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M ENAS

SENOSIOS GAURËS

BAÞNYÈIOS VERTYBËS
M EÈISLOVO SAKALAUSKO

NUOTRAUKOS

Senosios Gaurës baþnyèios vargonai ir
skulptûros. Fotografuota 1964 metais
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OPLANKIO (GREIÞËNØ) PILIAKALNIS

Viena ið Gaurës baþnyèioje buvusiø Kryþiaus kelio stoèiø. Fotografuota 1964 m.

Oplankio (Greiþënø) piliakalná (dar ir Kalënø vardu vadinamas), ið rytø, pietø ir vakarø pusës
juosia Jûros upës slënis. Piliakalnis yra apie 1 km á ðiauræ nuo Oplankio kaimo. Jis árengtas
I tûkstantmeèio viduryje – II tûkstantmeèio pradþioje. Piliakalnio aikðtelë ovali, pailga ðiaurës
vakarø-pietryèiø kryptimi. Ðlaitai statûs, pietryèiuose – iki 25 m aukðèio. Aikðtelë yra buvusi
ariama, todël apardyta, ðiaurës rytø kraðtas iðgriuvæs. Aikðtelë ir pylimas nukirsti, ðlaitai apaugæ
lapuoèiais. Piliakalná 1963 m. þvalgë Lietuvos istorijos instituto darbuotojai.
Á ðiauræ ir vakarus nuo piliakalnio, 3 ha plote, yra buvusi papëdës gyvenvietë. XIX a., Tilþës
mokytojas, puikus kraðto tyrëjas Eduardas Gizevijus apraðë ir uþraðë to kaðto dainas. 1897–1898
metais tyrë Albertas Becenbergeris. Tyrinëta ir 1990–1992 metais. Èia buvo rasta lauþavieèiø,
molinis verpstukas, gyvuliø kaulø, grublëtos ir lygios keramikos, akmeninis galàstuvas. Uþ 200 m
á ðiauræ nuo piliakalnio, ðalia papëdës gyvenvietës, yra V–VI a. kapinyno liekanos. Ðis kapinynas
tyrinëtas 1897–1898 bei 1990 metais. Piliakalná su ðalia esanèiu senkapiu jungia buvusios senovës
gyvenvietës teritorija. Nuo Oplankio (Greiþënø) piliakalnio 22 km á pietus – Pagramanèio piliakalnis,
ta paèia kryptimi uþ 21 km – Naujininkø piliakalnis, uþ 18 km – Matiðkiø, uþ 12 km – Dapkiðkiø. Á
ðiauræ nuo Oplankio (Greiþënø) piliakalnio arèiausiai yra Opstainiø II piliakalnis. Jis – uþ 9 kilometrø.
Rytø pusëje uþ 11 km – Auðtupiø, uþ 8 km – Kreivënø, uþ 5 – Var tûliðkiø, uþ 2 – Gilandþiø
piliakalniai. Vakarø pusëje artimiausias piliakalnis yra uþ 23 kilometrø. Dar toliau (uþ 34 km) –
Meðkininkø piliakalnis.

OPLANKIO (GILANDÞIØ) PILIAKALNIS
Oplankio (Gilandþiø) II tûkstantmeèio pradþioje árengtà piliakalná vietiniai gyventojai vadina ir Papiliakalniu
bei Ðventkalniu. Jis dunkso deðiniajame Uplankio upelio kranto iðkyðulyje, ðalia Oplankio eþero
(buvusio Oplankio vandens malûno tvenkinio). Piliakalnis ir jo prieigos apaugusios medþiais.
Netoli piliakalnio, apie 200 m. á ðiauræ, yra Greiþënø senkapis, uþ griovos, – buvusi nedidelë
senovës gyvenvietë. Jos teritorijoje yra rasta keramikos dirbiniø.

