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Straipsnyje aptariami Panemunės pilies istorinių ir architektūrinių tyrimų duomenys, statybų ir perstatymų 
raidos etapai, objekto restauravimo ir pritaikymo kitoms reikmėms projektai bei tvarkybos darbai, atlikti 
nuo 1939 m. iki šių dienų. Pirmą kartą mėginama apibendrinti ir įvertinti gausią ir sudėtingą šio reikšmingo 
kultūros paveldo objekto tvarkybos darbų, besitęsiančių beveik aštuonis dešimtmečius, medžiagą.

REIKŠMINIAI ŽODŽIAI: Panemunės dvaro sodyba, Panemunės pilis, kultūros paveldo tvarkyba.

Ant dešiniojo Nemuno kranto aukštumos didingai 
iškilusi Panemunės pilis1, įsikūrusi 5 km į rytus nuo 
Skirsnemunės ir Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės 
laikotarpiu priklausiusi Veliuonos valsčiui,− itin ver-
tingas XVII−XVIII a. architektūros paminklas, bene 
autentiškiausia Lietuvoje išlikusi rezidencinė pilis. Jos 
tvarkybos darbai tęsiasi jau bemaž 8 dešimtmečius. 
Taip ilgai šis procesas trunka ne tik dėl impozantiško 
objekto dydžio, savininkų ir politinių aplinkybių kai-
tos ar dažnos lėšų stokos, bet ir dėl sudėtingos, daug 
klausimų ir jų sprendinių siūlymų lėmusios tvarkybos 
darbų (tyrimų, remontų, konservavimo, pritaikymo, 

1 Algirdas Žalnierius iš dalies pagrįstai siūlo vadinti Panemu-
nės pilį dvaro rūmais; Algirdas Žalnierius, „Panemunės dvaro 
rūmų archeologiniai tyrimai“, in: Lietuvos archeologija, 2005, 
t. 27, p. 133–134.

 Tačiau šiame straipsnyje laikomasi šaltiniuose nuo XVII a. 
paskutiniojo ketvirčio ir vėlesnėje istoriografijoje įsitvirtinusio 
pakankamai sąlyginio aptariamojo objekto pavadinimo, refe-
ruojančio į jo architektūros savybes. 

restauravimo ir atkūrimo, projektavimo) raidos. Ji 
vaizdžiai liudija visos Lietuvos paveldotvarkos siste-
mos nuo XX a. vidurio institucinės ir metodinės rai-
dos problematiką. Didžioji dalis XX a. antroje pusėje 
ir XXI a. atliktų pilies tvarkybos darbų dokumentų (ty-
rimų ataskaitų, apmatavimų ir projektavimo brėžinių, 
restauravimo ir konservavimo projektų) saugoma Vil-
niaus apskrities archyve (toliau – VAA, f. 2, 9 ir 1019), 
Kultūros paveldo centro Paveldosaugos bibliotekos 
dokumentų fonduose (toliau – KPC PB, f. 3, 5, 6), pa-
skelbta moksliniuose ir mokslo populiarinimo leidi-
niuose. Šiame straipsnyje, remiantis daugiausia nepu-
blikuotais ir netyrinėtais šaltiniais, siekiama nustatyti, 
aptarti ir įvertinti Panemunės pilies tvarkybos darbų 
eigą, kilusius uždavinius ir sprendinių ieškojimus. 
Straipsnio pirmame ir antrame poskyriuose glaustai 
apžvelgiama pilies nuosavybės kaitos ir architektūros 
istorija, nes jos ypatumai vėliau lėmė ir objekto būklę 
bei pasirinktas tvarkybos darbų strategijas.
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Dvaro sodyba šioje vietoje buvo pradėta formuo-
ti XVI a., kai žemės valdos 1535 m. tapo Bilevičių-
Stankevičių nuosavybe2 ir buvo pavadintos Pane-
mune3. Ne tik šaltiniai4, bet ir archeologiniai tyri- 

2 1535 04 22 privilegija Žygimantas Senasis patvirtino Beržėnų ir 
Dirvėnų tijūno Jono Stankevičiaus-Bilevičiaus nuosavybėn jo 
tėvui Stankui-Bilevičiui anksčiau duotus 10 žmonių ir 6 neap-
gyventus sklypus iš Skirsnemunės ir Raseinių dvarų. Dovano-
jimo akte nurodyti 6 neapgyventų sklypų pavadinimai, nelo-
kalizuotini nė su vienu iš vėliau minimų kaimų. Tikėtina, kad 
J. Stankevičius-Bilevičius dovanotose žemėse netrukus pasista-
tė dvarą, kurį pavadino Panemune. Jam mirus 1554 07 18 aktu 
sūnūs Mikalojus ir Kristupas pasidalijo tėvo dvarus. Panemunė 
atiteko Mikalojui Stankevičiui-Bilevičiui, Žemaitijos pakama-
riui, Ariogalos tijūnui. Tad ši data būtų pirmasis Panemunės 
dvaro paminėjimas. Apie 1580 m. M. Stankevičius-Bilevičius 
mirė. Panemunės dvaras atiteko Mikalojaus sūnui, taip pat Že-
maitijos pakamariui Stanislovui Stankevičiui-Bilevičiui, kuriam 
tada priklausė ir Raseinių, Šaukoto, Panevėžiuko dvarai Žemai-
tijoje, Deltuvos bei Normainių dvareliai Ukmergės apskrityje. 
Jau 1584 m. jis dalį Panemunės dvaro įkeitė. galima manyti, 
kad Stanislovo žmona Kotryna, išpirkusi įkeistą valdą, 1585 m. 
Panemunę dovanojo savo vyrui; Panemunės pilies nuosavybės 
dokumentai, in: Lietuvos valstybės istorijos archyvas (toliau − 
LVIA), SA, b. 3319, l. 42; SA, b. 14805, l. 1459–1460; SA, b. 5131, 
l. 906−911, 917−918, 1073−1076, 1079−1082; Опись документов 
Виленскаго центрального архива древних актовых книг, 
Выпуск 3, Вильна, 1901–1909, p. 39, 123, 142; Акты издаваемые 
Виленскою Археографическою Коммиссиею для разбора 
древних актов, Вильно, 1865–1915, t. 14, p. 602–606.

3 Panemunės dvaro sodybos reprezentacinė pilis (Skirsnemunės 
sen., Pilies I kaimas), įvairiais istoriniais laikotarpiais vadinta 
skirtingais pavadinimais: XVI–XVIII a. įvardijama Panemunės 
dvaru (pilimi) (Poniemoń, Poniemuń, Понемоне, Понемунь 
Большой, Замок Понемуньский), XIX a. pradžioje – gel-
gaudų pilimi (Poniemoń Gielgudów), po 1831 m. – ir Zamkaus 
dvaru (pilimi). Atrodo, jog Vytėnų pavadinimą kunigaikščio 
Vytenio garbei sukūrė Panemunės dvaro centrą nupirkęs kun. 
Antanas Petraitis (Vytėnų vardas pirmą kartą paminėtas jo 
1932 m. laiške). Apie 1935 m. Panemunės dvare įsikūrę sale-
ziečiai įtvirtino Vytėnų pavadinimą (neva šioje vietoje buvęs 
palaidotas Ldk Vytenis) vienuolynui ir piliai. Jokios oficialios 
Vytėnų gyvenvietės tose apylinkėse nebuvo. XX a. antroje pu-
sėje skolintinis iš slavų kalbų Zamkaus pavadinimas pakeistas į 
lietuvišką ir gyvenvietė pavadinta Pilimi.  

4 Акты издаваемые Виленскою Археографическою Коммис-
сиею для разбора древних актов, Вильно, 1865–1915, t. 14, 
p. 602–606.

mai5 leidžia tvirtinti, kad Panemunės pilies vietoje jau 
XVI a. stovėjo mediniai dvaro sodybos pastatai. So-
dybos komplekso vaizdas iš esmės pakito, kai XVI a. 
pabaigoje dvaras atiteko Janušui Eperješui6 (Eperyasz, 
Eperyesz), manoma, vengrų kilmės bajorui, Lietuvo-
je gan aktyviai dalyvavusiam politiniame ir ekono-
miniame gyvenime. Apie 1604−1610 m. dvaro centre 
jis pastatė mūrinę pilį. J. Eperješo pastatyta renesan-
sinė pilis – tai ne šalies gynybai skirta tvirtovė, bet 
XVII a. būdinga įtvirtinta didiko rezidencija su gyve-
namaisiais ir ūkinės paskirties pastatais. Pagrindinės 
jos funkcijos – reprezentacinė ir gyvenamoji, krašto 
vidaus neramumų atveju turėjo atlikti ir gynybinę pa-
skirtį. Remdamasis šaltiniais, Stasys Pinkus iškėlė hi-
potezę, kad pilies projektuotoju laikytinas Vilniaus pi-
lininkas Petras Nonhartas, dalyvavęs perstatant ir Vil-
niaus žemutinę pilį, o ir paties Nonharto rezidencija 
gaičiūniškėse (Varanavo r., 1611−1612) turi stilistinių, 
konstrukcinių ir technologinių bendrumų su Pane-
munės pilimi7. 

Anksčiausiai buvo pastatytas kompaktiškas stačia-
kampis dviejų aukštų rytinis korpusas (29,9×13,3 m) 
su pietrytiniu cilindriniu bokštu. Korpuso išorinių 
sienų storis siekia iki 1,25 m, kiemo pusės – iki 0,9 m, 
plytų rišimas renesansinis. Pirmo aukšto patalpos 

5 E. Milčiūtė, Panemunės pilies archeologiniai tyrinėjimai dar-
bai, 1959, in: VAA, f. 1019, ap. 11, b. 20, l. 61−63; E. Milčiūtė, 
Panemunės pilies archeologinių tyrinėjimų darbų ataskaita, 
1960, in: VAA, f. 1019, ap. 11, b. 48, l. 58−60. 

6 Stanislovas Stankevičius-Bilevičius 1595 m. dvarą už 4000 kapų 
grašių įkeitė Janušui Eperješui, kuris 1597 m. už 14 tūkst. kapų 
grašių įsigijo šias 77 valakų dydžio valdas kartu su Pami-
tuvio dvareliu. 1603 m. J. Eperješas buvo suderėjęs už tą 
pačią pirkimo kainą Panemunės dvarą parduoti Mikalojui 
Burbai, tačiau šis nesumokėjo pinigų, o 1604 m. mirė, tad 
Panemunė liko J.  Eperješui; Акты издаваемые Виленскою 
Археографическою Коммиссиею для разбора древних 
актов, Вильно, 1865–1915, t. 14, p. 602; gelgaudų pilies archyvo 
aprašas, 1836 m. kovo 3 d., in: LVIA, f. 525, ap. 15, b. 1096, l. 414. 

7 Su Nonhartu Eperješas artimai bendravo: 1608 m. rašytame 
testamente jis savo žmonos ir vaikų globėjais mirties atve-
ju paskyrė Raudondvario ir Raudonės pilių savininkus Joną 
Dziewialtowskį, Krišpiną Kiršenšteiną, taip pat P. Nonhartą;  
Stasys Pinkus, „Panemunės pilis“, in: Lietuvos pilys, Vilnius, 
1971, p. 207–208. 
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buvo skirtos rūmų šeimininkams aptarnauti. Cen-
trinėje vakarinės pusės dalyje buvo rūmų vestibiulis, 
šiaurinėje patalpoje – laiptinė į antrą rūmų aukštą, 
penkiose prie rytinės sienos įrengtose patalpose buvo 
virtuvė ir duonos kepykla. Rytiniame korpuse buvo ir 
dvi išviečių kabinos. Pagrindinis portalas kiemo pusė-
je įrėmintas smailia gotiška arka, mūryta iš profiliuotų 
plytų. Antro aukšto vidaus erdvių jungtis buvusi anfi-
ladinė, net dviem eilėmis išdėstytose patalpose stovėjo 
glazūruotų koklių krosnys ir židiniai8. Šis ankstyvuoju 
pilies gyvavimo laikotarpiu buvęs pagrindinis gyvena-
masis korpusas XX a. pirmoje pusėje jau buvo labai 
sunykęs. Nuo 1954 m. vykdant pilies konservavimo ir 
restauravimo darbus, rytinio korpuso tūris ir vidaus 
erdvių struktūra buvo atkurti. Su rytiniu korpusu jun-
gėsi ūkinės ir iš dalies gynybinės paskirties šiaurinis 
korpusas su vartais. Šiaurinis korpusas buvo siauriau-
sias ir ilgiausias (6,7×62,6 m). Jo dalis prie pagrindinio 
rytinio korpuso šiuo statybos laikotarpiu buvo dviejų 
aukštų, o dalis arčiau vakarinio korpuso – vienaukštė. 
Uždaras trapecijos pavidalo kiemas toliau buvo for-
muojamas pastatant vakarinio korpuso išorinę sieną, 
pietų pusėje sumūrijant masyvią gynybinę sieną. Kie-
mo pusėje prie jos buvo prišlieti du pastatai – ties sie-
nos centru sumūrytas dviaukštis pastatas, prie sienos 
rytinės dalies pastatyta renesansinė arkada. Pietinio 
korpuso kiemo pusėje taip pat išlikęs gotikinis durų 
aprėminimas, o pietinės sienos išorėje būta renesansi-
niu apvadu papuošto portalo, nuo kurio leidosi laiptai 
link Nemuno (XVII a. vid. panaikinti). Vakarų pusėje 
buvo tik gynybinė siena su medinėmis šaudymo gale-
rijomis ir du 4 aukštų cilindriniai bokštai (pietryčių ir 
pietvakarių), kurių sienų storis – iki 1,25 m, aukštis iki 
stogo − 26,5 m. Išorinės pilies sienos buvo padengtos 

8 Architektūros reikalų valdyba prie LTSR MT, Mokslinė 
restauracinė gamybinė dirbtuvė. gelgaudų pilis: istorinė 
apybraiža, aut. Stasys Pinkus, 1955, in: VAA, f. 1019, ap. 11, b. 12, 
l. 1−83 ir tas pats KPC PBA, f. 5, ap. 1, b. 6; Panemunės pilis 
Vytėnuose: 1958−1959 m. architektūrinių tyrimų ataskaita, aut. 
Žibartas Simonavičius, 1961, in: VAA, f. 1019, ap. 11, b. 3582, 
l. 20−21, 30−51.

pilku tinku su pelenų priemaišomis, jas horizontaliai 
skaidė šviesaus tinko juostos. Kiemo fasadai buvo bal-
tinti kalkėmis. Taigi ne visi korpusai J. Eperješui esant 
gyvam buvo užbaigti, o kai kurie net nebuvo pradėti: 
rūmų kompleksą apie 1604–1610 m. sudarė rytinis ir 
šiaurinis korpusai, vakarinė bei pietinė kiemo sienos 
ir prie pastarosios buvę pastatai bei renesansinė arka-
da; pastatyti ir pietrytinis bei pietvakarinis cilindriniai 
keturaukščiai bokštai9. 

