Kraštovaizdis
Kėdainių kraštas išsidėstęs Vidurio Lietuvoje plytinčioje Nevėžio žemumoje, kurią
suformavo paskutinio apledėjimo ledynas, pasitraukęs iš Lietuvos maždaug prieš 10 tūkstančių
metų.
Nevėžio žemumą sudaro 100 kilometrų ilgio ir 40 – 70 kilometrų pločio ledyno nuskobta
dubuma, kuri įsispaudusi tarp Aukštaičių aukštumos rytuose ir Žemaičių aukštumos vakaruose.
Šiaurėje ši dubuma siekia Lėvens upę, pietuose Nemuną ir yra trijų lygių: 80–90 m virš Baltijos
jūros iškilusį viršutinį lygį ir Traupio dugninę moreną, 70–80 m virš Baltijos iškilusį siaurą vidurinį
lygį ir 65 m iškilusį apatinį lygį. Pastarasis užima didžiausią Nevėžio žemumos plotą. Jis apklotas
smėliu, priesmėliu ir priemoliu, kadangi buvo ilgiausiai apsemtas didelio prieledyninio baseino.
Rytuose ir vakaruose žemumą įvairina 75 m virš Baltijos iškilusios kalvos ir gūbriai, kuriuos
suformavo dvi šoninės ledyno plaštakos. Daugiausia tokių kalvų ir gūbrių yra kairiojoje žemumos
pusėje apie Lančiūnavą, Šėtą, Pagirius, Truskavą, Anciškį. Dešiniojoje pusėje šie gūbriai apardyti,
iš jų likę riedulingi ruožai, kuriuos, darydamos staigius vingius, vagoja Liaudė, Smilga, Šušvė,
Aluona.
Nevėžio žemumą raižo 89 intakai ir tik 5 iš jų – Nevėžis, Šušvė, Dotnuvėlė, Obelis ir Juosta
– ilgesni, kaip 50 kilometrų. Beveik visi intakai suteka į pagrindinę žemumos arteriją Nevėžį, šeštą
pagal ilgį (208,7 km) Lietuvos upę. Iš kitų upių Nevėžis išsiskiria lėta tėkme, nes jo vidurupis ir
žemupys nuolaidus į pietus, o žemuma žemėja į šiaurę. Šis reiškinys susijęs su ledynmečio pabaiga,
kai prie ledyninio baseino vandenys prasiveržė į Nemuną ir pradėjo gremžti Nevėžio vagą tarp
Sanžilės žiočių šiaurėje ir Babtų pietuose. Pasitraukus ledynui, keletą Nevėžio intakų pagrobė
Mūša, o Nevėžis įsirėžė į paviršių. Taip upė tapo panaši į gilų vingiuotą kanalą, tekantį priešinga
paviršiaus nuolydžiui kryptimi.
Nevėžio upynas beveik simetriškas: dešinioji pusė užima 43 procentus viso ploto, kairioji
pusė – 57 procentus. Upynui priklauso ir dalis Žemaičių aukštumos plynaukštės, kurią vagoja
didžiausias Nevėžio intakas Šušvė. Nevėžio upyno reljefo aukščių skirtumas gana didelis,
aukščiausia vieta iškilusi 184 m virš Baltijos, žemiausia vieta – 20 m. Nevėžis skrodžia visus
žemumos lygius: viršutiniame lygyje sruvena 47 kilometrų ilgio ir 3–4 m pločio ištiesintu kanalu,
teka Šventosios link vedančiu senslėniu; viduriniame ir apatiniame lygiuose vingiuoja 700–1000 m
pločio ir 15–20 m gylio (žemupyje 50 m gylio) senslėniu, paįvairinto plačiomis salpomis, terasomis
ir intakų supiltais sąnašų kūgiais. Teigiama, kad ant šių sąnašų kūgių žalvario, geležies ir
ankstyvojo feodalizmo laikais būta įtvirtintų sodybų, alkų, kapinių. Ant vieno 700 m ilgio ir 700 m
pločio kūgio, tarp Smilgos upės šiaurėje ir bevardžio upokšnio pietuose, XIV a. pradžioje įsikūrė
nedidelis sodžius, kuris XV a. viduryje išaugo į didelę miesto tipo gyvenvietę. XV a. pabaigoje
lenkų kronikininkas Jonas Dlugošas ją lotyniškai pavadino oppidum Kieidany (miestelis Kėdainiai).
Nevėžio upynas sezoniškas. Vidurvasary Nevėžis ir intakai vandenis plukdo kelis kartus
mažiau nei pavasarį. Upes menkai maitina požeminiai vandenys, kurių plonoje žemumos priemolio
dangoje nėra daug. Todėl Nevėžio upynas priklauso nuo kritulių, o jų žemumoje, kaip visoje
Vidurio Lietuvoje, iškrenta mažiau nei kitose Lietuvos regionuose. Per pavasario potvynius ir
gausesnes liūtis Nevėžis stipriai patvinsta ir palieka organinėmis medžiagomis bei azotu prisotinto
derlingo dumblo. Derlingas ne tik slėnis, bet ir visa Nevėžio žemuma. Dirvožemiai čia, dėl didelio
dirvodarinių uolienų karbonatingumo ir trumpesnio plaunamojo laikotarpio, išplauti negiliai,
iliuvinis ir sunkesnės mechaninės sudėties dirvožemio horizontas slūgso perpus mažesniame gylyje
nei kitose Lietuvos vietose. Ties šiuo horizontu susilaiko

vanduo, sukeldamas pašlapimą net ir po nedidelio lietaus. Būtent todėl Nevėžio žemumoje daug
velėninių glėjinių dirvožemių, kurie vyrauja vidurinio lygio ir didesnėje apatinio lygio žemumoje,
daugiausia kairiojoje jos pusėje.
Dešinioji žemumos pusė drenuojama geriau, čia natūraliai drėkinamų vietų yra mažiau.
Plokščiuose plotuose vyrauja velėniniai jauriniai ir velėniniai glėjiniai dirvožemiai, o ant iškilių
priesmėlio ir lengvo priemolio kalvų susidarę derlingiausi visame Lietuvos kraštovaizdyje
velėniniai karbonatiniai dirvožemiai. Keičiantis klimatui, jie išsaugojo visas gerąsias fizines
savybes: turi daug azoto, fosforo, kalcio ir magnio. Šie dirvožemiai taip pat išsaugojo puikią
struktūrą, naudojant lydiminę ir ariamąją žemdirbystes.
Nevienodos sudėties dirvožemiai lėmė ir Nevėžio žemumos augmenijos įvairovę. Viršutinio
lygio žemuma yra miškingiausia. Lėno, Taujėnų ir Siesikų miškuose veši
drebulynai su eglių, ąžuolų ir rečiau beržų priemaiša. Kadaise juose augo eglynai su plačialapių
priemaiša. Vidurinio lygio žemumoje vyrauja eglynai su plačialapių priemaiša, nedidėlės šilagirių ir
girių augimvietės. Nemaži jų plotai driekiasi apie Pernaravą, Krakes, Bajėnus, Svilius, Paliepius,
Dotnuvą. Pietuose miškingą vidurinio lygio žemumos juostą užbaigia Karalgirio, Padauguvio ir
Padauguvėlės miškai. Kairioji vidurinio lygio žemumos pusė mažiau miškinga, čia dunkso
Lančiūnavos, Dovydų, Pasiekų, Laukagalio, Vaiškonių, Pauslajo miškai. Seniau juose augo eglynai,
dabar jų vietą užėmę drebulynai ir beržynai.
Apatinio lygio žemumoje apie Babtus, Vandžiogalą, Kėdainius, Surviliškį, Šėtą,
Lančiūnavą, Anciškį auga ąžuolynai. Jie Nevėžio žemumoje išplito maždaug prieš 8 tūkstančius
metų ir čia karaliavo daugiau kaip 6 tūkstančius metų. XV–XVI a. ąžuolynai Nevėžio žemumoje
sudarė 20–25 procentus miškų masyvo, dabar jų tėra tik 2 procentai. Didelė medienos ir ypač
ąžuolų paklausa Europos rinkose skatino miškų kirtimą ir eksportą. 1547 m. Lietuvos didžiojo
kunigaikščio Žygimanto Augusto nurodymu buvo paskelbtas miško eksporto valstybinis monopolis:
prie kelių plukdomų upių buvo steigiamos muitinės - kamaros, gerinama girių apsauga nuo
savavališkų kirtimų bei eksploatacijos. Tais pačiais metais Saločiuose prie Mūšos buvo įsteigta
pasienio muitinė per kurią buvo reguliuojamas miško eksportas į Mintaują (dabar Jelgava) ir Rygą.

