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ĮŽANGA  

 

Archeologijos duomenys liudija, kad pirmieji gyventojai Kretingos 

apylinkėse apsigyveno gilioje senovėje – akmens amžiuje. Jie kūrėsi prie 

Baltijos jūros, į ją tekančių upių ir jų intakų pakrantėse. 

Tačiau archeologai negali tiksliai nustatyti gyvenvietės įkūrimo da-

tos. Todėl yra vadovaujamasi istoriškai susiformavusia tradicija, kuri teigia, 

kad bet kurios gyvenvietės įkūrimo data laikomas tos vietovės vardo pirma-

sis paminėjimas rašytiniuose istorijos šaltiniuose. 

Kretingos krašto vietovės į metraštininkų ir kronikų sudarinėtojų a-

kiratį pateko XIII a. viduryje, kai Livonijos ordino kryžiuočiai, pasinaudo-

dami kunigaikščio Mindaugo kova su sūnėnu Vykintu dėl valdžios ir įtakos 

besikuriančioje Lietuvos valstybėje, užkariavo pajūrio žemėse gyvenusius 

artimus lietuvių giminaičius kuršius. 

Pasistatę Klaipėdoje Memelburgo pilį ir įsitvirtinę pajūryje, užka-

riautojai ėmėsi dalintis užimtas žemes. Principinis jų pasidalijimas užfiksuo-

tas Kuršo vyskupo Henriko 1253 m. balandžio 5 d. surašytame rašte, adre-

suotame Livonijos ordino magistrui Andriui fon Štirlandui. Jame išvardija-

mos per 80 vietovių, buvusių dabartinės Vakarų Lietuvos ir Vakarų Latvijos 

teritorijoje. 

Tarp jų pirmąkart paminėti Dupulčių, Imbarės, Įpilties, Kartenos, 

Kretingos, Lazdininkų, Nagarbos, Virkštininkų gyvenviečių, esančių Kretin-

gos rajono teritorijoje, vardai. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KURŠIAI – SENIEJI KRETINGOS KRAŠTO GYVENTOJAI 

 

Švęsdami Kretingos ir kitų istorinių mūsų rajono gyvenviečių 760 

metų jubiliejų, privalome atsigręžti į tolimą praeitį ir prisiminti pirmtakus, 

kurie šimtmečiais gyveno šioje žemėje, atkakliai ją gynė nuo priešų, laistė 

savo krauju ir prakaitu, atgulė joje amžinam poilsiui. 

Praeities tyrinėtojai nustatė, kad pajūrio Lietuvos ir Vakarų Latvijos 

(Kuršo) žemėse nuo seno gyveno baltų gentis kuršiai. Manoma, kad jų pro-

tėviai buvo dar žalvario amžiuje iš prūsiškų žemių atsikėlę pilkapių kultūros 

vakariniai baltai. 

 

Kuršių karys ir 

kuršė.  

 

Dail. Zigmo Pet-

ravičiaus rekonst-

rukcija pagal gen. 

V. Nagevičiaus 

tyrinėjimų me-

džiagą 

 
VII a. į kuršių žemes ėmė skverbtis karingieji vikingai – švedai, da-

nai ir pan. Apie tai liudija Gruobinioje ties Liepoja aptikti VII a. vidurio – 

IX a. vikingų kapai. Manoma, kad Gruobinioje apie 650 metus vikingai įkū-

rė Zėburgo pilį, iš kurios rengė karo žygius į krašto gilumą, siekdami jį apip-

lėšti ir nukariauti. 

Tai patvirtina ir rašytiniai šaltiniai. Senovės islandų saga pasakoja, 

kad apie 675 m. Kuršą, Estiją ir kitas žemes iki pat Rusios užkariavo švedų 

karalius Ivaras, pasivadinęs šių kraštų valdovu ir rinkęs nemažas duokles. 

Tačiau kuršiai išsivadavo ir išginė vikingus iš savo krašto. Bremeno- 

Hamburgo arkivyskupas Rimbertas rašė, kad švedų valdžios atsikračiusius 

kuršius 853 m.  nesėkmingai bandė pavergti danai,  kuriuos kuršiai sutriuški- 
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no ir privertė gėdingai sprukti. Sužinojęs apie tokį kuršių akiplėšiškumą ir 

nepagarbą vikingams, švedų karalius Olafas surinko didžiulę kariuomenę ir 

854 m. užpuolė Kuršą. Apiplėšęs ir sudeginęs Zėburgo pilį, po 5 dienų žygio 

pasiekė galingą Apuolės pilį, stovėjusią dabartiniame Skuodo rajone. Jos 

švedams paimti nepavyko. Tik po ilgai trukusios apsiausties ir derybų, pilies 

gynėjams sutikus paklusti karaliaus Olafo valdžiai ir sumokėti nemažą duok-

lę, švedai kraštą paliko. 

Netrukus kuršiams vėl teko susikauti su vikingais. 850–860 metais 

Estiją ir Kuršą nukariauti bandė Upsalos karalius Erikas. 1075–1090 metais 

Kuršą vėl valdė švedų karaliai. 

Daug įdomių žinių apie vikingų plėšikavimus Kurše ir kuršių gyve-

nimą sužinome iš sagos apie skaldo Egilio žygį, surengtą apie 925 metus. 

Joje pasakojama, kad atplaukę į Kuršą vikingai susitarė su kuršiais pusę mė-

nesio laikytis taikos ir prekiauti. Laikui praėjus, jie ėmėsi plėšikauti. 

 
Vikingai žygiuoja su val-

timi sausuma  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vieno antpuolio metu vikingai išsilaipino upės žiotyse, abipus kurios 

stūksojo didelis miškas. Pasidalinę būriais po 20 vyrų, jie pasileido gilyn į 

mišką, kuriame surado kaimą. Gyventojams nesipriešinus ir pabėgus, kaimą 

apiplėšė ir nuniokojo. 

Egilio vadovaujamas būrys leidosi tolyn ir perėjęs mišką aptiko pla-

čiuose laukuose stovinčius trobesius. Kaime vikingai žmonių nerado, todėl 

netrukdomi ėmėsi plėšikauti. Kaimas buvęs didelis, todėl vikingai ilgai užt-

ruko jį siaubdami ir nepastebėjo, kaip juos nuo miško atkirto didelis ginkluo-

tų kuršių būrys. Vikingai bandė sprukti, tačiau kariai juos apsupo, įginė į 

aptvarą ir, mėtydami ant ginklų drabužius, paėmė į nelaisvę, surišo ir nuvedė 

pas kuningu vadinamą vadą. 

Kuningas plėšikus nusprendė nubausti mirtimi,  o bausmės vykdymą 
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Skandinaviškas antkapis, kuriame pavaizduo-

tas vikingų karo žygis ir laivas 

 

dėl vėlaus vakaro atidėjo rytdienai. Be-

laisvius kuršiai užrakino viename iš ku-

ningo ūkinių trobesių, o patys nuėjo val-

gyti, gerti ir linksmintis. 

Vikingams pavyko išsilaisvinti. 

Gretimoje patalpoje, po grindimis įreng-

toje duobėje jie aptiko įkalintą daną Akį 

su dviem sūnumis. Akis papasakojo, kad, 

jiems prieš metus patekus į nelaisvę, 

sūnūs kuršiams vergavo, o jis pats tvarkė 

kuningo ūkį. Tačiau po bandymo pabėgti 

kuršiai visus įkalino duobėje. 

Vedami Akio, vikingai per klojimą išėjo į lauką. Pasinaudodami 

kieme tvyrojusia tamsa ir kuršių neatsargumu, jie nutarė apiplėšti kuningo 

ūkį. Išžudę namuose buvusius tarnus, pagrobė čia saugotus ginklus, brangius 

daiktus, sidabrą ir paspruko miškan. 

Miške Egilis atsitokėjo, kad jie pasielgė kaip vagys ir plėšikai. Jis 

ragino savo bendrus grįžti į kaimą ir pasielgti kaip kariams, kad nusiplautų 

plėšiko gėdą. Visiems prieštaraujant ir skubant greičiau grįžti į laivą, Egilis 

pasuko atgal į kaimą. Kuršiai jų dar nebuvo pasigedę ir toliau linksminosi. 

Egilis įėjo į kuningo didįjį namą, kurio židinyje kūrenosi didelė ugnis, o vir-

šum jos kabojo katilai su verdamais valgiais. Egilis pagriebė degantį rąstgalį, 

nubėgo prie namo, kuriame vyko pasilinksminimas, ir jį padegė. Kai liepsna 

ėmė veržtis į vidų, kuršiai metėsi prie durų, tačiau vikingas užrėmė jas 

rąstais. Iš degančio pastato išsiveržusius kuršius jis nužudė, o kiti sudegė.  

Panašius žygius vikingai rengė visoje Baltijos rytų pakrantėje. Rei-

kia manyti, kad jie ne kartą buvo pasiekę ir Kretingos apylinkes. 

Tačiau ir kuršiai neliko skolingi. Susitelkę jie išsiruošdavo į vikingų 

žemes, puldinėjo Baltijoje jų laivus, ne kartą buvo pasiekę Danijos pakran-

tes. Apie 1170 metus drauge su estais užėmė  prie  Švedijos  esančią  Elando  

salą. Po šio jų išpuolio karalius Knutas I Didysis prieš kuršius ir prūsus su-

rengė karo žygį. 

Kovos su vikingais skatino kuršius vienytis. IX–XIII amžiais jie bu-

vo sudarę žemių konfederaciją, apie kurią leidžia manyti arkivyskupo Rim-

berto žinutė, kad 853–854 metais kuršių valstybę sudarė 5 žemės. 

Į kuršių žemes ranką tiesė ir vikingų sukurta Kijevo Rusia. Metrašti- 

 
7 



 

ninkai mini, kad Kuršas mokėjo jos kunigaikščiams duoklę. 

XII amžiaus pabaigoje rytiniu Baltijos pajūriu susidomėjo vokiečių 

riteriai. Iki 1252 metų jie pavergė visą kuršių kraštą, kurio žemes pasidalino 

Livonijos ordino magistras ir Kuršo vyskupas. 

XIII amžiaus dokumentuose minimos 9 kuršių žemės: Vanenė, Ven-

ta, Pamarys, Banduva, Duvzarė, Mėguva, Pilsotas, Ceklis bei neįvardinta 

sritis tarp Skrundos ir Žiemgalos. 

Kalbininkų ir archeologų surinktos žinios rodo, kad kuršiai išnyko 

XV–XVI amžiais. Gyvenusieji Lietuvos teritorijoje susiliejo su žemaičiais, o 

Latvijos teritorijoje buvo asimiliuoti latvių. Kalbininkas Antanas Salys nu-

rodo, kad Lietuvos kuršiai rašytiniuose istorijos šaltiniuose paskutinį kartą 

paminėti 1455 metais. Latvijoje XV–XVI amžiais jie dar buvo išlaikę savo 

kalbą, o XVII amžiuje jau kalbėjo latviškai. Šiandien  senuosius pajūrio 

krašto gyventojus primena jų vardu vadinamos geografinės vietovės – Kur-

šių nerija, Kuršių marios, Kuršas (Kurzeme, Vakarų Latvijoje). 

Vėliau kuršiais buvo vadinami Kuršių Nerijoje ir Kurše – taip pat ir 

Šventosios-Būtingės apylinkėse gyvenantys latviai žvejai. Kalbininkų ma-

nymu, jie nėra senųjų kuršių palikuonys. Tačiau pažvelgus į šį klausimą pla-

čiau, galima prieiti išvados, kad jie vis dėlto turi teisę senuosius kuršius lai-

kyti savo protėviais ir vadintis jų vardu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KRETINGOS KRAŠTO VIETOVĖS XIII AMŽIAUS  

DOKUMENTUOSE 

 

Ankstyviausias dokumentas, kuriame pirmąkart paminėti Kretingos 

rajono istorinių gyvenviečių vardai, yra 1253 m. balandžio 5 d. Kuldygoje 

(Vakarų Latvija) surašytas Kuršo vyskupo Henriko raštas Livonijos ordino 

magistrui Andriui fon Štirlandui dėl 1252 metais kryžiuočių užkariauto Pietų 

Kuršo žemių pasidalijimo (1 priedas). Jį surašant vyskupiją atstovavo kuni-

gas pranciškonas brolis Tomas, o Livonijos ordiną – Viljandžio, Cėsių, Kul-

dygos, Klaipėdos pilių viršininkai. 

Šiuo dokumentu buvo padalintos pietinių kuršių apgyvendintos 

Duvzarės, Ceklio, Mėguvos ir Pilsoto žemės, o taip pat bevardė teritorija 

tarp Skrundos ir Žiemgalos. Du trečdaliai pietinio Kuršo žemių atiteko Li-

vonijos ordinui, o trečdalis – Kuršo vyskupystei. 
 

 

Livonijos ordino 

kryžiuočių vėliava 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dalybų akte minimos 86 gyvenvietės. Mus domina į Kretingos rajo-

no teritoriją patenkančios istorinės vietovės. Iš jų nesunkiai atpažįstamos 5 

šių dienų gyvenvietės: Cartine  (Kartena), Embare (Imbarė), Empilten (Įpil-

tis), Lasdine (Lazdininkai), Nebarge (Negarba). Imbarėje, Senojoje Įpiltyje, 

Kartenoje ir Negarboje stūkso galingi piliakalniai su šalia plytinčiomis pa-

pėdės gyvenvietėmis, kapinynais ir alkvietėmis. Jie liudija, kad šios vietovės 

IX–XIII amžiais buvo svarbios kuršių pilys, gynybiniai, administraciniai ir 

ūkiniai apygardų centrai. 

  
9 



 

Pasitelkus kalbininkų, istorikų ir archeologų sukauptas žinias, rajono 

teritorijoje galima būtų lokalizuoti dar 6 istorines vietoves: Aggemine (Ak-

menalės), Dupie (Dupulčiai), Duzene (Kačaičiai), Dwiristis (Virkštininkai), 

Maycinele (Kurmaičiai) ir Pomenie (Mišučiai-Nausodis). Archeologiniai-

istoriniai duomenys leidžia manyti, kad Caukas vietovę galima būtų lokali-

zuoti Kveciuose (tradiciškai ji tapatinama su Kiokiais, Klaipėdos r. sav.).  
 

Vokiečių tyrinėtojų Gertrūdos ir 

Hanso Mortensenų XX a. I 

pusėje lokalizuotos 1253 metais 

minimos kuršių vietovės (Kre-

tingos rajonas): 

Aggemine – Akmenalės; 

Cretyn – Kretinga; 

Dupie – Dupulčiai; 

Dwiristis – Virkštininkai; 

Embare – Imbarė; 

Empilten – Įpiltis; 

Kartine – Kartena; 

Lasdine – Lazdininkai; 

Maycinele – Kurmaičiai; 

Pomenie – Mišučiai. 
 

Labai svarbus yra kitas, 1253 metų balandžio mėnesį Klaipėdos pi-

lyje surašytas Kuršo vyskupo Henriko dokumentas dėl Kretingos pilies apy-

gardos pasidalijimo (2 priedas).  

Skirtingai nuo kitų vietovių, pagal šį dokumentą pusė Kretingos pi-

lies apygardos kartu su pilimi lėno teisėmis buvo atiduota kuršių didikui 

Veltūnui ir jo broliams Reiginui, Tvertikiui, Saveidžiui. Likusios dalies du 

trečdaliai atiteko Livonijos ordinui, o trečdalis – Kuršo vyskupui. 

Kas buvo Veltūnas – vietinis pilies valdovas ar iš kitų kuršių žemių 

atvykęs didikas, dokumente nenurodoma. Aišku tik, kad visi broliai buvo 

Kuršo vyskupo ir Livonijos ordino riterių talkininkai, pilį gavę „už tą gerą 

darbą, kurį yra atlikę, būdami mūsų [kryžiuočių] tarnyboje…, platindami 

šventąjį tikėjimą netikėlių tarpe“1. Dalybų aktas leidžia manyti, kad jame 

minimi didikai buvo įtakingi Kuršo kunigaikščiai, realiai įvertinę kryžiuočių 

galybę ir katalikų bažnyčios įtaką. Jie krikščionis į savo valdas įsileido tai-

kiai, pasirinko Livonijos ordino globą, o siekdami išsaugoti bent dalį valdų 

pasižadėjo kartu su pavaldiniais krikštytis. 
 