Mirus Janušui Eperješui, Panemunės valda atiteko 
jo sūnui Kristupui Eperješui, tuomet ėjusiam Kauno 
pastalininkio pareigas10. XVII a. viduryje K. Eperješas 
rezidenciją atnaujino, suteikė jai baroko elementų. Prie 
rytinio korpuso pristatytas penkiakampis šiaurės rytų 
bokštas, taip pat sumūrytas cilindrinis šiaurės vaka-
rų bokštas. Pastarasis atitrauktas nuo kampo, tartum 
būtų taikytas flanginei gynybai. Keturaukštis pietryčių 
bokštas tuo metu jau buvo sugriuvęs, o šiaurės vakarų 
bokštas buvo paaukštintas iki šešių aukštų, jo šaudymo 
angos pritaikytos atraminiams šautuvams, suformuoti 
dekoratyvios kryžiukų formos stebėjimo plyšiai. 
Keturaukštis pietvakarių bokštas taip pat paaukštintas, 
pristačius dar 3 aukštus; jo senosios patrankų šaudymo 
angos taip pat pritaikytos atraminiams šautuvams. 
(Abiejų bokštų aukštis iki stogo 26,5 m.) Prie vakarinės 
sienos centrinės dalies kiemo pusėje buvo padėti 
pamatai ir, manoma, pristatytas vienaukštis pastatas. 
Pakoreguota korpusų planinė-funkcinė sandara. 
Pietinis korpusas paverstas pagrindiniu. Jo vakarinėje 
dalyje išmūrytos trys skersinės vidaus sienos, įrengtas 
barokinis portalas ir paradiniai tiesaus maršo laiptai, 
pusapskričių arkų langai kai kur pertvarkyti į žemesnius 
segmentinius ir stačiakampius (pakeisti langų ir durų 
dydžiai, jie išdėstyti taisyklingai, todėl dalis jų iškirsti 
kitose vietose), vietoje renesansinės arkados pastatyta 
aukštesnė ir platesnė barokinė. Čia antrame aukšte 

9 Ibid.
10 Žemaičių žemės teismo 1674−1975 m. aktų knyga, in: LVIA, SA, 

b. 14707, l. 45−67; Raseinių žemės teismo 1664 m. aktų knyga, 
in: LVIA, SA, b. 14686, l. 258−259. 
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įrengtas kambarys, plonoje antro aukšto arkados 
sienoje įrengtas židinys, pietų fasado sienoje išmūrytos 
dvi langų angos. Arkados antrame aukšte padarytas 
įėjimas į rytinį korpusą. Sumūrijus vidaus sienas, 
įrengtas visas antrasis pietinio korpuso aukštas. Panai-
kintas (užmūrytas, nugriauti laiptai) buvęs išėjimas į 
pietus, Nemuno link. Dvylikoje korpuso patalpų pasta-
tytos keturios krosnys ir trys židiniai. Dalis jų koklių 
nepolichromuoti, kiti puošti reljefiniais augaliniais ir 
figūriniais motyvais, dengti spalvota glazūra. Išorinės 
pusės eksterjero apdaila išliko renesansinė: fasadai tin-
kuoti pilku tinku, paįvairinti baltomis horizontaliomis 
juostomis, baltais karnizais, frizais, kampiniais rustais, 
kiemo fasadai nutinkuoti baltintu tinku. Rytinio kor-
puso antro aukšto šiaurinė salė paversta šeimos ko-
plyčia. Šio korpuso paradinis įėjimas buvo aprėmintas 
platesniu nei gotikinis stačiakampiu portalu. Sumūry-
tos krosnys su herbiniais kokliais, puoštais Kristupo 
Eperješo inicialais ir 1649 m. data kokliuose (kokliai 
rasti kasinėjimų 1959 m. metu)11. Viduje pakeistos grin-
dys: klotos didesnės kvadratinės grindų plytos ir bazal-
to plokštės, molio asla pakeista lentinėmis grindimis. 
Į šiaurinį korpusą padarytas naujas įėjimas iš kiemo, 
sumūrytas pusapvalis laiptų narvelis12. 

XVII a. pabaigoje Eperješų finansiniai reikalai ėmė 
blogėti, dalis valdų buvo įkeista ar parduota. XVI II a. pir-
moje pusėje rezidencija tapo nebeprižiūrima. 158 me- 
tus Panemunės dvarą valdę Eperješai 1753 m. jį parda-
vė gulbinų seniūnui pulkininkui Leonui Igelstromui. 
Tais metais sudarytas dvaro inventorius liudija prastą 
dvaro centro būklę: pilies pastatai apgriuvę, krosnys 
apirusios, parko tvenkiniai išsausėję, iš buvusių ketu-
rių malūnų likęs tik vienas, į rytus nuo pilies stovėjo 
apgriuvęs, be stogo mūrinis namas; prie pilies buvęs 
palivarkas irgi apleistas, priežiūros trūko ir prie pilies 

11 E. Milčiūtė, Panemunės pilies archeologiniai tyrinėjimo dar-
bai, 1959, in: VAA, f. 1019, ap. 11, b. 3581.

12 Stasys Pinkus, „Panemunės pilis“, p. 208−211; Panemunės pi-
lis Vytėnuose: 1958−1959 m. architektūrinių tyrimų ataskaita, 
aut.  Žibartas Simonavičius, 1961 m., in: VAA, f. 1019, ap. 11, 
b. 3582, l. 52−65. 

vešėjusiems 3 sodams13. L. Igelstromas po šešerių metų 
(1759) turtą už 19 tūkst. talerių perleido Tverų tijūnui, 
Akmenės, o vėliau (1783−1795) žemaičių seniūnui, 
LDK vėliavininkui Antanui gelgaudui14. Naujasis sa-
vininkas apleistą pilį pertvarkė, čia įkūrė prabangią 
reprezentacinę šeimos rezidenciją. Manoma, kad šie 
darbai vyko po antrųjų didiko vedybų (apie 1778) su 
įtakinga našle Barbora Judickaite-Tyzenhauziene, ge-
rokai pagausinusia A. gelgaudo turtus. S. Pinkaus 
nuomone, didelio užmojo statybos darbus A. gelgau-
das galėjęs pradėti tik gavęs Žemaičių seniūno titulą, 
t.  y. po 1783 m.15, darbai buvo baigti, matyt, jam mi-
rus 1796 metais. A. gelgaudo sumanyto atnaujinimo 
metu XVIII a. pabaigoje rezidencijai suteikta klasiciz-
mo bruožų. Daugiausia informacijos apie pilies vaiz-
dą po šio perstatymo teikia pakankamai detalūs 1826, 
1833, 1840 ir 1857 m. Panemunės dvaro inventoriniai 
aprašai16, S. Pinkaus ir Ž. Simonavičiaus atlikti istori-
niai bei architektūriniai tyrimai17. 

XVIII a. paskutiniame ketvirtyje pertvarkytas, ta-
čiau iki galo neįrengtas vakarinis korpusas, nugriautas 
šiaurinis (liko tik rūsiai), tad buvo suformuotas pu-
siau atviras parterinis kiemas, rezidencija įgijo U rai-
dės konfigūraciją – su centriniu pietiniu korpusu ir 

13 Panemunės dvaro nuosavybės dokumentai, 1753−1816, in: 
LVIA, f. 1282, ap. 1, b. 9600; Panemunės dvaro ir pilies inven-
torius, 1753, in: LVIA, f. 525, ap. 8, b. 7, l. 1–11; Dokumentų byla 
apie Panemunės pilį, t. I: 1925−1942, in: KPC PB, f. 3, ap. 1, b. 192, 
l. 15−20 (1759 m. Panemunės pilies inventoriaus nuorašas). 

14 Panemunės dvaro nuosavybės dokumentai, 1753−1816, in: LVIA, 
f. 1282, ap. 1, b. 9600; Panemunės pilies valdų inventorius, 1759, 
in: LVIA, SA, b. 126, l. 660−665.

15 Stasys Pinkus, „Panemunės pilis“, p. 213. 
16 XX a. 6 deš. atlikti XIX a. inventorių nuorašai saugomi: Panemu-

nės pilies ir dvaro inventorius, 1826, in: VAA, f. 9, b. 101; f. 1019, 
ap. 11, b. 101; Panemunės pilies ir dvaro 1833, 1840 ir 1857  m. in-
ventoriai, in: VAA, f. 1019, ap. 11, b. 17, l. 1−23; f. 9, b. 101.  

17 S. Pinkaus ir Ž. Simonavičiaus tyrimų medžiaga, in: VAA, 
f.  1019, ap. 11, b. 12; Architektūros reikalų valdyba prie LTSR 
MT, Mokslinė restauracinė gamybinė dirbtuvė. gelgaudų pilis: 
istorinė apybraiža, aut. Stasys Pinkus, 1955, in: KPC PBA, f. 5, 
ap. 1, b. 6, l. 1−83; Stasys Pinkus, „Panemunės pilis“, p. 212–212; 
Panemunės pilis Vytėnuose: 1958−1959 m. architektūrinių tyri-
mų ataskaita, aut. Ž. Simonavičius, 1961, in: VAA, f. 1019, ap. 11, 
b. 3582, l. 65−80.
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flankuojančiais vakariniu bei rytiniu. Perstatytame 
vakariniame korpuse panaikintos galerijos, perpla-
nuotos vidaus erdvės (vienur naujos sienos pastatytos 
ant senų pamatų, kitur – išmūrytos naujai), patalpos 
sujungtos koridorine jungtimi, vakariniame fasade iš-
kirsti stačiakampiai langai, nugriautas išorinės sienos 
trečias aukštas. Vakarinio korpuso interjeras nebaig-
tas įrengti (patalpos buvo be langų ir perdangų), todėl 
jame nebuvo gyvenama. Rytiniame korpuse buvusi ko-
plyčia ir svečių menė pertvertos vidinėmis sienomis ir 
transformuotos į gyvenamuosius kambarius. Koplyčia 
perkelta į šiaurės rytų bokštą. XIX a. pradžioje virtuvės 
patalpos iš rytinio korpuso iškeltos į pietinio korpuso 
vakarinę dalį. Pietinis korpusas tapo reprezentaciniu 
(jo kiemo fasado kraštinės ilgis – 63,33 m, plotis vaka-
riniame gale – 9,38−9,45 m). Pertvarkytas antras aukš-
tas: vakarinėje pusėje užstatytas antras aukštas, šioje 
dalyje vienašlaitis stogas pakeistas dvišlaičiu, nugriau-
tas išorinės pietinės sienos paaukštinimas (apie 1 m), 
šioje ir centrinėje korpuso dalyje įrengta erdvi svetainė 
ir priėmimo menė (ją apšvietė pietinėje fasado sieno-
je iškirsti langai), prieškambaris (per jį buvo patenka-
ma iš pirmo aukšto), vakarinėje pusėje – valgomasis, 
indaujos patalpa. Rytinėje dalyje virš arkados įrengti 
miegamieji kambariai, antro aukšto arkadų galerijo-
je išmūryti stačiakampiai langai. Antro aukšto kam-
bariuose rezidavo šeimininkai, todėl kai kurių repre-
zentacinės paskirties patalpų sienos buvo dekoruotos 
sienų tapyba, figūrinėmis antikinių ir medžioklės (?) 
siužetų scenomis frizuose, svetainė ir vakarinio galo 
patalpos dar papuoštos karnizais. Kambarius šildė 
naujos cilindrinės baltų koklių krosnys ir židiniai. Pa-
talpos buvo išklotos eglinių ir uosio plokščių parketo 
grindimis. Pietvakarių bokšto antrame aukšte iškirsti 
3 stačiakampiai langai ir įrengta biblioteka. Korpuso 
pirmo aukšto vakarinėje dalyje buvo ūkinės paskirties 
patalpos: dvi virtuvės patalpos, virenė, podėlis; rytinė-
je dalyje prie galerijos šliejosi sandėliavimo patalpos ir 
galbūt virtuvės šeimynos gyvenamasis kambarys; cen-
tre buvo erdvus prieangis, iš kurio buvo galima patekti 

į išorinio fasado viduryje buvusio lango vietoje iškirstą 
išėjimą į terasą su vaizdu į parką. 

Taigi klasicizmo laikotarpio perstatymai pakorega-
vo pilies korpusų planus, fasadus ir siluetą, nors tūrio 
iš esmės nepakeitė. Šiaurinio korpuso vietoje užtverta 
tvora su 11 mūrinių stulpų ir dvejais vartais. Korpusai 
sujungti bendru karnizu ir vientisu dvišlaičiu stogu, 
langai pertvarkyti į stačiakampius ir papuošti sandri-
kais. Jei anksčiau pilyje buvo du išėjimai – vartai ir du-
rys vakarinėje sienoje, tai nuo XVIII a. pabaigos į pilį 
buvo galima patekti bent per penkias vietas: iš šiaurės 
per dvejus vartus aptvare, taip pat per įrengtus naujus 
išėjimus – du iš rytinio ir du iš pietinio korpusų pusės, 
vieną – iš vakarinio. Pietvakarių ir šiaurės rytų bokš-
tams primūryti dekoratyviniai dantyti kuorai. Prie pi-
lies įrengtas peizažinis parkas. 

Kaip Panemunės pilis atrodė po šio perstatymo, 
informacijos teikia ir ikonografiniai XIX a. šaltiniai. 
Tiesa, juose įamžinti jau po gelgaudų laikotarpio ap-
leistos pilies vaizdai. Juos piešiniuose užfiksavo Alfre-
das Römeris18, Napoleonas Orda19 ir Mykolas Elvyras 
Andriolis20, 1907 m. akvarelėse – Konstantinas Zai-
kovskis21. Šie ikonografiniai šaltiniai suteikia informa-
cijos kaip tik apie pietinio pilies korpuso vaizdą, su-
formuotą po paskutinio pilies pertvarkymo XVI II  a. 
pabaigoje, t.y. dar dvaro laikotarpiu. Prieš 1864 m. 
A.  Römerio sukurtame romantizuotame piešinyje 
matyti pietinio korpuso fasadas ir pietvakarių bokš-
tas. Minėtas korpusas pavaizduotas be stogo, su nu-
daužytais langų sandrikais. Fasado centre ir gretimais 
pietvakarių bokšto – durys, vedančios į sodą (parką). 
Dviejuose 1875 m. N. Ordos sukurtuose piešiniuose, 
įamžinusiuose pilį iš šiaurės vakarų ir rytų pusių, abu 
Panemunės pilies bokštai be stogų, įgriuvęs ir vakarų 

18 Piešinys publikuotas: Tygodnik Ilustrowany, 1864, Nr. 259, p. 336. 
19 Vytautas Levandauskas, Renata Vaičekonytė-Kepežinskienė, 

Napoleonas Orda: Senosios Lietuvos architektūros peizažai, Vil-
nius: VDA leidykla, 2006, p. 198. 

20 Piešinys publikuotas: Tygodnik Ilustrowany, 1899, Nr. 371, titu-
linis lapas. 

21 LDM, TS, Nr. 791, 792. 



246

korpuso stogas. Kiek detalesniame apie 1882 m. atlik-
tame M.  E.  Andriolio piešinyje abu pilies bokštai ir 
dalis pietinio korpuso taip pat be stogų, tačiau pilies 
sienos pavaizduotos su parapetu, kuriame apskritos 
šaudymo angos. Šis architektūrinis elementas, jei jis 
buvo,  − neišliko. Dviejose K. Zaikovskio akvarelėse 
abu pilies bokštai vaizduojami jau uždengti, tačiau 
pi etinio korpuso kiemo fasado langai – vis dar su nu-
daužytais sandrikais, be rėmų. Matyt, tik pirmo aukš-
to kai kuriuose kambariuose dar gyventa, nes langai 
įstiklinti, o po jais – gėlynai, aptverti tvorele. Pilies 
interjero ir fasadų restauravimui galėtų pasitarnauti 
1839 m. matininko Normanto sudaryti pilies planai ir 
fasado piešinys, tačiau apie jų buvimą žinoma tik iš 
šaltinių22, minėti dokumentai iki šiol nerasti.

