad lėšos vaikų 
poilsiui organizuoti buvo paskirtos 
pagal rajono biudžeto galimybes, 
tačiau tai nėra vienintelis vaikų va-
saros poilsio finansavimo šaltinis. 
„Be vaikų poilsio programų, kurias 
finansuojame iš Kretingos rajono 
savivaldybės biudžeto, vaikų užim-
tumo programas vykdo Kretingos 
muziejus, biblioteka. Savo vaikų po-
ilsio stovyklas organizuoja Pranciš-
konų ordinas. Aktyviai vaikų poilsio 
programas rengia ir įgyvendina kai-
mo bendruomenės. Kai kurios iš jų 
lėšų tam sugeba pritraukti iš Sociali-
nės apsaugos ir darbo ministerijos“, 

– situaciją komentavo vicemerė.
Itin didelio proveržio finansuojant 

vaikų vasaros poilsį Kretingos rajono 
savivaldybė nežada ir 2018 bei 2019 
metais. Šiemet Savivaldybės tarybos 
patvirtintame Kretingos rajono savi-
valdybės 2017-2019 m. veiklos stra-
teginiame plane numatyta, kad 2018 
m. vaikų vasaros poilsiui Savivaldybė 
ketina skirti 5500 eurų, 2019 m. šią 
sumą planuojama padidinti dar pen-
kiais šimtais eurų – iki 6000 eurų.

Kitos Lietuvos savivaldybės lėšų 
vasaros vaikų poilsiui savo biudže-
tuose rado daugiau. Rekordininke 
šioje srityje galėtų būti Tauragės ra-
jono savivaldybė, kuri vaikų vasaros 
poilsiui šiais metais skyrė 60 tūkstan-
čių eurų, Klaipėdos rajono savival-
dybė – 15 tūkstančių eurų, Šilutės 
rajono savivaldybė – 8 tūkst. eurų. 
Kokias lėšas vaikų vasaros poilsiui 
skiria kaimynės Skuodo ir Plungės 
rajono savivaldybės, nustatyti nepa-
vyko, gali būti, kad šių savivaldybių 
dokumentuose vaikų vasaros poilsio 
organizavimas nėra išskirtas į atskirą 
biudžeto eilutę.