Nevėžio žemumos pjūvis Kėdainių apylinkėse

Nevėžio žemuma ir slėnis Galkantuose (nuotr. Vytauto Matkaus)

Nevėžio slėnio dirvožemis Apytalaukyje (nuotr. Algirdo Juknevičiaus)

Nevėžis Šeteniuose (nuotr. Vydo Bečelio)

Nevėžio slėnio senvagės Pašiliuose (nuotr. Vytauto Matkaus)

Senasis Kauno - Upytės kelias Šeteniuose(nuotr. Vaido Špečkausko)

Kėdainių kraštas XIV a.
Kėdainių kraštą XIV a. II pusėje aprašė Prūsijos kryžiuočių ir Livonijos krašto
kronikininkai. Jų aprašymai yra pirmosios žinios, bylojančios, kad tai buvo miškais ir giriomis
apaugusios bei tankiai apgyvendintos vietos. Nuo Upytės žemės šiaurėje, Žemaičių plynaukštės
vakaruose, Aluonos upės pietuose ir Lankesos bei Arvistos upių rytuose buvo keliolika pavaldžių
bendruomenių centrų ir žemdirbių laukų, bajorų sodybų ir didikų dvarų.
Miškų čia, anot kronikininkų, būta didelių ir tankių, o girių gūdžių. 1365 m. rugpjūčio 15 d.
gūdžią girią turėjo pereiti Prūsijos kryžiuočiai, žygiuodami nuo Gaižuvos iki Labūnavos, o 1378 m.
birželio 21 d. Ragainės pilies komtūro Kunono fon Hatenšteino vedama kariuomenė iš Pernaravos į
Ragainę brovėsi per keturių mylių (apie 40 km) tankų mišką.
Žygeiviams miškuose ir ant kelių reikėdavo įveikti stiprias užtvaras, kurias vietos gyventojai
statydavo suversdami medžius ir prikaišiodami nusmailintų šakų. Tokių užtvarų prireikdavo ne tik
gynybai: nuo senų laikų jomis būdavo žymimos laukų, ganyklų ir kaimų ribos. Dideles užtvaras
1364 m. sausio 21 d. prie Labūnavos išardė ir sudegino Prūsijos kryžiuočių didžiojo magistro
Vinricho fon Kniprodės vedama kariuomenė. 1384 m. rugpjūčio 14 kryžiuočių žvalgai, eidami iš
Labūnavos į Vandžiogalą, net dešimtyje vietų matė stiprias užtvaras..
Žvalgų aprašymuose minimi ir keliai, ėję palei upes, per miškus ir laukus, vingiavę šalia
dirvonų, ganyklų ir pelkių. Jie vedė į pavaldžių žemdirbių bendruomenių centrus, žemdirbių
sodžius, bajorų sodybas ir didikų dvarus. Keliai buvo prižiūrėti, jais be vargo buvo galima eiti ir
važiuoti. 1384 m. rugpjūčio 14 „geru keliu“ kryžiuočių žvalgas Girhardtas, ėjo nuo Nevėžio iki
Neries, o taip pačiais metais vedlys prūsas Eisutis tokiu keliu keliavo iš Galvės į Josvainius. Iš
Josvainių, pasak jo, „gali keliauti į Žeimius ir kur tik panorėsi“. Žvalgų aprašymuose paminėti tik
pietinių ir pietvakarinių Kėdainių apylinkių keliai, kuriais žygiuodavo Prūsijos kryžiuočiai.
Livonijos krašto kariai žygiuodavo per šiaurines ir rytines apylinkių vietoves. Jų žygiai aprašyti
lakoniškai, vietovės ir aplinka nedetalizuotos, keliai neminimi. Kariai nuo Upytės šiaurėje iki
Labūnavos pietuose žygiuodavo abiem Nevėžio pakrantėmis maždaug 20 km pločio ruožu,
įveikdami per 4 – 5 dienas 150 ir daugiau kilometrų.
Žemės arba kraštai, kronikininkų vokiškai pavadinti „land“ arba lotyniškai „terrae“, buvo
teritoriniai vienetai su centrais ir keliais pavaldžiais laukais. Dešiniojoje Nevėžio pusėje paminėtos
Pernaravos (Parven), Sabenavos (Sobenaw), Galnos (Galna), Josvainių (Jessy, Joswayde),
Dotnuvos (Datinen), Beržų (Berze), Sosių (Sasen) žemės. Kairiojoje Nevėžio pusėje paminėtos
Aristavos (Arvisten), Labūnavos (Labunowe), Pėdžių (Pedins) žemės. Kokio dydžio buvo tos
žemės, nežinia. Kronikininkai jų neapibūdino, tik paminėjo, kad tai „tirštai“ gyvenamos vietos.
Vieną žemę, Livonijos kronikininko Hermano Vartbergės pavadinta „Sasen“ (Sosiai), bandyta
lokalizuoti. Rytuose ji tikriausiai ribojosi su Nevėžiu, pietuose su Kalnaberžės (Calleberze) ir
Šlapaberžės (Slappeberze) laukų miškais, vakaruose su Miegėnų (Megene) lauku ir Varnabalio upės
vaga. Šiaurinė lauko riba nėra aiški, rytinė ir vakarinė greičiausiai buvo apie 7 kilometrų ilgio, o
šiaurės rytinė ir pietvakarinė apie 8–9 kilometrus. Taigi, Sosių žemę sudarė maždaug 63 kvadratinių
kilometrų teritorija, o jos centru tikriausiai buvo kairiojoje Liaudės upelio pakrantėje stūksantis
Bakainių piliakalnis.
Lauką, kronikininkų vokiškai vadinta „feld“, sudarė keliasdešimt kvadratinių kilometrų
teritorija su keliais sodžiais, kuriuose gyveno apie 50–70 šeimų. Dirbamą žemę laukininkų šeimos
buvo pasidalijusios: kiekviena savo dalį tvarkė kaip nuosavybę, o miškus ir ganyklas naudojo
bendrai. Dešiniojoje Nevėžio pusėje kronikininkai išvardijo Liaudės (Lauden), Lažų