PANEMU NĖS PILIES ISTOR INĖ IR  

ARChITEKTūROS RAIDA XIX A. – XX A. PRADŽIOJE

XVIII a. pabaigoje A. gelgaudo finansinė padėtis paš-
lijo, XIX a. pradžioje šitai turėjo įtakos ir Panemunės 
rezidencijos būklei. 1792 m. savo dvarus jis padalijo 

22 LVIA, f. 525, ap. 15, b. 1096, l. 878, 879−881. 

sūnums, Panemunė atiteko Mykolui23. M.  gelgaudas 
buvo susituokęs su Eleonora Tiškevičiūte24, susilaukė 
sūnų Antano, Ksavero, Jono ir dukters Juozapos. Lai-
ku nesumokėjus tėvo Antano gelgaudo skolų, jų žy-
miai padidėjo. Prasidėjo painios valdų dalybos (vei-
kiau jų praradimas) ir bylos ne tik dėl gelgaudų sko-
lų kitiems asmenims, bet ir tarp artimų giminaičių. 
1820  m. taksacinis (eksdivizinis) teismas konstatavo, 
kad M. gelgaudas yra skolingas įvairiems asmenims 
apie milijoną lenkiškų auksinų, ir galiausiai Vyriau-
siasis Vilniaus teismas 1825 m. paskyrė M.  gelgau-
do Seredžiaus ir Panemunės dvarų taksaciją25. Tuo 
metu pilies būklė jau buvo suprastėjusi: 1826 m. in-
ventoriniame aprašyme nurodyta, kad mūrai sutrū-
kinėję, reikėjo remontuoti bokštus: vienas jų buvo be 
stogo ir perdengimų, o vakarinio pilies korpuso sto-
gas buvo kiauras26. Mykolo sūnums Antanui ir Jonui 

23 1792 m. A. gelgaudas savo dvarus padalijo sūnums: Panemu-
nę – sūnui Mykolui, Viduklę (Raseinių aps.) – sūnui Liudvi-
kui, Pliusevičius (Rečicos aps.) – sūnui Ignotui, o Biliūnų ir 
Židikų (Telšių aps.) dvarus pasiliko sau. Molčadzų grafystę 
(Молчадз) (Naugarduko aps.) buvo numatęs parduoti ir atsi-
lyginti su skolininkais. 1795 m. Mykolo gelgaudo Panemunės 
dvare buvo 2 palivarkai: prie pilies ir žmonos garbei pavadintas 
El eonoravas, prie Nemuno santakos su Kartupiu, ir keli kaimai 
(Antanavas (nelokalizuotas), Barzdžiai, Kaniūkai, Mikalavas 
(Michałow). Nors ir pardavęs didesnę dalį Molčadzų grafystės, 
A. gelgaudas su visais skolininkais negalėjo atsiskaityti. Ignoto 
gelgaudo Pliusevičių dvarą rusų valdžia konfiskavo. 1796 m. 
lapkričio mėn. Antanas gelgaudas įpareigojo sūnus Mykolą 
ir Liudviką sumokėti jo skolas, o pats netrukus mirė. Broliai 
Mykolas ir Liudvikas gelgaudai pardavė likusią Molčadzų gra-
fystę ir Biliūnų dvarą, tačiau vis tiek negalėjo atsiskaityti su 
skolininkais, seserims išmokėti kraičio dalis; Panemunės dva-
ro nuosavybės dokumentai, 1753–1816, in: LVIA, f. 1282, ap. 1, 
b. 9600; Mykolo gelgaudo ir Eleonoros Tiškevičiūtės-gelgau-
dienės Panemunės dvaro inventorius, 1793, in: LVIA, f.  1282, 
ap. 1, b. 960; 1793 m. Panemunės dvaro inventorius, in: LVIA, 
f. 1248, ap. 1, b. 9601. 

24 Mykolo gelgaudo ir Eleonoros Tiškevičiūtės-gelgaudienės 
Panemunės dvaro inventorius, 1793, in: LVIA, f. 1282, ap. 1, b. 960. 

25 Byla apie lenkų kariuomenės brigados generolo Antano gel-
gaudo valdas, 1823−1826, in: LVIA, f. 378, BS 1823 m., b. 2; 
gelgaudų Panemunės dvaro arešto už skolas panaikinimo byla, 
1825, in: LVIA, f. 381, ap. 24, b. 4879. 

26 1826 m. Panemunės pilies ir dvaro inventoriaus nuorašas, in: 
VAA, f. 9,b. 101;f. 1019, ap. 11, b. 101.

1. Alfredas Römeris, Panemunės pilies vaizdas iš pietų pusės,  
in: Tygodnik Ilustrowany, 1864, Nr. 259, p. 336.

 Alfred Römer, View of the Panemunė Castle  
from the southern side
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gelgaudams 1828 04 19 (05 01) eksdiviziniame teisme 
pavyko atgauti 72 valakus (apie 1539 ha) Panemunės 
dvaro centro su 22 valstiečių kiemais27. 1830−1831 m. 
sukilimas nulėmė tolesnę gelgaudų šeimos ir Pane-
munės pilies raidą. Malšinant sukilimą pilis gerokai 
nukentėjo: 1831 gegužės mėn. viduryje joje buvo įsi-
tvirtinę sukilėlių pulkai, čia įvyko atkaklios kautynės 
su rusų kariuomenės daliniu. Rusijos kariuomenė pas-
tatą apiplėšė ir nuniokojo, sunaikino biblioteką, daug 
kitų kilnojamųjų vertybių28. galiausiai dėl sukilimo 
pasekmių 8 dešimtmečius Panemunę valdę gelgaudai 
jos neteko, šeima buvo išblaškyta: vyriausiuoju Lietu-
vos sukilėlių vadu paskirtas Antanas gelgaudas žuvo, 
sukilėlių gretose taip pat kovojęs Jonas gelgaudas pa-
sitraukė į Prūsiją. 1833 m. broliai pripažinti valstybi-
niais nusikaltėliais, jų turtą įsakyta konfiskuoti, iš pi-
lies iškeldintas senukas Mykolas gelgaudas ir jo marti, 
Jono žmona Kunigunda gelgaudienė. 1833 09 10 (22) 
valda perimta valstybės turtų rūmų žinion29, Pane-
munės dvaras duotas valdyti įvairiems administrato-
riams30. Anuomet pilyje rastas nemažas archyvas, jo 9 
dideli ryšuliai dokumentų išsiųsti į Vilnių. Iš padaryto 
aprašo galima įsitikinti, kad ten būta reikšmingų do-
kumentų ne tik Panemunės pilies, bet ir Lietuvos isto-
rijai31. Deja, tų šaltinių likimas nežinomas. 1837 m. su-
rašytas ir įkainotas pilyje rastas kilnojamasis invento-
rius (įvairūs baldai, indai, kiti namų apyvokos daiktai, 
net vežimai, rogės ir kt.), taip pat surašyti paveikslai 
(tarp jų būta Stanislovo Augusto, Andriaus gelgaudo, 
Stanislovo Tiškevičiaus, Antano gelgaudo, Mykolo 

27 Teismas išpardavė visus Panemunės dvaro gyvulius ir dalį 
vertingesnio kilnojamojo inventoriaus, dvarui beliko tik 3 kai-
mai (Jakaičiai, Naukaimis ir Žvyriai); gelgaudo pilies dvaro 
byla, 1832−1838, in: LVIA, f. 525, ap. 15, b. 1096, l. 14−15, 72, 
176−180.

28 gelgaudo pilies dvaro byla, 1832−1838, in: LVIA, f. 525, ap. 15, 
b. 1096, l. 51−52.

29 Ibid., l. 8, 11, 29−32, 39, 44−49, 97, 107. Formaliai Panemunės 
dvaras buvo tik sekvestruotas, dėl buvusių gelgaudų skolų iki 
1862 m. valstybės turtų žinion nebuvo perimtas.

30 gelgaudo pilies dvaro byla, 1832−1838, in: LVIA, f. 525, ap. 15, 
b. 1096, l. 108, 589−590. 

31 Ibid., l. 84, 101−102, 107, 414−425.

gelgaudo portretų, paveikslas 1796 m., prancūzų mū-
šis su austrais ir kt.), graviūrų rinkiniai32. Paveikslus 
prašė grąžinti gelgaudų giminaitis Jonas Puslovskis, 
Liudviko gelgaudo dukros, Antano ir Jono pussese-
rės Onos vyras. Jis atgavo tik 3 gelgaudų paveikslus. Iš 
gausaus kilnojamojo inventoriaus dvaro administra-
toriams palikti naudotis 202 daiktai, o 542 parduoti. 
Likviduota ir oranžerija. Perėmus valdžios žinion Pa-
nemunės pilį, jos būklė buvo prasta: stogas senas, vie-
tomis sudužusios ir iškritusios čerpės. Administrato-
riai remontuodavo tik tuos kambarius, kuriuose patys 
gyveno. 1840 m. jau grėsė griūti rytinis pilies korpu-
sas. Dalyje nenaudojamų kambarių buvo išplėštos lu-
bos, grindys, geležinės grotos, nugriautos krosnys, už-
mūryti langai. Iki 1857 m. pietinio ir rytinio korpuso 
kai kuriuose kambariuose įgriuvo lubos. Šių korpusų 
antruosiuose aukštuose kambariai buvo nebetinkami 
gyventi33. 1837 m. būtiniausiam pilies remontui buvo 
skirti 347 rubliai. Iš tų pinigų turėjo būti uždengtas 
šiaudų stogas. Patikrinti darbų sąmatos atvykęs valdi-
ninkas pasiūlė stogą taisyti paėmus čerpes iš nebaigto 
statyti vakarinio korpuso, o pastarąjį uždengti šiaudų 
stogu. Trūkstamas čerpes siūlė paimti iš skirto nugrio-
vimui ūkinio pastato34. Tuo metu dėl pilies paskirties 
būta įvairių siūlymų: norėta įrengti audimo, cukraus 
ar popieriaus fabriką, įkurdinti kareivines. Nė vienas 
iš šių siūlymų neįgyvendintas35. Panemunės dvarą val-
džia už nustatytą kainą nuomojo įvairiems asmenims. 
Valdą nuomojęs Teodoras Rimkevičius už tą patį mo-
kestį 1863 m. Panemunę perdavė administruoti gel-
gaudų giminaičiui Stanislovui Puslovskiui (jo motina 
buvo Antano ir Jono gelgaudų pusseserė Ona gel-
gaudaitė). 1863 m. kilus sukilimui ir prasidėjus rusų 
valdžios represijoms, S. Puslovskis laikytas politiškai 

32 Ibid., l. 543−545, 653−654, 662−668, 739−743. 
33 1857 m. perduodamos Julijonui Medzichovskiui administruo-

ti Panemunės pilies būklės aprašas ir palyginimas su 1840 m. 
būkle, in: LVIA, f. 525, ap. 14, b. 7040, l. 145−160; dokumento 
nuorašas, in: VAA, f. 1019, ap. 11, b. 17, l. 24−33. 

34 gelgaudų dvarų byla, in: LVIA, f. 525, ap. 15, b. 1019, l. 509−510. 
35 Ibid., l. 589−590, 689−690, 746, 759, 885. 
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nepatikimu, todėl netrukus nuomininkas pakeistas. 
1864 m. sudarytas Panemunės dvaro inventorinis ap-
rašymas, kuris liudijo, jog abu bokštai buvo be stogų, 
durų, langų, galintys sugriūti. Pietinio pilies korpuso 
frontono pirmame aukšte buvo 5 durys, 5 langai (iš jų 
1 be rėmų), o antrame aukšte − 15 langų, iš kurių 4 be 
rėmų. To korpuso kiemo pusės pirmame aukšte buvo 
1 durys ir 5 langai (3 jų be rėmų), o antrame aukšte − 
14 langų (7 jų be rėmų). Rytinio ir vakarinio korpuso 
stogai daugelyje vietų įgriuvę. Aprašo pastaboje nuro-
dyta, esą pilies vidaus nebuvo galima aprašyti, nes „ten 
užeiti nesaugu“. Susidaro įspūdis, kad pilyje niekas ne-
gyveno, nes iki 1857 m. valdytojas pastatė naują pali-
varko gyvenamąjį namą. Prie pilies ūkiniame kieme 
būta malūno, svirno, klojimo, ledainės, 2 daržinių, ve-
žiminės, 4 tvartų, arklidės. Dar buvo ir spirito varykla, 
kurios įranga neseniai parduota. Prie pilies tebevešėjo 
sodas su 200 vaismedžių. Nurodyti ir 3 tvenkiniai, iš jų 
vienas išdžiūvęs36.

Tikėtina, kad perimdamas Panemunės dvaro val-
dymą, S. Puslovskis jau galvojo apie šios valdos atgavi-
mą37, tačiau po ilgų bylinėjimųsi tik 1881 m. Panemu-
nės dvaras buvo pripažintas jo nuosavybe38. Atgavęs 
pilį S. Puslovskis ėmėsi ją gelbėti nuo sugriuvimo, nors 
byla dar nebuvo pasibaigusi. Apie 1876 m. remontuo-
tas vakarinis korpusas, sutvarkytas įgriuvęs stogas, 
pakeista vidaus struktūra ir planas, įdėti papildomi 

36 Dvarininko Rimkevičiaus Zamkaus fermos perleidimo dva-
rininkui Puslovskiui byla, 1863−1879, in: LVIA, fa. 525, ap. 1, 
b. 937; Dvarininko Rimkevičiaus Zamkaus fermos perleidimo 
dvarin inkui Puslovskiui byla, 1863−1869, in: LVIA, f. 525, ap. 1, 
b. 938. 

37 1862 12 06 (18) pasirašytas caro manifestas skelbė, kad 
1831 m. sukilimo dalyvių turtai, neperimti į iždą, paliekami jų 
paveldėtojams, todėl vėliau S. Puslovskis, kaip artimiausias An-
tano ir Jono gelgaudų turtų paveldėtojas, paprašė jam grąžinti 
Panemunės valdą su pilimi. Vyko bylos teismuose, šios valdos 
grąžinimą sprendė teismai, Rusijos senatas. 1867 m. Panemunė 
perduota S. Puslovskiui, tačiau nuosavybės grąžinimas valdžios 
institucijoms kėlė abejonių, toliau vyko bylos, vėl aiškintasi 
dėl gelgaudų skolų; Panemunės pilies grąžinimo Jono ir An-
tano gelgaudų paveldėtojams byla, 1898−1870, in: LVIA, f. 525, 
ap. 14, b. 1210. 

38 Ibid.

perdengimai, užmūrytos klasicistinio perstatymo an-
gos, visuose aukštuose iškirsti mažesni langeliai, kor-
pusas paverstas 4 aukštų grūdų sandėliu39. Pietinis 
korpusas taip pat remontuotas: jo pirmame aukšte liko 
4 gyvenamos patalpos ir 3 − antrame aukšte. Rodos, 
kad rytinis korpusas nebuvo remontuojamas ir toliau 
griuvo (stovėjo tik 3 jo sienos). 

Po M. Puslovskio mirties 1905 m. jo turtų pavel-
dėtoja duktė Marija Puslovskytė, ištekėjusi už Alek-
sandro Tiškevičiaus, beveik nesirūpino Panemune 
(Aleksandras ir Marija Tiškevičiai gyveno Palangoje), 
šį ir kitus jų dvarus valdė patikėtiniai40, todėl pilis pa-
mažu nyko, kito jos siluetas: apie 1919 m. nuardytas 
apgriuvęs šiaurės rytų pilies bokštas. Vykdant žemės 
reformą, 1924 02 13 Panemunės 292 ha ploto dvaras 
su 4 palivarkais buvo perimtas valstybės žinion (nes 
M.  Tiškevičienė turėjo keletą dvarų), 1927–1928 m. 
žemės išdalytos naujakuriams, o Panemunės (Zam-
kaus) dvaro centrą su 47, 9 ha žemės ir pilimi, mūriniu 
kumetynu ir tvartu, mediniais gyvenamuoju namu ir 
klojimu Raseinių apskrities žemės tvarkymo komisija 
nutarė parduoti iš varžytinių41. Tačiau procesas buvo 
keblus ir ilgokai užtruko. galiausiai 1929 02 05 aktu 
Panemunės pilis perduota iš Skirsnemunės kilusiam ir 
JAV gyvenusiam kunigui Antanui Petraičiui (jis paža-
dėjo pilį suremontuoti, įrengti observatoriją ir visa tai 
„palikti Lietuvai“) su sąlyga, kad po jo mirties atiteks 
valstybei. Kun. A. Petraitis pirktą Panemunės dvaro 
centrą padovanojo vienuoliams saleziečiams. Už pir-
kinį – Panemunės dvaro centrą – jis taip ir liko nesu-
mokėjęs valstybei 42150 litų, tos skolos 1940 m. pra-
džioje nebuvo sumokėję ir saleziečiai, čia projektavę  
 

39 S. Pinkus, „Panemunės pilis“, p. 221. 
40 1889 m. Panemunės (Zamkaus) dvarui priklausė 1530 dešimtinių 

žemės. Be to, esant tiems patiems savininkams iš Eleonoravos 
dvaro buvo prijungti Avulco, Krutkonco, Liudvinavos ir Zacižo 
palivarkai.

