
pasakoja Kretingos piliakalniai
Julius KANARSKAS
Istorikas, Kretingos muziejus

Kartenos piliakalnis (Pities kalnas,

Pilale, Svedy kalnas, Luzties kalnas).

Vaizdas nuo Minijos upes slenio. Pot.
Julius Kanarskas, 2012 m.

Piliakalniai - priesistori-
niais laikais musi} proteviij
isminties ir rankq sukurti
gynybiniai senoves ftvirtini-
mai, skirti ilgq laika^ gyventi
ir gintis. Vaizdingose iipiq
santakose, pakranchj kysu-
liuose ir aukstumq pakras-
ciuose jrengti ir amziams
begant prie landsafto prisi-
taik§ sie materialities kultu-
ros paminklai tapo neatski-
riama musu krastovaizdzio
dalimi.

Piliakalniams jau daugiau kaip
2500 metij, taciau del jij pavadinimo
kilmes iki siq dienij nesutariama. Vie-
ni mano, kad piliakalnio vardas kilo is
savokos ,,pilies kalnas". Zemaiciai juos
nuo seno vadina ,,pilalemis", ,,pilimis",
,,pilies kalnais". Skirtingai nuo Rytij
Lietuvos ar Pietij Zemaitijos rajonij,
Kretingos krastas negali pasigirti
piliakalniij gausumu, rajone yra 21
piliakalnis, turintis geriau ar blogiau
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issilaikiusius gynybinius jtvirtinimus.
Tai Egliskiij-Anduliij, Auksudzio,
Dauginciij I, Gintarij, Imbares, Ka-
caiciu, Kalno Grikstij I ir II, Kartenos,
Kurmaiciij, Laiviij, Martynaiciij, Nau-
sodzio-Misuciij, Negarbos, Rudaiciij,
Sauseriij, Senosios fpilties I, II ir III,
Valenij ir Velaiciu piliakalniai.

Prie piliakalniu dar priskiriamas
Gauduciij Cercesnagiij kalnas, Re-
ketes ir Dauginciu II pilales. Nera
tvirto sutarimo del Joskaudij Pilies
(Alkos) kalno ir Senkij piliakalnio.
Pilies (Alkos) kalno galuose yra po
kaubur j, primenantj gynybinj pylima,
taciau objektas nesunkiai jveikiamas
is vakarinio slaito puses. Senkij pi-
liakalnis smarkiai apnaikintas zvyro
karjero. Didzioji piliakalniij dalis yra
krantinio tipo, t. y. jrengti j upiu san-
taka ar slenj jsiterpiancios aukstumos
kysulyje arba aukstumos pakrastyje.

Galingais jtvirtinimais issiskiria
du piliakalniai - Senosios fpilties
Pilies kalnas ir Nagarbos kalnas,
kuriuos juosiantys pylimai siekia
6-10 m aukscio ir 36-40 m plocio
ties pagrindu. Jie laikomi tipiskomis
kovij su kryziuociais laikotarpio kur-

siu pilimis, prie kuriu priskirtinas ir
Egliskivj-Anduliij pilialanis.

Keli piliakalniai yra kalvinio tipo,
t. y. jrengti atskirose, upiu sleniuo-
se stuksanciose kalvose. Tokie yra
Dauginciij II, Gauduciij ir Reketes
piliakalniai. Kadangi jie gynybinhj
jtvirtinimij neturi, yra pora siij kalvij
paskirties versijij. Vieni tokias kalvas
vadina piliakalniais-sleptuvemis,
kuriose priesui artejant po vandeniu
ar pelketu sleniu jrengtais takais-kul-
grindomis subegdavo sleptis moterys
su vaikais ir seniais. Pasak kitu, tai
buv^ apeiginiai piliakalniai, ant kuriij
veikusios pagoniij sventvietes.

Is visij piliakalniij issiskiria Auk-
sudzio kaimo miske islikusi Kuliij
pilale. Tai akmenij pylimo apjuosta
aukstumos virsune, esanti salia pel-
ketos vietoves atokiai nuo Darbos
upelio. Vieni tyrinetojai jj priskiria
prie ankstyvuju jtvirtintq gyvenvie-
ciij, kiti - prie velyvujij, XVI-XVII a.
kovas su svedais menanciij, gynybiniu
jtvirtinimij. Treti tyrinetojai tokio
tipo pylimus laiko ne gynybiniais
jtvirtintimais, o bendrose kaimo ga-
nyklose jrengtais aptvarais gyvuliams
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laikyti. Tai vienintelis musu raj one
tokio tipo gynybinis jtvirtinimas. Kita^
tokj patj piliakalnj galime pamatyti
Skuodo rajono Erslos kaime.