(Aze), Miegėnų (Megene), Šlapaberžės (Slappeberze), Kalnaberžės (Calleberze), Ramėnų (Ramoe),
Virgų (Vergo), Kutiškių (Andigenkuthi), Ruminių (Ramynne), Babėnų (Babyne), Kėdainių
(Gaydine), Karūnavos (Karianowe) laukus. Keturi laukai – Kujėnai (Knien), Apytalaukis
(Opitelake), Rūdžiai (Rudene), Kapliai (Kapplius) – paminėti kairiojoje Nevėžio pusėje.
Bajorų sodybas kronikininkai lotyniškai pavadino „villa“ (kiemas) arba vokiškai „dorf“
(kaimas). Juose, be bajoro šeimos, gyveno 6 – 8 pavaldžių žmonių šeimos, sudariusios bajoro
šeimyną. 1394 m. birželio 24 d. kryžiuočių žvalgai Tagil ir Panczik, eidami iš Kremilavos (vietovė
prie Nemuno netoli Vilkijos) prie Nevėžio, už trijų mylių (30 km) priėjo bajoro Babtino kiemą su 6
- mis šeimynomis, perbridę brastą, dešiniojoje Nevėžio pusėje už pusantros mylios (5 km) jie
aplenkė bajoro Grugelio kiemą su 8 šeimynomis, eidami toliau, už ketvirčio kelio (2,5 km), matė
bajoro Kebeno kiemą su 5 - mis šeimynomis. Tais pačiais metais eidami kitu keliu iš Kremilavos
prie Nevėžio ir perbridę „iki juosmens gilumo brastą“, „už ketvirčio kelio“ abu žvalgai priėjo bajoro
Simgailos kiemą su 6 - mis šeimynomis, pasukę „truputį į kairę“ už ketvirčio kelio, jie aplenkė
bajoro Misiaus kiemą su 5 - mis šeimynomis. Žvalgai be kita ko pastebėjo, kad visos sodybos buvo
aptvertos aukštomis tvoromis, turėjo dvejus vartus ir pasiekiamos einant „geru lydimu“.
Išskirtiniu Kėdainių apylinkių, kaip ir visos Nevėžio žemumos bruožu, buvo dvarai.
Kronikininkai juos lotyniškai pavadino „curia“ ir pabrėžė, kad čia gyvena „magnus satrapa“, t. y.
didikai. Nevėžio žemumoje didikų valdomų dvarų būta kelių, o dabartinių Kėdainių apylinkėse –
dviejų. Vienas dvaras stovėjo Labūnavoje, savininku buvo didžiojo kunigaikščio Algirdo anūkas
Jonas Patirkaitis. 1365 m. rugpjūčio 15 d. dvaras paminėtas Prūsĳos kryžiuočių kariuomenei
žygiuojant į Vilnių ir keliantis per Nevėžio brastą. Jonas per savo sūnų maldavo dvaro sodybos
nesudeginti ir siūlė kryžiuočiams, grįžtant iš Vilniaus, jame apsistoti. Kitas dvaras stovėjo
Aristavoje. Savininku 1371 m. rugpjūtį paminėtas didikas Algimantas ir pabrėžta, kad vietą dvarui
jis išsirinko „savo nuožiūra“.
Kas gi buvo tie „magnus satrapa“?
Vieni istorikai teigia, kad tai sričių vietininkai, kiti mano, kad žemių vietininkai. Jų santykiai
su Lietuvos didžiaisiais kunigaikščiais greičiausiai buvo grįsti partneryste, kadangi ir vieni, ir kiti
norėjo valdyti turtingą Nevėžio žemumą. Nuo XIV a. II pusės tapusi kovų su Prūsijos kryžiuočiais
ir Livonijos ordinu centru, ji neištuštėjo. Tai liudija dažni jos puolimai ir nemenkėjantys
išgabenamo grobio srautai. Prie taikaus gyvenimo Nevėžio žemumos ir Kėdainių apylinkių žmonės
sugrįžo tik po 1410 m. liepos 15 d. Žalgirio ir 1435 m. rugsėjo 1 d. Pabaisko mūšių.

Istorinė Labūnavos žemė (nuotr. Vytauto Matkaus)

Bakainių piliakalnis, menantis istorinę Sosių žemę (nuotr. Vydo Bečelio)

Kėdainių sodžius
Vietovę, siejamą su Kėdainiais, Livonijos ordino kronikininkas Hermanas Vartbergė 1372
m. rugpjūtį lotyniškai pavadino „terra Gaydine“ (Gaydinės žemė). Tačiau vokietis jos neapibūdino,
tik paminėjo, kad ji tarp Babėnų ir Karūnavos. Dabar Babėnai yra šiaurės vakarinė Kėdainių miesto
dalis, o Karūnava – nedidelis kaimas 7 kilometrus į pietus nuo Kėdainių.
Kronikininko paminėta „terra Gaydine“ tikriausiai buvo įsikūrusi plačiame dešiniojo
Nevėžio kranto slėnyje, ten kur dabar plyti Didžioji Rinka, susikerta Skongalio ir Radvilų gatvės.
1991 m. šioje vietoje archeologai atkasė seno sodžiaus liekanas, liudijančias, kad žmonės čia įsikūrė
XIV a. pradžioje.
Slėnį iš vakarų ir rytų supo aukštos Nevėžio terasos, apaugusios tankiais lapuočių ir
spygliuočių miškais. Šiaurėje per slėnį tekėjo srauni ir vandeninga Eismilga, dabar vadinama
Smilgos vardu. Pietuose vingiavo bevardis upokšnis, kuris, kaip Eismilga, savo vandenis nešė į
Nevėžį. Šis tiesia vaga tekėjo išilgai slėnio, pietryčiuose darė didelį ir staigų posūkį, panašų į
sulenktą alkūnę. Per pavasario polaidį ar gausesnes liūtis upės patvindavo ir slėnyje palikdavo daug
dumblo. Į slėnį jo sunešdavo ir šaltinių vandenys, tekėję iš aukštų Nevėžio terasų. Dumblo
tręšiamame slėnyje augo javai, vešėjo sodri žolė. Nors apsuptas vandens, slėnis nebuvo šlapias:
polaidžių, liūčių ir šaltinių vandenys greitai susigerdavo į pralaidų jo priesmėlį ir požeminėmis
gijomis sutekėdavo į Nevėžį bei jo intakus. Kitos Nevėžio slėnio vietos dėl plačių staigių upės
vingių ir gilių senvagių buvo užpelkėjusios, šlapios ir žmonėms gyventi netinkamos.
Sodžių žmonės įkūrė žemoje slėnio vietoje, užpelkėjusioje Nevėžio senvagėje. Ją iš šiaurės
ir vakarų, nuo žvarbių šiaurės ir gūsingų vakarų vėjų, užstojo 4 m aukščio šlaitas. Senvagės viduryje
dunksojo upės sunešta plati smėlio kopa. Prieiti prie šios į mėnulio delčią panašios kopos nebuvo
lengva – aplinkui telkšojo gilios, klampios daubos.
Sodybas žmonės statė išilgai kopos, prie lentomis išklotos 4 m pločio gatvės. Ji nuo Nevėžio
ėjo stačiai į vakarus, staigiai suko į pietus ir vedė į vieškelį, ėjusį Josvainių ir Karūnavos link.
Sodybos buvo pailgos, stačiakampės, dviejų arba trijų arų, iš visų pusių aptvertos pintų žabų ir
karčių tvoromis. Prie gatvės žmonės statė trobas, o už jų – klėtis, tvartus, svirnus.
Trobas ir ūkinius pastatus sodiečiai rentė iš apvalių spygliuočių rąstų, guldydami apatinius
sienojus ant išlygintos žemės, o šlapiose vietose – ant storų ąžuolinių šulų, sukaltų giliai į žemę po
pastato kampais. Po sienojais dėdavo aukas: arklių, kiaulių ir šernų kaukoles, geležinius kirvius ir
raktus, molinių puodų šukes. Žmonės tikėjo, kad po pamatais padėta auka apsaugos pastatus nuo
gaisrų, ligų ir kitų nelaimių.
Sodiečių trobos buvo pailgos, stačiakampės, 4 – 5 m pločio prie gatvės ir 6 – 8 m ilgio į
kiemus. Jos turėjo tik vieną 30 – 40 m2 dydžio patalpą. Žemus dvišlaičius stogus žmonės dengdavo
velėna arba skeltomis spygliuočių lentelėmis.
Patalpos kampe, prie durų, stovėjo neaukštas kupolo formos plūkto molio židinys. Jis ne tik
šildydavo patalpą, bet sutemus apšviesdavo ją jaukia šviesa. Židinyje žmonės virė ir kepė maistą.
Dūmtraukio židinys neturėjo, todėl užkūrus ugnį į patalpą kamuoliais virsdavo dūmai, grauždavo
akis, smelkdavosi į drabužius, sienas ir kertes. Patalpa būdavo aprūkusi ir pritvinkusi aitraus dūmų
kvapo.
Viduryje patalpos stovėjo didelis stalas, prie kurio valgyti susėsdavo visa šeimyna; prie
sienų ir kampe už židinio – platūs suolai. Ant jų, patiesę žvėrių kailius arba plunksnų prikimštus
čiužinius, miegodavo dideli ir maži. Žiemą, spustelėjus šalčiui, aptvaruose po suolais šeimyna
laikydavo avis, ožkas, ėriukus. Vietos ten užtekdavo ir vištoms, žąsims, antims. Karvės, jaučiai