41 Žemės reformos departamento Žemės perleidimo skyriaus 
pardavimo dalies byla: Raseinių aps. Raudonės valsčiaus Zam-
kaus dvaro centras, 1925−1940, in: LCVA, f. 1248, ap. 6, b. 2038, 
l. 1−114.
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įkurdinti stambų kongregacijos centrą su aspirantų 
kolegija42. 

Naujieji šeimininkai jokių pilies tvarkymo darbų 
1927−1935 m. neatliko. Šitai iš dalies liudija ir spaudoje 
publikuota 1936 m. nuotrauka43, perteikianti apgailėti-
ną vakarinės pastato dalies vaizdą. Kun. A. Petraičiui 
mirus, 1935 m. Panemunės pilis perduota Švietimo 
ministerijos Valstybės archeologijos komisijai44. Jos 
sudarytame paminklo apžiūros akte konstatuota, jog 
sienų ir bokštų fasadai smarkiai aptrupėję, ypač apa-
tinėse dalyse, stogas daugelyje vietų visai sunykęs, ki-
tur – kiauras, pietinio korpuso išorinė siena vietomis 
atskilusi ir atsiskyrusi nuo pastato tūrio, šio korpuso 
pirmame ir antrame aukštuose būta naujų įgriuvimų 
ir išardymų (vietos gyventojai ardė ir savo reikmėms 
naudojo pilies plytas)45.

PA N EMU N Ė S PILIE S T Y R I N ĖJ I MO IR T VA R K Y BOS 

DA R BA I N UO 1939 M. 

Jau XIX a. istorikai susidomėjo Panemunės pilimi, 
kuri tuometinėje Lietuvoje buvo viena geriausiai išli-
kusių renesanse pradėtų formuoti rezidencijų. Vis dėl-
to apie šį objektą ilgą laiką žinota labai mažai, buvo 
viešinama daug klaidingos informacijos. 1836 m. My-
kolas Balinskis daugiau nei šimtui metų įtvirtino nuo-
monę, esą Panemunės pilis, kaip ir kitos prie Nemu-
no stovėjusios pilys, priskirtina kovų su kryžiuočiais 

42 Ibid.; Dokumentų byla apie Panemunės pilį, t. I: 1925−1942 m., 
in: KPC PB, f. 3, ap. 1, b. 192, l. 21−30; „Kaip kunigo Petraičio 
astronomijos observatorija virto „samogonkės“ bravoru“, in: 
Lietuvos žinios, 1930 02 01, Nr. 26 (3225), p. 4; „Kaip Zamkaus 
dvare vieton observatorijos įsikūrė saleziečiai vienuoliai“, in: 
Lietuvos žinios, 1936 05 07, Nr. 103 (5084), p. 6; „Vytėnai, Lietu-
va“, in: Saleziečių žinios, 1936, Nr. 4 (53), p. 94−95.

43 „Skirsnemunės jaunimas džiūgauja Vytėnuose“, in: Saleziečių 
žinios, 1936, Nr. 4 (53), p. 96. 

44 Žemės reformos valdybos raštas Švietimo ministerijos Kultūros 
departamentui, 1934 10 10, in: KPC PB, f. 3, ap. 1, b. 192, l. 22. 

45 Raseinių apskrities mokyklų inspektoriaus raštas ŠM Valstybės 
archeologijos komisijai, 1935 09 20, in: KPC PB, f. 3, ap. 1, b. 192, 
l. 31. 

laikotarpiui46. Šią nuostatą XX a. 3 deš. įtikinamai pa-
skleidė ir Petras Tarasenka, savaitraštyje Iliustruotoji 
Lietuva 1927 m. itin vaizdžiai pristatęs Panemunės pilį: 

M. Balinskio liudijimu gelgaudų pilį įkūrė kry-

žiuočiai 1313 m., vadinasi dar pirmais jų veržimosi 

į Lietuvą laikais, kad apsaugotų nuo lietuvių svarbų 

jų puolimo į Lietuvą tikslams Nemuną. Pilis buvo 

pavadinta Christmemeliu (Kristmemeliu). Supras-

damas klastingus kryžiuočių norus, jau 1314 m. šitą 

pilį puolė su savo kariuomene didysis Lietuvos kuni-

gaikštis Vytenis ir buvo ją apsiautęs 17 dienų. Ne kar-

tą ir vėliau jos sienomis ėjo baisios kovos per šituos 

šimtmetinius karus, daug kartų, kad ir nemini to is-

torija, tekdavo ji lietuviams, daug kartų atimdavo ją 

kryžiuočiai atgal, kol galiausiai ji atiteko lietuviams. 

1328 m. lietuviai ją sunaikino <...>. Dabar tos garsios 

dėl savo praeities pilies tėra likę dvi apgriuvusios sie-

nos ir du bokštai. <...> gelgudų vardą Zomkaus pilis 

gavo nuo senoviškų bajorų gelgudų, kurie ją valdė 

nuo 1686 m. <...> Pikti buvo gelgudai ir žiauriai elgė-

si su savo baudžiauninkais <...> − kankino juos dar-

bais, o nusikaltusius − savo pilių giliuose ir tamsiuo-

se rūsyse, jais kartais įkinktais į karietą, važinėdavo 

prakastu po Nemunu urvu, iš Zomkaus į gelgudiš-

kius [dvaro sodyba kitoje Nemuno pusėje − R. B.].47

Tokia interpretacija paplito ir kiek vėlesnėse įvairių 
autorių publikacijose48. Šios romantinės, faktais nepa-
grįstos Panemunės pilies istorijos „vizijos“ laikytasi ir 
XX a. 4 deš. vykdant skubius, avarinę būklę šalinančius 

46 Michał Baliński, Historya miasta Wilna, Wilno, 1836, t. I, p. 109; 
Michał Baliński, Tymoteusz Lipiński, Starożytna Polska pod 
względem historycznym, jeograficznym i statystycznym opisa-
na, Warszawa, 1846, t. IV, p. 438; J. K., „Kur vasaroja mažieji: 
kelionės į gelgaudiškį įspūdžiai“, in: Lietuvos žinios, 1935 07 24, 
Nr. 166, p. 5; Vadovas po Lietuvą, red. Pranas Bankauskas, Alek-
sandras Vabalas, Kaunas, 1938, p. 96. 

47 Petras Tarasenka, „gelgudų pilis“, in: Iliustruotoji Lietuva, 1927, 
Nr. 39 (92), p. 318.

48 J. K., „Kur vasaroja mažieji: kelionės į gelgaudiškį įspūdžiai“, 
p. 5; Vadovas po Lietuvą, p. 96. 
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pilies tvarkymo darbus. Jų ėmėsi Vytauto Didžiojo 
kultūros muziejus, perėmęs 1936 m. panaikintos Vals-
tybės archeologijos komisijos funkcijas, tuo pačiu savo 
žinion – Panemunės pilį49. 1938 m. balandžio mėn. ko-
mandiruotas pilies būklę įvertinti Vytautas Kazys Jo-
nynas konstatavo, kad šiaurės vakarų ir pietvakarių 
bokštai dar neblogai išlikę, juos jungiantis vakarų kor-
pusas vokiečių okupacijos metais buvęs atstatytas ir 
naudotas kaip javų sandėlis, tačiau „prieš keletą metų“ 
sudegęs ir likę tik sužalotos sienos; pietų korpusas bu-
vęs geresnės būklės (tebebuvo uždengtas apnykusiu 
čerpių stogu), jo antrame aukšte išlikę sienų tapybos 
fragmentai, dalis grindų ir sijų. Pietryčių ir šiaurės 
rytų bokštai buvo visiškai sunykę, juos jungęs rytinis 
korpusas virtęs griuvėsiais, o šiaurinio korpuso vieto-
je belikęs statybinių medžiagų laužas − žvyras, kalkės 
ir plytgaliai50. 1938 m. vakarinėje dalyje įgriuvus pieti-
nio korpuso stogui, ėmė skilti ir svirti į išorę pastato 

49 Raseinių apskrities mokyklų inspektoriaus raštas Vytauto Di-
džiojo kultūros muziejui, 1938 04 07, in: KPC PB, f. 3, ap. 1, 
b. 192, l. 38−39.

50 Lietuvos kultūros paminklų konservatoriaus Vytauto Kazio Jo-
nyno pareiškimas Vytauto Didžiojo kultūros muziejaus direk-
toriui, 1938 05 07, in: KPC PB, f. 3, ap. 1, b. 192, l. 39−42.

sienos, nykti interjeras51. Tais pačiais metais parengta 
pilies konservavimo darbų sąmata (26 500 litų)52. 1939 
m. konservavimo projektą parengė ir vykdytus darbus 
prižiūrėjo inžinierius Algirdas Mošinskis. Bene dau-
giausia tvarkytas pietų korpusas, kuriame tuo metu 
dar buvo išlikę ne tik „vidaus dekoravimo“ fragmen-
tai, bet ir dalis autentiškų grindų ir sijų. Srieginiais 
metaliniais strypais sutvirtintos sienos, prie ankerių 
prijungtos medinių sijų konstrukcijos, permūryti kar-
nizai, atstatytos kai kurios vidaus sienų dalys, durų ir 
langų angos, pamūrytos irstančios arkados atraminės 
dalys, naujomis pakeistos išpuvusios sijos, sudėtos 
naujos juodlubės, išardytos krosnių liekanos, užmū-
rytos dūmtraukių skylės, nuo žemių išvalytas pietinio 
korpuso pirmas aukštas, abiejų bokštų vidus, juose 
įrengti mediniai laiptai, stiegėmis uždengtos pietinio 
ir vakarinio korpusų stogų kiaurymės (nepavyko gauti 

51 Lietuvos kultūros paminklų konservatoriaus Vytauto Kazio Jo-
nyno pareiškimas Vytauto Didžiojo kultūros muziejaus direk-
toriui, 1938 05 07, in: KPC PB, f. 3, ap. 1, b. 192, l. 40.

52 „Vytauto Didžiojo kultūros muziejus paruošė gelgaudų pi-
lies sutvirtinimų sąmatą“, in: Lietuvos aidas, 1938 11 01, Nr. 495 
(4304), p. 5; P. M., „Per Maironį išauginusią apskritį“, in: XX 
amžius, 1939 07 10, Nr. 153 (905), p. 7.

2. Panemunės pilis, Balio Buračo nuotrauka, 1942, in: KPC PB

 Panemunė castle, photograph by Balys Buračas, 1942

3. Panemunės pilies kiemo fragmentas, Balio Buračo nuotrauka, 
1942, in: KPC PB

 Detail of the Panemunė castle courtyard,  
photograph by Balys Buračas, 1942
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olandiško tipo čerpių, kokiomis stogai buvo uždengti 
dar XVIII a. pabaigoje ir kurių danga, nors ir fragmen-
tiška, tuo metu tebebuvo), šiaurės vakarų ir pietvaka-
rių bokštai, sudėti ir įstiklinti langai53. Šių tvarkymų 
metu buvo kiek apgadinta sienų tapyba: ties kaminais 
ir dūmtraukiais nukaltas tinkas, ankerių įtvirtinimui 
išskaptuoti įgilinimai (14 cm gylio ir 8 cm pločio) sie-
nose ir lubose. 1939 m. vykdytų konservavimo darbų 
metu surinkti kokliai ir statybinė keramika saugomi 
Nacionaliniame Mikalojaus Konstantino Čiurlionio 
dailės muziejuje54.

Kadangi pilies būklė buvo prasta, nuo visiško su-
griuvimo ją suskubę saugoti restauratoriai apsiribo-
jo techniniais mūrų tyrimais, vykdytų konservavimo 
ir restauravimo darbų negrindė istorinių tyrinėjimų 
duomenimis. Pilies tvarkybai trūko lėšų, todėl Pau-
liaus galaunės iniciatyva muziejus mėgino ieškoti 
naujų objekto savininkų – kreipėsi į Turizmo draugi-
ją, Žurnalistų ir Rašytojų sąjungas, Pradžios mokslo 
departamentą ir siūlė panaudoti pilies griuvėsius švie-
timo, turizmo ir vasaros poilsio tikslams, įrengti kraš-
totyros ir pan. muziejus, įsteigti pradžios mokyklą55. 
Pasikeitus politinei situacijai, darbai liko neužbaig-
ti. 1940 m. rugsėjo mėn. pilyje įsikūrė sovietų kariš-
kiai. Kultūros paminklų apsaugos įstaigos darbuotojai 
Vladimiras Zubovas, Adolfas Nezabitauskas ir Petras 
Šeštakauskas 1941 m. rugsėjo 15 d. lankėsi Panemunės 
pilyje ir įvertino padarytą žalą: iššaudyti langų stiklai, 
pietų korpuse nebeliko pagrindinio įėjimo durų, prieš 
tai išvalytuose pilies rūsiuose vėl prikrauta bulvių ir 

53 Darbų, atliktų 1939 m. prie gelgaudų pilies konservavimo, 
apyskaita, in: LMAVB RS, f. 25, b. 199, l. 90−114; Simas Migli-
nas, „Prie irstančios gelgaudų pilies... V. D. Kultūros muziejus 
susirūpinęs jos apsauga“, in: Lietuvos aidas, 1938, Nr. 254 (4063); 
Vyt. Kas., „gelgaudų pilies konservavimo darbai“, in: Lietuvos 
aidas, 1939, Nr. 387, p. 2; „gelgaudų pilis reikalinga didesnių 
sustiprinimų“, in: Lietuvos aidas, 1939, Nr. 532, p. 5; Dokumen-
tų byla apie Panemunės pilį, t. I: 1925−1942, in: KPC PB, f. 3, 
ap. 1, b. 192, l. 31−222; Panemunės pilies genplanas, 1939−1940, 
in: KPC PB, f. 6, ap. 1, b. 6583.

54 Algirdas Žalnierius, „Panemunės dvaro rūmų archeologiniai 
tyrimai“, p. 144.

55 KPC PB, f. 3, ap. 1, b. 192, l. 49−59. 

burokų56. 1942 m. dar planuota sutvirtinti medines 
stogo konstrukcijas, sumontuoti laiptus ir turėklus, 
aptverti pilies teritoriją. Tačiau nežinia, ar šie dar-
bai atlikti, mat mediena buvo konfiskuota karo rei-
kmėms57. 1942 m. liepos mėn. pilies vaizdą gana de-
taliai aprašė ir kruopščiai fotografavo Balys Buračas58. 
Šie ir kiti XX a. pirmos pusės Panemunės pilies doku-
mentiniai vaizdai59 – tai svarbus ikonografinis šaltinis, 

56 Ibid., l. 223, 235. 
57 Ibid., l. 238, 249−250. 
58 Ibid., l. 235, 252−253. 
59 Panemunės pilies fotofiksacija (nuotraukos nedatuotos), in: 

KPC PB, f. 3, ap. 1, b. 194, 195, 196, 197; Pietinio korpuso II 
aukšto patalpos Nr. 10 rytinės sienos tapyba, 1936, in: KPC PB, 
f. 44, Neg. Nr. 1115; Pietinio korpuso II aukšto patalpos Nr. 12 
vakarinės sienos tapyba, 1936, in: KPC PB, f. 44, Neg. Nr. 1117; 
Pietinio korpuso II aukšto patalpos Nr. 11 rytinės sienos tapy-
ba, 1936, in: KPC PB, f. 44, Neg. Nr. 1118. 

