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SEREDÞIAUS
PILIAKALNIS

Seredþiaus piliakalnio rekonstrukcijos projekto iliustracija – ið informacinio
stendo, esanèio ant Serediaus piliakalnio

„Piliakalniai – tai natûraliai susiformavusios kalvos bei krantø
iðkyðuliai su þmogaus árengtais gynybiniais átvirtinimais, sustatintais ðlaitais, pylimais, grioviais, terasomis. Lietuvoje priskaièiuojama apie 1000 piliakalniø.
Pirmieji piliakalniai baltø teritorijose atsirado II–I tûkstantmeèiø
pr. Kristø sandûroje. Tai buvo natûralios kalvos, kuriø plokðèiose
virðûnëse gyveno nedidelës bendruomenës. Ankstyviausi piliakalniai þinomi Rytø Lietuvoje. Vëliau piliakalniuose pradëta árenginëti
gynybinius átvirtinimus. Ðalia tokiø piliakalniø atsirado papëdþiø
gyvenvietës, kurias galima paþinti ið juodos þemës su degësiais,
lipdytomis puodø ðukëmis bei gyvuliø kaulais.
Patys piliakalniai virto átvirtintomis gyvenvieèiø dalimis ar slëptuvëmis. Pirmaisiais mûsø eros amþiais piliakalniai þinomi visoje
Lietuvos teritorijoje. I-ojo tûkstantmeèio piliakalniams bûdingos didelës, keliø hektarø ploto papëdës gyvenvietës. Besikuriant Lietuvos
valstybei bei kovø su kryþiuoèiais ir Livonijos ordinu metu (XII–XV a.
pr.) buvo árenginëjami piliakalniai su iki 5 m aukðèio pylimais bei iki
3 m gylio grioviais. Jø aikðtelëse stovëjo tvirtos medinës pilys. Prie
ðiø piliakalniø buvo didelës papëdþio gyvenvietës – papiliai. Ðio laikotarpio piliakalniuose randama þiestos keramikos ir ginklø liekanø,
Po Þalgirio (1410 m.) ir Pabaisko (1435 m.) mûðiø medinës pilys
Lietuvoje neteko savo reikðmës, piliakalniai buvo apleisti.
Piliakalniai yra neatskiriama Lietuvos kraðtovaizdþio dalis. Valstybë saugo visà piliakalnio kalvà kartu su ðlaitais bei papëdës
gyvenviete. Juose randami radiniai yra labai svarbûs kraðto priðistorës 2500 metø trukmës laikotarpiui paþinti.
Seredþiaus piliakalnis, vadinamas Palemono kalnu, yra Nemuno deðiniojo kranto aukðtumos kyðulyje, Pieðtvës upelio kairiajame krante. Ið ðiaurës ir vakarø já juosia gilûs Pieðtvës, ið pietø –
Nemuno slëniai. Piliakalnio ðlaitai statûs, daugiau nei 30 m aukðèio. Aikðtelë trikampio formos, 50 m ilgio rytø - vakarø kryptimi.
Jos plotis – 45 m rytiniame pakraðtyje, kur yra 7 m aukðèio anuo
aikðtelës pylimas. 9 m aukðèio iðorinis pylimo ðlaitas leidþiasi á
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Seredþiaus piliakalnis ir jo prieigos. Nuotraukos D. Mukienës.

griová, kuris ariant ilgainiui buvo uþlygintas. Toliau á rytus ir á pietus
nuo piliakalnio yra buvusi papëdës gyvenvietë.
Palemono kalnu piliakalnis nuo XIX a. vadinamas dël legendos,
jog èia palaidotas legendinis Lietuvos valstybës ákûrëjas Romos
kunigaikðtis Palemonas. Vëliau buvo spëjama, kad tai raðytiniuose
ðaltiniuose minimos Bisene pilies vieta, kurià 1283 m. puolë, o
1294 m. sudegino kryþiuoèiai. Ðiuo metu manoma, kad tai yra buvusi pilis, kurià nuo 1293 m. nuolat puldinëjo kryþiuoèiai, bet uþimti
nepajëgë. 1363 m. balandá Ordino magistras Vinrichas su prancûzø
ir anglø kryþininkais þygiavo á Lietuvà ir sudegino Kæstuèio pastatytà Naujojo Kauno pilá, o gráþdamas namo sunaikino Pieðtvës pilá.“
Tekstas ið informacinio stendo „Seredþiaus piliakalnis“, stovinèio ant Seredþiaus (Palemono) kalno
Þ E Seredþiuje
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