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Raudonës gyvenvietës fragmentas ir Raudonës dvaro parko tvenkinys

Madþio skulptûra prie Raudonës mokyklos

(Atkelta ið 19 p.)
kë, jog sovietmeèiu pilyje buvo ákurdinta mokykla. Kai tokia ástaiga
èia veikia tvarka ir rûmuose, ir parkas priþiûrimas, net retesnës
medþiø rûðys lentelëmis su uþraðais paþymëtos. Ir miestelis tvarkingas. Nors þalumos dar ir nedaug, spalvø èia netrûksta. Sakoma,
kad miesteliui vardà davë per já tekantis Nemuno intakas Raudonë.
Pirmosios pilys prie Nemuno yra pastatytos anksèiau, Vytenio
(1295–1316), karø su kryþiuoèiais laikais, kai Nemuno pakrantës
buvo átvirtintos kaip gynybinë linija. Po Þalgirio mûðio (1410 m.)
tokiø piliø reikðmë ðiose vietose sumenko ir, laikui einant, jos ëmë
nykti. Dalis jø buvo atgaivintos ir naujoms funkcijoms pritaikytos
XVI–XVII a., kai Nemunas tapo svarbus prekybos kelias.
Raudonës upelis (Rodan, Roddan) istoriniuose ðaltiniuose pradedamas minëti kryþiuoèiø Vygando Marburgieèio kronikoje ir 1360,
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1366, 1420 kryþiuoèiø keliø apraðymuose.
Mokslininkai spëja, kad Raudonëje galëjo stovëti 1341 / 1343
m. kryþiuoèiø statyta Antrojo Bajernburgo (Zweite Bayernburg) pilis. 1384 m. ðià pilá uþëmë ir sunaikino Vytautas Didysis.
Iki XVI a. Raudonë buvo karaliðkasis dvaras. Já Þygimantas Augustas buvo atidavæs Þemaièiø seniûnui, á Lietuvà emigravusiam
vokieèiø riteriui, pirkliui Jeronimui Kriðpinui-Kriðenðteinui. Raudonës pilies klestëjimo pradþia siejama bûtnt su ðio pirklio vardu.
1663 m. K. Kirðenðteino anûkas Jeronimas Kriðpinas Kirðenðteinas tapo LDK iþdo valdytoju ir sekretoriumi. Savo pagrindinæ rezidencijà jis ásirengë Raudonëje. Tais laikais buvo Raudonës aukso
amþius. Tada ðis statinys buvo keturkampis, kampuose turëjo po
bokðtà su ðaudymo angomis. XIX a. ið 4 bokðtø buvo likæs vos
vienas. Pilis buvo rekonstruojama 1810–1822 m., 1861–1877 m.,
1968 metais. 1820–1835 m. rûmø dalis buvo nugriauta, o plytos
iðveþtos á Jurbarkà namams statyti.
Ðis renesansinio stiliaus ansamblis turëjo 33,5 m aukðèio cilindriná bokðtà.
XVIII a. 5 deð. Raudonës pilis atiteko Kirðenðteinø giminaièiø
Olendskiø þiniai. Tada buvo pakeistas pilies planas. Greitai po to jà
nuniokojo gaisras.
XIX a. pr. Oldenskiai turëjo daug skolø ir nutarë Raudonës dvarà
parduoti. Já ásigijo kunigaikðtis Platonas Zubovas.
Jis buvo nutaræs ir pradëjæs rûmus perstatyti, taèiau greitai mirë
ir rûmai apie 30 metø neturëjo ðeimininko. Tada jie atiteko P. Zubovo dukrai Sofijai von Pirch-Kaisarovai. Ji apsigyveno Raudonëje ir
1861–1877 m. pilá rekonstravo. Rûmai tada ágavo neogotikinio stiliaus bruoþø.
S. Kaisarovai mirus, pilá perëmë jos dukra Sofija Wachsel, vëliau – S. Kaisarovos anûkë Sofija. Ji buvo iðtekëjusio uþ portugalo
de Faria e Kastro.
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Pirmojo pasaulinio karo metais Raudonës dvare vokieèiai buvo
árengæ koncentracijos stovyklà. Èia buvo laikoma apie 300 venerinëmis ligomis serganèiø moterø. Tuo laikotarpiu ið rûmø vokieèiai
iðveþë labai daug èia buvusiø meno vertybiø: brangenybiø, meno
kûriniø, sunaikino bibliotekà.
Raudonæ ið S. Kaisarovos ir jos vyro de Faria e Kastro paveldëjo
jø sûnus, kuriam rûmai priklausë iki 1938 metø. Tuo laiku dvaras
jau buvo stipriai ásiskolinæs. 1934 m. pilis buvo parduota varþytinëse. Kai visuomenë pradëjo protestuoti, pilis buvo perleista Lietuvos
bankui.
Nepriklausomos Lietuvos metais raudonëje planuota árengti Lietuvos prezidento vasaros rezidencijà, taèiau tas planas nebuvo realizuotas.
1944 m. vokieèiai atsitraukdami susprogdino didájá pilies bokðtà. Griûdamas jis apgadino dalá pietinio rûmø korpuso.
Sovietmeèiu bokðtas ir sugriautas rûmø korpusas buvo atstatyti. Dabar èia veikia Raudonës pagrindinë mokykla.
Raudonës pilies miðraus stiliaus parkas ákurtas XVIII a. pabaigoje dar XVI a. èia buvusio parko vietoje. Spëjama, kad naujojo
parko suformavimu XVI a. pab. rûpinosi K. Kirðenðteinas.
1717 m. raðytiniuose ðaltiniuose minimas Raudonës italiðkas
sodas (parkas).
XVII a. po rûmø rekonstrukcijos buvo performuota parko kompozicinë aðis.
Rûmø parkas buvo atnaujintas R. Zubovo valdymo metams
(1860–1922).
XIX a. pr. prie centrinës parko alëjos buvo árengtas tvenkinys
(Napoleono kepurë), supiltas apþvalgos kalnelis, árengtos kelios
apþvalgos aikðtelës.
1857 m. D. Afanasjevas raðë, kad Raudonëje yra puikus angliðko stiliaus parkas.
1866–1877 m. parkas buvo rekonstruojamas: nutiesta naujø takø, pasodinta kaðtonø alëjø, nemaþai retesniø medþiø, tarp jø ir
atveþtiniø: mëlynøjø egliø, tujø, ðilpuðiø, turkiniø lazdynø.
Prie pilies tuo laikotarpiu buvo árengta fontanø – jiems vanduo
atvestas mediniais vamzdþiais ið rytinio tvenkinio.
Raudonës parko kûrimo darbai vyko iki 1930 metø.
Ðiaurinëje Raudonës pilies pusëje stovi á pilaitæ panaðus 1877

