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NAUJOVĖ

kapinynas registruotas kultūros vertybių 
registre, deja, niekas jo nesaugo: senųjų šio 
krašto gyventojų kapai toliau ardomi ariant 
dirvą, kapinyną niokoja kapų plėšikai – nele-
galūs senienų ieškotojai.

Manoma, kad ant piliakalnio stovėjo 1253 
m. balandžio 5 d. Kuršo vyskupo Henriko 
rašte Livonijos ordino magistrui Andriui fon 
Štirlandui paminėta Nagarbos (Negarbos) 
pilis, kurios vardas dokumente iškreiptai už-
rašytas – Nebarge. Tai vienintelis šios pilies ir 
vietovės paminėjimas ankstyvuosiuose rašy-
tiniuose dokumentuose. 

Pagal gynybinius įtvirtinimus Negarbos pi-
liakalnis priskirtinas prie kuršių XI–XIII am-
žių pilių-tvirtovių, kurios buvo administraci-
niais, gynybiniais ir ūkiniais žemių centrais. 
Tvirtovėje reziduodavo žemės kunigaikštis 
(kuršių kalba – kunigas), kuriam buvo pa-
valdžios visos plačioje apylinkėje gyvenusios 
teritorinės bendruomenės, neturėjusios pilių 
arba įsirengusios silpniau įtvirtintas pilis. 

Nagarbos (Negarbos) pilis priklausė vienai 
mažiausių kuršių žemių – Mėguvai, plytėju-
siai tarp jūros ir Akmenos upės. Šiai žemei 
taip pat priskirtini Rūdaičių, Senkų, Kur-
maičių ir Joskaudų, o taip pat  atokiau nuo jų 
esantys – Ėgliškių (Kretingos pilies), Valėnų 
ir Palangos piliakalniai. Profesoriaus Vlado 
Žulkaus nuomone, Mėguvos žemės admi-
nistraciniu centru iš pradžių buvusi Palangos 
pilis, iš kurios lyderystę XI–XIII amžiais per-
ėmė Kretingos pilis.

Tačiau yra nemažai argumentų, leidžiančių 
manyti, kad kuršių Mėguvos žemės adminis-
traciniu centru, t. y. mažąja sostine, X–XIII 
amžiais galėjusi būti Nagarbos (Negarbos) 
pilis. 

Pirmiausia, Nagarbos kalno tvirtovė turėjo 
galingiausius, sunkiai priešui įveikiamus gy-
nybinius įtvirtinimus, kuriuos mena išlikęs 
pylimas. Tokius pat įtvirtinimus turi piliakal-
nis dvynys – Senosios Įpilties Pilies kalnas, 

Piliakalnis iš pietų pusės. Juliaus Kanarsko nuotrauka. 2012 m. balandžio 21 d. Kretingos muziejus.

Piliakalnio aikštelė iš vakarų pusės. Gintauto Zabielos nuotrauka. 2004 m. sausio 10 d. Iš Gin-
tauto Zabielos archyvo.

Apžiesto puodo angos šukė – kaklelis ir da-
lis petelių. Dailininkė Edita Namajūnienė. 
2003 m. Kretingos muziejus.

Nagarbos pilis – Mėguvos sostinė?
(Atkelta iš 1 p.)

Pažintis su augalais – moderniai 
Laima sTONkuvieNĖ

„Pagaliau išsipildė sena mūsų svajonė – Žiemos sodo ekspoziciją papildyti inovatyviomis technologijomis. Ši „mandrystė“ itin turėtų patikti 
mažiesiems muziejaus lankytojams“, – intrigavo Kretingos muziejaus direktorė Vida Kanapkienė pristatant muziejaus įgyvendintą projektą 
„Kretingos muziejaus Žiemos sodo ekspozicijos papildymas inovatyviomis technologijomis“.

Muziejaus Gamtos skyriaus vedėja Jurgita Tertelienė ne tik pristatė įgyvendin-
tą projektą – interaktyvią  informacinę-pažintinę priemonę, bet ir pakvietė pa-
žaisti interaktyvius pažintinius žaidimus, kurie, tikimasi, itin patiks vaikams.

Projektą pristačiusi Gamtos sky-
riaus vedėja Jurgita Tertelienė papa-
sakojo, kad jis parengtas atsižvelgiant 
į lankytojų lūkesčius ir siekiant pa-
gerinti aptarnavimo kokybę. „Šiuo 
metu Žiemos sode, 693,16 kv. metrų 
plote, auga apie 5 tūkstančius per 170 
rūšių augalų. Gausiausias kolekcijas 
sudaro svyrantys (ampeliniai) auga-
lai, sukulentai, epifitai, dracenos ir 
šilkmedinių šeimos atstovai. Žiemos 
sodo lankytojai žavisi ir džiaugiasi 
čia vešinčia žaluma, egzotinių augalų 
įvairove, tačiau pasigenda informa-
cijos. Kaip rodo kasmet atliekamos 
lankytojų apklausos, net 70-80 proc. 
respondentų pageidauja, kad prie 
augalų būtų informacinės kortelės 
su augalų pavadinimais bei platesnė 
informacija apie juos. Ypač tai aktua-
lu tiems lankytojams, kurie atvyksta 
ne organizuotomis grupėmis ir nori 
Žiemos sodą apžiūrėti individualiai“, 
– priežastis, paskatinusias galvoti 
apie naujoves, įvardijo J. Tertelienė. 