ir arkliai žiemodavo tvartuose. Ankstyvą pavasarį jie būdavo išginami į plačią lanką už Eismilgos
upelio. Ten galvijai ganydavosi iki vėlyvo rudens.
Sodiečiai dirbo daug ir sunkiai, todėl gyveno pasiturimai. Pavasarį, saulei sušildžius žemę,
vyrai skubėdavo arti ir sėti. Sodžiaus laukai plytėjo slėnio pakilumoje, tarp Eismilgos upelio
šiaurėje, bevardžio upokšnio pietuose ir aukštos Nevėžio terasos vakaruose. Ten vyrai sėdavo
rugius, kviečius, miežius, avižas, žirnius, soras, linus, kanapes. Moterys sodybų daržuose sodindavo
pupas, ropes, lęšius, svogūnus.
Vasarą, kol derlius brendo, sodiečiai laiko veltui neleisdavo, dirbdavo miškuose: vyrai
kopinėjo medų, rinko vašką, virė dervą, moterys ir vaikai grybavo, uogavo, riešutavo, rinko žoles ir
šaknis maistui gardinti, ligoms gydyti.
Atėjus rudeniui visi skubėdavo imti derlių.
Žiemą darbų irgi nestigo. Vyrai medžiojo, kirto mišką, prižiūrėjo gyvulius, žiedė puodus,
kalė geležį, drožė medį, dirbo odą ir kailius, darė papuošalus, pynė. Moterys nuo aušros iki sutemų
plušėjo namuose: gamino valgį, prižiūrėjo vaikus, siuvo, verpė, audė, kedeno vilną.

Kėdainių sodžiaus vieta pietinėse Didžiosios Rinkos prieigose (nuotr. Vydo Bečelio)

Sodžiaus kasinėjimai dešiniojoje Nevėžio pakrantėje (nuotr. Algirdo Juknevičiaus)

Sodiečių keramika (nuotr. Vydo Bečelio)

Sodiečių smiltainio ir rausvo šiferio verpstukai (nuotr. Vydo Bečelio)

Auka po apatiniu namo sienoju: geležinis kirvis, geležiniai raktai, puodo šukė
(nuotr. Vydo Bečelio)

„Oppidum Kieidany“ – Kėdainiai XV a.
Apie 1480 m. lenkų kronikininkas Jonas Dlugošas Kėdainius pavadino „oppidum
Kieidany“, t. y. miesteliu. Tačiau jo lenkas neapibūdino. Tikriausiai, kad jis Kėdainiuose nesilankė,
paminėjo juos iš pasakojimų arba nuogirdų.
Archeologiniai kasinėjimai liudija, kad Kėdainiai augti pradėjo XV a. I pusėje. Amžiaus
pabaigoje čia jau būta stambios miesto tipo gyvenvietės, užėmusios apie 35 hektarus. Dešiniojoje
Nevėžio kranto pusėje ši gyvenvietė užėmė apie 25 hektarus, kairiojoje kranto pusėje – apie 10
hektarų.
XV a. pabaigos šaltiniuose Kėdainiai pavadinti trejopai – „Kgeidaini“, „Keidaini“,
„Kieidany“.
Apie 1447 m. Kėdainiai atiteko Lietuvos didžiųjų kunigaikščių Vytauto ir Kazimiero
Jogailaičio dvarų maršalui Radvilai Astikaičiui. Kėdainiai ir apylinkės Astikaitį veikiausiai
suviliojo dėl geros geografinės padėties, derlingų žemių ir didelių miškų, laivybai tikusio Nevėžio,
patogaus susisiekimo su Vilniumi, Kaunu, Dancigu, Ryga, Karaliaučiumi.
Dvaro sodybą Astikaitis pastatė ant aukštos kairiojo Nevėžio kranto terasos. Iš šiaurės
sodybą juosė vingrus Varlupio upelis, iš pietų – prekybinis Vilniaus-Raseinių traktas. Kokio dydžio
ir architektūros buvo dvaro pastatas, nežinia. Spėjama, kad jis stovėjo dabartinės J. Paukštelio
pagrindinės mokyklos vietoje. Prie dvaro kūrėsi amatininkai, pirkliai ir dvarą aptarnaujantys
žmonės. Jų sodybos spietėsi prie kelių, ėjusių per kairiąją Nevėžio pakrantę į Vilnių, Kauną, Upytę,
Šėtą. Į šiaurę nuo dvaro, už Varlupio upelio, ant aukštos Nevėžio terasos buvo pastatyta gotikinio
mūro Šv. Jurgio bažnyčia ir prie jos įsteigtos parapinės kapinės.
Dešiniojo Nevėžio kranto Kėdainiai augo plačiame upės slėnyje. Pradžią šiai Kėdainių
pusei tikriausiai davė minėtas Gaydinės sodžius, kuris nuo XV a. I pusės augo prie trijų kelių.
Vienas kelias ėjo Vilniaus ir Raseinių kryptimis, kitas kelias vedė į Karaliaučių per Josvainius,
Seredžių, Tilžę, trečias kelias ėjo į Krekenavą, Biržus, Mintaują, Rygą. Prie pastarojo XV a. II
pusėje buvo suplanuota stačiakampė 110 x 60 m turgaus aikštė, dabar vadinama Senąja Rinka. Prie
aikštės ir kelių kūrėsi paprasti miestelėnai, amatininkai ir pirkliai. Jų sodybos buvo pailgos,
stačiakampės, aptvertos žabų arba lentų tvoromis. Tarp tvorų buvo padaryti į skersgatvius panašūs
dviejų metrų pločio praėjimai. Sausesnėse vietose šie praėjimai buvo negrįsti, drėgnesnėse vietose
jie buvo iškloti žabais arba lentomis. Sodybų priekyje, prie aikštės ir kelių, stovėjo stačiakampiai
tašytų spygliuočių rąstų suręsti mediniai trobesiai. Jie buvo vieno aukšto su dvišlaičiais stogais,
padengtais šiaudais arba skiedromis. Namus apšildė iš molio drėbtos neaukštos kupolo formos
krosnys. Pasiturinčių miestelėnų trobesiai buvo apšildomi puodynės formos koklių krosnimis. Už
namų stovėjo tvartai, klėtys, svirnai, pirtys.
Didesnė miestelėnų dalis vertėsi žemės ūkiu, augino gyvulius, žvejojo ir atlikinėjo
prievoles dvarui. Todėl dešiniojo Nevėžio kranto Kėdainiai buvo panašūs į didelę gyvenvietę.
Amatininkai daugumos gyventojų nesudarė. Jie buvo odminiai, puodžiai, kalviai, staliai, batsiuviai,
siuvėjai, dailidės, kirpėjai. Pirkliai buvo mažiausia, bet veikliausia gyventojų dalis. Jie prekiavo su
Europoje garsios prekybinės sąjungos Hanzos pirkliais. 1445 m. Hanzos pirkliai Kaune įkūrė
prekybinę atstovybę, vadinamąją Kontorą, kuri iki XVI a. vidurio buvo prekybos tarp Lietuvos ir
šiaurės vakarų Europos tarpininkė. XV a. pabaigoje Kėdainiai su Vilniumi, Kaunu, Gardinu,
Naujaisiais Trakais paminėti, kaip aktyvūs prekybos su Hanzos sąjunga dalyviai. Kėdainiuose
gyveno iš prekybos pralobę pirkliai. Tai liudija vienoje sodyboje archeologų atkastas sidabrinių
monetų lobis. Jį sudarė šešiasdešimt šeši Kazimiero Jogailaičio sidabriniai denarai.