Raudonës pilies-rûmø fragmentas

m. statytas mûrinis malûnas. Jis èia pastatytas dvaro ûkio reikalams. Èia gyvendavo tarnai, buvo ratinë. Po Pirmojo pasaulinio
karo èia taip pat buvo gyvenama, dalis patalpø buvo paversta javø
sandëliais. Nuo 1923 m. pastate vël veikë malûnas.
Turistams lankyti atidarytas 33,5 m aukðèio pilies bokðtas, ið
kurio atsiveria graþi panemuniø panorama. Raudonës pilies bokðto
lankymo valandos balandþio 15 d. – spalio 15 d: pirmadieniais –
ðeðtadieniais 10–16 val.
1923 m. Raudonëje buvo 41 sodyba ir 215 gyventojø, 1937 m. –
280 gyventojø. Èia tuo metu veikë valsèiaus savivaldybë, paðtas,
mokykla, policijos nuovada, sveikatos punktas, smulkaus kredito
draugija, malûnas su lentpjûve, dvi parduotuvës, spirito varykla,
pieninë su sûrine ir kt.
1932 m. Raudonëje pastatyta mûrinë Ðvè. Jëzaus Ðirdies baþnyèia ir ásteigta parapija.
1940 m. Raudonës parapijai priklausë 2167 parapijieèiai.
Ðiandien á miestelá atvykæ turistai daþniausiai suka apþiûrëti pilies, já supanèio parko, kur auga
Gedimino àþuolas, liepa su 7 kamienais, liepø alëja, yra Beþdþionkalnis, Meilës kalnas, Draugystës kalnas, Ðauliø aikðtë, kur
vis dar graþiai atrodo ir 1877 m. statytas Raudonës malûnas.
Þ E M A I È I Ø Þ E M Ë

ZZ_2011_4.p65

21

21

IR DABARTIS

4/25/2011, 10:42 AM

2011 / 4