 

1 Pajūrio žemaičių XIII–XIV amžiaus dokumentai, paruošė Adolfas Nezabitauskas, 

Šiauliai, 1963, in: Kretingos muziejaus mokslinis archyvas (toliau – KMMA), f. 16, b. 1, l. 3. 
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Dokumentas liudija, kad Kretingos pilis turėjo ypatingą statusą Pietų 

Kuršo administracinėje ir politinėje struktūroje. Matyt, kad ji tuo metu buvo 

ne tik Mėguvos žemės administracinis centras2. Panašu, kad vokiečiai perei-

namajam laikotarpiui, kol bus sukurta administracinė ir politinė valdymo 

struktūra, Kretingos piliai ir jos valdovams patikėjo vieną pagrindinių vaid-

menų vykdant Kuršo christianizaciją ir politinį krašto valdymą.  

 
Livonijos ordino magistro antspaudas3 

 

Naujakrikštų kraštui administruoti 1252 me-

tais kryžiuočiai pastatė Klaipėdos (Memelburgo) pilį, 

šalia kurios pradėjo kurti miestą. Klaipėda turėjo tapti 

krikščioniškojo Kuršo dvasiniu, politiniu ir administ-

raciniu centru, todėl užkariautose žemėse pradėta kur-

ti vyskupystės institucijas.  

1258 m. liepos 27 d. Kuršo vyskupas Henri-

kas ir Livonijos ordino magistras Burchardas fon 

Hornhauzenas pasirašė raštą (3 priedas), kuriuo Klaipėdos parapinei Šv. Mi-

kalojaus bažnyčiai pavedė Mutinos, Poiso, Eketės, Kretingos, Virkštininkų, 

Palangos ir Kalotės pilių apygardų gyventojus, „kurios kalbos ir tautybės jie 

bebūtų“4. Jos kunigai turėjo rūpintis gyventojų krikštu, dvasiniu gyvenimu, 

lydėti į paskutinę kelionę.  

Tai liudija, kad Lietuvos pajūrio žemių gyventojai buvo pakrikštyti 

pusantro šimto metų anksčiau, negu likusi dabartinės Žemaitijos dalis. 

Tačiau XIII amžiaus viduryje susidariusios prielaidos krikščionybei 

taikiai įsitvirtinti ir prigyti liko neišnaudotos. Vokiečių karinės nesėkmės 

paskatino kuršius po Durbės mūšio 1260 metais atsisakyti kryžiuočių globos 

ir atsimesti nuo krikščionybės.  

Vienu iš sukilimo centrų tapo Kretingos pilis, kurios įgula kartu su 

žemaičiais puldinėjo Klaipėdą, kontroliavo pajūrio kelius neleisdama kry-

žiuočiams palaikyti ryšių su Kuldyga ir Ryga. 

Kitu sukilusių kuršių atramos tašku tapo Įpilties pilis. 

Krikščionybę ginti ir atsimetėlius kuršius krikštyti kryžiuočiai ėmėsi 

kalaviju ir ugnimi. 1263 metais jie surengė kryžiaus žygį prieš sukilėlių at-

ramines Kretingos ir Įpilties pilis (4 ir 5 priedai).  
 
 

2 Vladas Žulkus, Kuršiai Baltijos jūros erdvėje, Vilnius: Versus aureus, 2004, p. 50. 
3 Gunārs Kurlovičs, Andris Tomašūns, Latvijas vēsture vidusskolai. 1. sēj. Rīga, 

1999, p. 68. 
4 Pajūrio žemaičių XIII–XIV amžiaus dokumentai, b. 1, l. 9–11. 
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Kretingos pilį kryžiuočiai puolė du sykius. Pirmasis bandymas, ku-

riam vadovavo Klaipėdos pilies komtūras, baigėsi liūdnai. Prie Kretingos 

priartėjusius riterius užgriuvo raiti ir pėsti pilies gynėjai. Kryžiuočiai neat-

laikė kretingiškių puolimo ir gėdingai paspruko į Klaipėdą. Mūšio metu žu-

vo trys riteriai, keletas ginklininkų, o jaunas riteris Konradas Viršingas ir 

žygio vadas pateko į nelaisvę. Jaunuolį kretingiškiai išmainė į kryžiuočių 

nelaisvėje buvusius savo karius, o Klaipėdos pilies komtūras „nebeišliko 

gyvas, nes jie [pagonys] pasodino jį ant laužo“5, t. y., atsidėkodami už perga-

lę paaukojo dievams. 

Netrukus kryžiuočiai surengė naują karo žygį. Šį kartą jie veikė gud-

riau. Nepriėjus Kretingos, didžioji dalis kryžiuočių pasiliko pasaloje, o nedi-

delis būrys imitavo pilies puolimą. Pamatę negausų priešų būrį, kretingiškiai 

puolė juos vytis ir pakliuvo į pasalą. Nedaugeliui pavyko ištrukti. Tačiau ir 

juos riteriai pasivijo. Pilį kryžiuočiai nusiaubė, nužudė visus joje pasislėpu-

sius gyventojus, nesigailėdami nei moterų, nei vaikų. Prisiplėšę turto ir su-

deginę pilį, triumfuodami grįžo į Klaipėdą. 

Kryžiuočių puolimo neatlaikė ir Įpilties pilis. Jos įgula sugebėjo pa-

sitraukti į Žemaitiją. Pilį ir „ten surastuosius visus abiejų lyčių žmones“ kry-

žiuočiai sudegino6.  

Tokiu būdu 1263 metais buvo sunaikintos Kretingos ir Įpilties pilys, 

kurių vardai paskutinį kartą Livonijos ordino ir Kuršo vyskupystės doku-

mentuose paminėti 1290 ir 1291 metais.  

1290 m. gegužės 9 d. Rygoje buvo surašytas Kuršo vyskupo Emun-

do raštas (6 priedas), kuriuo jis atsisakė vyskupijos teisių į Klaipėdos van-

dens malūną ir jam priskirtą žemės sklypą prie Dangės upės, sutikdamas 

juos perleisti Livonijos ordino magistrui Baltazarui Holtei mainais už 8 arklų 

dydžio žemės sklypą, Livonijos ordinui priklausantį Įpilties pilies apygardo-

je. 

Kuršo vyskupo Emundo pavedimu, 1291 m. sausio  6 d. Klaipėdos 

pilyje Klaipėdos komtūras Gotfrydas ir vaitas Titmaras, dalyvaujant kuršių 

didikams, Kuršo vyskupo ir Livonijos ordino magistro atstovams, surašė 

raštą, kuriuo tarp Kuršo vyskupo ir kapitulos padalino Pilsoto, Mėguvos, 

Ceklio, Duvzares ir Pamario žemėse vyskupijai priklausančias valdas (7 

priedas). Šiame dokumente minima vyskupui priklausanti Kretingos pilies 

apygardos (castellatura Creten) dalis, kuri buvo nepadalinta ir visa palikta 

vyskupui.  Tuo  tarpu  Įpilties  pilies  apygardoje  1290 metais įsigyti 8 arklai  
 
 

5 Pajūrio žemaičių XIII–XIV amžiaus dokumentai, b. 2, l. 18. 
6 Ten pat, b. 2, l. 20. 

 

12 

žemės buvo padalinti taip, kaip ir kitos vyskupijos valdos: du trečdaliai liko 

vyskupui, o trečdalis atiteko kapitulos kanauninkams. 

Didesnioji 1253 metais paminėtų Kretingos rajono vietovių priklau-

sė Mėguvos žemei. Tai buvo mažiausias kuršių administracinis-teritorinis 

darinys, plytėjęs nuo Baltijos jūros iki Akmenos-Dangės upės rytinėje pak-

rantėje buvusių žemių bei nuo Kretingalės-Nemirsetos apylinkių pietuose iki 

Šventosios-Vaineikių apylinkių šiaurėje. 
Mėguvos žemė  

(pagal V. Žulkų)7. 
 

1253 m. paminėtos vietovės: 

1. Gaurene; 3. Aggemine; 4. 

Lasdine (Lazdininkai); 9. Ne-

barge (Negarba); 13. Palanga; 

15. Dwiristis (Virkštininkai); 

21. Caukas (Kiokiai); 22. 

Maycinele-Maytinite; 23. Dupie 

(Dupulčiai); 24. Cretyn (Kre-

tinga). 
 

Archeologiniai VIII–XIII a. 

paminklai (kapinynai, piliakal-

niai): 

2. Auksūdys; 5. Joskaudai; 6. 

Kašučiai; 7. Genčai; 8. Dimit-

ravas; 10. Žibininkai; 11. Už-

pelkiai; 12. Rūdaičiai; 14. Kiau-

leikiai; 16. Kveciai; 17. Kretin-

ga-Padvariai; 18. Ramučiai; 19. 

Girkaliai; 20. Pryšmančiai. 

 

Mėguvos žemei priklausė Aggemine, Caukas, Cretyn (Creten, Kre-

tenen, Kertenen), Dupie, Dwiristis (Duwirstene), Gonrene (Gaurene), 

Lasdine, Maycinele, Matwa, Nebarge ir Palange.         

Tarp Akmenos ir Minijos-Salanto upių baseinų plytėjo negyvenami 

ir drėgni miškai, už kurių abipus Salanto ir Minijos driekėsi didžiausia pieti-

nių kuršių žemė – Ceklis. Kretingos rajono teritorijoje jai priklausė 1253 

metų dokumente minimos Embare, Cartine ir Pomenie vietovės. 

Šiaurėje-šiaurės vakaruose Mėguva ribojosi su Duvzarės žeme, kuri 

apėme Šventosios upės vidurupio baseiną ir Papės ežero apylinkes. Mano-

ma,  kad  administracinis  ir  politinis  jos  centras buvusi Empilten (Ampille,  
 

            

               7 Vladas Žulkus, Kuršiai Baltijos jūros erdvėje, p. 49. 
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Ampillen, Ampilten) pilis. 

Pietų kuršių žemėms valdyti Livonijos ordinas įsteigė Klaipėdos 

komtūriją. Jos ribos šiaurėje siekė Šventosios, rytuose – Minijos, o pietuose 

– Nemuno upes. Šiaurinę komtūrijos dalį – Palangos, Kretingos, Kartenos 

apylinkes Vokiečių ordinas pagal Melno taikos sutartį XV amžiuje perdavė 

Lietuvos Didžiajai Kunigaikštystei, o likusias žemes valdė iki XX amžiaus 

vidurio.  
 

Priedai: Kretingos krašto XIII amžiaus dokumentai8. 

 

1 priedas: Pietų Kuršo žemių 1253 m. balandžio 5 d. dalybų aktas: 

Visiems Kristaus tikintiesiems, pas kuriuos pateks šis raštas, mažųjų brolių 

ordino /pranciškonų/ brolis H/einrichas/9, Dievo malone Kuršo vyskupas, siunčia 

pasveikinimą gyvojo Dievo sūnuje. Teikitės jūs visi žinoti, kad mes su mylimaisiais 

Kristuje vokiečių ordino magistru ir broliais šitaip pasidalijome ligi šiol dar neapgy-

ventąsias Kuršo žemes. Būtent, šitokiu būdu padalijome į tris dalis Keklį, Duvzarę 

/Dvižarę/, Mėguvą, Pilsotą ir tą žemę, kuri yra tarp Skrundos ir Žiemgalos. Ši yra 

pirmoji Keklio dalis: Gardai, Imbarė, Paminijės, Gegrėnai, Grūstė, Nevarėnai, 

Vytvytė, Dusai, Alsėdžiai, Lieplaukė /Liepiažemė/, Eikasvė, Kartena, Žarėnai, 

Gargždai, Pregetvė. Iš Duvzarės: Birstelė, Pateicias, Peinis, Trecnė. Iš Mėguvos: 

Palanga, Maitynėlė, Kaukas, Virkštininkai, Dupulčiai. Iš Pilsoto: Mutenė, Akytė 

/Ekečiai/10. Iš žemės tarp Skrundos ir Žiemgalos: Veibenė, Vanderė, Nevarė, Laba-

ras su visais jų priklausiniais. Iš Poiso /Pešų/ pilies apylinkės: Tvartikiniai. Tai yra 

pirmoji dalis. Gandinga, Apuolė, Skuodas, Žąsugala, Viešvėnai, Pietvė, Medingėnai, 

Lekemė, Rietavas, Amelinga. Iš Duvzarės: Impiltis, Rukiava /Rucava/, Papisa11, 

Varžė, Virga. Iš Mėguvos: Nabargė12, Lazdynė /Lazdininkai/, Akmena /Kretingos 

upė/. Iš Pilsoto: Kalotė. Iš žemės tarp Skrundos ir Žiemgalos: Saldė, Uliva, Anzina, 

Kelmė su visais jų priklausiniais. Iš Pešų pilies apylinkės: Negelytė. Tai yra antroji 

dalis. Ilgė, Apušėnai, Gesalai, Mosėdis, Luoba, Notėnai, Kalnalis /Kalnažemė/, Bir-

žinėnai, Griežė, Viešetė, Spernė, Duobėnai, Pilenė /Papilė/, Remtė, Silkotas, Gelin-

dėnai, Sekulmžemė, Babrungas. Iš Duvzarės: Luokė, Pretzelė, Damis. Iš Mėguvos: 

Matuva, Gaurenė su visais jų priklausiniais. Iš Pilsoto: Žardė su visais priklausiniais, 

išskyrus pievas, vieną, kuri vadinasi Drevenė /Dreverna/, ir antrąją pievą, kuri yra 

prie Minijos palei kelią, kuris eina į Žardę. Gardė kairėje ir tas miškas, kuris nusitę-

sia palei tą kelią į dešinįjį šoną ligi tos vietos, kur suteka Minija ir Nemunas, palieka 

nepadalyti. Iš žemės tarp Skrundos ir Žiemgalos: Saksilė, Krevemas, Medenmas su  
 
 

8 Dokumentų tekstai paimti iš: Pajūrio Žemaičių XIII–XIV amžiaus dokumentai, 

paruošė ir išvertė Adolfas Nezabitauskas, Šiaulių „Aušros“ muziejus, 1963 m., in: Kretingos 

muziejaus mokslinis archyvas, f. 16, b. 1–2. 
9 Henrikas. 
10 Eketė. 
11 Papė. 
12 Negarba. 
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visais priklausiniais. Iš Pešų pilies apylinkės: Suntelytė, Lasytė. Tai yra trečioji da-

lis. Be to lieka nepadalyti visi minėtųjų žemių ežerai /pelkės/ ir upė, kuri vadinama 

Minija. O Dangė palieka nepadalyta nuo Nemuno ligi Mutenės pilies. Likusieji gi tų 

žemių upeliai yra tų savininkų, per kurių žemes jie teka. Be to reikia žinoti, kad mes 

gera valia pasižadėjome minėtiems magistrui ir broliams, jog ligi artimiausios My-

kolo šventės mes pasirinksime vieną iš minėtųjų dalių, jei tik nebūsime sutrukdyti 

kurios nors teisėtos kliūties. O jei atsitiktų taip, kad mums reikėtų išplaukti /į kitą 

kraštą/ arba mes būtumėm kaip nors kitaip sutrukdyti teisėtai, tuo atveju mes savo 

teise pavesime kuriam nors kitam patikimam asmeniui, kad jis mūsų vietoje pasi-

rinktų kurią nors vieną minėtąją dalį. Ir kurią dalį jis bepasirinktų, mes tai priimsime 

ir raštais patvirtinsime arba patvirtins tas asmuo, kuriam mes pavesime teisę padary-

ti aukščiau minėtąjį pasirinkimą. O jei tarp žemių ir žemių, tarp pilių apylinkių ir 

pilių apylinkių /seniūnijų/ iškiltų nesutarimai dėl jų ribų nustatymo, tai jos bus nus-

tatytos vyresniųjų ir patikėtinių tų žemių, kur jos yra. Ir jei minėtieji vyresnieji dėl 

minėtųjų žemių ribų suabejotų arba negalėtų susitarti, tai broliai tą žemę, dėl kurios 

vyksta ginčas, padalys į tris dalis, iš kurių mes pasirinksime kokią norėsime, likusio-

sios dvi pasiliks broliams. O apgyvendintieji Ceklio žemėje pasiliks valdžioje to, į 

kurio pusę jie bus patekę. O ta žemė, kuri vadinama Dugenekės, iki Bartuvos upės 

su savo priklausiniais iš visų pusių taip bus tarp mūsų sutvarkyta, kad tą žemę bro-

liai padalys į tris dalis, iš kurių mes pasirinksime vieną, likusiosios dvi pasiliks bro-

liams. Prie minėtųjų žemių prieinančios upės žvejybai ir jų grindiniai15 bus bendri 

mūsų ir brolių žmonėms. Ir jei reikės pastatyti arba pataisyti tiltą, jį turės pataisyti ir 

pastatyti mūsų ir brolių žmonės. Be to, jei atsitiktų taip, kad brolių žmonės žvejotų 

kur nors mūsų vandenyse, tada jie duos mums dešimtinę ir taip pat kitapus vertus 

mūsų žmonės broliams, taip, kad tuose žvejybose niekas nebus atskirtas nuo savo 

paveldėjimo. Tai yra sudaryta Kuldingoje 1253 Viešpaties metais balandžio mėn. 

nonose /5 d./, dalyvaujant ir tarpininkaujant mažųjų brolių ordino /pranciškonų/ 

broliui Tomui, mūsų klebonui E., Teutonų ordino broliams, Felino /Viljandžio/ bro-

liui Th., Vendeno /Kėsio/ F., Sigevaldės /Siguldos/ G., Kuldingos H., Klaipėdos 

pilies /Memelburgo/ B. ir labai daug kitų. To dalyko paliudijimui mes šį raštą įsa-

kėme stipriausiai patvirtinti mūsų antspauda. Duota aukščiau nurodytaisiais metais ir 

dieną.    