4. Panemunės pilies pietinio fasadas fragmentas ir pietvakarių 
bokštas, Balio Buračo nuotrauka, 1942, in: KPC PB

 Detail of the southern façade of the Panemunė castle and the 
south-western tower, photograph by Balys Buračas, 1942
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5. Pietinio korpuso kiemo fasado apmatavimų brėžinys, atliktas 
Leningrado dailės akademijos studentų, 1950, in: KPC PB

 Drawing of the measurements of the courtyard façade of the 
southern wing made by students of the Leningrad Academy of 
Arts, 1950

6. Pietinio korpuso išorės fasado apmatavimų brėžinys, atliktas 
Leningrado dailės akademijos studentų, 1950, in: KPC PB

 Drawing of the measurements of the exterior façade of the 
southern wing made by students of the Leningrad Academy of 
Arts, 1950
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7. Rytinio korpuso kiemo fasado apmatavimų brėžinys, atliktas 
Leningrado dailės akademijos studentų, 1950, in: KPC PB

 Drawing of the measurements of the courtyard façade of the 
eastern wing made by students of the Leningrad Academy of 
Arts, 1950

liudijantis pakankamai autentišką XX a. antros pusės 
tvarkybos veiklų nepaliestą paminklo būklę. 

Pirmaisiais pokario metais pilis vėl buvo apleista 
ir išgrobta: ąžuolinės perdengimų sijos, laiptai bokštų 
narveliuose ir dalis stogo konstrukcijos buvo išpjauta, 
rūsiuose vietos gyventojai sandėliavo daržoves60. Rytų 
korpuso buvo likę tik pietinė, kiemo ir rytinė fasadi-
nės sienos, šiaurinė išorinė ir vidaus sienos, perdengi-
mai, stogas nugriuvę; langų angos apirusios ir bebai-
giančios prarasti formas, sienos be karnizų, vakarinio 
korpuso  – be stogo, vidaus perdengimų, viršutinės 
sienų dalys sueižėjusios. Pietų korpusas buvo išlikęs 
bene geriausiai: tebeturėjo stogą, vietomis pirmame 

60 Panemunės pilies apžiūros aktas, 1953 08 11, in: KPC PB, f. 3, 
ap. 1, b. 193, l. 19. 

aukšte – perdengimus; daugiausia rūpesčio kėlė pasvi-
rusi pietinė siena61. Įspūdinga ir sykiu problemiška Pa-
nemunės pilis kėlė ne tik Lietuvos specialistų susido-
mėjimą: 1950 m. joje praktikos metu apsilankė tuome-
tinio Leningrado dailės akademijos architektūros stu-
dentų grupė, atlikusi kruopščius paminklo apmatavi-
mus62, kuriais vėliau rėmėsi lietuvių tyrinėtojai. 1953 m. 
Architektūros reikalų valdyba prie LTSR Ministrų tary-
bos susirūpino Panemunės pilies išsaugojimu ir įparei-
gojo Kauno politechnikos instituto Statybos fakulteto 
Architektūros pagrindų katedrą parengti pilies res-
tauravimo ir pritaikymo praktiniam naudojimui pro-
jektą, o Mokslų akademijos Istorijos ir teisės institutą 

61 Ibid., l. 33−35. 
62 Stasys Pinkus, „Panemunės pilis“, p. 222. 
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atlikti pilies archeologinius tyrinėjimus63. 1954 m. bir-
želio mėn. minėtos katedros darbuotojai Stasys Abra-
mauskas ir henrikas Zvolinskas suorganizavo 29 stu-
dentų praktiką Panemunėje, kurios metu buvo atlikti 
moksliniai apmatavimai ir paminklo fiksacija64. 

Kompleksinių ir pakankamai nuoseklių Panemu-
nės pilies tvarkybos darbų 1954–1959 m. ėmėsi Ar-
chitektūros reikalų valdybos įpareigota naujai įkurta 
institucija – Mokslinė restauravimo gamybinė dirb-
tuvė (vėliau šios įstaigos pavadinimai keitėsi65). Ypač 

63 Ibid., l. 20−22. 
64 Ibid., l. 23−24. 
65 Mokslinė restauracinė gamybinė dirbtuvė (1955 10 19 − 1962 12 

30); Specialioji mokslinė restauracinė gamybinė dirbtuvė (1962 
12 30 – 1969 12 15 d.); Paminklų konservavimo institutas (1969 
12 15 − 1987 04 01); Paminklų restauravimo projektavimo insti-
tutas (1987 04 01−1993 07 27).

daug nuveikė muziejininkas, architektūros tyrinėtojas 
Stasys Pinkus (1925−1992). 1955 m. jis atliko istorinius, 
daugiausia šaltiniais grįstus tyrinėjimus66, kurių nepa-
neigė vėlesnių metų architektūriniai, archeologiniai ir 
istoriniai tyrimai. Pakankamai išsami, papildyta šio 
mokslininko parengta pilies istorinė apybraiža buvo 
publikuota 1971 metais67. S. Pinkus aptiko daug svar-
bių dokumentų (pvz., 1608 m. J. Eperješo testamentą, 
savininkų kaitos XVIII−XIX a. peripetijas liudijančius 
šaltinius, 1753, 1793, 1826, 1833, 1840, 1857 m. Pane-
munės dvaro ir pilies inventorius), kurių duomenys, 

66 Architektūros reikalų valdyba prie LTSR MT, Mokslinė restau-
racinė gamybinė dirbtuvė. gelgaudų pilis: istorinė apybraiža, 
aut. S. Pinkus, 1955, in: VAA, f. 1019, ap. 11, b. 12 ir KPC PBA,  
f. 5, ap. 1, b. 6, l. 1−83. 

67 Stasys Pinkus, „Panemunės pilis“, p. 201–224.

8. Pilies plano apmatavimų brėžinys, atliktas Leningrado dailės 
akademijos studentų, 1950, in: KPC PB

 Drawing of the measurements of the castle plan made by 
students of the Leningrad Academy of Arts, 1950
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derinami su tuo metu vykdytais apmatavimais ir ar-
cheologiniais darbais, leido nustatyti tris esminius pi-
lies statybų, pertvarkymų ir įrengimo raidos etapus. 
S. Pinkus taip pat iškėlė šaltiniais pakankamai pagrįs-
tiną hipotezę dėl pilies pirmojo etapo (XVII a. pr.) 
projekto autorystės (karo inžinierius P. Nonhartas). 
1987 m. Stasio Pinkaus istorinių ir vėlesnių architek-
tūrinių tyrimų pagrindu Juozas Baršauskas paskelbė 
glaustą Panemunės pilies architektūros raidos apžval-
gą chrestomatinėje Lietuvos architektūros istorijoje68.

68 Juozas Baršauskas, „Panemunės (gelgaudų) pilis“, in: Lietuvos 
architektūros istorija nuo seniausių laikų iki XVII a. vidurio, 
Vilnius, 1987, p. 233−236. 

1954−1956 m. pilies rytinį korpusą tyrinėjo ar-
che ologas Karolis Mekas ir architektai Justinas Šei-
bokas bei Algimantas Umbrasas69. Šio etapo tyrimai 
buvo fragmentiški, neaprėpė objekto visumos ir sie-
kė pirminio konservavimo tikslų. Buvo iškasti šiau-
rės rytinio bokšto pamatų, korpuso vidaus šurfai: at-
likta 20 pilies mūrų zondavimų ir iškasta 14 šurfų70. 

69 Panemunės pilies restauravimo-konservavimo užduotis, 1954 07 
16, in: KPC PB, f. 3, ap. 1, b.193, l. 29−31.  

70 Architektūros paminklo gelgaudų pilies Vytėnuose restaura-
cijos-konservacijos projektas, aut. Algimantas Umbrasas, Jus-
tinas Šeibokas, 1955, in: VAA, f. 2,b/ 54 −2; Justinas Šeibokas, 
Jurbarko rajono gelgaudų pilies Vytėnuose 1955 m. kasinėjimo 
darbų aprašymai, in: KPC PB, f. 5, ap. 3, b. 4; gelgaudų pilies 

9. 1955 m. lapkričio mėn. atliktų restauravimo darbų schema, in: 
KPC PB 

 Scheme of the restoration works conducted in November 1955 
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(nuo 1994 m. – Simonaitis) ir Algimantas Urbštas73. 
Tuo metu jau norėta suformuoti pilies restauravimo 
koncepciją ir parengti projektą. Objektą siekta tirti 
kompleksiškai, nustatyti istorinę, konstrukcijų, mūro 
technikų, planinės struktūros, tūrinės-erdvinės kom-
pozicijos raidą, remtis ikonografiniais duomenimis 
ir istoriniais tyrimais, archeologinių tyrinėjimų re-
zultatais. Pagal šių architektų rekomendacijas 1959–
1960 m. vakarinio, šiaurinio ir rytinio korpusų aplin-
ką tyrinėjo archeologė E. Milčiūtė. Ji nustatė pamatų 
storį ir gylį, žemės sluoksnių susiklostymą ties minė-
tais korpusais. Iškasti 25 šurfai, atlikta 80 zondavimų74. 
Dėl lėšų stokos šurfuotos tik tos vietos, kur Ž. Simo-
navičiui reikėjo archeologinių duomenų architektūri-
niams apmatavimams ir pilies restauravimo projek-
to parengimui. Šių tyrinėjimų metu buvo nustatytas 
šiaurinio korpuso plotis ir jo jungtis su vakariniu kor-
pusu, rastos dalies pertvarinių sienų vietos, laiptinių į 
korpuso rūsį liekanos, išaiškintas šio korpuso planas; 
atkasta rytinio korpuso išorinė siena, išaiškintos angų 
konstrukcijos, surasti sanitariniai mazgai. Kieme ap-
tiktas iki 1 m storio kultūrinis sluoksnis. Nustatyta, 
kad tarp šiaurinio korpuso ir šlaito krašto susiforma-
vo iki 1,2 m storio kultūrinis sluoksnis, kurio didesnę 

73 Panemunės pilies istorinės mūro kartogramos, aukštų planai 
(archit. Algimantas Urbštas), 1958−1959, in: KPC PB, f. 6, ap. 1, 
b. 6075, Nr. 3170−3174. 

74 E. Milčiūtė, Panemunės-gelgaudų pilies faktinė medžiaga, 
1959, in: VAA, f. 1019, ap. 11, b. 18,3581; E. Milčiūtė, Panemunės 
pilies archeologinių tyrinėjimų darbų ataskaita, 1960, in: VAA, 
f. 1019, ap. 11, b. 48; E. Milčiūtė, Panemunės pilies archeologi-
niai tyrinėjimai darbai, 1959, VAA, f. 1019, ap. 11, b. 20; Jurbar-
ko rajono Panemunės pilies archeologinių kasinėjimų radinių 
inventoriaus knyga Nr. 1, 1955, 1956, 1959, in: KPC PB, f. 5, ap. 3, 
b. 36; E. Milčiūtė, Jurbarko rajono Panemunės pilies (gelgau-
dų) 1959 metų archeologinių tyrimų faktinė medžiaga (aprašy-
mas), in: KPC PB, f. 5, ap. 3, b. 37; Jurbarko rajono Panemunės 
pilies (gelgaudų) 1960 m. archeologinių tyrimų ataskaita, in: 
KPC PB, f. 5, ap. 3, b. 39; E. Milčiūtė, Jurbarko rajono Pane-
munės pilies 1959 m. vykdytų archeologinių kasinėjimų dieno-
raštis, in: KPC PB, f. 5, ap. 3, b. 25; E. Milčiūtė, Jurbarko rajo-
no Panemunės pilies 1959 m. archeologinių tyrinėjimų darbų 
ataskaita, in: KPC PB, f. 5, ap. 3, b. 38; Priedas prie Panemunės 
pilies 1959 (?) metų archeologinių kasinėjimų ataskaitos: nuo-
traukos, in: KPC PB, f. 5, ap. 3, b. 26.

Rasta koklių, plytų, indų šukių, tačiau radiniai nebuvo 
moksliškai įvertinti ir sutvarkyti, pilies lankytojų „ne-
pataisomai sujaukti“71. 1955 m. parengtas Panemunės 
pilies konservavimo ir dalinės restauracijos projektas. 
Jame buvo numatyti pirmaeiliai darbai, būtini gelbėti 
paminklą iš avarinės būklės. Kadangi tuo metu pieti-
nis korpusas buvo išlikęs geriausiai (sunykusi tik dalis 
perdengimų), restauravimo ir konservavimo darbai 
telkti į rytinio ir vakarinio korpusų tvarkymą, nes jų 
stogų danga buvo suirusi. Tais metais vakarų korpu-
sas buvo uždengtas čerpėmis, atkurtos langų angos, 
suremontuoti pietinio korpuso dūmtraukiai, korpusų 
patalpos ir rūsiai išvalyti nuo griuvenų. Pietų korpuse 
pataisyta stogo danga, atstatyti mediniai perdengimai 
„prisilaikant buvusios medinės konstrukcijos princi-
po“, sienos sutvirtintos plieniniais strypais, nes, ne-
paisant prieškariu darytų sutvirtinimų, pietinė siena 
vis dar buvo pasvirusi į lauko pusę; suremontuoti du 
kambariai, kuriuose nuo 1940 m. buvęs sargo butas 
(įdėti 5 langai, 3 durys, sienos nutinkuotos kalkių skie-
diniu, sumūrytos 2 krosnys prie buvusių kanalų), ati-
dengta iki tol buvusi užmūryta arkada ties rytiniu kor-
pusu (arkadą numatyta įstiklinti vasaros laikotarpiu 
išimamais rėmais), užfiksuota sienų tapyba. Planuota 
pagal išlikusius istorinių koklių fragmentus pastatyti 
krosnis. Abiejuose išlikusiuose bokštuose atstatyti tar-
paukštiniai perdengimai ir laiptai72. 

1957−1958 m. archeologiniai kasinėjimai ir archi-
tektūriniai tyrimai nebuvo vykdomi. 

Kiek vėliau, 1958−1959 m., architektūros tyri-
mo darbus vykdė architektai Žybartas Simonavičius 

teritorijos topografinės nuotraukos, aut. Špikas, Juškevičius, 
1956, in: KPC PB, f. 5, ap. 1, b. 1103, 1104, 1105; Dokumentų byla 
apie Jurbarko rajono Panemunės (gelgaudų, Vytėnų) pilį, t. II, 
1950−1974, KPC PB, f. 3, ap. 1, b. 193, l. 39−52, 181. 

71 KPC PB, f. 3, ap. 1, b. 193, l. 181. 
72 Architektūros paminklo gelgaudų pilies Vytėnuose restauraci-

jos-konservacijos projektas, aut. Algimantas Umbrasas, Justi-
nas Šeibokas, 1955, VAA, f. 2,b. 54−2, l. 6−7, 9; KPC PB, f. 3, ap. 1, 
b. 193, l. 42, 48, 52, 64, 117−119; Panemunės pilies apmatavimo 
brėžiniai ir konservavimo projektai (J. Šeiboko, A.  Umbraso, 
Ž. Simonavičiaus brėžiniai, 1955−1963, in: VAA, f. 2, b. 54−57). 
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dalį sudaro XVII–XVIII a. pilies perstatymų ir griovi-
mo metu supilti griuvenų sluoksniai. Čia buvo rasti ir 
ankstyvesni sluoksniai, sietini su buvusio Bilevičių-
Stankevičių dvaro mediniais pastatais. Kultūriniuose 
pastarojo dvaro sluoksniuose rasta XVI a. puodyni-
nių ir plokštinių krosnių koklių fragmentų, buitinės 
keramikos, datuotinos XV–XVI a. 1959−1960 m. ar-
cheologinių kasinėjimų metu buvo atidengta rytinio 
korpuso rytinė siena ir išvalyti griuvėsiai. 1959 m. rug-
pjūčio mėn. atlikus pietinio korpuso sienos perkasą 

10. Algimantas Urbštas, pietinio korpuso II-o aukšto menės frizo 
fragmento rekonstrukcija, 1959, in: KPC PB

 Algimantas Urbštas, reconstruction of a detail of a frieze in the 
first-floor hall of the southern wing, 1959

11. Algimantas Urbštas, pietinio korpuso II-o aukšto salės sieninės 
tapybos fragmento rekonstrukcija, 1959, in: KPC PB

 Algimantas Urbštas, reconstruction of a detail of mural 
painting in the first-floor hall of the southern wing
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šalia pietvakarinio bokšto, rasta plokščiųjų ir vėlesnių 
(gelgaudų laikotarpio) olandiškų čerpių, dažytų ply-
tų fragmentų (manoma, iš pietinio korpuso vidaus), 
XVII a. – XVI II a. pabaigos žalsvai ir baltai glazūruo-
tų koklių fragmentų75. (Pastebėtina, kad 1959−1960 m. 
archeologinių kasinėjimų metu rasti radiniai − kokliai, 
įvairios paskirties buitinė ir statybinė keramika, stiklo 
ir metalo dirbiniai − aplaidžiai nebuvo inventorizuoti 
ir jų rinkinys iki šiol saugomas vienoje pietinio korpu-
so patalpų įrengtoje saugykloje-muziejuje.) Architek-
tai atliko kruopščius architektūrinius matavimus, pa-
rengė mūrų raidos kartogramas: visų korpusų ir bokš-
tų planus bei matavimo brėžinius parengė A. Urbštas, 
o fasadų, pjūvių ir sienų išklotines – Ž. Simonavičius. Į 
matavimų brėžinius buvo įtraukti ir archeologinių ka-
sinėjimų, šurfų bei zondavimų duomenys76. 

