Prie Nemuno įsikūrusiose gyvenvietėse nuo seniausių laikų gyveno baltų
gentys: sūduviai ir jotvingiai, skalviai
ir aukštaičiai, žemaičiai ir kuršiai. Vėliau, kovų su kryžiuočiais metu, upės
pakrantės tapo itin svarbios besiformuojančiai Lietuvos valstybei – vientisa gynybinių pilių sistema stabdė
vokiečių ordino antpuolius ir neleido
lengvai prasiskverbti į krašto gilumą.
Manoma, kad Panemunės pilies teritorijoje galėjo būti didžiojo Lietuvos
kunigaikščio Vytenio dvaras, čia šis
garsus Lietuvos valdovas ir palaidotas.
Pasak legendos, Vytenis žuvo 1315 m.
puldamas Christmemelio kryžiuočių
pilį, buvusią dabartinės Skirsnemunės
apylinkėse. Panemunės pilies parke
supiltas dvi kalveles Romantizmo
epochoje imta vadinti kunigaikščio
Vytenio ir jo žmonos kapais.
Dabar dešiniojo Nemuno kranto
aukštutinėje terasoje stovinti Panemunės pilis pastatyta vėliau, jau
pasibaigus kovų su kryžiuočiais epo-

chai. Vis dėlto jai buvo lemta tapti
daugelio svarbių valstybės istorijos
įvykių liudininke.
XVI a. šioje vietoje buvo bajoro
žemaičių pakamario Stanislovo Stankevičiaus-Bielevičiaus Panemunės
dvaras, kurį 1597 m. nusipirko vengrų
kilmės didikas Jonušas Eperješas, atvykęs į Lietuvą Stepono Batoro valdymo
metais ir greitai įsitraukęs į Lietuvos
politinį bei ekonominį gyvenimą.
Senųjų medinių dvaro pastatų vietoje
jis numatė pasistatydinti rezidencinę
mūrinę pilį. Manoma, kad pilis pradėta statyti 1604 m. pagal olandų kilmės
architekto Petro Nonharto – vieno
iš garsiausių tuo metu Lietuvoje dirbusių architektų – brėžinius. Pagal
jo projektą didžiųjų kunigaikščių
užsakymu XVII a. pradžioje buvo
rekonstruojami ir Vilniaus Žemutinės
pilies rūmai. Panemunėje ant aukštos
natūralios kalvos buvo pastatyti du
dviaukščiai rūmų korpusai: rytinis
gyvenamasis ir šiaurinis ūkinis, juos iš
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pietų ir vakarų jungė aukštos gynybinės sienos su keturių aukštų bokštais
pietryčių ir pietvakarių kampuose
(dabar išlikęs tik XVII a. vid. dar
paaukštintas pietvakarių bokštas).
Pilies pastatai juosė trapecijos formos
vidaus kiemą.
Archeologai nustatė, kad rytinio
pilies korpuso pamatų gylis – du
metrai, o ant jų renesansiniu plytų
rišimo būdu išmūrytos beveik metro
storio išorės sienos. Iš pietų pusės, link
Nemuno, prie pilies glaudėsi parkas.
Pietinės sienos rytinėje dalyje buvo
mūrinė dviaukštė renesansinė arkada,
už jos – puošniu apvadu įrėmintas
išėjimas į parką. Kartu su renesanso
stiliaus gynybine architektūra gyvavusią gotikinės tradicijos įtaką rodo
pagrindinio įėjimo į rūmus portalas,
papuoštas smailėjančia arka. Santūrios
pastato išorės formos slėpė prabangiai
įrengtus interjerus. Apie jų meninį
vaizdą galima spręsti tik iš archeologinių radinių, iš jų bene įspūdingiausi
yra ornamentuotų, herbais puoštų
koklių fragmentai.
Po J. Eperješo mirties pilis atiteko
trims jo sūnums: Kristupui, Jurgiui
ir Jonui, o vėliau perėjo vienam iš
jų – Kauno pavieto pastalininkiui
Kristupui Eperješui. Archeologiniai
kasinėjimai leidžia daryti prielaidą,
kad 1649 m. buvo atlikta pilies rekonstrukcija – pakeista daugumos
langų ir durų vieta, dydis ir forma,
paradinis rytinio korpuso įėjimas
įrėmintas gerokai platesniu už buvusį
gotikinį stačiakampiu portalu. Taigi
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apsupta gynybiniu vandens grioviu.
Santūrių formų, rūstoki pilies mūrai
pirmiausia žavi ne architektūros įmantrumu, bet proporcijų darna, formų
didingumu; bene vienintelė sienų ir
aukštų bokštų puošmena – langų ir
nišų ritmas, šaudymo angos, viršutiniuose bokštų aukštuose išryškintos
kryžiaus formos išpjovomis. Ši tipiška
XVII a. pradžios renesansinė feodalo
pilis buvo skirta ne tik reprezentacijai,
bet ir apsisaugoti nuo karinių konfliktų, kylančių dėl didikų nesantaikos,
bei XVII a. nuolat gresiančio pavojaus
iš Maskvos ar Švedijos. Be to, didelė,
įspūdinga rezidencija turėjo įamžinti
savininko ambicijas ir pabrėžti jo
karinę bei ekonominę galią.
Mirus K. Eperješui, pilis nyko, jos
šeimininkai keitėsi. 1759 m. dvarą
su pilimi įsigijo Lietuvos Didžiosios
Kunigaikštystės vėliavininkas Antanas
Gelgaudas, 1783–1795 m. ėjęs gar-