OPLANKIO DVARAS

Gaurës kapiniø geleþiniai kryþiai.
Fotografuota 1964 metais

Prie kelio, vedanèio ið Lauksargiø á Vilkyðkius, ðalia Jûros upës, Uplankëliø kaimo ir Oplankio
eþero, per kurá teka Uplankio upelis (Barzupis), – Oplankio dvaro sodyba. Ði vietovë Uplankiu yra
vadinta. Tai geriausiai Tauragës rajone iki mûsø dienø iðlikæs dvaro ansamblis. Jis suskirstytas á tris
funkcines zonas. Pagrindinëje – buvusi dvaro centro sodyba. Antroje – ekonomo ir dvaro darbininkø
sodyba, o treèioje – malûnininko sodyba. Iðlikæs XIX a., istorizmo laikotarpiu, statytas dviaukðtis,
dviðlaitis raudonø plytø mûro, tinkuotas dvaro rûmø pastatas yra staèiakampio plano. Jo ðiaurës
rytinëje dalyje pristatytas dviaukðtis korpusas. Ðiuo metu dvaro centrinis pastatas yra avarinës
bûklës. Pastato viduje yra nemaþai originaliø interjero árangos ir puoðybos detaliø, tarp jø ir mediniai
sienø paneliai, vestibiulio sienø tapybos fragmentai, kuriuose matosi heraldiniai motyvai. Ádomûs
mediniai laiptai, lenkti turëklai, medinës vidaus durys. Vertingi iðlikæ gipso lipdiniai, parketo ir plyteliø
grindø fragmentai.
Dvaro sodybos ðiaurës rytø dalyje – ûkinë zona. Joje – ðulinys su akmeniniu rentiniu ir ið plytø
pastatyta buvusi nedidelë duonos kepykla. Ji staèiakampë, stogas dviðlaitis, dengtas èerpëmis. Ið
iðlikusiø ûkiniø pastatø architektûriniu poþiûriu ver tingiausias yra svirnas, kuris pastaraisiais
metais naudotas kaip sandëlis. Tai raudonø plytø dviaukðtis staèiakampio plano pastatas. Virð
pagrindinio fasado frontono yra buvæs dekoratyvinis aþûrinis bokðtelis, kuris nugriuvo 1992 metais. Á svirnà savo architektûra panaðûs ir keli kiti ûkiniai pastatai. Buvæs kumetynas ir dvaro
tarnautojø namas pastatytas liaudies tradicinës ir Klaipëdos kraðto architektûros átakoje. Originalumu iðsiskiria buvusi dvaro malûnininko sodyba. Joje yra iðlikæs tik gyvenamasis namas ir
medinis ûkinis pastatas. Tai klasicizmo ir liaudiðkos architektûros bruoþø turintis staèiakampis
raudonø plytø baltai tinkuotas pastatas ant aukðtoko cokolio, kuriame árengtas didelis rûsys. Ant
cokolyje ámûryto akmens áskaitoma namo statybos data – 1938 metai. Iki mûsø dienø iðliko ir
netoli dvaro sodybos centro, kitoje Malûneþerio tvenkinio pusëje, buvusios karèemos du pastatai.
Jie stovi prie kelio, kaip ir kiti dvaro sodybos pastatai yra sumûryti ið raudonø plytø.
Sovietmeèiu visi dvaro sodybos pastatai, kuriuos buvo galima pritaikyti gyventi þmonëms, buvo
rekonstruoti ir paversti butais. Tuo laikotarpiu dvaro sodyboje pastatyta nemaþai menkaverèiø
pastatø, medinis buvusios mokyklos pastatas. Kiti pastatai buvo naudojami ûkio reikmëms. 1990 m.
sunaikinta senoji dvaro uþtvanka ir pastatyta nauja. Oplankio tvenkinys suformuotas I–II a. termokarstinio eþerëlio vietoje ir yra vienas seniausiø tokios rûðies tvenkiniø Þemaitijoje.
Þiniø apie ðio dvaro savininkus yra iðlikæ nedaug. Þinoma, kad prieð Antràjá pasauliná karà jis
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priklausë Eimui (Heimsui ?). Tuo metu dvaro ûkis klestëjo, jame Þbuvo
Karo metais dvarininkas þuvo, o jo þmona su vaikais pasitraukë gyventi á Vokietijà.