75 VAA, f. 1019, ap. 11, b. 20, l. 11−12, 14; Medžiaga apie Vytėnų, 
Kauno pilis XVI−XVII a. Lietuvos kokliai. Studentų konkur-
sas, 1957−1957, in: KPC PB, f. 5, ap. 1, b. 1313.

76 Panemunės pilies apmatavimo brėžiniai ir konservavimo pro-
jektai (J. Šeiboko, A. Umbraso, Ž. Simonavičiaus brėžiniai, 
1955−1963), in: VAA, f. 2,b. 54−57.

Pagyvėjus konservavimo ir restauravimo darbams, 
pradėta ieškoti pilies pritaikymo paskirčiai. 1958 11 12 
buvo patvirtinta Lietuvos turistinių kelionių biu-
ro iškelta idėja įkurti Vytėnuose turistinę bazę77. 
1959−1960  m. parengtas pilies pritaikymo tokiai ba-
zei projektas, suformuluoti projektiniai pasiūlymai jai 
restauruoti78. Projekto vadovas architektas Ž. Simona-
vičius laikėsi nuomonės, esą trečiasis pilies perstaty-
mo tarpsnis, kurį XVIII a. pabaigoje atliko gelgaudai, 
paminklui padarė „didžiausios žalos“: buvo „sudarky-
tas planas, nugriaunant šiaurinį korpusą ir panaiki-
nant jos pirminį gynybinį charakterį, užmūrijant šau-
dymo angas ir iškertant monumentaliose gynybinėse 
pietų ir vakarų sienose plačias langų angas“, neva pilis 

77 KPC PB, f. 3, ap. 1, b. 193, l. 165. 
78 Panemunės pilis Vytėnuose: 1958−1959 m. architektūrinių tyri-

mų ataskaita, aut. Ž. Simonavičius, 1961, in: VAA, f. 1019, ap. 11, 
b. 3582; Dokumentų byla apie Panemunės pilį, t. 2, 1950−1974, 
in: KPC PB, f. 3, ap. 1, b. 193. Vien KPC PB f. 6, ap. 1 saugomos 
apie 169 bylos, kuriuose sukaupti įvairūs Panemunės pilies ir 
jos teritorijos brėžiniai (istorinės mūro kartogramos, aukštų 
planai ir pan.), atlikti 1958−1963 m. architektų Ž.  Simonavi-
čiaus, A. Urbšto, S. Lasavicko. 

12. Žibarto Simonavičiaus parengti pietinio korpuso šiaurinio 
fasado apmatavimai ir mūro kartograma, rodanti statybų, 
remontų ir restauravimo etapus iki 1959 m., in: KPC PB

 Measurements of the northern façade of the southern wing 
and a cartogram of the wall showing the stages of construction, 
repair and restoration before 1959 by Žibartas Simonavičius
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prarado gynybinį pobūdį, jai buvo suteiktas „atviro gy-
venamojo namo vaizdas“79. Ž. Simonavičius siūlė du 
variantus: restauravimo metu atkurti pirminį, renesan-
sinį XVII a. pradžios, pilies ansamblį arba atkurti abiejų 
ankstyvųjų raidos etapų (susijusių su Eperješų statybi-
ne veikla) – renesanso ir baroko – laikotarpių vaizdą. 
Architekto siūlymu klasicizmo ir vėlesnės sienos, ap-
dailos elementai turėjo būti nugriauti (vakarų korpuso 
kiemo pusės ir vidaus sienos, pietinio korpuso arkada 
ir vakarinės dalies antras aukštas su gelgaudų mene), 
o šiaurinis korpusas atstatytas; pagal Ž. Simonavičiaus 

79 Žibartas Simonavičius, Turistinės bazės Panemunės (gelgau-
dų) pilyje projekto eskizo aiškinamasis raštas, 1960, in: VAA, 
f. 2, b. 54−5, l. 1; Žibartas Simonavičius, Panemunės pilies pra-
diniai darbai 1978 m., in: KPC PB, f. 5, ap. 1, b. 1150.

koncepciją, pilies kompozicijoje turėjo išryškėti anks-
tyviausias − rytinis − korpusas. Ekspertų komisija to-
kiems drastiškiems pasiūlymams nepritarė, motyvuo-
dami tarptautine kultūros paminklų apsaugos praktika, 
pagal kurią saugomi visi vertingi elementai ir sluoks-
niai, atsiradę įvairiais raidos etapais. Be to, ekspertai 
atkreipė dėmesį, kad būtina atlikti pietinio korpuso 
antro aukšto dviejose patalpose išlikusios sienų tapy-
bos tyrimus80. Turizmo organizacija atsisakė projektą 

80 Panemunės pilies 1958−1959 m. tyrimo darbų ir restauraci-
jos projektinių pasiūlymų ekspertizė (1959 12 24, aut. Stasys 
Abramauskas, Stasys Pinkus, Vladimiras Zubovas; atskirą 
ekspertizę parengė Eduardas Budreika), in: VAA, f. 2,b. 54−5, 
l. 27−50 (tas pats dokumentas ir KPC PB, f. 3, ap. 1, b. 193, 
l. 180−197); Mokslinės tarybos posėdžio protokolas, 1960 04 14, 
in: KPC PB, f. 3, ap. 1, b. 193, l. 234−242. 

13. Žibarto Simonavičiaus parengtas eskizinis pietinio korpuso kiemo 
fasado projektas, pritaikant pilį turistinei bazei, 1960, in: KPC PB

 Sketch design of the courtyard façade of the southern wing 
adapting the castle as a tourist site by Žibartas Simonavičius, 1960



260

finansuoti, tad Ž. Simonavičiaus pasiūlymai toliau ne-
bebuvo koreguojami. 1960 m. išvalyti pilies aplinkoje 
esantys tvenkiniai, išmūrytos užtvankos81. 1961 m. pa-
taisytas pietinio korpuso stogas82, o 1962 m. užkonser-
vuotos rytinio korpuso sienos.

Ilgą laiką pilis neturėjo paskirties. Siekiant page-
rinti jos apsaugos būklę, 1969 08 27 LTSR kultūros 
ministro nutarimu pilis perduota Kauno istorijos mu-
ziejaus priežiūrai83. Tačiau bene dešimtmetį nesiimta 
jokių jos tvarkybos darbų. galiausiai nuspręsta pilyje 
įrengti LTSR aukštųjų mokyklų mokslininkų kūrybos 
namus, tad šiam tikslui Kultūros ministerijos Muzie-
jų ir kultūros paminklų apsaugos valdybos užsakymu 
1978−1979 m. PKI architektas Ž. Simonavičius paren-
gė pilies restauravimo ir pritaikymo projektą84. Jis vėl 

81 gelgaudų pilies sutvarkymo projektas, aut. Ž. Simonavičius, 
1957, in: VAA, f. 2, b. 54−4.

82 KPC PB, f. 3, ap. 1, b. 193, l. 277−279. 
83 Ibid., l. 323. 
84 Panemunės pilies restauravimo ir pritaikymo LSTR aukš-

tųjų mokyklų poilsio ir simpoziumų rūmams projektiniai 

siūlė pilį atstatyti renesansinę, kokia ji buvo XVII a. 
pabaigoje; tai, ką davė piliai vėlesnės epochos – baro-
kas ir klasicizmas – konservuoti ir tik fragmentiškai 
restauruoti. Numatytas pietinio korpuso antro aukšto 
reprezentacinių patalpų sienų tapybos konservavimas 
ir restauravimas (tuo metu, kaip nurodyta apraše, ji 
dar buvo „išlikusi gerame stovyje ir nesunkiai restau-
ruojama“), tačiau jokių duomenų apie tokių darbų at-
likimą rasti nepavyko.

Intensyviausi projektavimo darbai vyko 1981−1982 m.; 
1982 08 31 Ministrų tarybos potvarkiu Panemunės pi-
lis perduota Vilniaus dailės institutui, pilimi rūpintis 

pasiūlymai. Architektūrinė-statybinė dalis, t. II, b. I., aut. 
Ž.  Simonavičius, 1978−1982, in: VAA, f. 2, b. 54−6; Panemu-
nės pilis, priešprojektiniai darbai: architektūriniai-archeologi-
niai apmatavimai, t. I, b.2, brėžinius sudarė Ž. Simonavičius, 
1978−1979, in: VAA, f. 2, b. 54−7; Panemunės pilis, pradiniai 
darbai, t. I, projekto vyr. architektas Ž. Simonavičius, 1978, in: 
VAA, f. 1019, ap. 11, b. 3583; Panemunės pilies priešprojektiniai 
darbai: architektūriniai-archeologiniai apmatavimai (planai, 
fasadai, pjūviai), aut. Ž. Simonavičius, Urbikas, Lapienytė, 
Konstantinavičius, 1978, in: KPC PB, f. 5, ap. 1, b. 1194.

14. Žibarto Simonavičiaus parengtas eskizinis pietinio fasado 
projektas, pritaikant pilį turistinei bazei, 1960, in: KPC PB

 Sketch design of the southern façade adapting the castle as a 
tourist site by Žibartas Simonavičius, 1960
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įpareigotas instituto Taikomosios dailės fakultetas Kau-
ne. Pasikeitus užsakovui, buvo parengtas naujas restau-
ravimo ir pritaikymo LTSR aukštųjų mokyklų kūrybos 
namų paskirčiai projektas (vadovas – Rimas Anusevi-
čius, autorius – Ž. Simonavičius). Pilies teritorijoje vyk-
dyti žvalgomieji archeologiniai tyrimai85, atlikti pamatų 
būklės ir aikštelės inžineriniai geologiniai tyrimai, me-
dienos (dviejų pietiniame korpuse išlikusių autentiškų 
sijų) biologiniai-mikologiniai tyrimai ir konservavimo 
projektas, nustatyta fasado tinko cheminė sudėtis ir pa-
rengtas metalinių detalių valymo ir konservavimo pro-
jektas86; galiausiai parengti restauravimo ir pritaikymo 

85 Albertas Lisanka, 1981 m. Jurbarko raj. Panemunės pilies te-
ritorijoje vykdytų žvalgomųjų archeologinių tyrimų ir inžine-
rinių-geologinių tyrimų archeologinės priežiūros ataskaita, in: 
KPC PB, f. 5, ap. 3, b. 459; Panemunės pilies archeologinių ty-
rimų ir inžinerinių geologinių tyrimų archeologinės peržiūros 
ataskaita, d. I, braižė S. Lasavickas, 1982, in: VAA,  f. 1019, ap. 11, 
b. 3586.

86 LTSR aukštojo mokslo ministerijos Mokslininkų kūrybos namai. 
Priešprojektiniai darbai: inžinerinė geologija, 1981, in: VAA, f. 2, 
b. 54−9; Panemunės pilis. Medienos biologiniai-mikologiniai 

eskizinis projektas, vakarinio korpuso rūsio pamatų, 
sienų, pertvarų ir perdangų brėžiniai87. 

Pagal pritaikymo projektą, turėjo būti išplėsta pi-
lies funkcija, todėl numatyta atstatyti šiaurinį korpu-
są, vakarinio korpuso viršutinėje dalyje įrengti gyve-
namąsias patalpas, apatiniame aukšte – maitinimo 

tyrimai ir konservavimo projektas, 1981, in: VAA, f. 1019, ap. 11, 
b. 3585; Panemunės pilis. Fasado tinko cheminė analizė ir meta-
linių detalių valymo bei konservavimo technologinis projektas, 
1981, in: VAA, f. 1019, ap. 11, b. 3584.

87 Panemunės pilies restauracijos eskizinis projektas, architektū-
rinė-statybinė dalis, vyr. projekto architektas R. Anusevičius, 
projekto autorius Ž. Simonavičius, t. II, b. I, 1981, in: VAA, f. 2, 
b. 54−8; Vakarinio korpuso rūsio pamatų, sienų, pertvarų ir 
perdangų darbo brėžiniai, vyr. projekto architektas R. Anuse-
vičius, projekto autorius Ž. Simonavičius, 1981, in: VAA, f.  2, 
b.  54−10; Panemunės pilies restauracija-pritaikymas LTSR 
aukštųjų mokyklų kūrybos namams. I-as etapas, darbo pro-
jektas. Bendras aiškinamasis raštas, projekto vyr. architektas 
R. Anusevičius, 1979−1982, in: VAA, f. 2, b. 54−12; Panemu-
nės pilies restauravimo ir pritaikymo LSTR aukštųjų moky-
klų poilsio ir simpoziumų rūmams projektiniai pasiūlymai. 
Architektūrinė-statybinė dalis, t. II, b. I, aut. Ž. Simonavičius, 
1978−1982, in: VAA, f. 2, b. 54−6. 

15. Pietinis pilies fasadas Žibarto Simonavičiaus parengtame 
eskiziniame projekte, 1981, in: VAA

 Sketch design of the southern façade  
by Žibartas Simonavičius, 1981
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įstaigą. Ž. Simonavičius atkakliai laikėsi savo idėjos su-
grąžinti Panemunės piliai ankstyviausiųjų raidos laiko-
tarpių pavidalą. Jo siūlymu restauravimo koncepcijos 
pagrindu buvo pasirinkta XVII a. architektūra (rene-
sansinis ir barokinis Eperješų statybos ir pertvarkymo 
laikotarpiai), todėl pradėjus darbus buvo prakirstos 
klasicistinio laikotarpio sienos, transformuotas patal-
pų išplanavimas. Pietinio korpuso viduje sunaikintas 
klasicistinis laiptinės prieangis, pietiniame šio korpuso 
fasade siūlyta atidengti ir restauruoti biforinę arką, joje 
įrengti išėjimą į lauką (su medine aikštele ir laipteliais).

1986 m. parengta 1981 m. projekto pirmojo etapo 
korektūra – visa restauravimo ir pritaikymo doku-
mentacija (projekto vadovas – R. Anusevičius, projek-
to autorius – R. glinskis) ir 1987 m. pradėti darbai88. 