Kretingos krasto zemaiciai pi-
liakalniais laiko ir pilalemis vadina
ne tik jtvirtintas, bet ir naturalias
kalvas ar aukstumij kysulius. Tokios
pilales stukso Anuzii}, Auksudzio,
Dvarcininku, Kalniskiij, Kartenos,
Kretingsodzio, Kulsodzio, Lugnaliij,
Prystovij, Tarvydu, Vaineikiu kai-
muose. Deja, isskyrus tautosak^, kitu
duomenij apie galimai cia buvusius
piliakalnius nera.

Archeologiniij tyrinejimu medzia-
ga liudija, kad vieni pirmuju I tukst.
iki Kr. antroje puseje buvo jrengti
Imbares, Velaiciij ir Kurmaiciu pilia-
kalniai. Dauguma kitu musu krasto
piliakalniu atsirado II-V a. po Kr.,
tautij kraustymosi metu padaznejus
germanu genciu puldinejimams. Su
tautij kraustymosi epocha tautosaka
sieja ir Kretingos pilies atsiradim^.

Kitas piliakalniu jrengimo etapas
vyko VII-XI a., musij proteviams
susidurus su vikingais. Vikingu pul-
dinejimai skatino senuosius Kretin-
gos krasto gyventojus stiprinti pilis:
buvo aukstinami gynybiniai pylimai
ir akmenimis tvirtinamos medines
gynybines sienos, jtvirtintu pylimu
apjuosiama visa piliakalnio aikstele, o
priesais pilj papildomai supilami dar
1-4 gynybiniai pylimai su uztvaromis
ir apsauginiais grioviais.

Piliakalniij eros saulelydis prasi-
dejo XIII a. viduryje, Lietuvos pajurio
zemes uzkariavus Livonijos ordino
kryziuociams. Kurso vyskupui ir
Livonijos ordino magistrui dalinan-
tis uzgrobtas zemes, dalybu aktuose
buvo pamineta daug Vakaru Lietuvos
vietoviu. Tarp ju 1253 m. pirm^kart
minimos Embare, Cartine, Empilten,
Nebarge, Cretyn, kurios siejamos su
Imbares, Kartenos, Senosios Jpilties
I, Negarbos ir Egliskiu-Anduliq pi-
liakalniais.

Rasytiniuose saltiniuose minimi
piliakalniai XII-XIII a. buvo svarbus
pajurio zemese gyvenusios kursiu
genties piliij apygardij, jungusiu
kelias teritorines bendruomenes,
administraciniai ir gynybiniai central,

Nr. 1, 2019

apygardvj kunigaiksciu rezidencijos.
Meguvos zemes, plytejusios tarp juros
ir Akmenos-Danges upes, politinis ir
gynybinis centras buvusi Kretingos
pilis, lokalizuojama ant Egliskhj-An-
duliij piliakalnio. Joje XIII a. viduryje
rezidavo kursiq kunigaikstis Veltunas
su broliu Reiginiu, aktyviai prisideje^
prie 1252-1253 m. pietiniq kursiu
kriksto. Meguvos zemei priklause
Kurmaiciij, Negarbos, Rudaiciu,
Senku ir Valenij piliakalniai, is kuriij
svarbus gynybinis vaidmuo teko
galingai jtvirtintam Nagarbos kalnui.

{ siaure^ nuo Meguvos, tarp Sven-
tosios upes ir Baltijos juros, plytejo
Duvzares zeme, o jos sostine buvo Im-
piltyje. Tai buv^s galingai jtvirtintas
politinis ir gynybinis centras, kurio
pagrindine pilis stovejo ant Senosios
fpilties I piliakalnio, vadinamo Pilies
kalnu. J^ saugojo atokiau |pilties ir
Sventosios upiij pakrantese pastatytos
dvi mazesnes priesakines pilys.

Like Kretingos krasto piliakalniai
priklause didziausiai kursiu zemei
Cekliui, kuri driekesi j rytus nuo
Salanto ir Minijos upiq. Profesoriaus
Vlado 2ulkaus nuomone, viena
svarbiausiu sios zemes piliu buvusi
Imbare, konkuravusi del jtakos sia-
me regione su Apuoles pilimi. Salia
kiekvieno piliakalnio plytejo papedes
gyvenviete, kurioje gyveno pilies
gynejai, amatininkai, pirkliai, zem-
dirbiai. Pilyje, papedes gyvenvieteje ar
uz jos ribij veike sventyklos, kuriose
stovejo apeiginiai akmenys ir dege
sventoji ugnis. Atokiau nuo pilies
ir gyvenvietes, dazniausiai atskirtas
upes, upelio ar upoksnio, veike kapi-
nynas - pagoniij kapines.