 

[Universis Christi fidelibus, ad quos praesens scriptum pervenrit, frater 

H/enricus/, ordinis fratrum minorum, Dei gratia Curoniensis episcopus, salutem in 

filio Dei vivi. Noverit universitas vestra, quod nos terras incultas nondum divisas in 

Curonia dividendas cum dilectis in Christo, magistro et fratribus domae Theutoni-

corum, videlicet Ceclis, Dovzare, Megowe, Pilsaten et terram, quae est inter Scrun-

den et Semigalliam, in tres partes divisimus in hunc modum. Haec est prima pars de 

Ceclis: Garde, Embare, Pomenie, Zegere, Grumste, Newarie, Vitwitzen, Duzone, 

Alyseyde, Leypiasseme, Pretzitwe, Eycayswe, Cartine, Sare, Garisda, Pregetwe. De 

Dowzare: Birstele, Patteycias,  Peynis,  Treove.  De  Megowe:  Palange,  Maycinele,  
 

 

 

                    13 Kūlgrindos – akmenimis grįstos brastos. 
 

15 



 

Caukas, Dwiristis, Dupie. De Pilsaten: Mutone, Akutte. De terra inter Scrunden et 

Semigalliam: Weybene, Wanderen, Newaren, Labbar cum omnibus pertinentiis 

eorundem. De castellatura Poys: terra Twartikini. Haec est prima pars. Gandingen, 

Appule, Schoden, Sansugale, Vieswe, Pytwe, Nederinge, Letzime, Retowe, 

Amelinge. De Dovsare: Empilten, Rutzowe, Popissen, Warze, Virga. De Megowe: 

Nebarge, Lasdine, Aggemine. De Pilsaten: Calaten. De terra inter Scrunden et 

Semigalliam: Salden, Ulliva, Anzina, Celme cum omnibus pertinentiis eorum. De 

castelatura Poys: Negelite. Haec est secunda pars. Ilze, Appusse, Zesele, Maysedis, 

Lobe, Nateye, Calneseme, Birsine, Grese, Vesete, Spermes, Dobe, Pylene, Nemtene, 

Zelekoten, Zelende, Seculmzeme, Nebrungis. De Dovzare: Loke, Pretzele, Damis. 

De Megove: Matwa, Gonrene cum omnibus pertinentiis eorum. De Pilsaten: Sarde 

cum suis pertinentiis, exceptis pratis, uno, quod dicitur Drivene, et alio prato, quod 

situm est iuxta Nimiam, secus viam, quae ducit ad Sarde. Garde ad manum sinis-

tram, et excepta silva, quae ab eadem via se ad latus dextrum extendit, usque ad 

locum, ubi Nimia et Memela confluunt, quae remanent indivisa. De terra inter 

Scrunden et Semigalliam: Sacsile, Crewems, Medenmes cum omnibus pertinentiis 

eorundem. De castelatura Poys: Suntelite, Lassiten. Haec est tertia pars. Insuper 

omnia stagna praedictarum terrarum et flumen, quod Minia dicitur, remanent indi-

visa. Danga vero, a Memela usque ad castellum Mutine manet indivisa, reliqui vero 

rivuli praedictarum terrarum sunt dominorum, per quorum terram decurrunt. Prae-

terea sciendum, quod nos supradicta promosimus bona fide magistro et fratribus 

memoratis, quod usque ad festum Michaelis proximo instans unam eligemus par-

tium praedictarum, nisi legitimo impedimento fuerimus impediti: si autem nos con-

tigerit transfretare vel alias legitime impediri, tunc vices nostras alicui discerto 

committemus ut loco nostri unam partium eligat praedictarum, et quamcumque par-

tem ille elegerit, ratum habebimus et litteris roborabimus, vel idem, cui vices nostras 

super praedicta electione commiserimus, roborabit. Si vero in distinctionibus termi-

norum inter terras et terras, castellaturas et castellaturas, orta fuerit dissensio, per 

seniores et discretiores terrarum earundem. Ubi sitae fuerint, terminentur, et si prae-

dicti seniores de praedictis terris dubitavorint vel concordare non potuerint, terram, 

de qua lis est, fratres dividant in tres partes, de quibus nos unam, quam voluerimus, 

eligemus, reliquae duae fratribus remanebunt. Infeodati vero in terra Ceclis, in cuius 

partem ceciderint, sub illius dominio remanebunt. De terra vero, quae Dugenekes 

dicitur, usque ad fluvium Bartwam, cum suis attinentiis, ex omni parte sic inter nos 

extitit ordinatum, quod eandem terram fratres divident in tres partes, de quibus nos 

unam eligemus, reliquae duae fratribus remanebunt Piscationes in praedicto fluvio 

contiguae terrae memoratae et strata nostris hominibus et fratrum erunt communes, 

et si pons fuerit construendus vel emenandus, cum nostris hominibus et fratrum 

emendabitur et construetur. Praeterea ubicumque contigerit homines fratrum in nos-

tris piscationibus piscari, decimam dabunt nobis et idem nostri homines fratribus e 

converso, ita quod nullus a sua hereditate in praedictis piscationibus excludatur. 

Acta sunt haec in Gholdinghen, anno Domini MCCLIII, nonas Aprilis, praesentibus  
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et mediantibus fratre Thoma, ordinis fratrum minorum, E. praeposito nostro, fratribus 

ordinis Theutonicorum, fratre Th. in Velyn, F. in Wenden, G. in Segewalde, H. in 

Goldinghen, B. in Memelenborgh et aliis quam pluribus. In cuius rei testimonium 

praesentem litteram sigilli nostri munimine fecimus roborari. Datum anno die 

praescriptis.14] 

*** 
 

2 priedas. Kretingos pilies apygardos 1253 metų dalybų aktas 

Mes, mažasis brolis /pranciškonas/ brolis Heinrichas, Dievo malone Kuršo 

vyskupas, siunčiame /parašėme/ visiems krikščionims pasveikinimą gyvajame Die-

vo sūnuje. Kaip mes esame anksčiau pastebėję, už tą gerą darbą, kurį yra atlikę, 

būdami mūsų tarnyboje, Veltūnas, jo brolis Reiginis, Tvirtinis15 ir Saveidis platin-

dami šventąjį tikėjimą netikėlių tarpe, mes su mūsų mylimaisiais vokiečių ordino 

broliais amžinai atiduodame lėno teisėmis tam Veltūnui, Tvirtiniui16, Reiginiui ir 

Saveidžiui ir jų palikuonims pusę Kretingos pilies srities taip, kad Kretingos pilis 

atiteks jų daliai, o mes ir broliai pasiliksime sau antrąją minėtosios pilies srities pu-

sę, iš kurios broliams atiteks dvi dalys ir mums trečioji dalis. Po to mes tą trečiąją 

dalį, kuri mums anksčiau visiškai priklausė, palikome aukščiau minėtiesiems bro-

liams kaip atpildą už ganyklas ir krūmokšnius, kuriuos jie paskyrė mūsų ir jų Klai-

pėdos pilies miesto labui, kaip tai visiškai aiškiai matyti iš griovių ir kryžių, kurie 

yra įręsti medžiuose, pradedant nuo Dangės upės ligi jūros, kad mums ir jų miestui 

iš ten galima būtų turėti naudos ir patogumo /vandens/. Tuo tarpu antrojoje Kretin-

gos pilies apygardos dalyje mes norime sau pasilikti tai, kas mums priklauso pagal 

neįkeistąsias teises ir užsitarnavimus. Amžinajam ištikimumui ir pastovumui mes šį 

raštą užantspaudavome savąja antspauda. Duota Klaipėdos pilyje tūkstantis du šim-

tai penkios dešimtys trečiaisiais mūsų viešpaties metais balandžio mėnesį. 
 

[Wi, broder Henrich, ein minnerbroder, von der genaden Godes ein bisscop 

to Curlande, schriven allen Cristenluden heil in dem levendigen Godes sone. Do wir 

hir vormales ansaghen di arbeit, die Velthune und Reygyn, sin broder, und Twerti-

kine und Saweyde in unseme dienst deden, do bredende den heligen geloven wider 

di heiden, und wie mit unsen liven broderen des Dudesschen huses denselven 

Velthune und Reygin, Saweyden und Twertiken und iren erven verleneden eweliken 

in eme lene recht die helfte von der borchsukunge Cretyn, also, dat die borg to 

Cretyn in ir deil vile, und wi und die brodere die andere helfte der vorbenomeder 

borchsukunge behilden, dar von den broderen twe deil to gehoret und das dat dridde 

deil. So hebbe wi dar na dat selve dridde deil, dat uns vri alrede to gehoret, den 

vorgesprokenen broderen gelaten to enen widerpande der weyden unde bussch, die 

si gelaten hebben to unser nut unde irer stat to Mimelborgh, als it mit graven und 

mit crucen, die in die Boyme  sin  gehowen,  volkomeliken  openbare  sein,  von  der  
 

 

14 Liv-, Esth- und Curlaendisches Urkundenbuch nebst Regesten, Reval, 1853, T. 1, 

S. 327–329, Nr. CCXLIX.   
15 Tvertikis. 
16 Tvertikiui. 
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vluit der Dangen went to den mere, binnen begrepen, op dat uns unde ir stat dar von 

ein oyckunge und wassunge moge nemen, wan wort in deme anderen deil der 

borchsukunge to Cretyn uns von unverleinden rechte oder dienstes to gehoret, dat 

wil wi behalten. In einer ewigen truwe und stedicheit so hebben wi dessen brief mit 

unsen ingesigele besigelt. Gegeven to der Memelborg, under den iarem unses heren 

dusent twe hundert drie und vijftich, in dem Aprille.17 

*** 

 

3 priedas. Mutenės, Poiso, Eketės, Kretingos, Virkštininkų, Palangos ir 

Kalotės pilių apygardų gyventojų priskyrimo Klaipėdos Šv. Mikalojaus bažny-

čios parapijai 1258 m. liepos 27 d. aktas 

Vardan Jėzaus Kristaus, amen. Mes, mažųjų brolių ordino /pranciškonų/ 

brolis Heinrichas, Dievo malone Kuršo vyskupas, ir Livonijos ir Kuršo Šv. Marijos 

Vokiečių ordino provincialinis komtūras brolis Burchardas von Hornhausenas, 

/siunčiame/ visiems Kristaus tikintiesiems žemiau surašytųjų dalykų pranešimą. Kai 

iš gyvenimo iškeliauja /į aną pasaulį/ žmonės, raštai pasilieka gyvi liudininkai, kurie 

perteikia palikuonims pirmtakų darbus. Tad krikščionių tikėjimo garbinimui prapla-

tinti, Išganytojo garbei ir šlovei mes, Šv. Marijos Vokiečių ordino brolių vieningu 

sutikimu ir dėkingu pritarimu ir kitų patikėtų vyrų nutarimu, Jėzaus Kristaus malo-

nės nulemiančiąja pagalba, prie savo Klaipėdos pilies miesto taip nutarėme patvar-

kyti, kad Šv. Mikalojaus bažnyčia iš esmės būtų su krikštu, laidojimu ir kitomis 

motininei bažnyčiai priklausančiomis teisėmis visada parapijinė arba motininė, kuri 

neturi būti skaičiuje tų parapijinių bažnyčių, dėl kurių patronato /globos/ teisių, sta-

tant tą miestą, tarp mūsų pirma taip buvo nutarta, kad jei ten būtų pastatytos dvi arba 

trys motininės bažnyčios, kad vienos jų skyrimas turės priklausyti vyskupui ir kitos 

arba kitų dviejų pasiūlymas /į bažnytines vietas/ broliams. Tačiau šios bažnyčios 

patronais /globėjais/ visada bus Vokiečių ordino broliai, į kurią, kai atsitiktų jai būti 

vakuojančiai, jie pasiūlys vyskupui paskirti arba savo ordino brolį kunigą arba kitą 

dvasininką, kurį jie atras tinkamą toms Dievo pareigoms atlikti. Ir ta bažnyčia turi 

visuose reikaluose priklausyti ir paklusti dieceziniam vyskupui, kaip diecezijoje 

įsteigtoji motininė bažnyčia, nepažeisdama pačių tų brolių arba jų šeimynos privile-

gijų ir laisvių, jei jai tektų toje bažnyčioje dažnai apsilankyti arba jai priklausyti. Šiai 

bažnyčiai priklausys šitų pilių apygardų žmonės, kurios kalbos ir tautybės jie bebū-

tų: Mutenės dvi dalys, Poisas /Pešai/, Ekečiai18, Kretinga, Virkštininkai, Palanga ir 

Kalotė. Ir kad tai pasiliktų nesunaikinta ir ateityje kas nors to negalėtų pakeisti arba 

sulaužyti, mes pasistengėme šį lakštą surašyti ir įsakėme jį patvirtinti liudininkų 

parašais ir mūsų antspaudų prikabinimu. O liudininkai yra šie: pirma komtūrai – 

Klaipėdos pilies brolis Bernhardas, Kuldingos pilies brolis Heinrichas; šie kunigai: 

Johannas iš Geilenhauseno, brolis Konradas,  brolis Frovinas;  Anktės /Aucės?/  kle- 
 

 

17 Liv-, Esth- und Curlaendisches Urkundenbuch nebst Regesten, T. 1, S. 319–320, 

Nr. CCXLVI.   
18 Eketė. 
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bonas Heinrichas; šie broliai pasauliečiai: brolis Heinrichas, vadinamas Holstatas, 

brolis Hermanas, Vartos vaitas, brolis Johannas von Einbekė, Ambuotės /Embūtės/ 

vaitas, brolis Stephanas, Klaipėdos pilies vaitas, ir labai daug kitų. Sudaryta 1258 

Viešpaties metais rugpjūčio mėn. VI kalendose /liepos 27 d./. 