Hanzos pirklius viliojo Nevėžio žemumos miškų ir girių teikiama žaliava, patogus
susisiekimas Nevėžiu ir Nemuną su Dancigu – pagrindiniu Hanzos prekybos miestu rytinėje
Baltijos pakrantėje. Europos rinkose buvo gerai vertinama lietuviška mediena, degutas, vaškas,
medžio pelenai, oda, žvėrių kailiai. Medienos vakariečiams reikėjo laivams statyti, deguto – juos
įmirkyti ir įtepti išdirbtas odas, vaško – žvakėms lieti, medžiui impregnuoti, įvairiems liejiniams
daryti, medaus maistui paskaninti ir jį paįvairinti, medžio pelenų – gelumbei, stiklui, dažams
gaminti, odos ir žvėrių kailių – apavui, apdarams ir kailiniams siūti. Hanzos pirkliai Europoje
išpopuliarino iš vilnos ir arklių karčių austas lietuviškas gūnias. Jos iš Dancigo keliaudavo į
Olandiją, iš jos – į Afriką. Ten gūniomis buvo aprėdomi juodaodžiai vergai.
Į Lietuvą Hanzos pirkliai gabeno druską, silkę, gelumbę, geležį, vyną, prieskonius ir
įvairius prabangos daiktus. Hanzos pirkliai ne tik prekiaudavo ar tarpininkaudavo sudarant
prekybos sandorius. Jie buvo sumanūs gamybos organizatoriai: žaliavą pristatydavo į reikiamą
rinką ir rūpinosi iš jos pagamintų produktų pardavimu.
Aktyvi ir didelį pelną Hanzos sąjungai nešusi prekyba užgavo vietinių pirklių ambicijas.
Jie pradėjo varžyti svetimšalius ir stumti juos iš Lietuvos rinkos. Iš didžiojo kunigaikščio
Kazimiero Jogailaičio vietiniai pirkliai išsireikalavę palankių teisių ir lengvatų, patys ėmė gabenti
žaliavą į Hanzai pavaldžius miestus – Dancigą, Rygą, Karaliaučių.

Šv. Jurgio bažnyčia – viena ankstyvųjų halinių gotikinių šventovių Lietuvoje
(nuotr. Vaido Špečkausko)

Senojo Vilniaus-Raseinių kelio trasa Vilniaus ir Didžiojoje gatvėse
(nuotr. Rimanto Kraujalio ir Romo Jarockio)

Senoji Rinka – seniausia dešiniojo Nevėžio kranto turgaus aikštė
(nuotr. Valdo Pabrinkio)

Valdovo Kazimiero Jogailaičio sidabriniai denarai (nuotr. Arūno Baltėno)

Senųjų Kėdainių urbanistika
Senųjų Kėdainių urbanistikos savitumą ir novatoriškumą liudija sumaniai suplanuota
dešiniojo Nevėžio kranto pusė. Formuoti ji pradėta XVI a. pabaigoje, baigta XVII a. viduryje. Nuo
tada Kėdainių urbanistinė erdvė nesikeitė iki XX a. I pusės.
Kuriant dešiniojo kranto miestą, taikytasi prie raiškaus slėninio terasinio reljefo, kurio
atskirose teritorijose buvo sutelktos evangelikų reformatų, evangelikų liuteronų ir žydų judėjų
bendruomenės. Dėl teritorijos pasiskirstymo čia formavosi stačiakampio plano miestas su
išskaidytais centrais ir tiesių gatvių tinklu, klestėjo architektūros formų įvairovė. Tokio planavimo ir
novatoriškos urbanistikos iniciatoriai buvo miesto savininkai didikai Kiškos ir kunigaikščiai
Radvilos.
XVI a. pabaigoje dešiniojo kranto Kėdainius ėmė tvarkyti Jonas Kiška. 1581 m. plynoje
pietrytinėje dalyje, prie Nevėžio, jis įsteigė uostą. Nežinia ar tuo pačiu metu, ar keleriais metais
vėliau, tarp uosto ir medinio tilto per Nevėžį buvo suformuota stačiakampė 135 x 110 m Didžioji
Rinka. XVII a. pradžioje visos pietinės teritorijos planavimą užbaigė J. Kiškos brolis Stanislovas
III Kiška. Jo valia pietvakarinėje dalyje buvo suformuota stačiakampė 90 x 60 m Knypavos Rinka.
Prie jos besikuriantis priemiestis 1604 m. inventoriaus sąraše pavadintas „Naujuoju Knypavos
miestu“.
Iš šiaurės rytinio Knypavos Rinkos kampo į Didžiąją Rinką buvo nutiesta tiesi Arklių (dabar
Radvilų) gatvė, iš šiaurės vakarinio kampo į Pilies (dabar Didžioji) gatvę nutiestas tiesus skersgatvis
(dabar Josvainių gatvės dalis tarp Knypavos Rinkos ir Didžiosios gatvės), iš pietrytinio kampo į
Skongalio uostą nutiesta tiesi gatvė, vėliau pavadinta Cerkvės (dabar S. Jaugelio Telegos) vardu, iš
pietvakarinio kampo į senąjį Josvainių kelią – tiesi Josvainių gatvė. Prie suplanuotų gatvių ir aikščių
buvo suformuoti pailgo stačiakampio pavidalo 6 – 10 arų sklypai. Jų 1604 m. miesto inventoriaus
sąrašo duomenimis būta 298, o gyvenamųjų namų – 233. Iš jų net 112-oje buvo prekiaujama
alkoholiu – alumi, alumi ir degtine, degtine, vynu, midumi. Daugiausia alkoholiu prekiauta
Senosios Rinkos prieigose ir Kauno link vedusio kelio
(dabar Kauno gatvė).
Didikų Kiškų pradėtą dešiniojo kranto miesto kūrimą tęsė kunigaikštis Kristupas II Radvila.
1627 m. jis leido mieste įsikurti svetimšaliams pirkliams ir amatininkams bei „doriems ir gero
elgesio žydams“. Siekdamas įkurdinti atvykėlius, kunigaikštis ėmėsi didelių pertvarkymų centinėje
miesto dalyje ir vakarų aukštumoje plytėjusiose dvaro laukuose. Centrinėje miesto dalyje jis
pertvarkė Senąją Rinką: pietinėje aikštės dalyje, prie Kauno - Rygos kelio, ėjusio per dabartinę
Smilgos g., suformavo sklypus ir aikštę sumažino per pusę. Apie 1627 m. sklypuose buvo
įkurdintos kelios žydų šeimos, tačiau jų iki XVII a. vidurio Kėdainiuose, kaip visoje Žemaitijoje,
gyveno nedaug.
Pradėta pertvarkyti ir didelė stačiakampė Didžioji Rinka. 1625 m. pakilioje vakarinėje jos
dalyje, dabartinės rotušės vietoje stovėjusiame mūriniame Šaflerių šeimos name, K. Radvila įsteigė
reformatų mokyklą, o 1631 m. netoli jos ėmėsi statyti didelę mūrinę reformatų bažnyčią. Aikštės
prieigose, Didžiojoje, Arklių (dabar Radvilų) ir Senojoje gatvėse kunigaikštis leido kurtis škotams
presbiterionams. Jiems, kaip kitiems svetimšaliams, K. Radvila leido namus ir sklypus supirkinėti iš
vietos gyventojų lietuvių, lenkų, vokiečių. Miesto žemė tikriausiai buvo išmatuota ir sudalinta 6 –
10 arų pailgais stačiakampiais sklypais. Tai liudija XVII a. bruožus išlaikę keli dabartiniai sklypai,
senieji miesto planai ir archeologiniai kasinėjimai. Tokių sklypų