Archeologine ir mitologine me-
dziaga leidzia manyti, kad pilies apy-
gardoje budavo dar viena, svarbiau-
sia visu teritoriniij bendruomeniu
sventykla - alkakalnis. Jame gyveno
zyniai, dege amzinoji ugnis, vyko
aukojimo apeigos, tarnavo vaidilutes.
Tokios sventyklos veike ant Alkos
(netoli Imbares), Naujosios Jpilties,
Joskaudq (netoli Negarbos) alkakal-
niu, vadinamij Alkos kalnais.

Ant piliakalniij stovejusios pilys
buvo sudegintos arba apleistos per
1260-1267 m. kursiu sukilim^, kuris

10

Kretingos rajono piliakalnitf zemelapis:
1. Egliskiai-Anduliai (Svedkalnis, Piltis); 2.

Valenai (Pilale, Raudonkalnis); 3. Kurmai-
ciai (Pilale); 4. Rudaiciai (Pilale); 5. Senkai;

6. Negarba (Bliudkalnis, Nagarbos kalnas);

7. Joskaudai (Pilies, Alkos, Aukos kalnas);

8. Auksudys (Kuliu pilale); 9. Sen. fpiltis I

(Pilies kalnas); 10. Sen. fpiltis II (Karo, Karii^

kalnas); 11. Sen. fpiltis III (Marijos kalne-

lis, Pilale); 12. Laiviai (Pilale); 13. Imbare

(Pilale); 14. Rekete (Pilale); 15. Sauseriai

(Urbasiaus pilale); 16. Dauginciai I (Pilis);

17. Dauginciai II (Pilale, Menulio kalnas);

18. Martynaiciai (Pilis); 19. Gintarai (Vys-

niy kalnas); 20. Gauduciai (Cercesnagiif

kalnas); 21. Velaiciai (Drungilo pilale); 22.

Kartena (Pilies, Svedu, Luzties kalnas); 23.
Nausodis-Misuciai (Mongirdo pilale); 24.

Kalno Grikstai I; 25. Kalno Grikstai II; 26.

Kacaiciai (Pilale).

prasidejo po to, kai Livonijos ordino
sajungininkai kursiai ir estai Durbes
musyje perejo j zemaicivj pus§ ir
sutriuskino kryziuocius. Rasytiniai
saltiniai liudija, kad pagrindinemis
sukileliu pilimis tapo Kretinga ir
{piltis. Is Kretingos kursiai, palaikomi
zemaiciu, puldinejo Klaipedos kry-
ziuociij pilj, o {pilties pilies jgula kon-
troliavo keli§, neleisdama kryziuo-
ciams laisvai susisiekti su svarbiausia
ju Kurso regione Kuldygos pilimi.
Pries Kretingos pilj 1263 m. kry-
ziuociai surenge por§ kryziaus zygiij.
Pirmajam zygiui vadovavo Klaipedos
komturas Bernhardas fon Harenas,
kuris pateko j kretingiskiu nelaisv^
ir buvo sudegintas ant lauzo. ^
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Senosios fpilties piliakalnis, vad. Pilies kalnu. Vaizdas is pietvakarii;

puses. Fot. Julius Kanarskas. 2012 m.

Senosios jpilties Pilies kalno vaizdas skrydyje ispietryiii} puses arche-

ologinii} tyrinejimt} metu. 1933 m. Sit: Jonas Puzinas. Naujausiu
proistoriniu tyrinejimi} duomenys. Senove. Kaunas, 1938, t. 4.

^ Manoma, kad sis aukojimas pa-
goniij dievams vyko ant Perkunkal-
niu vadinamo alkakalnio, stuksancio
salia Egliskiij-Anduliu piliakalnio.
Po nesekmingo zygio kryziuociai
tais paciais metais sutelke gausias
karines pajegas ir, vadovaujami pa-
ties Livonijos ordino krasto magistro
Vernerio fon Braithauzeno, sudegino
Kretingos ir Jpilties pilis.

Po kursiu sukilimo numalsinimo
pilys nebebuvo atstatytos, o piliakal-
niai laikui begant tapo primirsti. Tik
ant Imbares ir Gintarij piliakalniu
XVI a. iskilo Imbares ir Senosios
Kartenos dvarai, sudeginti XVII a.
viduryje per karus su svedais.