 

[In nomine Ihesu Christi, Amen. Frater Henricus, ordinis fratrum minorum, 

Dei gratia episcopus Curoniensis, et frater Burchardus, provincialis commendator 

domus s. Mariae Theutonicorum in Livonia et Curonia, omnibus Christi fidelibus 

notitiam subscriptorum. Cum de vitae medio migrant homines, litera manet supers-

tes, quae ad posteros priorum transvehat actiones. Ad ampliandum igitur Christiane 

religionis cultum in laudem et gloriam redemptoris apud civitatem nostram in Mi-

melemburg unanimi consensu ac gratuita voluntate fratrum domus s. Mariae Theu-

ton. et aliorum discretorum virorum consilio, mediante Ihesu Christi gratia prinicpa-

liter operande, decrevimus ordinantes, ut ecclesia s. Nicolai per se sit cum baptismo, 

sepultura et aliis ad matricem ecclesiam iure spectantibus parochialis semper eccle-

sia sive matrix, nec de numero illarum parochialium ecclesiarum esse debeat, de 

guarum iure patronatus in fundatione eiusdem civitatis inter nos primo fuerat sic 

decretum, ut si duae vel tres ibidem matrices ecclesiae fundarentur, quod unitus ad 

episcopum collatione et alterius sive aliarum duarum ad fratres praesentatio debeat 

pertinere. Sed huius ecclesiae patroni fratres domus Theuton. semper erunt, ad 

quam, cum vacare gipsam contigerit, vel fratrem sui ordinis presbiterum aut alium 

sacerdotem, quem ad hoc regimen secundum Deum idoneum noverint, episcopo 

praesentabunt, et eadem ecclesia dioecesan episcopo subesse debet ac obedire in 

omnibus, sicut matrix ecclesia ir diocesi constituta, salvis privilegiis et libertatibus 

eorumdem fratrum pro se ac sua familia si ad eandem ecclesiam illam frequentare 

pro se ac sua familiasi ad eandem ecclesiam harum castellaturarum homines, 

cuiuscunque idiomatis fuerint, pertinebunt: de Mutina duarum partium, de Poys, de 

Ackete, de Creten, de Duwirstene, de Palangen et de Kalaten. Ut autem haec incon-

vulsa permaneant, nec a quoquam in infringi, praesentem paginam conscribi fecimus 

et testium subscriptione ac sigillorum nostrorum appensione illam iussimus commu-

niri. Testes vero sunt hii: primo commendatores frater Bernardus de Mimelemburg, 

frater Henricus de Goldingen; hii presbiteri: frater Johannes de Geilenhusen, frater 

Cunradus, frater Vrowinus; Henricus plebanus de Ancten; hii fratres laici: frater 

Henricus dictus Holtsatus, frater Hermannus advocatus de Wartha, frater Johannes 

de Einbeke, advocatus de Amboten, frater Stephanus, advocatus in Mimelemburg, et 

alii quam plures. Actum anno Domini MCCLVIII, VI. cal. Augusti.19] 

*** 
 

4 priedas. Kretingos, Įpilties ir skalvių pilių sudeginimo 1263 metais 

aprašymas 

Aš jums noriu papasakoti apie Kuršą, kaip ten sekėsi broliams /kalavijuočių 

riteriams/.  Jie ten turėjo daug darbo su kovomis,  bet dievo valia mažai į tai tekreipė 
  

 

                       19 Liv-, Esth- und Curlaendisches Urkundenbuch nebst Regesten, T. 1, S. 416–417, 

Nr. CCCXXIX. 
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dėmesio. Kuršiai turėjo gana daug pilių; kol juos išmušė iš tų pilių, ne vienam buvo 

sudaužyta galva. Nuo Dauguvos buvo padarytas ne vienas karo žygis į Kuršą. Ir 

jiems gana dažnai gerai pavykdavo. Tokių valandėlių Kurše buvo ne vieną dieną. 

Klaipėda buvo pastatyta per toli nuo /Livonijos/ ir ji dažnai turėjo pasikliauti vien tik 

Dievo pagalba. Iš Estijos neateidavo jokios pagalbos. Ten turėjo būti pasiunčiamas 

maistas, broliai /įgula/, ginklai ir arkliai. Tai kainavo ne vieną markę. Jie iš visų 

pusių buvo apsupti priešų, kurie dažnai padarydavo nuostolių. Jie gana dažnai jiems 

vėl atkeršydavo. Šiaip gyvenimas bėgo tai geriau, tai blogiau, kaip paprastai būna 

kovose, kur laimė padeda visuose reikaluose. Jie iš dalies ten juos turėdavo ir dievas 

jiems duodavo tai nuostolius, tai laimikius. 

Per tris geras mylias nuo jų buvo pilis, kuri vadinosi Kretenė /Kretinga/, iš 

kurios jie /žemaičiai/20 gana dažnai atjodavo prie Klaipėdos pilies vartų, norėdami 

pasikeisti ietimis /pasikauti su kalavijuočiais/. Brolius tai labai erzindavo, kad šie 

/žemaičiai/ pasidarė taip išdidūs. Ir jie sugalvojo padaryti karo žygį, kuris po pasita-

rimo ir buvo įvykdytas prieš Kretingą. Pats komturas ten išvyko su vidutiniu brolių 

būriu ir mikliaisiais ginklininkais, tai yra tikra teisybė. Jie atjojo prie pilies, kuri 

buvo vadinama Kretene /Kretinga/. Tiems, kurie buvo toje pilyje, buvo pikta, kad 

/kalavijuočiai/ drįsta taip arti pas juos atjoti. Jie /Kretingos žemaičiai/ ilgai nieko 

nebelaukė: įniršę pėsti ir raiti jie stipriai užpuolė brolių būrį. Broliai ėmė priešintis, 

bet netikėlių /žemaičių/ būrys buvo už juos stipresnis. Ką aš galiu dar daugiau apie 

tai papasakoti? Tada buvo užmuštas narsus karžygys, vardu Veltemas, kuris visada 

vyriškai kovodavo. Šalia jo gulėjo du nukauti broliai /kalavijuočiai/. Likusieji kentė-

jo didelį vargą, bet dangaus dievas jiems padėjo ir jie vėl parkeliavo į Klaipėdą. Jie 

/Klaipėdos broliai-kalavijuočiai/ prarado savo gerųjų ginklininkų dalį. Tegu dievas 

duoda jų sieloms laimę. Du broliai buvo paimti į nelaisvę. Apie jų likimą aš noriu 

čia papasakoti. Vienas iš jų buvo Klaipėdos komturas, kuris dėl jų /žemaičių/ nea-

pykantos nebeišliko gyvas, nes jie pasodino jį ant laužo. Antrasis, brolis Konradas  

Viršingas, taip pat jaunikaitis buvo vadinamas, paskui buvo išmainytas. 

Kai tas karo žygis taip buvo pasibaigęs, kaip aš čia esu papasakojęs, tie iš 

Kretenės /Kretingos/ pasidarė išdidūs. Jie kalbėjo: „Dabar to stipriojo medžio šaknys 

apačioje yra pakastos. Mes pabandysime tuo labiau ir kitiems primesti savo valią“. 

Broliai apie tai išgirdo, dėl to labai įniršo ir tuojau surengė karo žygį, kuriame dievo 

valia noromis dalyvavo visi, turčiai ir vargšai. Ir taip iškeliavo visos jų pajėgos. 

Apsvarsčius buvo /pakeliui/ palikti spąstai /kalavijuočių paslėpti kovotojai/ ir pa-

siųsti į priekį raiteliai, kurie atjojo prie tos pilies vartų, kuri buvo vadinama Kretene 

/Kretinga/. Kada apie tai sužinojo priešai /žemaičiai/, jie labai apsidžiaugė dėl brolių 

atvykimo. Šie juos /kalavijuočių raitelius/ visus nusivijo ligi tos vietos, kur buvo 

paslėpti brolių kovotojai, kurie netikėtai iššoko iš savo slėptuvių. kai jie tiek arti 

atvyko, jog pamatė tas slėptuves, jie skubėjo atgal į pilį. Broliai šoko juos vytis į 

Kretingos  pilies  tvirtovę,  kur  tie  nuožmieji svečiai išžudė visus savo šeimininkus.  
 

 

20 Čia ir kitose dokumento vietose vertėjas žemaičiais vadina Kretingos pilies įgulą, 

kurią iš tikrųjų sudarė kuršiai. Kuršiams sukilus, žemaičiai jiems aktyviai talkino, savo kariais 

sustiprino jų pilių įgulas, dalyvavo bendruose karo žygiuose.    
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Moterys ir vaikai kentėjo didelį vargą ir su kitais išvyko ten /į pražūtį/. Taip broliai 

atsilygino už tą laimikį, apie kurį jie buvo išgirdę /žemaičius/ besigiriant. Pas juos 

buvo atvykę tokie svečiai, kurių jie /žemaičiai/ mažą teturėjo malonumą. Visas jų 

turtas buvo išvežtas ten į Klaipėdą. Visi krikščionys buvo linksmi, kad dievas juos 

ten buvo pasiuntęs. Ir ta pilis /1263 m. pavasarį/ buvo sudeginta iš pat pamatų. 

 Netoli buvo ir kita pilis, vadinama Ampilė /Įpiltis/, kurios įgula taip pat pa-

teko į rūpesčius ir tuoj pabėgo į Lietuvą. Nuo to laiko juos buvo galima dažnai ma-

tyti prie Klaipėdos, kur jie vykdė įvairius niokojimus. Ir broliai buvo priversti stip-

riai nuo jų gintis iš visų pusių. Jie ten daug darbo turėjo su ietimis ir kovomis ir retai 

tegalėjo nuo to atsitraukti, nes jie turėjo savo buveinę ten netoli prie netikėlių; ir jei 

dievas savo jėga nebūtų prisidėjęs, tai jie ten nebūtų galėję pasilikti. jei reikėtų apra-

šyti, kokių nuostabių dalykų ten buvo atsitikę, tai reikėtų pasižvalgyti susirasti ver-

šio odą. Ir jei man reikėtų tai tiksliai išreikšti /papasakoti/, tai aš turėčiau gerai pa-

galvoti; mat jie yra padarę daug nuostabių dalykų skalvių žemėje, plėšdami ir degin-

dami ir gana dažnai lietuviams išguldę ne vieną narsų būrį kovotojų, kurių ne mielai 

tebuvo galima išsižadėti namie. Klaipėda ilgą laiką buvo niokojama ir ji vis dėlto 

dievo padedama išgyveno visus vargus, per kuriuos žuvo ne vienas karžygys. 

 

[Ich wil uch sagen von Kurlant, wie es den brudern gienc in hant. Mit ur-

louge was ir arbeit gros, durch got sie ckeine des verdros; die kuren hatten burge 

gnuc, bie wilen man sie darus sluc, das ir der kopf zu brochen wart. Man vur 

maniche herevart von der Dune zu Kurlant. Es gienc in dicke wol im hant; der 

kurtze wile man pflac in Kurlande manchen tac. Die Mimele was zu verre gelegen, 

got der muste ir selbe pflegen; in kam nicht helfe von Eistland. Spise wart dahin 

gesant, brudere, wapen unde pfert: sie kosten manchen marke wert. Mit vienden 

waren sie verlanden, die brachten vil dicke schaden; sie guldens in vil dicke wider. 

Sus gienc es uf unde nider, als das urlouge tut. Gelucke ist zu allen dingen gut; des 

hatten sie vil dicke ein teil: got gab in schaden und heil.   

In was ein burc gelegen bie uber guter milen dri; Kretenen was das hus 

genant. Vil dicke quamen sie gerant zur Mimele vor das burge tor; sperwechsel hiel-  

den sie da vor. Die brudere sere des verdros, das ir hochvart war so gros. Einer reise 

wart von in gedacht, die wart mit rate vollenbracht. Kein Kretenen stunt ir sin. Der 

kummentur selbe vur dahin mit bruderen eine gevuge schar und rische knechte, das 

ist war. Sie quamen vor die burc gerant, die Kretene was genent. Es was den von der 

burge leit, das man so nahen zu in reit. Nicht lenger wart von in gebiten: beide zu 

vus unde geriten quamen sie kreftic dar mit zorne uf der brudere schar. Die brudere 

satzten sich zu wer; in was zu starc der heiden her. Was sal ich mer da von sagen: da 

wart ein vromer helt geslagen, Weltemus der selbe hies; in manheit er sich vinden 

lies. Zwene brudere lagen bie im tot.die andern liden grose not; doch half in got von 

himele, das sie quamen zur Mimele. Sie verloren guter knechte ein teil, got der gebe 

irre sele heil. Zwene brudere viengen sie; ich wil sagen, wie es den ergie: der kum-

mentur der einer was, durch iren has er nicht genas: sie satzten in auf einen rost. Der 

ander der wart sint gelost, bruder Cunrat Wirschinc hies der selbe iungelinc. 
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Do die reise was ergan, als ich nu gesaget han, die von Kretenen waren 

stoltz; sie sprachen: „Nu ist dem starken holtz die wurtzele undene us gegraben. Wir 

mogen unsen willen haben mit den anderen deste bas“. Die brudere wol vernomen 

das; sie wurden grimmes mutes gar und mochten eine reise dar; beide arm und rich, 

durch got sie wuren willeclich. Ir macht was alle us geweget. Mit rate ein lage wart 

geleget; ir jegere schufen sie hin vor, die quamen vor das burge tor, die Kretenen 

was genant. Do das den vienden was bekant, sie waren der brudere kunfte vro; sie 

iageten algemeine do, bis sie in die lage ranten. Die brudere do sprancten. Do sie 

quamen so nahen, das sie die lage sahen, in was kegen der burge gach. Die brudere 

iageten in nach zu Kretenen in die vesten. Die ernsthaften gesten ir wirte slugen sie 

alle tot. Wib und kinder liden not; die giengen mit den andern hin. Sus gulden sie 

den gewin, den sie hetten vernommen.In waren sulche geste komen, der sie genus-

sen cleine. Ir gut algemeine vurte man zur Mimele do. die cristen waren alle vro; sie 

hatte got da hine gesant. Das hus wart in den grunt gebrant. 

Eine burc lac in nahen bie, die enwaren ouch nicht sorgen vrie; Ampille 

was sie genant. Sie vlohen davon alzuhant hine kegen Lettowen. Sint mochte man 

sie scheowen dicke vor der Mimele hern. Die brudere musten vaste wern sich an 

allen siten. Sperwechseln und striten, des wart vil von in getan; sie sint des selden 

noch erlan; sie sitzen vor der heidenschaft; entete got mit siner craft sie enmochten 

nicht bliben. Der es solde schriben, was da wunders ist geschen, der mochte sich wol 

umme sehen nach den kalbes huten. Solde ich es rechte duten, so muste ich gedank-

en han. Sie haben wunders vil getan zu Schalowe in dem lande mit roube unde mit 

brande; sie haben den Lettowen vil dicke abe gehowen etteliche stoltze schar, der 

man zu hus unsamfte enpar. Die Mimle ist lange zit gehert und hat sich doch ernert 

mit gotes hulfe in mancher not. Manich helt ist da gelegen tot.21] 

*** 

 

5 priedas. Kretingos ir Įpilties pilių sunaikinimo vadovaujant Livonijos 

ordino magistrui Verneriui fon Breithauzenui 1263 metais aprašymas 

1261 metais /Livonijos vokiečių ordino/ magistras buvo Werneris /von 

Breithausenas/. Jo laikais Lietuvos karalius Mindaugas atkrito nuo tikėjimo. Netru-

kus tas karalius iš savo valstybės išvijo brolius ir visus krikščionis. Magistras gi su 

saviškiais sugriovė Kurše dvi pilis, būtent, Kertenę /Kretingą/ ir Ampiltę /Įpiltį/, 

sudegindamas tas pilis ir ten surastuosius visus abiejų lyčių žmones. 

 

[Anno 1261 fuit frater Wernerus. Huius tempore Mindove Letwinorum a-

postatavit a fide. Porro idem rex fratres et omnes christianos a regno sua expulit. 