bingas žemaičių seniūno pareigas. Nuo
tada piliai prigijo naujas Gelgaudų pilies
pavadinimas. Naujasis savininkas pilį ir
parką rekonstravo, čia įkūrė prabangią
reprezentacinę savo šeimos rezidenciją.
Senoji pilis įgavo prabangios klasicizmo
stiliaus rezidencijos bruožų. Rekonstrukcijos metu buvo pakeistas rūmų planas:
nugriovus šiaurinį korpusą, buvęs uždaras pilies kiemas įgavo raidės U formą.
Šiaurinio korpuso vietoje pastatyta
tvora. Rytiniame korpuse iškilo naujos
fasado sienos, pastatytas vakarinis korpusas. Perstatytas pietinis korpusas buvo
paverstas prabangia rezidencine didiko
pilies dalimi. Naujos interjero ir puošybos detalės kambariams suteikė jaukumo
ir prabangos. Kai kurie gyvenamieji
kambariai ir svetainė buvo dekoruoti
klasicizmo estetikai būdingais antikinių
figūrų frizais ir dekoratyvine sienų tapyba, papuošti karnizais, baltų koklių krosnimis ir židiniais. Į vidinį kiemą vaizdą

pilies rūmai įgijo manierizmo ar ankstyvojo baroko architektūros elementų,
perstatyta arkada – baroko bruožų.
Naujasis šeimininkas gyvenamąsias
ir reprezentacines patalpas iš rytinio
korpuso perkėlė į pietinį, taip pat
pastatydino šiaurės vakarų ir šiaurės
rytų bokštus (išliko tik pirmasis).
Šiaurės rytų bokštas, kitaip negu kiti,
buvo penkiakampis, jame K. Eperješas
įrengė šeimos koplyčią. Nepaisant
barokinių elementų, pilies planas ir
architektūra liko renesanso stiliaus.
Eperješų pastatydintoje pilyje gausu
karinės paskirties elementų, teritorija
Reprezentacinių menių sienų tapybos fragmentas

atverianti galerija buvo dekoruota
altaną imituojančia sienų tapyba.
Pietvakarių bokšto antrajame aukšte
vietoj šaudymo angų buvo iškirsti trys
langai ir įrengta biblioteka. Pietų korpuse pro iškirstus langus matėsi gražiai
sutvarkytas parkas – užtvenkus upelį,
suformuoti penki tvenkiniai, supilti
poilsio kalneliai, pastatytos pavėsinės, oranžerija, įrengtas vadinamasis
žvėrynas – aptvaras danieliams. Tai
rodo, kad parko kūrėjai vadovavosi
anuomet paplitusiomis klasicizmo
ir ankstyvojo romantizmo landšafto
estetikos nuostatomis.
1795 m. mirus A. Gelgaudui, pilis
atiteko jo sūnui, buvusiam Lietuvos
Didžiosios Kunigaikštystės rūmų
maršalkai, Mykolui Gelgaudui, o
1828 m. – pastarojo žmonai Eleonorai
Gelgaudienei bei vaikams Antanui
ir Jonui. Abu sūnūs buvo aktyvūs
1831 m. sukilimo dalyviai. Lenkų
kariuomenės generolas A. Gelgaudas

50 LITØ MONETA, SKIRTA
PANEMUNËS PILIAI
(IŠ SERIJOS „LIETUVOS ISTORIJOS IR ARCHITEKTÛROS PAMINKLAI“)
Sidabras Ag 925
Kokybë „proof“
Skersmuo 38,61 mm
Masë 28,28 g
Monetos briaunoje yra uþraðas:

Pilies koklio fragmentas
Pietvakarių bokšto pirmojo aukšto šaudymo angos

tapo vyriausiuoju sukilimo vadu Lietuvoje. 1831 m. gegužės mėn. jis su
16 000 kareivių atvykęs iš Užnemunės
ties Gelgaudiškiu persikėlė per Nemuną ir įsirengė stovyklą netoli savo
tėvonijos. Iš čia prasidėjo jo vedamų
sukilėlių kovos Lietuvoje. Deja, sukilėliams pralaimėjus, A. Gelgaudas
nespėjo atsitraukti ir žuvo. Jo brolis,
sukilimo dalyvis J. Gelgaudas, iki tol
rūpinęsis pilimi, pasitraukė į Prūsiją.
Už dalyvavimą sukilime abu broliai
buvo pripažinti valstybiniais nusikal-

tėliais, jų pilis nusiaubta, apgriauta
ir išplėšta, o 1832 m. perimta caro
valdžios nuosavybėn. Tik 1867 m.
pilį ir dvarą perėmė Gelgaudų turto
paveldėtojas dvarininkas Stanislovas
Puslovskis, tačiau jis nebeįstengė
atnaujinti ir išlaikyti didžiulės rezidencijos – vakarinis pilies korpusas
paverstas grūdų sandėliu, rytinis kor-
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pusas beveik sugriuvo, apie 1919 m.
nugriuvo šiaurės rytų bokštas.
1925 m. dvarą nusavino Lietuvos
valstybė. 1935 m. pilis perduota
Švietimo ministerijos Archeologijos
komisijai. Nuo to laiko ji buvo įvairių
kultūros ir švietimo įstaigų žinioje.
Negyvenama ir apleista ši pilis nebuvo dažnai perstatinėjama, todėl iki
mūsų dienų jos architektūra pakito
palyginti nedaug. Architektūros požiūriu šiandien tai yra autentiškiausia
XVII–XVIII a. Lietuvos rezidencinė
pilis. Iš keturių pilies korpusų išliko
trys: seniausias rytinis, XVIII a. buvęs svarbiausias pietinis ir vakarinis.
Pastarojo korpuso kampuose stovi
du iš buvusių keturių pilies bokštų.
Šiaurinio korpuso vietoje – išvalyti ir
restauruoti šios pastato dalies rūsiai.
1961 m. Panemunės pilis įtraukta
į Lietuvos architektūros paminklų
sąrašą.
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