Kuriantis kaimams ir pleciantis
zemdirbystei, piliakalnius pradeta
arti. Taciau XVI a. antroje puseje
jvykdyta valakij reforma pristabde
ju naikinima. Piliakalniai atsidure
uz valakais ismatuotij ariamos zemes
sklypij ir pateko j bendram naudoji-
mui skirta ganykhi, pievij ir miskij
zem§. Juos intensyviai arti pradeta
po Lietuvos zemes reformos, kai ben-
dro naudojimo zeme buvo isdalinta
ukininkams. Kretingiskis generolas,
Karo muziejaus jkurejas, piliakalniu
tyrinetojas Vladas Nagevicius emesi
gelbeti ardymui pasmerktus piliakal-
nius, ragino matininkus priskirti juos
apsisvietusiems, kulturos paveldui
neabejingiems ukininkams.

Laikui begant tautosakoje tikroji
piliakalniu paskirtis buvo primirsta,
apie juos pradeta kurti ir pasakoti

legendas bei padavimus. Dazniausiai
pasakojama, kad piliakalnius ir pi-
lales svedmeciu supyle svedu kariai,
jsireng^ jtvirtintas karo stovyklas
arba protestantiskas sventyklas. Kiti
padavimai mena, kad tai buvusios ze-
maiciij pilys, kurias jie pasistate kovai
su svedais ir rusais. Esa, ant Kartenos
piliakalnio stovejusioje pilyje rezidavo
Zemaiciu karalius, zuv^s pakeliui j
Kretinga.

Pasak jau baudziavos laikotarpiu
atsiradusiij padavimq, ant piliakalniij
seniau stovejo dvarai, kurhj ponai
istvirkavo, baude ir zude baudziau-
ninkus. Uz tai jie buv^ nubausti
- prasmego su visu dvaru skradziai
zem§. Esa, prasmegusius dvarus mena
piliakalniij ir pilaliu pozemiuose sly-
pincios lobiu skrynios, kurias galima
pasiekti pro retsykiais kalvu slaituose
atsiveriancius urvus. Tik nepatartina
eiti jij ieskoti, kadangi daugelis iesko-
tojij is ten gyvi negrjzo. O tiems, kurie
sugr jzo, nagus nusvilino is kiseniu ar
maisij traukiami parsinesti degantys
auksiniai pinigai, kurie paimti j ran-
kas virsdav^ medzio anglimi.

Graziausias padavimas sukurtas
apie Imbares vardo atsiradima. Jis
pasakoja, kad pilies valdovo dukra
pamilo bokste jkalinta riterj, kuriam
padejo pabegti. Vardan meiles zengtas
zingsnis baigesi tragiskai: zinodamas
slaptus jejimus, riteris atvede j pilj
kryziuocius, kurie ja uzeme, o gynejus
iszude. Uz tai motina dukra uzkeike
(zem. inbare), palikdama vienatveje

amzius gyventi apleistoje ir pasaliecio
akiai nematomoje istustejusioje pilyje.
Tik retsykiais pilis isnirdavo is miglos,
o uzkeiktoji mergina nuo kuorij tyliai
dainuodavo prasydama isgelbeti ja
nuo uzkeikimo. Girdedami jos daina,
zmones mergina pradejo vadinti In-
bare. Sykj atsirado drasus smuikinin-
kas, kuris drjso uzeiti j uzburta pilj ir
pamilo jos valdovf. Prisiekes amzinai
myleti Inbare, isvadavo ja nuo uzkei-
kimo, taciau neturejo teises bendrauti
su aplinkiniais. Sykj jam emus smui-
kuoti prie piliakalnio susirinkusiam
jaunimui, pilis prasmego, o kalne
liko ziojeti vien tik gili duobe. Nuo
to laiko zmones piliaviet^ ir apylink^
erne vadinti graziosios pilies valdoves
vardu Inbare (Imbare).

Gili^ senov^ menantys Imbares,
Kartenos, Senosios fpilties ir Eglis-
kiu-Anduliij piliakalniai, ant kuriij
viduramziais stovejo pilys, siandien
yra labiausia lankomi Kretingos rajo-
no kulturos paveldo objektai. Salantij
regioninio parko direkcijos, Pajurio
ir Senosios fpilties kaimu bendruo-
meniij bei Kretingos savivaldybes
administracijos pastangomis siu
piliakalniu teritorija buvo sutvarkyta
ir pritaikyta viesam pazinimui ir
lankymui, suformuoti priejimo ir apz-
valgos takai, pastatytos kelio rodykles
ir informaciniai stendai. Tikimasi,
kad pleciantis pazintinio turizmo
infrastrukturai ateityje lankymui
bus atverti ir kiti vaizdingose vietose
esantys piliakalniai.
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