Magister vero cum suis destruxit in Coronia duo castra, scilicet Kertenen et Ampil-

ten, castris et hominibus utriusque sexus et omnibus ibidem inventis crematis usque 

ad solum.22 

 

 

                      21 Scriptores Rerum Livonicarum, T. I, S. 640–643; Ditleb von Alnpeke, Livlaendis-

che Reimchronik, 6951-7089.   
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6 priedas. Kuršo vyskupui Emundui priklausančio Klaipėdos malūno 

perleidimo 1290 metais mainais už dalį Įpilties pilies apygardos žemių Livoni-

jos ordino magistrui Baltazarui Holtei aktas 

Mes, teutonų namų brolių ordino brolis Emundas, Dievo malone Kuršo 

vyskupas, klebonas brolis Johannas, dekanas brolis Dierichas /Teodorikas/ ir to 

paties šventojo išpažinimo Kuršo bažnyčios visa kapitula, /siunčiame/ visiems šiuos 

raštus matysiantiems ir girdėsiantiesiems pasveikinimą Viešpatyje. Tegu visi, tiek 

dabartiniai, tiek būsimieji /žmonės/ žino, kad mes vieningu sutarimu, neverčiami, 

laisva valia atsisakome nuo visų teisių ir pajamų, kurios mums priklausė arba galėjo 

priklausyti šalia Klaipėdos pilies pastatytajame malūne; ir mes tą nuo visų ieškinių 

laisvą ir atleistą malūną perleidžiame Livonijos ir Kuršo žemių mūsų ordino magist-

rui broliui Haltui ir kitiems broliams, tačiau su tąja sąlyga, kad minėtieji mūsų ma-

gistras ir broliai už tas mūsų teises ir pajamas, kurios mums tame malūne priklausė 

arba galėjo priklausyti, mums ir mūsų bažnyčiai paskirs amžinai valdyti Impilties 

pilies srityje esančios žemės aštuonis unkus /arklus/ su visomis teisėmis ir įstaty-

mleidystėmis ir su laikinuoju ir ypatinguoju pelnu ir tame malūne nemokamai su-

mals mums ir mūsų bažnyčios kanauninkams reikalingus javus be jokio mokesčio 

arba saiko, kurį žmonės vadina mete, kol minėtoji bažnyčia nebus atskirta nuo mūsų 

ordino. O jei taip atsitiktų, kad ta bažnyčia būtų atskirta nuo mūsų minėtojo ordino ir 

ji būtų perleista ar perduota svetimiesiems, tada minėtosios bažnyčios malantieji 

turės sumokėti magistrui ir broliams aukščiau minėtąjį malimo mokestį, vis dėlto 

palikdami minėtajai bažnyčiai nurodytuosius aštuonis žemės unkus /arklus/. Be to, 

nei mes, nei mūsų palikuonys niekados nestatysime jokio malūno tos upės vagoje, 

kuri tą malūną varo tarp Dangės ir Nemuno /Kuršių marių/. Iš meilės ir nuoširdaus 

palankumo, kuriuos mes užtarnautai reiškiame minėtiesiems mūsų magistrui ir bro-

liams, kad jie būtų sušildyti dar didesnės meilės, kaip jie mus kad šildo, mes never-

čiami, laisvai, kaip aukščiau buvo pasakyta, atsisakome nuo visų pajamų ir mokes-

čių, kurie mums priklausė arba galėjo priklausyti tame sklype, kuriame dabar yra 

pastatytas tos pilies keturkampis mūras taip, kad ta pilis mūro išorinėje pusėje visur 

gautų aštuonių žingsnių plotą apėjimo keliui, paliekant mums ten nepaliestas visas 

kitas dabar priklausančias arba ateityje priklausysiančias teises. Tam dalykui amži-

nai atminti ir kad dėl jo ateityje nekiltų jokių abejojimų, mes įsakėme prie šio rašto 

pridėti savo ir savo bažnyčios antspaudus. Sudaryta ir paskelbta Rygoje 1290 Vieš-

paties metais, gegužės mėn. VII idose /gegužės mėn. 9 d./. 

[Frater Emundus, de ordine fratrum domus Theutonicae, Dei gratia episco-

pus, frater Iohannes, praepositus, totumque capitulum eiusdem s. professionis eccle-

siae Curoniensis, universis praesentium inspectoribus at auditoribus salutem in 

Domino. Noverint universi, tam praesentes, quam futuri, quod nos unanimi consen-

su, non coacti, voluntate libera, renunciamus omni iuri et actioni, quae nobis com-

petebant vel competere videbantur in molendino, sito iuxta castrum Memelenberg, 

ipsumque molendinum fratri Halt,  magistro,  et  confratribus  ordinis nostri terrarum  
                     

 

                         22 Scriptores Rerumn Prussicorum, T. II, S. 42–43; Hermani de Wartberge, Chroni-

con Livoniae, 6 B-7. 
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Livoniae et Curoniae, ab omni impetitione relinquimus liberum et solutum, ita 

tamen, quod pro iure nistro et impetitione, quae nobis in dicto molendino compete-

bant, vel competere videbantur, magistre et fratres nostri praedicti nobis et ecclesiae 

nostrae octo uncos terrae, sitos in castellatura Ampilten, cum omni iure et iurisdic-

tione, commodoque temporali et speciali, libere assignabunt ab ecclesia nostra per-

petuo possidendos, nobisque et ecclesiae nostrae canonicis pro necessitatibus expen-

sarum nostrarum, in domo nostra Mimele solummodo habendarum, gratis in eodem 

molendino molent, sine omni emolumento sive multro, quod vuldo mette dicitur, 

quamdiu ab ordine nostro alienata non fuerit ecclesia memorata. Si vero, quod absit, 

ecclesiam gipsam alienari contigerit ab ordine nostro praedicto at in extraneos com-

mutata fuerit seu translata, tum antedictum multrum a kolentibus persolvetur rema-

nentibus nichilominus dictis octo uncis ecclesiae praenotatae. Hoc adiecto, quod nos 

aut aliqui successorum nostrorum in alveo, ipsum molendinum depellente inter 

Dangam et Memelam, nullum umquam molendinum aliud construemus. Insuper ob 

dilectionem et favorem intimum, quibus praedictos magistrum et fratres nostros 

merito amplexamur, ut eo ampliori, prout nos fovent, foveant caritate, renunciamus 

non coacti, libere, sicut supra, omni impetitioni et actioni, quae nobis competebant 

vel competere videbantur in area, in qua nunc in quadrum situs est murus ipsius 

castri, ita quod ipsum castrum a muro exterius ad circuendum obtineat pro spatio 

viae undique acto passus, salvo nobis exceptis hiis praemissis in omnibus aliis iure 

nostro, quod nobis ibidem competit ad praesens vel competere poterit in futurum. In 

cuius rei perpetuam memoriam, ne in posterum super praemissis emergat aliqua 

materija quaetionis, sigilla nostra et ecclesiae nostrae praesentibus duximus appo-

nenda. Actum et datum in Riga, anno Domini MCCXC, VII. idus Maii.23] 

 

7 priedas. Kuršo vyskupijai priklausančių valdų Pamario, Ceklio, 

Duvzarės, Mėguvos ir Pilsoto žemėse 1291 m. sausio 6 d. dalybų aktas 

Mes, Klaipėdos komturas Gottfriedas ir ten pat vaitas Thitmaras, visiems šį 

raštą matysiantiems ir girdėsiantiems siunčiame pasveikinimą gyvojo Dievo Sūnuje. 

Visi, šį raštą matysiantieji tegu žino, kad mes, Kuršo bažnyčios pono vyskupo E-

mundo prašomi ir mūsų magistro brolio Halto įsakomi, pasiėmę su savimi su mumis 

Klaipėdoje gyvenančius, Kuršo bažnyčios įkurdintus savo brolius vokiečius ir tuos 

kuršius, kuriems yra žinomas žemių paskirstymas, vyskupui priklausančias žemes, 

būtent, tą žemę, kuri yra vadinama Bihavelancu /Pamariu/, Keklį, Duvzarę 

/Dvižarę/, Mėguvą ir Pilsotą, padalijome lygiai į tris dalis, kurių dvi atiteks vyskupui 

ir trečioji jo kanauninkams. Toje žemėje, kuri yra vadinama Bihavelancu, ši yra 

pirmoji dalis: Duvenekė ir Prūsiai su visais savo priklausiniai. Antroji dalis yra: 

Sinterė /Gintarė/, Zakė, Karklė ir Barta su savo priklausiniais. Ši yra trečioji dalis: 

Razgė, Avezė, Gultovė ir Perkūnkalvė, būtent, Livoje esanti sala, su visais jų prik-

lausiniais. Toje žemėje, kuri vadinsi Keklis, ši yra pirmoji dalis: Ilzė /Ilgis/, Kalna- 
 

 

23 Liv-, Esth- und Curlaendisches Urkundenbuch nebst Regesten, T. 1, S. 662–663, 

Nr. DXXXIII. 
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žemė, Renmtenė, Gelindėnai, Silkotė, Skulmžemė, Babrungas. Ši yra antroji dalis: 

Apušėnai, Notėnai, Luoba, Viešėtė, Spernes ir Pilenė /Papilė/ su visais savo priklau-

siniais. Ši yra trečioji dalis: Mosėdis, Duobėnai, Gesalai, Griežė ir Biržinėnai su 

visais savo priklausiniais. Tose žemėse, kurios vadinasi Duvzarė ir Mėguva, ši yra 

pirmoji dalis: Gaurenė /Gauris/, Velimenė /Velėnė/, Įpiltyje aštuonios unkos, kurios 

brolių buvo atiduotos vyskupijai kaip pakaitalas už Klaipėdos brolių malūną, ir pusė 

Precelės laukų su savo priklausiniais. Ši yra antroji dalis: antroji Precelės laukų pu-

sė, Matuva ir Vastė su savo priklausiniais. Ši yra trečioji dalis: Lokė /Lobė/ ir 

Dames su visais savo priklausiniais. Toje žemėje, kuri vadinasi Pilsotas, ši yra 

pirmoji dalis: nuo /Klaipėdos/ miesto gyvenimų keliu, kuriuo einama iš Poiso /Pešų/ 

pilies į Žardės pilį, iš tos Piltyno pusės į kryžium paženklintus medžius šalia kelio ir 

į kitus ten padarytus ženklus, nuo tų ženklų tiesiai einant aukštyn į kryžium 

paženklintus medžius šalia kelio, kuriuo einama į Oktę ir į kitus ten pat padarytus 

ženklus, nuo tų ženklų tiesiai per mišką iki Lassiten kryžium paženklintųjų medžių 

ir taip toliau į Žardės upę. Ši yra antroji dalis: keliu, kuriuo einama iš Poiso į Žardę, 

iki padarytųjų ženklų per upę, kuri vadinama Kretenė /Kretinga/, nuo tų ženklų 

tiesiai einant aukštyn į Oktės kalna. Ši yra trečioji dalis: keliu, kuriuo einama iš 

Poiso į Žardę, toliau Žardės upės, ligi šventojo medžio, kuris yra vadinamas Ousė 

Varpė, ir nuo to šventojo medžio ligi vadinamojo Galmino kalno papėdės ir taip 

sugrįžtant į Žardės upę. Šios yra minėtųjų žemių dalys, kurios atiteks Kuršo 

bažnyčios kanauninkams: toje žemėje, kuri vadinama Bihavelancas /Pamarys/: 

Razgė, Avezė, Gultovė ir Perkūnkalvė su visais jų priklausiniais. Toje žemėje, kuri 

vadinasi Keklis: Mosėdis, Duobėnai, Gesalai, Griežė ir Biržinėnai su visais savo 

priklausiniais. Tose žemėse, kurios vadinasi Duvzarė ir Mėguva: Lokė ir Dames su 

savo priklausiniais. Toje žemėje, kuri vadinasi Pilsotas: arčiau esančioji prie Poiso 

pilies dalis, kuri nusitęsia nuo miesto gyvenimų keliu, kuriuo einama į Žardę, nuo 

šios Piltyno pusės iki kryžium paženklintųjų medžių ir iki kitų ten padarytųjų 

ženklų; nuo jų tiesiai einant aukštyn į kryžium paženklintą medį šalia kelio, kuriuo 

einama į Oktę, ir į kitus ten esančius ženklus, nuo tų ženklų tiesiai per Lassiten 

mišką į kryžium paženklintus medžius, netoli nuo kelio, kuriuo iš Lassiten einama į 

Octę ir taip toliau į Žardės upę, kitas dvi minėtųjų žemių dalis palikus ponui 

vyskupui. Kas vyskupui atitenka iš Kretingos pilies srities, tai pasilieka nepadalyta. 

Trečioji Klaipėdos miesto dalis lieka nepadalyta. Žardės upelis lieka nepadalytas 

malūnams pastatyti ir užtvankoms padaryti. Didysis Oktės miškas bus bendras ponui 

vyskupui ir jo žmonėms, kanauninkams ir jų žmonėms kirsti malkoms ir medžioti. 

Tačiau ponas vyskupas savo dviejose dalyse ir kanauninkai savo trečiojoje 

dalyjekiek galėdami pasirūpins užvesti dirvas. Tai, kas yra šioje vadinamojo 

Galmino kalno ir pilies pusėje iki Nemuno /Minijos/ irk as atitenka vyskupijai, tai 

pasilieka nepadalyta. Ta žemė, kuri vadinasi Samentie /Lamenana/, kiek ji priklauso 

vyskupijai, paliks nepadalyta vyskupui ir kanauninkams. Kad šis padalijimas ir 

paskirstymas pasiliktų tvirtas ir stiprus, mes pasistengėme šį raštą patvirtinti mūsų 

antspaudomis ir miesto antspauda. Prie šio mūsų padalijimo ir paskirstymo dalyvavo 

tie,  kurių pavardės yra žemiau parašytos /aukščiau parašytos/,  būtent,  mūsų broliai,  
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maršalas, iždininkas ir miesto tarybos vyresnieji nariai, minėtosios Kuršo bažnyčios 

vasalai: Adolfas, Hervikas, Florekinas ir labai daug kuršių. Tai yra sudaryta 

Klaipėdos pilyje 1291 Viešpaties metais sausio mėn. idose /VIII idose/24. 

 

[Frater Gotfridus, commendator in Memela, et frater Thitmarus, ibidem ad-

vocatus, omnibus, praesens scriptum visuris et audituris, salutem in filio dei vivi. 

Noverint universi, presentem literam inspecturi, quod nos, ad petitionem domini 

Emundi, Curoniensis ecclesiae episcopi, et magistri nostri, fratris Halt, praeceptum 

assumptis nobis fratribus nostris Theutonicis, nobis in Memela commorantibus in-

feudatis ab ecclesia Curoniensi, et Curonibus, quibus terrarum constabat distinctio, 

terras, episcopatui pertinentes, scilicet terram, quae Bihavelanc dicitur, Ceclis, Dov-

zare, Megowe et Pilsaten, divisimus aequaliter in tres partes, quarum duae partes 

cedent episcopo et tertia pars ad canonicos suos pertinebit. In terra, que Bihavelanc 

dicitur, haec est prima pars: Duvenelicken et Prusse cum omnibus pertinentiis suis. 

Secunda pars est: Sintre /Gunte/, Sacke, Carkele et Bartha cum pertinentiis suis. 

Haec est tertia pars: Ratzge, Aveze, Gultowe et Percunecalve, scilicet insula in Liva-

sita cum omnibus pertinentiis eorundem. In terra, quae Ceclis dicitur, haec est prima 

pars: Ylze, Calneseme, Remtene, Zelende, Zelecoten, Zeculeseme, Bebrungis. Haec 

est secunda pars: Appusse, Natagie, Lobe, Vesete, Spernes et Pilene cum pertinentiis 

suis. Haec est tertia pars: Maysedis, Dobe, Zesele, Grese et Birsene cum omnibus 

pertinentis eorundem. In terris, quae Dovzare et Megowe dicuntur, haec est prima 

pars: Gaurenen, Velimen /Velienen/, octo unci in Ampillen, qui dati sunt a fratribus 

episcopatui in restaurationem molendini fratrum de Memela, et medietas agrorum in 

Prezele cum pertinentiis suis. Haec est secunda pars: alia medietas agrorum in 

Prezele, Matuwa et Waste cum pertinentiis suis. Hec est tertia pars: Loke /Lobe/ et 

Dames cum omnibus pertinentiis suis. In terra, quae Pilsaten dicitur, haec est prima 

pars: a mansis civitatis, via, quae itur de castro Poys ad castrum Sarden, ab illa parte 

Pelliten /Pellicen/ ad arbores cruce signatas iuxta viam et ad alia signa ibi facta, ab 

hiis signis directe ascendendo ad arborem cruce signatam iuxta viam, qua itur Octen, 

et ad alia signa posita ibidem, ab hiis signi directe per silvam ad arbores cruce signa-

tas Lassiten, non longe a via, qua itur Octen de Lassiten, et sic ulterius in rivum de 

Sarden. Haec est secunda pars: via, qua itur de Poys Sarden, usque ad signa, facta 

super rivum, qui vocatur Cretene, ab hiis signis directe ascendendo ad montem de 

Octen. Haec est tertia pars: via, qua itur de Poys ad Sarden, ultra rivum de Sarden, 

usque ad lignum sanctum, quod vocatur Ouse Warpe, et ab hoc ligno sancto usque 

ad pedem montis, dicti Galmene, et sic redeundo in rivum de Sarden. Istae sunt 

partes de terris praescriptis, quae cesserunt Curoniensis ecclesiae canonicis: in terra, 

qui dicitur Bihavelanc: Razge, Avese, Gulcowe et Percunecalve cum omnibus perti-

nentiis eorundem; in terra, qui Ceclis dicitur: Maysedis, Dobe, Zesele, Grese et 

Birsene cum omnibus pertinentiis suis; in terris, quae Duvzare et Megowe dicuntur: 

Loke et Dames cum pertinentiis suis;  in  terra,  quae  Pilsaten  dicitur,  pars  vicinior  
 

 

24 Sausio 6 d. 
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castro Poys, quae se extendit a mansis civitatis, via, qua itur Sarden, ab illa parte 

Pellicen, usque ad arbores cruce signatas et ad alia signa ibidem facta iuxta viam; ab 

his directe ascendendo ad arborem cruce signatam iuxta viam, qua itur Octen, et ad 

alia signa posita ibidem, ab hiis signis directe per silvam Lassiten ad arbores cruce 

signatas, non longe a via, qua itur versus Octen de Lassiten, et sic ulterius in rivum 

de Sarden, aliis duabus partibus de dictis terris domino episcopo reservatis. 