Anot jos, problema išspręsta pa-
sitelkus inovatyvias ir interakyvias 
technologijas. Įsigyti penki planšeti-
niai kompiuteriai, juose įdiegtas pa-
pildytos realybės pagrindu veikiantis 
interaktyvus pažintinis turinys. „Lan-
kytojas, paėmęs planšetinį kompiu-
terį, galės savo nuožiūra, laisvai ju-
dėdamas, apžiūrinėti jį dominančius 

Žiemos sodo augalus ir inovatyviai 
gauti aktualią informaciją turimo 
įrenginio ekrane. Lankytojui reikės 
tik į planšetinį kompiuterį suvesti 
dominančio augalo numerį  nuo 1 
iki 97 ir įrenginys parodys paruoštą 
informaciją apie konkrečius augalus 
– augalo pavadinimą, kuriuose kraš-
tuose jis auga, kaip žydi ar nokina vai-

sius, kokios priežiūros reikalauja, su 
tuo augalu susijusias įdomybes, – pa-
sakojo J. Tertelienė. –  Interaktyviame 
Žiemos sodo ekspozicijos turinyje 
bus instaliuotos turinio versijos lie-
tuvių, anglų kalbomis, tad realizuo-
tas projektas bus vienodai patogus 
ir naudingas tiek lankytojams lietu-
viams, tiek svečiams iš užsienio“.

Pasak J. Tertelienės,  informacinė-
mis kortelėmis bus pažymėti 94 įdo-
miausi ir lankytojų labiausiai lanko-
mi Žiemos sodo augalai, prie kurių 
nesunku prieiti, apžiūrėti. Ant kor-
telių bus pateiktas augalo lotyniškas 
ir lietuviškas pavadinimas bei nu-
meris, reikalingas nuskaitymui. Šios 
informacinės kortelės pasitarnaus ir 
vyresnio amžiaus Žiemos sodo lan-
kytojams, kuriems gali būti sudėtin-
ga naudotis planšetiniais kompiute-
riais. Kortelėmis bus pažymėti ir trys 
Žiemos sodo gyvūnai: ryškiaspalviai 
japoniniai karpiai, vėžliukai ir papū-
gėlė Čika.    

Inovatyvia technologija paremtas 
ir jaunajai kartai patrauklia forma 
veikiantis projektas padės dar efekty-
viau plėtoti Žiemos sode vykdomas  
edukacines veiklas. Vaikai ir jauni-
mas su Žiemos sodo augmenija galės 
susipažinti žaisdami interaktyvų pa-
žintinį žaidimą „Surask mano žiedą/
vaisių“, „Aš naudingas ar nuodin-
gas?“. „Jaunieji lankytojai ne tik sma-
giai praleis laiką, bet ir pagilins žinias 
apie gamtą, dar daugiau sužinos apie 
Žiemos sodo augalus, informacija 
galės pasidalinti su draugais, šeimos 
nariais“, – įsitikinusi J. Tertelienė. 

Muziejininkai tikisi, kad interak-
tyvi  informacinė-pažintinė prie-
monė taps puikiu muziejinės veiklos 
instrumentu, kuris leis supažindinti 
lankytojus su įdomiausia informa-
cija apie Žiemos sodo augmeniją, 
padės patogiai ir informatyviai per-
teikti reikšmingą buvusių Kretin-
gos dvaro šeimininkų indėlį į mūsų 
krašto kultūrą.

laikomas Duvzarės (Dvižarės) žemės mažąja 
sostine.

Antra, Nagarbos (Negarbos) tvirtovė sto-
vėjo centrinėje Mėguvos žemės dalyje. No-
rėdamas ją pasiekti, priešas privalėjo įveikti 
ne vieną kliūtį, kurias paspęsdavo apylinkėje 
gyvenusios teritorinės bendruomenės, siek-
damos apsunkinti neprašytiems svečiams 

kelionę iki administracinio krašto centro, 
laimėti laiko geriau pasiruošti pilies gynybai.

Trečia, aplinkui Negarbos piliakalnį kon-
centruojasi gausiausia mūsų rajone ir pajūrio 
regione archeologinių paminklų grupė. Jie 
liudija, kad nuo pirmųjų amžių po Kristaus 
šio piliakalnio apylinkė buvusi tankiausiai 
apgyvendinta, o pagrindine senųjų gyventojų 

prieglobsčio nuo priešų vieta galėjusi būti tik 
Nagarbos (Negarbos) tvirtovė.

Nagarbos kalnas dar ypatingas tuo, kad 
turi paslaptingą vietovardį, kuriam analo-
gų Lietuvoje daugiau nėra. Manau, kad tai 
vienas seniausių mūsų krašte vietovardžių, 
kurio ištakos susijusios su piliakalnio įren-
gimu. Įsirengę piliakalnį ir jame apsigyvenę 
senieji gyventojai – kuršių protėviai vakarų 
baltai savo prokalbe piliakalnį ėmė vadinti 
Nagarba (prūsų kalboje „na“ – „ant, nuo“, 
„garbis“ – „kalnas“), t. y. ant kalno esančia 
gyvenviete.

Neįprastas ausiai kalno pavadinimas įstrigo 
ir kuršius asimiliavusių žemaičių sąmonėje. 
Nors vietovė nuo XV iki XX amžiaus vidu-
rio oficialiai vadinosi Jazdų (arba Jazdaičių) 
dvaru, tačiau Lietuvos žemės reformos metu 
išdalintoje dvaro žemėje įsikūrę naujakuriai 
susigrąžino senąjį vardą, kuriam jau beveik 
2 000 metų. Tiesa, bendrinės lietuvių kalbos 
įtakoje pavadinimas transkribavosi į Negar-
bą. Tačiau nemaža dalis Rūdaičių ir apylinkės 
gyventojų aiškina, kad vardas Negarba asoci-
juojasi su žodžiu „negarbė“ (nešlovė, gėda). 
Todėl vietovę jie tebevadina Nagarba.

Julius kANARskAs
 istorikas, archeologas, kretingos muziejus

Aisto Mendeikos nuotr.