planą ir apstatymą geriausiai reprezentuoja buvęs škoto Jurgio Beneto sklypas Didžiosios ir
Senosios g. kampe.
Didelių novatoriškų pertvarkymų K. Radvila ėmėsi vakarinėje aukštumoje plytėjusiuose
dvaro laukuose. Apie 1627 m. čia kunigaikštis pradėjo formuoti Janušavos priemiestį,
suplanuodamas prie Vilniaus - Raseinių kelio didelę stačiakampę 150 x 60 m turgaus aikštę. Ši
aikštė dešiniojo kranto Kėdainius praturtino ketvirtu turgumi. Jį su netoli stovėjusiu kunigaikščio
dvaru sujungė tiesi Janušavos (dabar Dvaro) gatvė.
Apie 1629 m. suformuotoje didelėje valdoje tarp Janušavos ir Didžiosios gatvių bei
vingiuotos Vilniaus - Raseinių kelio atkarpos buvo pastatyta medinė evangelikų reformatų bažnyčia
ir įsteigtos parapinės kapinės. 1631 m. greta jos ėmė kilti mūrinė šventovė. Turgaus aikštės rytinėse,
pietinėse ir vakarinėse prieigose buvo suformuoti stačiakampiai sklypai. Savininkus kunigaikštis,
priklausomai nuo sklypų dydžio ir turėto skaičiaus, apmokestino proporcingai. Toks
apmokestinimas skatino geresnį sklypų tvarkymą ir panaudojimą ūkiui, didino savininkų verslumą,
pajamingumą ir miesto ekonominį gyvybingumą.
Sklypuose kūrėsi evangelikai reformatai ir evangelikai liuteronai. Pastariesiems 1636 m.
pietinėje priemiesčio dalyje buvo suformuotas sklypas bažnyčiai ir parapinėms kapinėms. 1638 m.
sklype liuteronai surentė medinę bažnyčią, pastatė prieglaudą ir parapinę mokyklą. Iš bažnyčios į
turgaus aikštės pietrytinį kampą buvo nutiesta tiesi Vokiečių gatvė. Iš to paties aikštės kampo
nutiesus į Knypavos Rinką tiesią gatvę (dabar Knypavos), Janušava buvo sujungta su senaisiais
Kėdainiais. Su jais Janušavą jungė skersgatviu tapusi vingiuota Vilniaus - Raseinių kelio atkarpa,
minėtos Janušavos bei Didžioji gatvės.
Po kunigaikščio mirties 1640 m., Janušavos plėtrą tęsė jo žmona Ona Kiškaitė -Radvilienė.
1643 m. ji patvirtino velionio duotas privilegijas, liepė dvaro vietininkui prie Karaliaučiaus (dabar
Lauko) gatvės išmatuoti naujus sklypus. Naujakuriams O. Kiškaitė-Radvilienė suteikė lengvatą:
dešimčiai metų atleido juos nuo mokesčių ir svarbiausia – leido, neprarandant užgyvento turto,
laisvai jiems išvykti iš Kėdainių. Tokia lengvata suviliojo svetimšalius. XVII a. viduryje jų
padaugėjo, o Janušava ūgtelėjo tiek, kad 1647 m. kunigaikštienės sūnus Jonušas Radvila leido jai
turėti atskirą antspaudą. 1648 m. patvirtinęs antspaudą didysis kunigaikštis Vladislovas Vaza
suteikė Janušavai dalinį savarankiškumą, teisę turėti herbą ir rinkti bendruomenės vyresnįjį. Taip,
sekant viduramžių Europos miestų tradicija, greta senojo Kėdainių miesto buvo suformuotas naujas,
teisiniu požiūriu beveik savarankiškas darinys – Janušavos miestas. Tai buvo naujas reiškinys LDK
ir vienintelis novatorišką miesto planavimą liudijantis pavyzdys
XVII a. viduryje naujų bruožų dešiniojo kranto Kėdainiams suteikė Jonušas Radvila. Jam
valdant 1644 – 1655 m., suintensyvėjo mūrinių gyvenamųjų namų, šventovių ir visuomeninių
pastatų statyba. Kunigaikštis skatino miesto plėtrą: dovanojo miestiečiams laisvus sklypus, leido
steigti molio karjerus ir plytines, sudegusių medinių trobesių vietose liepė statyti mūrinius namus,
uždraudė stogus dengti šiaudais. Padaugėjus mūrinių pastatų, sutankėjo miesto apstatymas,
išryškėjo tūriniai akcentai. Jais Didžiojoje Rinkoje tapo renesansinių formų evangelikų reformatų
bažnyčia ir miesto rotušė, Didžiojoje gatvėje – reformatų gimnazija, aukštumoje prie Smilgos
upelio – puošnūs dvaro rūmai. Šie pastatai dešiniojo kranto Kėdainiams suteikė tūrinę hierarchinę
kompoziciją, kurioje dominavo masyvi stačiakampė evangelikų reformatų bažnyčia su penkiais
aukštais virš miesto silueto iškilusiais bokštais.
Ryškesnių kontūrų ir tūrinių akcentų įgavo išskaidyti bendruomenių centrai. Žydų teritorija
Senojoje Rinkoje buvo mažesnė nei kitų centrų, griežtai apibrėžtų ribų, tankiai apstatyta nedidelių
tūrių mediniais pastatais. Tarp jų dominavo šiauriniame aikštės pakraštyje stovėjusi medinė
sinagoga. Knypavos akcentu tapo pietinėse aikštės prieigose suręsta medinė

stačiatikių cerkvė ir prie jos pastatytas Kristaus Atsimainymo vienuolynas. Janušavos panoramoje
ryškėjo mūrinė evangelikų reformatų ir medinė evangelikų liuteronų bažnyčios. 1648 m. jos
pašonėje pradėta mūryti nauja šventovė, o 1654 m. baigta statyti didelė mūrinė prieglauda,
vadinamoji Riterių ligoninė.
Audringą Kėdainių augimą ir novatorišką formavimą sustabdė 1654 m. prasidėjęs Abiejų
Tautų Respublikos karas su Maskvos kunigaikštyste ir Švedijos karalyste bei 1655 m. pabaigoje J.
Radvila ištikusi staigi mirtis. Nuo tų metų jo ir tėvo Kristupo II Radvilos suformuoto dešiniojo
kranto Kėdainių plane, gatvių tinkle ir išskaidytų buvusių bendruomenių centrų struktūroje didelių
pertvarkų nebuvo padaryta. Nors daug sklypų ilgainiui buvo perplanuota, o pastatai per XIX – XX
a. pradžios rekonstrukcijas ir stilių kaita prarado būdingus XVII a. bruožus, dešiniojo kranto
Kėdainiai tebėra savitas ir reikšmingas Lietuvos urbanistikos palikimas.
Kairiojo Nevėžio kranto Kėdainiai planuoti nebuvo. Jie išliko archajiško linijinio plano,
susiformavusio XV a. prie kelių, vedusių į Vilnių, Kauną, Upytę, Šėtą. Šios miesto pusės
panoramoje dominavo gotikinio mūro Šv. Jurgio katalikų bažnyčia, siaurame slėnyje ir ant terasos
šlaitų spietėsi mediniai miestiečių namai, krautuvės ir smuklės. Namų architektūra, kaip kituose
Lietuvos miesteliuose ir priemiesčiuose, buvo tradicinė liaudiška.