Quicquid de castellatura Creten episcopatui cedet, manet indivisum; tertia pars civi-

tatis in Memela indivisa; rivus de Sarden, ponendi molendina vel gurgustia facienda, 

manet indivisus. Magna silva de Octen erit communis domino episcopo et homini-

bus suis, canonicis et hominibus eorum ligna secare et venari. Si dominus episcopus 

faciet in suis duabus partibus agros et canonici in sua tertia parte, quatenus possint. 

Quicquid est ab illa parte montis et castri, dicti Galmene, usque ad Memelam 

/Meniam/, quod episcopatui cedet, manet indivisum. Terra, quae vocatus Samen-

tie/Lamenan/, quantum ad episcopum spectat, manet domino episcopo et canonicis 

indivisa. Ut haec divisio et ordinatio rata et firma permaneat, presentem litteram 

sigillis nostris et sigillo civitatis fecimus communiri. Huic divisioni ac ordinationi 

nostre presentes fuerunt, quorum nomina sunt subscripta /suprascripta/, videlicet 

fratres nostri marscalcus, camerarius et seniores, consules civitatis, vasalli praefatae 

Curoniensis ecclesiae, Adolphus, Herwicus, Florekinus, et Curones quam plures. 

Acta sunt haec in Memelborch, anno Domini MCCXCI, idus /VIII idus/ Ianuarii.25] 

*** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

25 Liv-, Esth- und Curlaendisches Urkundenbuch nebst Regesten, Reval, 1853, T. 1, 

S. 672–674, Nr. DXL. 

 

 

 



 

 

 

KRETINGOS KRAŠTO ISTORINĖS VIETOVĖS 

 

Aggemine – Akmenalės – Kašučiai 

 

Vokiečių tyrinėtojai Gertrūda ir Hansas Mortensenai Akmenės 

(Aggemine) vietovę lokalizavo Akmenalių kaime, netoli Akmenos upės iš-

takų.  

Lituanistas, istorikas Adolfas Nezabitauskas, versdamas iš lotynų į 

lietuvių kalbą 1253 m. balandžio 5 d. dokumentą, vietovardį sutapatino su 

Akmenos upe. Bet vėliau, kaip ir Mortensenai, susiejo su Akmenalėmis. 

Akivaizdu, kad istorinis Mėguvos žemės vietovardis Aggemine (Ak-

menė) ir Akmenalių kaimo vardas kilo iš hidronimo Akmena. Tačiau kitų 

duomenų, leidžiančių istorinį vietovardį sutapatinti su minimu kaimu, nėra. 

Didesnė tikimybė, kad Akmenės vietovė galėjusi būti į pietus nuo 

Akmenalių, taip pat prie Akmenos upės esančiame Kašučių kaime. Tai viena 

akmeningiausių rajono vietovių, kurios laukai sėte nusėti akmenimis.  

Tarp upės ir Kašučių ežero esančioje pakilumoje stūkso II–XIII am-

žių kapinynas. Netoli jo prie Akmenos yra senovės gyvenvietė, o abipus 

upės išliko kelios senovės žemdirbystės vietos, kurias ženklina akmenų 

krūsnys ir pylimai. 
Kašučių gynybinis įtvirtinimas26  

 

Ties Vaineikupio ir 

Akmenos santaka Kašučių miš-

ke yra apie 110 x 40 m dydžio 

ovalo plano aikštelė, kurią juo-

sia 4–5 m pločio, iki 0,6 m 

aukščio ir 260 m ilgio akmenų 

pylimas. Aptvaras primena Auksūdžio (Kretingos r.) ir Erslos (Skuodo r.) 

gynybinius įtvirtinimus, kurie laikomi piliakalniais. Tartu universiteto (Esti-

ja) prof. Valterio Lango nuomone, šis aptvaras primena Estijoje aptinkamus 

senovės gynybinius įtvirtinimus. 

Šalia aptvaro guli akmuo su dubenėliais. Kitas akmuo su dubeniu 

buvo rastas priešingame Akmenos krante.   

 
 

26 Julius Kanarskas, Senovės žemdirbystės vietų ir gynybos įtvirtinimų žvalgymo 

Klaipėdos, Kretingos ir Skuodo rajonuose 2008 metų ataskaita, KMMA, f. 4, b. 555, l. 12. 
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Cartine – Kartena  

 

Priešais Kartenos miestelį Minijos kairiajame krante stūkso piliakal-

nis, kuriame lokalizuojama 1253 metais minima Kartenos (Cartine) pilis.  

Jis įrengtas aukštai virš upės slėnio iškilusiame kyšulyje, kuris nuo 

aukštumos atskirtas dviem gynybiniais pylimais ir grioviais. Piliakalnio šlai-

tai statūs, iki 30 m aukščio, o viršutinė 6–7 m aukščio jų dalis labai stati, 

rūpestingai išlyginta. Vidinis pylimas plūktas iš molio mažiausiai per du 

kartus, ankstesnio pylimo viršuje išlikę daug degėsių ir anglių. 

 
Kartenos piliakalnio vaizdas iš 

ŠV pusės. Juliaus Kanarsko 

nuotr., 2013 m.  

 

Pilies aikštelė 48 x 40 

m dydžio. Joje stovėjo stulpi-

nės konstrukcijos stačiakam-

pio plano gyvenamosios ir 

gynybinės paskirties statiniai, 

kurių sienos buvusios apšiltin-

tos molio tinku. Juose rasta 

lipdytos ir apžiestos keramikos lygiu, brūkšniuotu ir grublėtų paviršiumi.  

Iš rytų, pietų ir vakarų pusių pilį juosė papėdės gyvenvietė. Joje sto-

vėjo antžeminių pastatai, kurių viduje buvo įrengti 73–95 cm skersmens, iki 

36–60 cm gylio į molio įžemį įkasti dubens pavidalo židiniai, skirti maistui 

gaminti ir patalpai šildyti. Gyvenvietėje rasta lipdytos keramikos lygiu ir 

grublėtu paviršiumi, molio tinklo, žalvarinių dirbinių, susilydžiusio švino, 

titnago nuoskalų, o židiniuose – pavienių degintinių kaulų. 

Archeologiniai duomenys leidžia teigti, kad Kartenos piliakalnis bu-

vo įrengtas apie VIII–IX amžių. Jo įtvirtinimai ir nemaža, apie 5 ha užimanti 

gyvenvietės teritorija liudija, kad XII–XIII amžiuje čia stovėjusi pilis turėjo 

būti svarbus Ceklio žemės gynybinis ir administracinis centras. 

Legenda pasakoja, kad piliakalnį supylę su švedais ir rusais kariavę 

žemaičiai, kurių karalius čia įsirengė pilį. Tų kovų metu atsiradęs ir Kartenos 

vardas. Esą kartą žemaičių pulti vienu metu atskubėjo net dvi kariuomenės – 

švedų ir rusų. Nesutardami, kam priklauso pirmumo teisė pulti pilį, jie Mini-

jos slėnyje susikovė tarpusavyje. Nuo pilies kuorų stebėdamas vingyje įsip-

lieskusį mūšį, žemaičių karalius sušukęs savo pavaldiniams: „Veizėkiet, karė 

tenaa!” („Žiūrėkite, karas tenai!“). Todėl vietovė vadinama Kartena. 
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Mirusiuosius karteniškiai laidojo kitapus upės, Minijos vingio tera-

soje, kurioje ir dabar veikia kapinės. Čia praeito šimtmečio pradžioje buvo 

randama įvairių dirbinių iš suardytų IX–XIII amžių degintinių kapų. 

 

Caukas – Kiokiai – Kveciai   

 

Kuršių praeities tyrinėtojai (Gertrūda ir Hansas Mortensenai, Vladas 

Žulkus) istorinę Kauko (Caukas) vietovę sieja su Kiokių kaimu, esančiu 

Klaipėdos rajone, į pietus nuo Liepynės. 

Kaime nėra archeologinių objektų, o artimiausi VIII–XIII amžių ka-

pinynai išliko Girkaliuose (Klaipėdos r.) ir Pryšmančiuose (Kretingos r.). 

Vokiškai kaimas vadinosi Kayken, Kecken, Kiaken. Vietovardis nėra 

labai senas, o atsirado iš asmenvardžio Kekys (arba Keikys). Detaliame 

XVIII amžiaus Klaipėdos-Kretingalės apylinkių gyvenviečių žemėlapyje 

(saugomas ir eksponuojamas Klaipėdos Mažosios Lietuvos muziejuje) šio 

vietovardžio Liepynės (Lindenhofo) apylinkėje nėra. Kecken ir Keyken 

kaimai pirmąkart sutinkami 1796–1802 metais Prūsijos ministro Frydricho 

Leopoldo fon Šrioterio iniciatyva sudarytuose Rytų Prūsijos žemėlapiuose. 

Alternatyvi vieta Kauko vietovei lokalizuoti yra Kretingos rajono 

Kvecių kaimo žemių ŠR pakraštyje. Čia, Tenžės upės kairiajame krante, tarp 

jos intakų Treinupio ir Kiaulupio, yra aukštuma, vadinama Kaukuru. Joje 

seniau buvo Kvecių pilkapynas (Katmilžiai), kuris 1974 metais sunaikintas.  

Kitapus Treinupio, prie Tenžės stūksančioje aukštumoje išliko kitas 

pilkapynas. Jį 1963 metais tyrinėjant, vieno pilkapio sampile buvo rastas 

degintinis XI–XII kapas. Kitą to paties laikmečio kapą inž. I. Jablonskis 

1980 metais aptiko aukštumos vakariniame šlaite. Pietiniame aukštumos 

šlaite yra senkapiai, vadinami Maro kapeliais.    

 

Cretyn (Creten, Kretenen, Kertenen) – Kretinga  

 

Kretingos pilies vietos ieškota gan ilgai. XIX a. pabaigoje – XX a. 

pradžioje Karaliaučiaus universiteto profesorius Adalbertas Becenbergeris ir 

latvių kalbininkas Augustas Bylenšteinas spėjo ją buvus prie Kretingalės.  

Vėliau ilgą laiką vyravo nuomonė, kad pilis stovėjusi ant Pilale va-

dinamos kalvos Kretingsodžio laukuose, prie senojo kelio į Rūdaičius. Ta-

čiau kultūrinio sluoksnio, gynybinių įtvirtinimų pėdsakų joje nepastebėta. Be  

to, kalva stūksojo gynybai nedėkingoje vietoje, toli nuo upės. 

Kraštotyrininkas I. Jablonskis istorinę Kretingos pilį lokalizavo Ėg-

liškių (Andulių)  piliakalnyje,  esančiame  tarp  Kretingos  ir  Kretingalės.  Ši  
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vietovė labiausiai atitinka 1263 metų dokumento nuorodą, kad Kretingos 

pilis buvo „per tris geras mylias“ nuo Klaipėdos pilies. To meto vokiška 

mylia siekė 10 km, todėl skaičiuojant nuo Klaipėdos pilies Kretingos pilis 

buvusi ties Bajorais, t. y., miesto pietiniame pakraštyje. 

Aplinkui Bajorus telkiasi Kretingos vardą turinčios ar turėjusios vie-

tovės. Tai buvęs Kretingos kaimas (išlikusi jo dalis dabar vadinama Kreting-

sodžiu), Kretingos miestas ir dvaras. Kretingalė seniau vadinta Kretinga 

(Crotingen), Naująja Kretinga (Neu-Crottingen), Vokiškąja Kretinga 

(Deutsch Crottingen), o Šlikiai – Bajoriškąja Kretinga (Adlig Crottingen).  

Čia koncentruojasi nemažai archeologijos paminklų: Šlažių ir Šlikių 

pilkapynai, Ėgliškių pilkapynas, kapinynas, senovės gyvenvietė, piliakalnis 

ir alkakalnis, Valėnų piliakalnis su papėdės gyvenviete. Jie liudija, kad nuo 

seniausių laikų šioje strategiškai svarbioje vietoje vyko aktyvus gyvenimas. 

Ėgliškių (Andulių) ir Valėnų piliakalniai stūkso kairiajame Dangės 

krante, atitolę vienas nuo kito per pusę kilometro. Turimi duomenys leidžia 

manyti, kad jie buvo įrengti skirtingu laiku, o X–XIII amžiais sudarė vienin-

gą gynybinę sistemą, kuri gynė tą pačią žmonių bendriją.  

 
Valėnų piliakalnis iš ŠV pusės. Vy-

tauto Daugudžio nuotr., 1966 m.27  

 

Pirmiausia, I tūkst. pir-

moje pusėje Dangės ir Babrūnės 

santakoje, priešais dabartinę Kre-

tingalę buvo įrengtas Valėnų 

piliakalnis. Jo aikštelė trikampė, 

70 m ilgio, iki 40 m pločio. Joje 

stovėjusią pilį nuo upių santakos saugojo gilus slėnis, o nuo aukštumos – 

gynybinis pylimas su medine užtvara.  

Šalia piliakalnio, tarp Babrūnės ir Degalo esančioje aukštumoje bu-

vusi papėdės gyvenvietė, apie kurią byloja randamas šlakas, keramika, gar-

gažės, pastatų židinių liekanos.   

Mirusiuosius bendruomenė laidojo už Degalo ir Šaltupio santakos į-

rengtame kapinyne. Šalia jo, aukštumos kyšulyje veikė alkakalnis, kurio vir- 

šūnėje buvęs Apierų (Aukų) akmuo su dubeniu. Alkos  pavadinamas – Per-

kūnkalnis, leidžia manyti, kad ji buvusi skirta pagonių dievui Perkūnui.  

            II tūkst. pradžioje tarp alkakalnio ir kapinyno, gynybai patogesnėje 

vietoje buvo įrengtas kitas – Ėgliškių (Andulių) piliakalnis. Nuo Danės, Šalt- 
 
 

                      27 Lietuvos istorijos instituto fototeka (toliau – LIIF), Nr. ng. 19224.  
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tupio ir Degalo santakos pilį saugojo klampūs slėniai, o nuo aukštumos – 

puslankio pavidalo pylimas. Kyšulio smaigalyje likęs alkakalnis nuo pilies 

buvo atskirtas 7–11 m gylio ir 40 m pločio griovio. 

 
Pilies aikštelė ovalo plano, 60 x 40 m dydžio. Joje išliko apie 30 cm 

storio archeologinis sluoksnis su grindinių liekanomis, lipdyta ir apžiesta 

keramika, pavieniais žalvariniais dirbiniais.  

Ją juosęs pylimas iš pradžių buvo 1,5 m aukščio, o jo viršuje stovėjo 

medinė gynybinė siena. Jai sudegus, paaukštintas iki 3–3,5 m ir 10 m pločio, 

o ant pylimo pastatyta medinė gynybinė siena, apjuosusi pilį iš visų pusių. 

Pilies bendruomenė tebegyveno tarp abiejų piliakalnių buvusioje pa-

pėdės gyvenvietėje. Į pilį gintis susirinkdavo tik priartėjus priešui. Manoma, 

kad Ėgliškių (Andulių) piliakalnis buvo pagrindinė Kretingos pilies apygar-

dos tvirtovė, o Valėnų piliakalnis tarnavo kaip sargybinė pilis, turėjusi pers-

pėti apie priešo artėjimą, pristabdyti jo puolimą.  

Anot prof. V. Žulkaus, Kretingos pilis dėl įtakos pajūryje konkuravo 

su Palanga, o XII–XIII amžiais buvo Mėguvos žemės  administracinis,  poli- 
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tinis ir gynybinis centras. Manoma, kad pilyje rezidavo Kretingos apygardos 

vyresnysis, o vėliau – Mėguvos žemės kunigaikščiai, kuriais, matyt, buvo 

1253 metais minimi Veltūnas, Reiginis, Tvertikis ir Saveidis. 