88 Panemunės pilies restauracija-pritaikymas LTSR aukštų-
jų mokyklų kūrybos namams. I-as etapas, darbo projektas. 

 

Paruošiamieji darbai: elektros, vandentiekio, telefono trasų 
toponuotrauka, projekto vyr. architektas R. Anusevičius, 1985, 
in: VAA, f. 2, b. 54−11; Pilies restauracija-pritaikymas LTSR 
aukštųjų mokyklų kūrybos namams. Darbo projektas: tech-
nologija, vyr. projekto architektas R. Anusevičius, 1985, in: 
VAA, f.  2, b.  54−20; Panemunės pilies restauracija-pritaiky-
mas LTSR aukštųjų mokyklų kūrybos namams. Darbo projek-
tas – elementų restauravimo brėžiniai, aut. Ž. Simonavičius, 
R. glinskis, 1986, in: VAA, f. 2, b. 54−15; Panemunės pilies 
restauracija-pritaikymas LTSR aukštųjų mokyklų kūrybos 
namams. Darbo projektas: metalo gaminiai, aut. R. glinskis, 
1985−1986, in: VAA, f.  2, b. 54−17; Panemunės pilies restau-
racija-pritaikymas LTSR aukštųjų mokyklų kūrybos namams. 
Darbo projektas: medžio gaminiai, aut. R. glinskis, Ž. Simo-
navičius, 1985, in: VAA, f. 2, b. 54−17; Panemunės pilis. Restau-
racija-pritaikymas LTSR aukštųjų mokyklų kūrybos namams. 
Darbo projektas: technologija, proj. aut. R. glinskis, proj. inž. 
R. Anusevičius, 1985, in: VAA, f. 2, b. 54−20; Panemunės pi-
lies pritaikymas LTSR aukštųjų mokyklų kūrybos namams, 
I-as etapas: vakarinis korpusas su pietvakarių ir šiaurės va-
karų bokštais. Statybos darbų organizavimas, proj. vyr. archit. 
R. Anusevičius, proj. aut. R. glinskis, S. Lapienytė, 1986, in: 
VAA, f. 2, b. 54−29.

16. Rytinis pilies fasadas pilies Ž. Simonavičiaus parengtame 
eskiziniame projekte, 1981, in: VAA 

 Sketch design of the eastern façade of the castle by Žibartas 
Simonavičius, 1981
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Pirmajame etape restauruotas ir pradėtas įrengti vaka-
rinis korpusas su pietvakarių ir šiaurės vakarų bokš-
tais (restauruotas išorinis ir vidinis gynybinės sienos 
paviršius užmūrijant buvusius klasicistinius langus, 
atkuriant renesansinį mūrą, renesansinio ir barokinio 
laikotarpių angas, išardytas klasicistinio laikotarpio 
mūras, o išrinktų sienų autentiškos plytos buvo išmes-
tos kaip „nereikalingas statybinis laužas“), be arche-
ologinės priežiūros ekskavatoriumi atkasti šiaurinio 
korpuso rūsiai, jie parengti katilinės įrengimui (šiuo 
požiūriu paminklui padaryta nepataisoma žala; ar-
cheologinius žvalgomuosius tyrinėjimus susigriebta 
atlikti jau pavėluotai − 2002 m.89). Antrajame etape 
numatyta restauruoti pietinį ir rytų korpusus, atstatyti 
šiaurinį korpusą. 1987 06 15 VDA užsakė PRPI supro-
jektuoti (1988−1989) vakarinio korpuso interjerus90. 

1989−1990 m. visuomenė (Lietuvos Persitvarkymo 
Sąjūdžio Seimas) ir paveldosaugos ekspertai91 (N. Kit-
kauskas, E. Purlys, S. Pinkus, R. Batūra, S. Lasavickas, 
A. Miškinis, A. Pilypaitis, J. glemža, S. Mikulionis ir 
kt.) atkreipė dėmesį, kad restauravimo ir pritaikymo 
projekte yra daug netikslumų ir net klaidų: nesilaiky-
ta restauravimo metodikos reikalavimų, taikyta dar-
bų technologija ir medžiagos, kurios kenkė pamin-
klo autentiškumui, nebuvo atlikti archeologiniai ir 

89 Algirdas Žalnierius, 2002 m. Panemunės pilies šiaurinio kor-
puso žvalgomųjų archeologinių tyrimų ataskaita, in: KPC PB, 
f. 39, ap. 1, b. 1113; Algirdas Žalnierius, „Panemunės pilies šiau-
rinio korpuso žvalgomieji tyrinėjimai“, in: Archeologiniai tyri-
nėjimai Lietuvoje 2002 metais, Vilnius, 2005, p. 143−144.

90 Panemunės pilies pritaikymas LTSR aukštųjų mokyklų kūry-
bos namams. Interjerų ir baldų eskizinis projektas, t. II, vyr. 
archit. R. Anusevičius, 1989, in: VAA, f. 2, b. 54−41; Panemunės 
pilies pritaikymas LTSR aukštųjų mokyklų kūrybos namams. 
Interjero įrangos darbo brėžiniai, t. II, vyr. archit. R. Anusevi-
čius, 1989, in: VAA, f. 2, b. 54−42. 

91 Rekomendacijos ir išvados pateiktos šiuose dokumentuose: 
1989 08 10 PRPI Mokslinės metodinės tarybos protokolas; 
1990 01 23 Lietuvos kultūros paveldo išvažiuojamojo posėdžio 
dėl Panemunės pilies problemų protokolas; 1990 04 12 PRPI 
Mokslinės metodinės techninės tarybos išvados; 1990 06 07 
projekto korektūros aptarimo pilyje protokolas; 1990 11 08 
PRPI ir Paminklotvarkos departamento specialistų posėdžio 
protokolas, in: VAA, f. 2, b. 54−56.

papildomi architektūriniai tyrimai, pirmiausia pra-
dėtas atstatinėti šiaurinis korpusas, kai tuo tarpu iro 
išlikusios autentiškos pilies komplekso dalys; pristaty-
tas nebuvęs trečias aukštas vakariniame korpuse. Nu-
spręsta, jog numatyta pilies pritaikymo aukštųjų mo-
kyklų mokslininkų kūrybos namams „programa yra 
per didelė ir sunkiai suderinama su paminklo planine 
struktūra bei architektūra“, todėl pasiūlyta suformuoti 
naują restauravimo-pritaikymo užduotį, atitinkančią 
šiuolaikinius paveldosaugos metodikos reikalavimus 
ir sumažinti pilyje talpinamų kūrybos namų užduo-
tį, t.y. projektuoti tokios apimties funkciją, kuri tilptų 
pilies tūryje ir erdvėje92. Todėl apsispręsta Panemu-
nės pilį pritaikyti Vilniaus dailės akademijos kūrybos 
ir poilsio namams. 1989 m. nuo darbų buvo nušalin-
tas projekto vyr. architektas R. Anusevičius, o pilies 
tvarkybos darbų vadovavimas ir autorinės priežiūros 
vykdymas perduotas PRPI Kauno skyriaus architektei 
Liudmilai Marijai Perevičienei, architektūrinės dalies 
autore skirta architektė Elena Šarkauskaitė. 1991 m. 
šios architektės, atsižvelgdamos į ekspertų rekomen-
dacijas ir VDA Architektūros katedros suformuluotą 
projektavimo užduotį, koregavo 1986 m. Panemunės 
pilies restauravimo ir pritaikymo projektą ir paren-
gė naujai projektinei užduočiai adaptuotą projektą93. 

92 Panemunės pilies I-o etapo rekonstrukcijos darbo projektas: 
architektūriniai-statybiniai sprendimai, t. I; Panemunės pilies 
projekto derinimo ir svarstymo dokumentai, 1989−1991, in: 
VAA, f. 2, b. 54−46, lapai nenumeruoti; E. Prancūzevičienė, Pa-
nemunės pilies ansamblio tyrimų ir projektavimo darbų, atlik-
tų iki 1990 m., dokumentacijos inventorizavimo darbai, 1990, 
in: VAA, f. 1019, ap. 11, b. 377, l. 8.

93 Panemunės pilies restauravimas-pritaikymas VDA kūrybos 
namams. I-o etapo rekonstrukcijos darbo projektas. Archi-
tektūriniai-statybiniai sprendimai, t. I, archit. L. Perevičienė, 
E. Šarkauskaitė, 1991, in: VAA, f. 2, b. 54−46; Elena Šarkauskai-
tė, Buv. Panemunės pilies pritaikymo VDA kūrybos namams 
restauravimo ir pritaikymo projektas, t. I−II, Vilnius, 1991, in: 
VAA f. 2, b. 54−44, 54−45; Panemunės pilies restauravimas-
pritaikymas VDA kūrybos namams. Vakarų korpuso rekons-
trukcijos darbo projektas: konstrukciniai-statybiniai spren-
dimai, archit. L. Perevičienė, E. Šarkauskaitė, 1991, in: VAA, 
f. 2, b. 54−47; Panemunės pilies restauravimo ir pritaikymo 
VDA kūrybos namams eskizinis projektas, t. I: restauravimo 
koncepcija, archit. L. Perevičienė, E. Šarkauskaitė, 1991, in: 
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Dėmesys buvo sutelktas į vakarinio korpuso projekto 
korektūrą ir jo naujo projekto parengimą: iš dalies pa-
keista tūrinė ir plano sandara – vietoj „laisvos“ plano 
struktūros mėginta grąžinti buvusiąją klasicizmo lai-
kotarpiu, todėl vietomis (daugiausia korpuso šiauri-
niame gale) išardytos mūrinės sienos, pertvaros ir mo-
nolitinės perdangos, pertvarkytos laiptinės, vakarinėje 
gynybinėje sienoje atidengta keletas XVIII a. pabaigos 
langų angų kambarių apšvietimui. Pirmame aukšte 
suprojektuotas bufetas-kavinė, antrame – 12 viešbu-
čio tipo gyvenamųjų kambarių. Trečiame, pastogės, 
aukšte atsisakyta dalies gyvenamųjų kambarių, tačiau 
įrengti penki švieslangiai. Suremontuotas pietinio 
korpuso stogas. 1990 m. pietinį korpusą svarstyta vė-
liau pritaikyti VDA kūrybiniams poreikiams: pirmame 
aukšte ir rūsyje įrengti dirbtuves dailininkams ir eks-
ponuoti pilies interjerą, antrame – parodų ir iškilmių 
sales bei poilsio kambarius, rūbinę ir tualetą94. Pagal 
E. Šarkauskaitės 1991 m. parengtą eskizinį restauravi-
mo ir pritaikymo projektą (jis buvo patvirtintas)95 siū-
lyta išsaugoti šio korpuso išorinį vaizdą, vidinę plani-
nę struktūrą, eksponuoti sienų tapybą, restauruoti ir 

VAA, f. 2, b. 54−44; Panemunės pilies restauravimo ir pritai-
kymo VDA kūrybos namams eskizinis projektas, t. II: brėži-
niai, archit. L. Perevičienė, E. Šarkauskaitė, 1991, in: VAA, f. 2, 
b. 54−45; Panemunės pilies restauravimo ir pritaikymo VDA 
kūrybos namams I-e etapo rekonstrukcija, 1986 m. projekto 
bylų galiojantys brėžiniai (pakoreguoti), archit. L. Perevičienė, 
E. Šarkauskaitė, 1991, in: VAA, f. 2, b. 54−48; Panemunės pi-
lies pritaikymo Lietuvos dailės akademijos kūrybos namams 
darbo projektas. Technologija, I-o etapo rekonstrukcija, archit. 
L. Perevičienė, E. Šarkauskaitė, 1991, in: VAA, f. 2, b. 54−49; 
Panemunės pilies pritaikymo Lietuvos dailės akademijos kūry-
bos namams darbo projektas. Įrenginių specifikacijos rinkinys, 
I-o etapo rekonstrukcija, archit. L. Perevičienė, E. Šarkauskai-
tė, 1991, in: VAA, f. 2, b. 54−50; Panemunės pilies pritaikymo 
Lietuvos dailės akademijos kūrybos namams darbo projektas. 
Medžio gaminiai, I-o etapo rekonstrukcija, archit. L. Perevičie-
nė, E. Šarkauskaitė, 1991, in: VAA, f. 2, b. 54−56. 

94 Panemunės pilies restauracijos ir pritaikymo darbų 
programa, 1990 06 28, in: VAA, f. 2, b. 54−46: dokumento lapai 
nenumeruoti.

95 Elena Šarkauskaitė, Buv. Panemunės pilies pritaikymo VDA 
kūrybos namams II-o etapo restauravimo ir pritaikymo es-
kizinis projektas, t. I, Vilnius, 1991, in: VAA, f. 2, b. 54−44.

naujai padaryti medines perdangas, atstatyti buvusias 
krosnis ir židinius. 

XX a. pabaigoje keičiantis paveldosaugos sistemai 
ir stiprėjant minčiai Panemunės pilies ansamblį tyri-
nėti ir tvarkyti kompleksiškai, atkreiptas dėmesys, jog 
mažiausiai iš visų šio ansamblio objektų yra tyrinėtas 
parkas. Todėl tik 1989 m. Indrė Baliulytė Vilniaus dai-
lės instituto užsakymu atliko pilies parko istorinius 
tyrimus96. Autorė daugiausia rėmėsi prielaidomis nei 
faktine medžiaga, nes istoriniuose šaltiniuose parkas, 
jo planinė struktūra išsamiau neaprašyta. Žinoma tik, 
kad XVII a. pilies aplinkoje buvo sodai, tvenkiniai, už-
tvankos. XVIII a. pabaigoje pertvarkant pilį, buvo per-
tvarkytas ir parkas – jame įrengta pavėsinė, šiltnamis, 
oranžerija, žvėrynas. Tačiau tiksli parko lokalizacija ir 
struktūra neidentifikuoti, o XX a. 3 deš. vykdant že-
mės reformą, pilies teritorija buvo išdalyta ir užstaty-
ta gyvenamaisiais bei ūkiniais pastatais, tad aplinkinis 
kraštovaizdis gerokai pakito, autentiška jo struktūra 
galutinai sunyko. Išlikę parko fragmentai leidžia teigti, 
jog XVIII a. pabaigoje jis buvo suformuotas laikantis 
tuo metu paplitusios peizažinių parkų tradicijos. 

Dėl lėšų stokos nuo 1993 m. kovo mėn. pilies tvar-
kybos darbai kuriam laikui nutrūko ir buvo atnaujinti 
1994 metais. Pirmas uždavinys buvo susijęs su sparčiai 
nykstančio rytinio korpuso atstatymo darbais, todėl 
Paminklų konservavimo instituto Kauno skyriaus ar-
cheologas Algirdas Žalnierius 1994 m. atliko archeolo-
ginius tyrimus. Jų metu iki XVII–XVIII a. grindų lygio 
išvalytos rytinio korpuso patalpos, aptikti ir anksty-
vesni, XVI a. Bilevičių-Stankevičių laikotarpio kultū-
riniai sluoksniai, prie korpuso rasti dviejų „U“ raidės 
formos panašios konstrukcijos išviečių pamatai, sta-
tyti vienu metu pirmame statybos etape97. 1996  m. 

96 Indrė Baliulytė, Panemunės (Vytėnų) pilies parkas. Istoriniai-
meniniai tyrimai, 1989, in: VAA, f. 1019, ap. 11, b. 3587.

97 Algirdas Žalnierius, 1994 m. Panemunės pilies rytinio korpuso 
archeologinių tyrimų ataskaita, t. 1−2, 1995, in: Lietuvos isto-
rijos instituto rankraštynas (toliau − LIIR), f. 1, b. 2378−2379; 
Algirdas Žalnierius, „1994−1995 m. Panemunės pilies rytinio 
korpuso ir vakarinio priešpilio archeologiniai tyrimai“, in: 
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gražina Jarmalienė ir restauratorius Rimgaudas Mi-
liukštis parengė rytinio korpuso restauracijos pro-
jektą98 (jis įgyvendintas 1998 m.), kuriuo visų pirma 
siekta sustabdyti šios pilies dalies nykimą sutvirtinant 
konstrukcijas ir atkuriant tūrį. Tuo metu buvo planuo-
jama parengti ir aplinkos sutvarkymo projektą, todėl 
1994 m. atlikti archeologiniai žvalgomieji tyrimai va-
karinėje už pilies esančioje teritorijoje − manyta, kad 
šioje vietoje galėtų būti gynybinė fosa. hipotezė nepa-
sitvirtino, tačiau priešais vakarinę sieną netikėtai buvo 
rastos mūrinių pamatų liekanos,  galimai sietinos su 
Bilevičių-Stankevičių laikotarpiu (iki XVI a. pab.); 
manoma, kad pastatas ar jo griuvėsiai buvo nuardyti 
XVII a. pradžioje statant pilį, o jo plytos ir lauko rie-
duliai panaudoti kaip statybinė medžiaga99.

