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GEGUÞIØ KAIMO
PILIAKALNIS
(GEGUÞKALNIS, BLIÛDKALNIS,
GALVYÈIØ PILIAKALNIS)
J UOZAS MICKEVIÈIUS 1

2,5 kilometrai á vakarus nuo Girdiðkës miestelio, Geguþiø kaime, yra aukðtas piliakalnis, Geguþkalniu vadinamas. Ðio piliakalnio praeities mûsø istorikai neþino (J. Mickevièius tekstà raðë apie
1936–1938 m. – red. p.). Net ir „Lietuviðkoje enciklopedijoje“ (t. 8)
jis vis dar vadinamas paprasta kalva, kurios aukðtis yra 191,2 metrø.
Istorijos ðaltiniuose Geguþkalnis minimas nuo XIV a. pradþios.
Prancûzø poetas Guillaume de Machaukuris dalyvavo karaliaus
Jono Liuksemburgieèio 1329 m. þiemos þygyje á Þemaièius. Jis yra
palikæs þiniø apie tai, kad kryþiuoèiø talkininkai paëmë Medonagle
(Medvëgalá) ir dar 4 pilis: Xedeyctain (neidentifikuotas vietovardis),
Gedemine (neidentifikuotas vietovardis), Aukahau (Aukaimá, netoli
Skaudvilës) ir Geguse. Kadangi minëto kryþiuoèiø þygio metu buvo
puldinëjamos Kaltinënø ir Skaudvilës valsèiø þemës, tai G. Machaukurio minimà Gegose pilá galima identifikuoti tik su Geguþkalniu, nes pastarasis kaip tik ir yra Geguþiø kaimo þemëje.
Labai ádomi Geguþkalnio konstrukcija. Jis iðkilæs gana lygioje
vietoje, aukðèiau visø aplinkiniø kalnø, ir dabar plika akimi aiðkiai
matomas 10–14 kilometrø atstumu. Ties Geguþkalniu ið rytø ir vakarø pusës eina þemos, pelkëtos vietos, tik pietuose ir ðiaurëje jis
leidþiasi á kiek þemesnæ kalnø grandinæ, vienoje pusëje atsiremianèià á uþ vieno kilometro esantá Lingiø eþerà. Minëtoji kalnø grandinë
dviejose vietose yra perkasta giliais prakasais. Kalne ið iðmestø
þemiø yra susidaræs gana didelis pilies kiemas. Pietinis pylimas
yra buvæs gerokai didesnis ir platesnis uþ ðiauriná.
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Ádomu tai, kad ið likusiøjø dviejø pusiø yra buvæ nedideli pylimai,
yra supiltas dar vienas apie 6 m aukðèio piliakalnis. Jis yra taip pat
su dviem pylimais galuose ir didoka aikðtele tarp jø. Puolimo metu,
prieðui paëmus pirmuosius pylimus ir pilies didþiàjà aikðtæ, pilies
gynëjai galëdavo dar ilgai ir sëkmingai gintis. Tokios konstrukcijos
piliakalniø bent man iki ðiol nëra tekæ matyti.
Iðtyrinëjæ Geguþkalnio konstrukcijà, darome prielaidà, kad piliakalnio didysis pylimas senovëje buvo skirtas ne tiek ugnies þenklams duoti, t. y. praneðti kitiems apie gresiantá uþpuolimà, kiek
saugant svarbiausias pilies prieigas nuo prieðo.
Iki 1934 m. Geguþkalnis buvo iðlikæs niekieno nepaliestas. Ið
tolo galëjai pamatyti vienà greta kitos esanèias 4 virðûnes. 1934 m.
apylinkës ûkininkai piliakalná labai apgadino, nes, ardami plûgu,
nuvertë þemyn ðiauriná didájá pylimà ir centrinæ pilaitæ. Iðaræ jie tà
vietà buvo uþsëjæ javais. Liko nepaliestas tik didysis pylimas, nes
jame tada buvo átaisytas trianguliacijos bokðtas.
Dabar ið tolo galima iðskirti tik 3 virðûnes: pietiná ir ðiauriná didájá
pylimà, o vidurinës pilaitës pylimai iðnyko. Jeigu taip ávykiai klostysis ir toliau, tai dar po keleriø metø visa centrinë pilaitë atsidurs
didþiosios pilies kieme ir piliakalnis taps kuprota kalva. Tada jau
tikrai bus sunku patikëti tuo, kad èia yra buvæs ne paprastas kalnas,
o piliakalnis.
Netoli nuo Geguþkalnio yra kiti maþesni kalnai – Megë bei Paukðtkalnis, o pietø pusëje, uþ 3 kilometrø, gana aukðtas Kalèiokalnis
(senuose rusø topografiniuose þemëlapiuose klaidingai Kozukalniu
vadinamas), nemaþai kitø labai senø istoriniø vietø.
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