Kretingą vokiečiai valdė iki XV amžiaus. Melno taikos sutartimi 

perdavus Lietuvai dalį pajūrio žemių, nauja valstybinė siena Kretingos pilies 

apygardą ir jos gyventojus padalino pusiau. Abiejose pusėse kūrėsi naujos 

gyvenvietės, kurios išsaugojo senąjį vietovės vardą: Vokietijos pusėje – Ba-

joriškoji Kretinga (Šlikiai) ir Vokiškoji Kretinga (Kretingalė), o Lietuvoje – 

Kretingos kaimas, dvaras ir miestas. 

Piliavietė ilgai išliko vietos gyventojų atmintyje. XVIII amžiuje su-

darytame Kretingalės apylinkių žemėlapyje jos vietoje žymimas kalnas su 

kryžiumi viršūnėje. Vėlesniuose žemėlapiuose žymimas pylimas, kuris vadi-

namas Švedų įtvirtinimais (Schwedenschanze), Švedkalniu, Piltimi.  

   

Dupie – Dupulčiai  

 

Tradiciškai Dupijės (Dupie) vietovė lokalizuojama Dupulčių kaime, 

kuriame buvusios Dopulčio (Dupulčio) ištakos, dabar oficialiai vadinamos 

Pastauninku. Kaimo apylinkėse nėra archeologinių objektų, todėl istorinės 

Dupulčių-Dupie gyvenvietės pėdsakų reikėtų ieškoti upelio žemupyje, Kre-

tingos miesto teritorijoje. 

Miesto šiauriniame pakraštyje, prie dvaro ir Akmenos upės išliko X–

XIII amžių pagonių kapinės, žinomos Kretingos arba Padvarių kapinyno 

vardu. Kapinių kalvos pietine papėde pro dvarą teka upelis, kurį vietos gy-

ventojai taip pat vadina Dupulčiu. 

Istorinėje literatūroje minima, kad tiesinant XIX a. pabaigoje kelią iš 

dvaro į bažnyčią (dab. Vilniaus g.), kelio sankasai per Dopulčio (Pastaunin-

ko) upelio slėnį buvo nukastas šalia parapijos kapinių stūksojęs kalnas. 

1988 metais Kretingos Rotušės aikštėje archeologai aptiko pagonių 

alką su paleoastronominių stebėjimų vieta Saulės ir Mėnulio kalendoriams 

derinti. Dar toliau į pietus nuo jos, abipus Jauryklos upelio plyti senovės 

žemdirbystės laukai. 

Matome, kad 2,5 km ilgio ruože, kurio viduryje yra Dopulties upelio 

žemupys, išliko beveik pilnas archeologinis kompleksas: spėjama gyvenvie-

tės vieta (nukastasis kalnas), į pietus nuo jos esanti šventykla ir už pastaro-

sios plytintys žemdirbystės laukai. Šiauriniame komplekso pakraštyje yra 

laidojimo vieta. 

Istorinė Kretinga lokalizuojama į pietus nuo miesto, Ėgliškių (Andu-

lių) piliakalnyje. Todėl šį kompleksą reikėtų priskirti Dupie  –  Dupulčių vie- 
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tovei, kuri besiplečiant miestui buvo nustumta prie Dopulčio upelio ištakų.                 

 

Duzene – Kačaičiai  

 

1253 metais minima Ducenė (Duzene) iki šiol buvo tapatinama su 

Akmenės rajono Dusų kaimu. Tačiau naujausi istoriko Tomo Baranausko ir 

tautosakos tyrinėtojo Povilo Krikščiūno tyrimai leidžia šį vietovardį lokali-

zuoti Kretingos rajone28. 

Susisteminus Kartenos valsčiaus mikrotoponimus, Kačaičių kaime 

buvo užfiksuotas vietovardis Ducinė (tarmiškai – Doce‘ne), esantis abipus 

Minijos kairiojo intako Didžiosios Kartenalės upelio. 

 
Kačaičių piliakalnis. Rimanto 

Kraujalio nuotr., 2004 m. 

 

Į pietvakarius nuo jo, 

Didžiosios ir Mažosios Kar-

tenalių santakoje stūkso Ka-

čaičių piliakalnis. Jis įrengtas 

gamtinių kliūčių gerai apsau-

gotoje vietoje. Šlaitai statūs, 

iki 22 m aukščio. Aikštelė 

trikampė, didžioji jos dalis 

nuplauta Mažosios Kartenalės, o išlikusi dalis 30 m ilgio ir 14 m pločio. 

Aikštelėje aptiktas iki 35–40 cm storio archeologinis sluoksnis su sudegusių 

pastatų liekanomis bei lipdyta keramika lygiu paviršiumi. 

Aikštelės pietiniame krašte supiltas tiesus, 2,2 m aukščio pylimas su 

gynybiniu grioviu. Pylimo pagrindas išgrįstas akmenimis. Pjūvyje išsiskiria 

3 degėsių ir perdegusio molio sluoksniai. Jie liudija, kad pilis mažiausiai tris 

kartus buvo sudeginta ir vėl atstatyta. Ją atstatant, pylimas buvo paaukština-

mas, o jo viršuje statomos naujos medinės gynybinės užtvaros. 

Už pylimo buvo įrengtas 23 x 10 m dydžio priešpilnis. Jį nuo aukš- 

tumos saugo 4,5 m aukščio puslankio pavidalo pylimas, priešais kurį iškas-

tas 2 m gylio griovys. Į pietus nuo priešpilnio driekėsi papėdės gyvenvietė.  

Piliakalnis datuojamas I tūkst. pabaiga – II tūkst. pradžia.  

Į šiaurės rytus nuo piliakalnio, prie Didžiosios Kartenalės  stūkso ak-  
 

 

28 Tomas Baranauskas, Kartenos ir kuršių pilys prie Minijos – vakarinis Ceklio že-

mės pasienis, Kartena (Kartenos valsčius), Vilnius: Versmė (ruošiamos išleisti monografijos 

maketas). 
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muo, vadinamas Didžiuoju, Ypatinguoju kūliu. Pasak padavimų, prie ak-

mens seniau buvo atliekamos pagoniškos apeigos. 

Apie 1,5 km į šiaurės rytus nuo piliakalnio, netoli Ducinės lauko yra 

karjero smarkiai apnaikintas Kačaičių kapinynas. Kasant žvyrą jame buvo 

randama įvairių geležinių ietigalių, žalvarinių vytinių antkaklių, apyrankių, 

žiedų ir kitų archeologinių radinių, datuojamų IX–XIII amžiais.   

 

Dwiristis (Duwirstene) – Virkštininkai (Vydmantai) 

 

Kalbininkai ir istorikai Dvirisčio (Dwiristis) vietovę lokalizuoja 

Virkštininkų kaime, kurio žemėje dabar yra Vydmantai. 

1258 metais vietovė vadinama Duwirstene ir įvardijama kaip pilies 

apygarda. Šiandien dar nežinoma, kur galėjo stovėti ši pilis. Strategiškai 

tinkamiausia jai vieta – Rąžės kairiajame krante esanti kalva, kurioje įreng-

tos evangelikų liuteronų kapinės. Nemaža kalvos dalis sunaikinta kasant 

žvyrą, todėl apie pirminę jos išvaizdą ir dydį duomenų neturime. 

Kitapus upelio esančiame lauke 2000 

metais buvo rasta pasaginė segė zoomorfiniais 

galais, kuri datuotina XI–XIII amžiais. 

 
Vydmantų laukuose 2000 m. rasta pasaginė segė 

zoomorfiniais galais. Dail. Inga Piluckienė.   

 

Manoma, kad istorinės Dwiristis 

(Duwirstene) vietovės gyventojai buvo laido-

jami Vydmantų paribyje esančiame Kiauleikių 

VIII–XIII amžių kapinyne – Kirminų kalne. 

 

Embare – Imbarė  

 

Imbarė – labiausiai išgarsinta ir plačiausiai žinoma Kretingos rajono 

vietovė. Jos garbingą praeitį mena tarp Salantų ir Kalnalio, prie Salanto upės 

stūksantis piliakalnis su priešpiliu, didžiule papėdės gyvenviete, alkvietėmis 

ir kapinynu. Būtent, šioje vietoje stovėjo 1253 metais minima Imbarės 

(Embare) pilis. 

Piliakalnis įrengtas aukštumos kyšulio smaigalyje, iš 3 pusių apjuos-

tas gilaus Salanto ir Pilsupio santakos slėnio, šiaurėje ribojasi su priešpiliu. 

Pilies aikštelė trikampė, 20 x 35 m dydžio, apjuosta 1,5–1,8 m aukščio ir 10–

20 m pločio pylimo. 
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Į šiaurę nuo aikštelės prasideda priešpilis. Jis trapecijos plano, 56 x 

40 m dydžio, apjuostas pylimo, kuris aukščiausias šiaurės krašte – 4,5 m 

aukščio ir 25 m pločio. Į Š-ŠR nuo jo buvo supilti dar 2 gynybiniai pylimai, 

o priešais juos iškasti grioviai. Priešpilio pietų pakraštyje išliko 6 x 8 m dy-

džio šaltiniuotas vandens telkinys. 

Piliakalnį supo papėdės gyvenvietė, kurios vakarinė dalis buvo įsi-

kūrusi Salanto slėnyje, o likusi – abipus Pilsupio, iš ŠR, R ir PR piliakalnį 

juosiančiose aukštumose.  

Salanto slėnyje esanti žemutinė papėdės gyvenvietė apima 4 ha plo-

tą. Joje, piliakalnio pietvakarinėje papėdėje buvo alkvietė, kurią tebeženklina 

iš žemės kyšantis akmuo nulygintu paviršiumi. Aukštutinė papėdės gyven-

vietė plytėjo aukštumoje, o jos teritorija apima 6 ha plotą. Joje buvusi įreng- 

ta kita alkvietė. 

Į pietus nuo aukštutinės gyvenvietės plytėjo kapinynas. 

Imbarės piliakalnio kompleksas datuojamas I tūkst. iki Kr. pirmąja 

puse – XIII a. antrąja puse. 

Ankstyviausiai buvo apgyvendinta prie Salanto upės esanti žemutinė  
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papėdės gyvenvietė. Joje stovėjo stačiakampiai stulpinės konstrukcijos pas-

tatai, kurių sienos buvo išpintos virbais ir šilumai palaikyti apkrėstos moliu. 

Patalpas šildė apvaliose duobėse įrengti židiniai, naudoti ir maisto gamybai.  

I tūkst. iki Kr. bendruomenė persikėlė į Salanto ir Pilsupio santakoje 

esantį aukštumos kyšulį, kuriame įsirengė piliakalnį. Jį juosė gynybinė siena, 

kurią sudarė dvi lygiagrečios į žemę sukaltų stulpų eilės, tarpai tarp kurių 

buvo užpildyti horizontaliais rąstais ir apkrėsti moliu. Palei sieną kiemo pak-

raštyje stovėjo ilgi antžeminiai stulpinės konstrukcijos pastatai.  

III amžiuje dalis gyventojų grįžo prie Salanto, o kiti įsikūrė už Pil-

supio esančioje aukštumoje. Piliakalnyje buvo įrengta šventykla: pilies kie-

mo pakraštyje akmenimis išgrįsta pusiau apskrita 2 m pločio aikštelė, ties 

kurios viduriu stovėjo medinis stulpas – dievybės simbolis. 

V–VI amžiais piliakalnis tapo apylinkėje įsikūrusių teritorinių žem-

dirbių bendruomenių gynybine pilimi, į kurią žmonės subėgdavo gintis artė-

jant priešui. VI–VII amžiais ji buvo stiprinama: atnaujintos gynybinės užtva-

ros, į šiaurę nuo pilies pastatytas įtvirtintas priešpilis, kurį nuo aukštumos 

saugojo akmenimis sutvirtintas 2 m aukščio pylimas su 2 m pločio dviguba 

medine gynybine  siena bei pylimo papėdėje iškastas gilus griovys. 

 
XIII a. Imbarės pilies 

vaizdas nuo Salanto upės. 

Architekto Sigito Lasa-

vicko rekonstrukcija 

 

 

 

I tūkst. pabaigoje – II tūkst. pradžioje pilis buvo dar labiau įtvirtinta, 

pylimai praplatinti ir paaukštinti. Didysis priešpilio pylimas išplėstas iki 25 

m pločio ir 5 m aukščio, o tarp jo ir aukštumos iškasti 3 gilūs grioviai ir su-

pilti dar 2 pylimai su gynybinėmis užtvaromis. Pilį apjuosė 2 m pločio dvi-

guba medinė gynybinė siena su kuorais. Priešpilyje buvo iškastas šulinys, 

kurio vanduo gelbėdavo pilies gynėjus priešui apgulus tvirtovę.  

Papėdės gyvenvietėje IX–XIII amžiais stovėjo rentiniai, 4 x 4 m dy-

džio pastatai, kuriuos šildė iš akmenų sukrautos apie 1 m2 dydžio krosnys.   

Imbarė buvo svarbi Ceklio žemės vakarinių sienų gynybinė pilis, 

apygardos kunigaikščio rezidencija. 1252 metais pilį užėmė Livonijos ordino 

kryžiuočiai. Jų bandymus apkrikštyti Imbarės pilies gyventojus mena aukš-

tutinės ir žemutinės papėdės gyvenviečių šventviečių apeiginių akmenų pa-

dėtis. Jie buvo rasti duobėse, gulintys apeigoms naudota duobėtąja ar gludin- 
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ta plokštuma į apačią. Tai rodo, kad naikinant pagonių šventyklas, apeiginiai 

akmenys buvo apverčiami ir užkasami šalia iškastose duobėse.  

Vietovės senovę mena ne tik archeologijos paminklai, tačiau ir apie 

juos pasakojamos legendos, padavimai ir pasakojimai.  

Viena gražiausių legendų mena, kad piliakalnyje seniau stovėjo ga-

linga pilis, kurios valdovo dukra pamilo belaisvį kryžiuotį ir padėjo jam pa-

bėgti. Už tai motina ją užkeikė (žem. inbarė, įbarė) vienatvėje amžius gyven-

ti išmirusioje ir pašaliečiui nematomoje pilyje. Tik retsykiais pilis išnirdavo 

iš miglos, o užkeiktoji mergina nuo kuorų tyliai dainuodavo prašydama iš-

gelbėti nuo užkeikimo. Girdėdami jos dainą, žmonės merginą pradėjo vadin-

ti Inbare. Sykį atsirado drąsus smuikininkas Puika, kuris drįso užeiti į užbur-

tą pilį ir pamilti jos valdovę. Prisiekęs amžinai mylėti, Inbarę jis išvadavo 

nuo užkeikimo, tačiau neturėjo teisės bendrauti su aplinkiniais. Sykį jam 

ėmus smuikuoti prie piliakalnio susirinkusiam jaunimui, pilis prasmego, o 

kalne liko žiojėti vien tik gili duobė. Nuo to laiko žmonės piliavietę ir apy-

linkę ėmė vadinti gražiosios pilies valdovės vardu Inbare (Imbare). 

Kitas padavimas pasakoja, kad piliakalnyje įsitvirtino švedų kariuo-

menės būrys, kuriam vadovavo du broliai. Jie apjuosė kalną pylimu, pasista-

tė pilį ir daug metų joje gyveno. Broliai iš karo žygių parsigabendavo daug 

grobio, greitai smarkiai praturtėjo, supylė skersai kalno naują pylimą, atsit-

verdami vienas nuo kito ir pilį pasidalindami pusiau. Sykį vyresnysis brolis 

sumanė užgrobti jaunėlio turtus, išvijo iš pilies jo karius, o jį patį užmušė. 

Kai su užgrobtais turtais brolžudys peržengė pilį skyrusį pylimą, žemė prasi-

vėrė ir prarijo jį drauge su turtais ir kariais. Esą, toje vietoje ir šiandien įdu-

boje telkšo vanduo. 

 

Empilte (Ampille, Ampillen, Ampilten) – Impiltis (Įpiltis)  

 

Senosios ir Naujosios Įpilties kaimuose išliko vienas iš didžiausių 

Vakarų Lietuvoje archeologinis kompleksas, kurį sudaro 3 piliakalniai, alka-

kalnis, keletas senovės gyvenviečių, apeiginių akmenų ir pagonių kapinynų. 

Šiame komplekse lokalizuojama 1253–1291 metais Livonijos ordino ir Kur-

šo vyskupystės dokumentuose minima Impilties (Empilte, Ampilten, Ampille, 

Ampillen) pilis.  