Vėl apmirus Panemunės pilies tvarkybos darbams, 
ir siekiant bent kiek apsaugoti pastato kiemą, Kultū-
ros vertybių apsaugos departamento lėšomis 2000 m. 
įrengtos apsaugos techninės priemonės – vartai. Mė-
ginant surasti lėšų tolesnei pilies tvarkybai, pasiūlyta 
ją pritaikyti turizmo poreikiams. 2004 m. parengta ga-
limybių studija ir pilies restauravimo bei pritaikymo 
turizmo reikmėms projektas (AB „Kauno PRPI“, pro-
jekto vadovė – Diana Pikšrienė). Paminklo istorijos 
sklaida vykdyta mokslo populiarinimo leidiniuose100. 

Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje 1994 ir 1995 metais, Vil-
nius, 1996, p. 180−185; Algirdas Žalnierius, „Panemunės dvaro 
rūmų archeologiniai tyrimai“, in: Lietuvos archeologija, 2005, 
t. 27, p. 133−160.

98 gražina Jarmalienė, Rimgaudas Miliukštis, XVII–XVIII a. ar-
chitektūros paminklas Panemunės pilis: Rytinio korpuso res-
tauracijos projektas, 1996, in: AB „Kauno paminklų restauravi-
mo projektavimo institutas“.

99 Algirdas Žalnierius, 1994 m. Panemunės pilies vakarinio kor-
puso vakarinio priešpilio žvalgomieji archeologiniai tyrimai, 
1995, in: LIIR, f. 1, b. 2380; Algirdas Žalnierius, „Panemunės 
dvaro rūmų archeologiniai tyrimai“, p. 152−156. 1994 m. rasti 
archeologiniai radiniai saugomi M. K. Čiurlionio nacionalinia-
me dailės muziejuje Kaune.

100 Vilma gudienė, Panemunės pilis, Vilnius: Vilniaus dailės aka-
demijos leidykla, 2005 ir 2006 m. leidimai; Panemunės istorija: 
archeologijos ir meno paminklai. Vadovas, sud. Rūta Janonienė, 
Vilnius: Vilniaus dailės akademijos leidykla, 2006 ir 2008 lei-
dimai, p. 129−147. 

XXI a. pradžioje numatytas pirmasis restauravi-
mo etapas buvo įgyvendintas tik 2009−2012 m. − pilis 
tvarkyta ES lėšomis pagal projektą „Panemunės pilies 
pritaikymas kultūrinio turizmo reikmėms: vakarinio 
ir dalies pietinio korpuso su šiaurės vakarų ir pietva-
karių bokštais rekonstrukcija“ (projekto įgyvendini-
mo vadovė – Vidutė Povilauskaitė, projektavimo dar-
bų vadovė – archit. gražina Jarmalienė101). Projektu 
siekta pritaikyti Panemunės pilį ir ją supantį parką 
viešojo kultūrinio turizmo poreikiams, todėl vakari-
niame korpuse įrengtos viešbučio ir kavinės patalpos. 
Šis korpusas laikui bėgant buvo mažiausiai puoselėja-
mas ir bemaž dažniausiai keitė savo paskirtį (minėta, 
kad XVIII a. paskutiniame ketvirtyje jis buvo išplėstas 
kiemo pusėje, bet taip ir nebaigtas įrengti, o apie 1876 
m. gana radikaliai perstatytas paverčiant grūdų san-
dėliu), todėl jo erdvėse buvo likę nedaug autentikos, 
o ir apie ją duomenų būta itin mažai. Todėl projek-
tuotojai nutarė vengti šaltiniais nepagrįsto atkūrimo 
ar istorinių formų imitacijos, ir naudojant šiuolaiki-
nes medžiagas (betoninės pakopos, stiklinės laipti-
nės turėklų atitvaros) įrengta nauja erdvinė laiptinė, 
o gyvenamųjų patalpų kapitalinėse sienose ir korido-
riuose išeksponuoti pilies architektūros zondažai: iš-
likę durų ir langų angokraščiai, nišos ir ambrazūros. 
Restauruota vakarinė pietinio korpuso dalis: laiptinė 
ir antro aukšto salė su išlikusiais sieniniais piliastrais102 
(salėje įrengta konferencijų salė), išsaugant autentiš-
kumą sutvarkyti pietvakarių ir šiaurės vakarų bokštai, 
juose įrengtos apžvalgos aikštelės. 2012 m. parengtas 
ir pilies rūmų pietinio korpuso sutvarkymo projektas 
(vadovas – archit. Rimas grigas)103, kuriuo remiantis 

101 AB „Kauno paminklų restauravimo projektavimo institutas“, 
nuo 2013 m. − UAB „Kauno projektavimo restauravimo ir sta-
tybos institutas“.

102 Jonas Rimantas glemža, Istoriniai Lietuvos architektūros pa-
veldo interjerai: istorija, tvarkyba, vertinimas, Vilnius: Vilniaus 
dailės akademijos leidykla, 2014, p. 55−56. 

103 Panemunės, vad. gelgaudų, Vytėnų pilies rūmų pietinio 
korpuso tvarkybos darbų projektas, vadovas archit. Rimas 
grigas, 2012, in: VĮ „Lietuvos paminklai“, bylų kompleksas 
LP-260(K-2012)-TP. 



266

2015  m. pradėtas įgyvendinti naujausias projektas − 
„Panemunės pilies Pietinio korpuso tvarkybos darbai 
ir pritaikymas visuomenės reikmėms“104. Nors šiuo 
etapu siekiama sukurti pakankamai kokybišką turiz-
mo infrastruktūrą, tačiau pagal projektą ji bus subti-
liai, taikant modernius paveldotvarkos metodus, deri-
nama prie pilies autentiškumo.

Kultūros paveldo tinklapyje skelbiama informaci-
ja, jog 1981 m. tyrinėta ir konservuota sienų tapyba105. 
Tačiau jokios informacijos (tyrimų ataskaitų, užuo-
minų kituose dokumentuose) apie tuo metu atliktus 
sienų tapybos tvarkybos darbus rasti nepavyko. Sie-
nų tapybos polichrominiai tyrimai nebuvo atliekami 
veikiausiai dėl šių priežasčių: 1) XX a. antroje pusėje 
prioritetiniais laikyti neatidėliotini konservavimo dar-
bai, turėję apsaugoti paminklą nuo sunykimo, o sienų 
tapybos liekanos aptariamuoju laikotarpiu tebebuvo 
gerai matomos; 2) nuo 1958 m. beveik iki XX a. 9 deš. 
pabaigos laikytasi ilgamečio projekto vadovo Ž.  Si-
monavičiaus restauravimo koncepcijos, pagal kurią 
klasicistinio laikotarpio pertvarkymai nelaikyti ver-
tingais (veikiau – priešingai, žalojančiais renesansinį 
paminklą), todėl patvirtintose projektinėse užduotyse 
ir darbų planuose sienų tapybos tyrimai ir restaura-
vimas ilgą laiką nebuvo numatyti. 2009 m. atlikti in-
terjero sienų cheminiai tyrimai106 ir tais pačiais metais 
Daumantas Tomas Pilipavičius konservavo ir restau-
ravo pietinio korpuso menės sienų tapybos fragmentą 
(rytinės sienos viršutinėje dalyje)107. Dalia Bugailiš-
kytė, 2012 m. atlikusi pietinio korpuso pirmo aukšto 

104 Projektas finansuojamas iš Europos ekonominės erdvės ir Nor-
vegijos  finansinio mechanizmo programos.

105 http://www.heritage.lt/epd/2005/taurage/taurages_obj.htm, 
[žiūrėta 2014 07 10].

106 Vilma Olišauskaitė, V. Dambrauskaitė, Panemunės, vad. gel-
gaudų, Vytėnų pilies rūmai, Jurbarko r. sav., Pilies I k. Interjero 
sienų tapybos cheminiai tyrimai, Vilnius, 2009, in: KPC PB. 

107 Daumantas Tomas Pilipavičius, aspirantūros meno projektas 
„Panemunės pilies sienų tapybos restauravimas“, meno licen-
ciato laipsniui gauti, Vilniaus dailės akademija, 2009, darbo 
vadovas doc. Balys Pakštas, mokslinio darbo konsultantas prof. 
dr. J. R. glemža, [rankraštis saugomas VDA Magistrantūros 
studijų ir doktorantūros skyriuje]. 

interjerų polichromijos tyrimus, nustatė, kad sienos 
buvusios monochromiškos, be dekoro elementų108.

IŠVA DOS

Išsamiausius istorinius ir architektūrinius Panemu-
nės pilies raidos tyrimus XX a. 6–8 deš. atliko isto-
rikas S.  Pinkus ir architektas Ž. Simonavičius. Rasta 
vertingų šaltinių, nustatyti trys statybų ir perstatymo 
raidos etapai (XVII a. pradžia; XVII a. vid. – antra 
pusė; XVI II a. pabaiga). Jų metu buvo suformuota pi-
lies tūrinė-erdvinė kompozicija, kurioje persipynė re-
nesanso, baroko ir klasicizmo stilių elementai, ir LDK 
būdingi rezidencijų formavimo principai. Nuo XIX a. 
4  deš. ši rezidencinė pilis pamažu nyko, tik kartais 
buvo panaudojama ūkiniais tikslais, tame šimtmetyje 
atlikti pertvarkymo darbai daugiausia pakeitė vakari-
nio korpuso vaizdą, tačiau lemiamos reikšmės auten-
tiškai pilies tūrinei-erdvinei kompozicijai neturėjo. 

Nuo 1958 m. iki XX a. 9 deš. pabaigos vykdant Pa-
nemunės pilies restauravimo ir pritaikymo darbus, 
iš esmės laikytasi šio paminklo architektūros tyrėjo, 
restauravimo ir pritaikymo projektų autoriaus Ž. Si-
monavičiaus suformuotos tvarkybos darbų koncepci-
jos, pagal kurią vertingiausiu paminklo raidos sluoks-
niu laikyti renesanso ir iš dalies baroko laikotarpiai 
(XVII a. pradžia ir XVII a. vidurys), o klasicizmo lai-
kotarpio pertvarkymas XVIII a. pabaigoje interpre-
tuotas kaip „renesansinei piliai svetimas“ ir šalintinas 
antsluoksnis. Tai sudarė sąlygas ignoruoti paminklo 
istorinės architektūros raidos sudėtingą ir turiningą 
procesą, sunaikinti daug vertingų XVIII a. elementų. 

Pietinio korpuso tūrinėje-erdvinėje kompozicijoje 
vyrauja XVIII a. pabaigos perstatymo sluoksnis, bylo-
jantis gelgaudų giminės, net 80 metų (1753−1833) šei-
mininkavusios Panemunės pilyje, kultūrines nuosta-
tas ir gyvenimo būdą. Lietuvoje daugiau nėra išlikusių 

108 Dalia Bugailiškytė, Panemunės pilies pietinio korpuso I-o 
aukšto interjerų polichromijos tyrimai, 2012, in: VĮ „Lietuvos 
paminklai“, b. LP−260 (K−2012) TP−T. 
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šios svarbios giminės dvarų, todėl istoriniu požiūriu 
tai padidina kultūros paveldo objekto vertę. 

Skirtingai nei vakarų ir rytų korpusai, kurie buvo 
ženkliai pertvarkyti XX a. 6–10 deš., Panemunės pilies 
pietinis korpusas išlaikė daugiausia autentiškų savybių 
(tūris, visų statybos ir pertvarkymo etapų nuo XVII 

iki XIX a. formos, elementai, konstrukcijos, suplana-
vimas, medžiagos, sieninė tapyba), todėl jis, kaip ir iš-
likę bokštų tūriai, laikytinas vertingiausiu ansamblio 
komponentu. 

Polichrominiai XVIII amžiuje reprezentaciniu bu-
vusio pietinio korpuso antro aukšto patalpų tyrimai 
iki šiol nebuvo atlikti, nors bemaž visose patalpose 
išlikę gerokai apnykusios siužetinės ir dekoratyvinės 
sienų tapybos fragmentai. Architektūrinių tyrimų 
metu buvo tik konstatuota, jog tai klasicizmo laikotar-
pio kūrinys. 2009−2010 m. D. T. Pilipavičius restaura-
vo nedidelį pietinio korpuso menės sieninės tapybos 
fragmentą. 

gauta 2015 05 22
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ThE COURSE OF ThE 
CONSERVATION WORK ON ThE 
PANEMUNĖ CASTLE IN ThE 20Th  
AND EARLY 21ST CENTURY

Rasa Butvilaitė
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The Panemunė castle is a highly valuable monument 
of 17th-18th century architecture and probably the 
most authentic residential castle that has survived in 
Lithuania. The conservation work on the castle has been 
in progress for almost eight decades. This process has 
become prolonged due to the complicated nature of 
the conservation works (research, repair, adaptation, 
restoration and design), which has raised many questions 
and offered many solutions. It vividly illustrates the 
problems of the institutional and methodical development 
of the entire system of heritage conservation in Lithuania 
since the middle of the 20th century. 

The historian Stasys Pinkus and the architect Žibartas 
Simonavičius conducted a thorough historical and 
architectural research on the Panemunė castle from 
the 1950s to the 1970s. They discovered some valuable 
sources and established three stages in the development 
of construction and reconstruction (early 17th c., 
middle and second half of the 17th c., late 18th c.), during 
which the spatial structure of the castle combining the 
elements of the Renaissance, Baroque and Classicist 
styles and the principles of residential planning typical 
of the grand Duchy of Lithuania was formed. From the 
1830s, this residential castle gradually deteriorated and 
was only occasionally used for auxiliary purposes. The 
reconstruction works carried out in the 19th century mainly 
changed the appearance of the western wing, but did not 
make a crucial impact on the authentic spatial structure of 
the castle. 

While carrying out the restoration and readjustment 
works on the Panemunė castle from 1958 until the late 
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1980s, the conception of conservation works formed by the 
researcher of this monument of architecture and the author 
of restoration and readjustment projects, Simonavičius, 
was basically followed. According to this conception, 
the periods of Renaissance and, partly, Baroque (the 
beginning and middle of the 17th c.) were considered the 
most valuable layers in the development of the castle, 
while the reconstruction of the period of Classicism in 
the late 18th century was interpreted as a later addition, 
which was “alien to the Renaissance castle” and had to be 
removed. As a result, the complicated and rich process of 
the development of historical architecture of the castle was 
ignored and a large number of valuable elements from the 
18th century were destroyed and not restored during the 
subsequent reconstructions. 

The layer of the 18th century reconstruction testifying 
to the cultural views and lifestyle of the gelgaudas 
(gielgud) family that owned the Panemunė castle for as 
many as 72 years is dominant in the spatial composition 
of the southern wing. Other manors that belonged to this 
important family have not survived in Lithuania, and thus, 
in the historical respect it has increased the value of this 
object of historical heritage. Unlike the western and eastern 
wings, which underwent significant reconstructions from 
the 1950s to the 1990s, the southern wing of the castle 
has retained the most authentic features (the volume, 
forms, elements, constructions, planning, materials 
and mural painting from all stages of construction and 
reconstruction from the 17th to the 19th century), and thus, 
like the surviving volumes of the towers, it should be 
considered the most valuable component of the ensemble. 
A complex polychromatic analysis of the first floor rooms 
of the formerly (in the 18th century) representational 
southern wing has not been conducted yet (in 2009, only 
the chemical analysis of the interior walls, and in 2012, the 
polychromatic analysis of the ground floor interiors was 
carried out, which revealed that the walls did not have any 
décor elements), although some fragments of considerably 
deteriorated figurative and decorative mural painting have 
survived in almost all rooms on the piano nobile. It was 
established in the course of architectural research that it 
dated back to the period of Classicism. From 2009 to 2010, 
Daumantas Tomas Pilipavičius restored a small detail of 
mural painting on the walls of a hall in the southern wing. 