Kėdainių tūrinė erdvinė kompozicija XIX a. I pusėje. Juozapo Ozemblovskio litografija

Dešiniojo Nevėžio kranto Kėdainių urbanistika (nuotr. Vytauto Matkaus)

Hierarchinė tūrinė Didžiosios Rinkos kompozicija (nuotr. Vydo Bečelio)

„CivitasCaiodunensis“– privatus magdeburginis miestas
1590–1795 m. Kėdainiai buvo privatus magdeburginis miestas. Iš kitų trijų privačių
lietuviškų LDK miestų – Biržų, Kretingos, Skuodo – Kėdainiai išsiskyrė tuo, kad privilegijas
miestui suteikdavo savininkai ir pasirūpindavo, kad jas patvirtintų valdovai. XVII–XVIII a
dokumentuose ir antspauduose Kėdainiai įvardinti „Civitas Caiodunensis“ (Kėdainių miestas).
Suteikę miestiečiams įvairių teisių, savininkai jas periodiškai patvirtindavo. Jie
skelbdavo miestui skirtus universalus, įvairius dokumentus, nurodydavo, kai turi būti tvarkomas
miestas, pabrėždavo, kad bet kokios politikos ir žmonių visuomenės pagrindas yra „gera tvarka“.
Savininkai patvirtindavo amatininkų cechų ir pirklių brolijų nuostatus, reglamentuodavo vidinę
cechų struktūrą, jų narių gamybos ir verslo kultūrą, amatininkų šeimos narių teises cecho versle,
cechų narių vaidmenį miesto gyvenime, miestiečių tarpusavio santykius ir tradicijas, kasdieninio
gyvenimo ritmą.
Dvaro jurisdikcijos savininkai mieste neplėtė, bet prižiūrėjo magistrato pareigūnų
darbą, skyrė iš trijų dvaro pareigūnų instigatoriaus tarnybą. Ji turėjo stebėti miesto magistrato
veiklą, žiūrėti, kad magistratas nepažeistų miesto gyventojams suteiktų laisvių ir teisių, baustų
nusikaltusius, gintų miestiečius nuo magistrato pareigūnų savivalės. Dvaro pareigūnai
kontroliuodavo valstybinių mokesčių rinkimą mieste, stebėdavo proporcingą mokesčių paskirstymą
tarp miesto gyventojų, rūpindavosi, kad teisėjai laikytųsi miestui suteiktų teisių ir privilegijų.
Susikirtus dvaro ir miesto interesams, laimėdavo dvaras. Antai 1653 m. Kėdainių
dvaro pareigūnai už miesto mugės sužlugdymą dviem savaitėms įkalino burmistrą Juozapą Lipskį.
Magistratui dvaro pareigūnai nurodydavo kokius ilgio matus ir saikus turi naudoti prekeiviai, kaip
turi būti vykdoma prekyba turguje ir kokio dydžio turi būti renkami turgaus mokesčiai. Tai liudija,
kad miestui vadovavo dvaro pareigūnai, o burmistrui ir magistratui tekdavo antraeilis vaidmuo.
Miesto savininkai įsiklausydavo į miestiečių problemas. 1652 m. Jonušas Radvila,
prieš pateikdamas valdovui tvirtinti 1648 m. Kėdainių privilegiją, kreipėsi į miestiečius, kad šie
atidžiai peržiūrėtų siunčiamos valdovui privilegijos nuorašą, pateiktų pasiūlymus dėl jos
papildymo, nurodytų tinkamiausią laiką mugėms mieste rengti.
Savininkai rūpinosi miesto ekonominiu gyvybingumu, kvietė į Kėdainius svetimšalius
pirklius ir amatininkus. Atvykusieji 10 - čiai metų buvo atleidžiami nuo mokesčių ir prievolių,
jiems suteikta laisvo išvykimo teisė, neprarandant užgyvento turto.
Vaitas, kaip aukščiausias miesto valdžios pareigūnas, dažniausiai vykdė dvaro
jurisdikciją, kadangi miesto savininkų duotose instrukcijose buvo nurodyta, kad vaitas yra „tarp
pilies jurisdikcijos ir magistrato, o bylas jis siunčia pilies teismui“.
Miesto žemė buvo atskirta nuo dvaro žemės, miesto gyventojai buvo laisvi žmonės,
nepriklausė dvaro jurisdikcijai. Teisėtais miesto gyventojais buvo laikomi asmenys, prisiekę
magistratui. Tai padarę, jie galėjo valdyti sklypus, statyti namus, naudotis miesto žeme be
nuosavybės teisės. Visas miestiečio turtas buvo paveldimas. Turtą arba jo dalį miesto gyventojas
galėjo perleisti ir kitam asmeniui. Atimti turtą iš prisiekusio miestui asmens, be miesto teismo
sprendimo, nebuvo galima.
Miesto gyventojai į savininkus turėjo apeliacijos teisę dėl dvaro vietininkų, seniūno,
magistrato suolininkų ar tarėjų teismo ginčitino sprendimo. Tai daryti jie galėjo tuo atveju, kai
teisėjų balsai pasidalydavo po lygiai ir kai ieškinio vertė buvo ne mažesnė kaip 600 auksinų.

Nusikaltę miesto gyventojai buvo teisiami pagal Magdeburgo teisę. Pagal ją buvo
sprendžiamos baudžiamosios ir civilinės bylos. 1647 m. Jonušas Radvila, duodamas nurodymus
kaip tvarkyti Kėdainių miestą, pareiškė, kad jis daro pačią didžiausią geradarybę, kadangi atsisako
miestiečių naudai prigimtos teisės valdyti ir teisti savo pavaldinius.
Įsigydami sklypus, margus ir valakus, miesto gyventojai įsipareigodavo mokėti už
juos činšą ir kitus mokesčius. Už činšo rinkimą buvo atsakingas magistratas ir teismas. Mokesčių
rinkliavas nustatydavo visos trys magistrato institucijos – vaitas, burmistras ir decemvyratas.
Nutarimai dėl mokesčių buvo priimami balsų dauguma. Miesto gyventojui laiku nesumokėjus činšo
ir kitų mokesčių, jo turtas būdavo konfiskuojamas.
Miesto gyventojai galėjo laisvai išpažinti savo religiją, bendruomenės turėti
mokyklas, leisti vaikus mokytis arba uždarbiauti. Gauto atlyginimo dvaras neapmokestindavo.
Miestiečiai nuo prievolių dvarui pilnai atleisti nebuvo. Jie turėdavo mokėti dvarui
činšą už sklypus, ariamą žemę, žvejybą dvarui priklaususiose vandenyse. Miestas buvo svarbus
dvaro pajamų šaltinis, iš kurio gauti mokesčiai sudarydavo apie 40 procentų visų dvaro pajamų.
Todėl dvaras rūpinosi, kad iš miesto gaunamos pajamos nemažėtų.
Mokesčius valstybei miesto gyventojai mokėdavo kartu su dvaru. 1590 – 1634 m.
mokesčius dvaras atiduodavo pagal valdos teritorinę priklausomybę Žemaitijos seniūnijos, Kauno
ir Upytės pavietų rinkėjams. Nuo 1634 m. visus mokesčius dvaras perduodavo Žemaitijos
seniūnijos mokesčių rinkėjams.
Magdeburgo teisė
Magdeburgo teise vadinama miestų savivaldos arba municipalinė teisė, lotyniškai
skambanti „ius municipale magdeburgense“. Ši teisė šiaurės rytų Europos kraštuose buvo vadinama
vokiečių teise (lot. ius teutonicum) arba Magdeburgo teise. Tokį vardą gavo nuo saksų miesto
Magdeburgo, kuris Karolio Didžiojo laikais vaidino svarbų vaidmenį vokiečių ekspansijoje į rytų
Europos kraštus.
Magdeburgo teisės pagrindą sudarė garsus XIII a. pradžios vokiečių teisės rinkinys,
vadinamas „Saksų veidrodžiu“ (vok. Sachsenspiegel, lot. speculum saxonicum). Dalį šio rinkinio
sudarė miesto teisė, garantavusi miestams tam tikrą nepriklausomybę nuo valdovo, bažnytinės
hierarchijos ir feodalų. Ši teisė suteikė miestų gyventojams galimybę rinkti miestų tarybas ir kitas
institucijas, kurios galėtų tvarkyti miesto administracinius, iždo ir teismo reikalus. Magdeburgo
teisė miestams garantavo prekybos ir amatų apsaugą bei laisvę, kuria galėjo naudotis svetimų
kraštų pirkliai ir amatininkai. Todėl miestuose, pirmiau negu kur kitur, kūrėsi svetimšalių
bendruomenės.
Į Lietuvą Magdeburgo teisė atkeliavo su vokiečiu Ordinu ir per Lenkijos karalystę.
Pirmasis iš Lietuvos miestų savivaldos teises 1387 m. gavo Vilnius. Lietuvoje Magdeburgo teisė
išplito XVI a., klestint miestams ir miesteliams. Tuo laiku atsirado įvairūs Magdeburgo teisės
rinkiniai lotynų, lenkų ir rusėnų kalbomis. Gavę Magdeburgo teises, miestai būdavo atleidžiami
nuo visų mokesčių, išskyrus mokestį didžiajam kunigaikščiui, kuris buvo nustatomas pagal miesto
dydį ir turtingumą. Magdeburgo teisė suvaržė vaivadų ir kitų aukštų pareigūnų savivaliavimą.
Tikruoju miesto šeimininku tapo didžiojo kunigaikščio skiriamas vaitas, to paties miesto renkami
burmistrai, tarybos nariai ir teismai. Gavę Magdeburgo teisę, miestų gyventojai savo lėšomis turėjo
pasistatyti rotušę. Jos pavadinimas kilęs iš vokiško žodžio „rathaus“.