Įspūdingiausiai šiame komplekse atrodo užtvenkto Įpilties upelio de-

šiniajame krante, netoli santakos su Šventąja stūksantis vienas didžiausių 

Vakarų Lietuvoje piliakalnis. Jo aikštelė ovalo plano, 60 x 40 m dydžio, ap-

juosta iki 8–10 m aukščio ir 36–40 m pločio gynybinio pylimo. Piliakalnį 

1933–1934 metais tyrinėjo Vytauto Didžiojo karo muziejaus vadovas,  gene- 

 
38 

rolas Vladas Nagevičius. Tyrimais domėjosi ir Sen. Įpiltyje apsilankė vals-

tybės prezidentas Antanas Smetona, kiti garbingi svečiai. V. Nagevičius 

nustatė, kad piliakalnis įrengtas I tūkst. pradžioje ir naudotas iki XIII a. II 

pusės.  
 

Sen. Įpilties piliakalnis – istori-

nės Impilties pilies vieta.  

 

Į šiaurę nuo piliakal-

nio, 5 ha dydžio plote, tarp 

Šventosios ir Graistupio upių 

plytėjo papėdės gyvenvietė. 

Legenda mena čia stovėjus 

Rimkiškių miestą. Esą, prie-

šams jį sudeginus, išlikę gy-

ventojai kitapus Įpilties upelio 

įkūrė Sen. Įpilties kaimą.  

Šventosios, Graistupio ir Įpilties upių pakrantėse aptinkami IX–XIII 

amžių archeologiniai radiniai liudija, kad senovės gyvenvietę supo keli ka-

pinynai. 

Papėdės gyvenvietės pakraštyje, Graistupio šlaite stūkso su pagonių 

kultu siejamas Aukuro akmuo. Iš po akmens išteka šaltinis, kuriam nuo seno 

priskiriama gydomoji galia. Jo vandeniu plaunamos akys, ausys, veidas, 

keliai. Taip pat jis buvo geriamas. Norint pasveikti, reikėję į šaltinį įmesti 

monetą ir pasimelsti.  
 

Piliakalnis – Marijos kalnelis. 

Vaizdas iš ŠV pusės. Juozo 

Mickevičiaus nuotr., 1960 m.  
 

Kitapus Graistu-

pio, santakoje su Įpiltimi  

stūksančiame aukštumos 

kyšulyje išliko kitas pilia-

kalnis, vadinamas Pilale, o dažniausiai – Marijos kalneliu. Jo aikštelė tri-

kampė, 27 m ilgio šiaurės rytų – pietvakarių kryptimi ir 26 m pločio, nuo 

aukštumos atskirta tiesaus, 30 m ilgio, 15 m pločio ir 0,5 m aukščio pylimo. 

Už jo aptikta senovės gyvenvietei būdingų radinių.  

Pasak padavimo, seniau jame augusi didelė epušė. Sykį praeiviai po 

ja pamatė baltai vilkinčią moterį,  kurią palaikė Švč. Mergele Marija. Nuo to  
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laiko piliakalnis vadinamas Marijos kalneliu.  
 

Piliakalnio – Karių, Karo kalno planas. 

Inž. Ignas Jablonskis, 1987 m. 

 

Komplekso šiaurės vakari-

niame pakraštyje, Šventosios kairia-

jame krante stūkso dar vienas pilia-

kalnis – Karo, Karių kalnas. Jo aikšte-

lė trikampė, 30 m ilgio šiaurės – pietų 

kryptimi ir 30 m pločio, nuo aukštu-

mos atskirta 30 m ilgio, 1,2–1,6 m 

aukščio ir 12 m pločio pylimo. Į šiau-

rę nuo jo prasideda priešpilis, kurio 

aikštelė trapecinė, 37 m ilgio šiaurės – 

pietų kryptimi ir nuo 34 m pločio pietiniame, iki 55 m – šiauriniame gale, 

kuriame supiltas lenktas 60 m ilgio, 2 m aukščio, 14,5 m pločio pylimas. 

Komplekso šiaurės rytiniame pakraštyje, ties Įpilties ir Alkupio san-

taka stūkso kalva, vadinama Alkos kalnu. Manoma, kad čia buvusi pagonių 

šventykla, kurioje degusi amžinoji ugnis, buvusios aukojamos aukos die-

vams, gyvenę žyniai. Šiandien kalvos viršūnėje stovi medinė koplyčia, šalia 

kurios pastatyta keletas koplytėlių ir kryžių. Vietos gyventojai ant kalno ren-

kasi Sekminių antrą dieną gegužinių pamaldų, giedoti Marijos litaniją. Se-

niau susirgę niežais ar kitomis nesunkiomis ligomis, žmonės apeidavo kop-

lyčią keliais, paaukodavo smulkių pinigų ir pasimelsdavo.   

Pasakojama, kad šalia alkakalnio senovėje stovėjęs „šventasis mies-

tas“. Gal būt tai šiaurinėje kalvos papėdėje aptikta I tūkst. – II tūkst. pradžios 

senovės gyvenvietė. 

Į pietus nuo Alkos kalno, Įpilties upelio dešiniojo kranto slėnyje ky-

šo 8,5 x 6,5 m dydžio plokščias akmuo, vadinamas Daubos, Pirties, Laumės 

kūliu. Pasakojama, kad akmuo – suakmenėjusi laumės pėda. Esą, seniau ant 

jo stovėjusi pirtis, kurioje po ūkio darbų perdavosi ūkininkai ir jų samdiniai.  

Impilties pilis VIII–XIII amžiais buvo svarbi kuršių tvirtovė, Duvza-

rės žemės gynybinis centras. 

1253 metais pilį užėmė Livonijos ordino kryžiuočiai. Prasidėjus kur-

šių sukilimui, ji tapo viena pagrindinių sukilėlių tvirtovių. 1263 metais kry-

žiuočiai surengė prieš Impiltį kryžiaus žygį. Po nelygios kovos pilies įgula 

pasitraukė į Lietuvą, o pilyje likusius žmones kryžiuočiai sudegino.  

Nuo to laiko Impiltis  nebevaidino  žymesnio  vaidmens,  nors  užka- 

 
40 

riautojų dokumentuose minima dar porą kartų: 1290 m. gegužės 9 d. Livoni-

jos ordino magistras mainais už Klaipėdos malūną savo dalį Impilties pilies 

žemės atidavė Kuršo vyskupijai, o 1291 m. sausio 6 d. du trečdaliai vyskupi-

jai priklausančios Impilties pilies apygardos žemės buvo palikta Kuršo vys-

kupui Emundui, o likęs trečdalis atiteko kapitulos kanauninkams.  

 

Lasdine – Lazdininkai  

 

1253 metais paminėta Mėguvos žemėje buvusi Lazdynės (Lasdine) 

vietovė nesunkiai lokalizuojama Lazdininkų kaime. Archeologijos duome-

nys liudija, kad žmonės jame gyvena daugiau kaip 2000 metų, t. y., nuo I 

tūkst. iki Kr. vidurio.  

Lazdininkų senovę mena Darbos 

upės kairiajame krante stūksanti Kalna-

laukio kalva, kurioje buvo aptiktas anks-

tyvųjų metalų laikotarpio priešistorinės 

gyvenvietės archeologinis sluoksnis su 

stulpinės konstrukcijos pastatų stulpa-

vietėmis, židiniais, ūkinės ir apeiginės 

paskirties duobėmis, akmenų konstrukci-

jomis ir pavieniais radiniais. 

 
Lazdininkų kapinyno radiniai. Prano Bale-

niūno nuotr., 1940 m.29 
 

Nuo II iki XIII amžių kalvoje veikė kapinynas. II–V amžiais miru-

sieji laidoti nesudeginti, o kapai buvo apjuosiami tarpusavyje besijungian-

čiais apskritimo, ovalo arba pailgo keturkampio formos akmenų vainikais. 

V–VI amžiais tradicija apjuosti kapą akmenimis išnyko. VII amžiuje atsira-

do mirusiųjų deginimo paprotys, kuris išplito nuo X–XI amžiaus. Dalis 

ankstyvųjų degintinių kapų buvo įrengta pagal griautinio laidojimo tradici-

jas, o vėliau įkapės buvo laužytos ar degintos kartu su mirusiuoju.  

Kapinyno medžiaga leidžia teigti, kad Lazdininkuose gyveno gerai  

ginkluotų karių bendruomenė, palaikiusi glaudžius prekybinius ryšius su 

kaimyninėmis bendruomenėmis ir gentimis. 

IX–XIII amžių Lazdynės-Lazdininkų bendruomenės gyvenvietės 

vieta kol kas nenustatyta. Spėjama, kad ji galėjusi būti kitame Darbos krante, 

Mažučių dvarvietės vietoje.  
 

 

29 LIIF, Nr. ng. 224. 
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Maycinele – Kurmaičiai 

 

Maicinėlės  (Maycinele) vietovę Gertrūda ir Hansas Mortensenai 

buvo linkę lokalizuoti Kurmaičių kaime. Šios tradicijos vokiečių tyrinėtojai 

prisilaiko ir šiandien. 

Archeologiniai duomenys rodo, kad pirmieji gyventojai kaime apsi-

gyveno neolite. Gausi bendruomenė čia gyveno I tūkst. iki Kr. antroje pusėje 

– I tūkst. po Kr. pirmoje pusėje. Ją mena išlikę pilkapiai, kapinynas ir pilia-

kalnis, kuriame taip pat veikė alkvietė. 

Vėlesnio laikotarpio archeologinių paminklų kaime neaptikta. Reikia 

manyti, kad priešistorinė Kurmaičių bendruomenė dėl nežinomų priežasčių 

senąją gyvenvietę apleido ir persikėlė šiauriau, link Akmenos ir Skroblupio 

santakos, į dabartinių Genčų teritoriją.  

Genčuose yra žinomi du – II–XIII ir IX–XIII amžių kapinynai. Jiedu 

įrengti dešiniajame Akmenos krante, netoli vienas kito, abipus Kunigupio 

upelio.   

Prof. V. Žulkus Maicinėlę, kurią vadina Maitinite, lokalizuoja tarp 

Kretingalės ir Girkalių.  

 

Nebarge –Negarba 

 

Negarbos kaime šalia Rūdaičių prie Tenžės upės stūkso vienas įspū-

dingiausių Vakarų Lietuvos piliakalnių, vietos žmonių vadinamas Nagarbos 

(Negarbos) kalnu arba Bliūdkalniu. 

Jis įrengtas Tenžės ir bevardžio upelio santakon įsiterpiančiame 47–

50 m skersmens aukštumos kyšulyje, kurį ratu juosia pylimas. Vakaruose ir 

šiaurėje nuo aukštumos 140 m ilgio pylimo dalis yra 7 m aukščio nuo lauko 

ir 6 m pločio viršuje. Likusi 100 m pylimo dalis iš rytų ir pietų nuo upės 

slėnio apie 2,2 m aukščio nuo aikštelės ir 13 m išorėje. Aikštelės rytinė dalis 

šaltiniuota. Čia buvęs šulinys, aprūpindavęs vandeniu gyventojus.  

Į vakarus ir šiaurę nuo piliakalnio 3 ha plote yra papėdės gyvenvietė, 

o kitapus bevardžio upelio – kapinynas. 

Papėdės gyvenvietėje aptiktas iki 76 cm storio kultūrinis sluoksnis, 

kuriame randama židinių liekanų, lipdytos, apžiestos  ir žiestos keramikos, 

smiltainio akmens galąstuvų ir kitų archeologinių dirbinių. 

Manoma, kad Negarbos piliakalnis IX–XIII amžiais buvo svarbus 

Mėguvos žemės gynybinis centras, o ant jo stovėjo 1253 metais minia Ne-

garbos (Nebarge) pilis.  

Negarbos piliakalnio įtvirtinimai labai primena Sen. Įpilties piliakal- 
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nį (Impilties piliavietę). 

Galingo pylimo apjuosta kalva nuo seno traukė vietos gyventojų 

dėmesį, žadino jų smalsumą. Dėl dubenį (žem. bliūdą) primenančios formos, 

kalva buvo praminta Bliūdkalniu, apie ją kūrė ir pasakojo įvairius padavimus 

ir legendas. 
 

Negarbos piliakalnio vaizdas iš 

vakarų pusės. Vytauto Daugu-

džio nuotr., 1966 m.30 

 

Vienas iš padavimų 

mena, kad kalne stovėjusi 

žemaičių pilis. Sykį ją užėmę 

gudai (rusai). Neįstengdami 

atsiimti pilies, žemaičiai pra-

šė dievo Perkūno, kad šis 

nutrenktų „gudą, kaip šunį rudą“. Perkūnas išklausęs prašymą ir sviedęs į 

pilį žaibus, kurie sugriovė joje stovėjusius mūrinius bokštus, o pilis prasme-

gusi kartu su gudais skradžiai žemės.    

Tarpukaryje Negarbos vardu buvo vadinamas Dimitravo (Tarvydų) 

šaulių būrys, kuris prižiūrėjo ir tvarkė piliakalnį, rengė jame gegužines, mi-

nėdavo valstybines šventes. 

 

Pomenie – Mišučiai (Nausodis)  

 

1253 metais minimą Paminijės (Pomenie) pilies apygardą Gertrūda 

ir Hansas Mortensenai lokalizavo Mišučių kaime. Šį jų pasirinkimą lėmė tai, 

kad kaimo žemėje buvo piliakalnis, o šalia Mišučių esantys Žadeikių, Rubu-

lių ir Šašaičių kaimai sudarė Kretingos valsčiaus Paminijės vaitiją (patys 

Mišučiai priklausė Kartenos valsčiaus Gudų vaitijai).  

Šios nuomonės linkęs laikytis ir istorikas Tomas Baranauskas, nors  

alternatyvą istorinės Paminijės piliai jis mato Martynaičių piliakalnyje31.  

Mišučių piliakalnis buvo to paties vardo dvaro žemėje, o šiuo metu 

yra Nausodžio kaimo teritorijoje, todėl dažnai vadinamas Nausodžio pilia-

kalniu.  

Jis  įrengtas  kairiajame  Minijos  upės krante, jos santakos su bevar- 
 

 

 

30 LIIF, Nr. ng. 19221. 
31 Tomas Baranauskas, Kartenos ir kuršių pilys prie Minijos – vakarinis Ceklio že-

mės pasienis... 
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Mišučių (Nausodžio) 

piliakalnis iš PR pusės. 

Vytauto Daugudžio 

nuotr., 1966 m.32 

 

 

 

 

 

 

 

džiu upeliu slėnin įsiterpiančioje kalvoje. Piliakalnio aikštelė ovali, apie 50 

m ilgio ir 40 m pločio. Iš vakarų pusės ją saugo 26 m aukščio Minijos slėnio 

šlaitas, šiaurėje – gili santakos dauba, o rytuose – 3–9 m aukščio status be-

vardžio upelio šlaitas. Palei aikštelės pietinį pakraštį supiltas 1,5–2 m aukš-

čio gynybinis pylimas. Už jo įrengtas 40 m ilgio ir 17 m pločio priešpilis, 

saugomas dar vieno gynybinio pylimo ir griovio. 

Į pietus ir rytus nuo priešpilio plytėjo papėdės gyvenvietė. 

Piliakalnis datuojamas I tūkst. pabaiga – II tūkst. pradžia. 

Apie jį sklando įvairūs padavimai. Pasakojama, kad seniau jo aikšte-

lėje buvusi tuštuma, į kurią įmestas akmenukas ilgai krisdavo, kol atsitrenk-

davo į dugną. Kalvos požemiuose esą rūsiai, kuriuose saugomi užburti di-

džiuliai lobiai – auksas, sidabras. Daug drąsuolių ėjo tų lobių ieškoti, tačiau 

niekas nerado.  

Mišučių bendruomenė savo mirusiuosius laidojo kitapus Minijos u-

pės, jos slėnio terasose įrengtuose kapinynuose, kurie dabar yra Raguviškių 

kaimo teritorijoje. Čia dirbant įvairius žemės kasimo darbus bei archeologi-

nius tyrinėjimus buvo rasta IX–XIII amžiams būdingų archeologinių senie-

nų: žalvarinių antkaklių, segių, apyrankių, geležinių ietigalių, peilių, kalavi-

jų. Dalis papuošalų buvę sulaužyta. Todėl reikia manyti, kad mirusieji čia 

laidoti nedeginti ir sudeginti. 

 

 

 

 
 

32 LIIF, Nr. ng. 19214. 
 

 