Valdovo Zigmanto Vazos 1590 m. balandžio 15 d.
privilegijos Kėdainiams nuorašas

Valdovo Vladislovo Vazos 1648 m. balandžio 18 d.
privilegija Kėdainių miestui

Pirmojo Kėdainių herbo rekonstrukcija

Miesto savininkai ir valdytojai
Iki XV a. vidurio Kėdainiai buvo Lietuvos didžiojo kunigaikščio nuosavybė. 1447 m.
didysis kunigaikštis Kazimieras Jogailaitis juos dovanojo Radvilų giminės pradininkui Radvilai
Astikaičiui. Dovana didikui buvo suteikta už nuopelnus valstybei ir valdovo rėmimą. Po šio
dovanojimo Kėdainiai tapo privačiu miestu ir juo buvo iki 1886 m.
Apie 290 m. Kėdainius valdė kunigaikščiai Radvilos. XVI – XIX a. miestas buvo trijų šios
giminės šakų nuosavybė: 1509–1574 m. Gonionzo - Medilo giminės atstovų, 1614 - 1695 m. Biržų
- Dubingių giminės atstovų, 1731–1811 m. Nesvyžiaus - Olykos giminės atstovų. Kiti savininkai
Kėdainius valdė trumpiau: 1574–1614 m. LDK didikai Kiškos, 1695–1730 m. kunigaikščiai
Neuburgai, 1812–1864 m. grafai Hutenai - Čapskiai, 1866–1886 m. grafai Totlebenai. 1886 m.
grafo Eduardo Totlebeno žmona Viktorija Elžbieta Totleben Kėdainių miestą atskyrė nuo dvaro.
Nuo tų metų miesto gyventojai tapo pilnateisiais valdų savininkais.
Radvila Astikaitis (?–1477). Kėdainius valdė 1447–1477 m. Manoma, kad Astikaitis buvo
kunigaikščio Vaišundo ir Vitebsko kunigaikštytės Praksėdos sūnus. Nuo 1428 m. jis buvo Lietuvos
didžiojo kunigaikščio dvaro maršalka. Su kitu dvaro maršalka Jurga iš Žirmūnų Astikaitis pavadavo
didįjį arba krašto maršalką, prižiūrėjo viešąją tvarką valstybėje, saugojo Vytautą Didįjį,
pirmininkavo LDK ponų tarybai, ėjo dvaro maršalkos pareigas Kazimiero Jogailaičio dvare. 1466
m. jis buvo Trakų vaivada, 1468 m. – krašto maršalka, 1475 m. – Vilniaus kaštelionas.
Valdant Astikaičiui, Kėdainiai tapo regioniniu prekybos centru.
Didikas buvo vedęs Četvertinsko kunigaikštytę Eudokiją, su ja susilaukė keturių vaikų:
Mikalojaus, Jono, Petro ir Onos. Mirė Radvila Astikaitis 1477 m. Kur buvo palaidotas, nežinia.
Spėjama, kad Vilniaus Katedroje.
Mikalojus II Radvila Senasis (1398–1509). Radvilos Astikaičio ir Eudokijos Četvertinskos
vyriausias sūnus, išgyvenęs 111 metų, todėl pramintas Senuoju. Kėdainius jis valdė 1477–1509 m.
1452 m. M. Radvila tapo LDK kancleriu, 1482–1486 m. buvo Smolensko vietininku, 1488
m. – Trakų kaštelionu, 1488–1490 m. – Naugarduko vietininku, 1488 – 1505 m. – Bielsko
vietininku, 1491 m. – Vilniaus vaivada ir LDK kancleriu.
Kėdainius M. Radvila paveldėjo po tėvo mirties 1477 m. Kaip viena jo rezidencijų,
Kėdainiai paminėti 1482, 1495 ir 1499 m. 1505 m. Lietuvos didysis kunigaikštis Aleksandras
Jogailaitis patvirtino M. Radvilos teises į jo valdomus dvarus, taip pat ir Kėdainius.
M. Radvila buvo vedęs Slonimo kunigaikščio ir Vilniaus vaivados Jono Manvydo dukterį
Sofiją Oną Manvydaitę. Su ja susilaukė 6 vaikų: Jono, Alberto, Jurgio, Mikalojaus, Onos ir Sofijos
Onos.
Mirė didikas 1509 m. liepos 16 d., palaidotas Vilniaus bernardinų bažnyčioje.
Mikalojus III Radvila (1470 – 1522). Mikalojaus II Radvilos ir Sofijos Onos Manvydaitės
vyriausias sūnus. Kėdainius valdė 1510 – 1521 m.
1487–1492 m. jis buvo didžiojo kunigaikščio dvaro raikytoju, 1495 m. – dvaro taurininku,
1505 m. – Trakų vaivada ir krašto maršalka. Po tėvo mirties 1510 m., M. Radvila ėjo aukščiausias
LDK Vilniaus vaivados ir didžiojo kanclerio pareigas. Valdant Lietuvos didžiajam kunigaikščiui
Aleksandrui, M. Radvila siekė suartėjimo su Lenkija. Už palankumą lenkams buvo pramintas
„Amor Poloniae” (Lenkijos meile). 1518 m. Augsburge (Bavarija) imperatorius Maksimilijonas I asis M. Radvilai suteikė Šv. Romos imperijos kunigaikščio titulą. Didikas tapo

kunigaikščių Radvilų giminės Gonionzo - Medilo šakos pradininku. 1518 m. kunigaikščio titulus
M. Radvilai ir jo broliams įteisino Lietuvos Brastoje susirinkęs Lenkijos karalystės ir LDK seimas
M. Radvila su žmona Elžbieta Ona Nasilovskyte susilaukė 6 vaikų: Mikalojaus, Stanislovo,
Jono, Sofijos Onos, Elenos ir Elžbietos Onos. Mirė kunigaikštis 1522 m., palaidotas Vilniaus
katedroje.
Stanislovas Radvila (? – 1531). Antrasis Mikalojaus III Radvilos ir Elžbietos Onos
Nasilovskytės sūnus. Kėdainius paveldėjo 1522 m. po tėvo mirties.
Jonas III Radvila (? – 1542). Vyriausias Mikalojaus III Radvilos ir Elžbietos Onos
Nasilovskytės sūnus. Kėdainių savininku tapo 1531 m. mirus broliui Stanislovui Radvilai.
1527 m. J. Radvila tituluotas LDK kunigaikščio Žygimanto Senojo taurininku, 1532 m.
paskirtas Kauno seniūnu, o 1535 m. – Žemaičių seniūnijos generaliniu seniūnu. Jo valdomi
Kėdainiai tapo Žemaitijos administracijos centru. Teigiama, kad kunigaikščio valia Kėdainių dvaras
iš Trakų kunigaikštystei pavaldaus kairiojo Nevėžio kranto, buvo perkeltas į Žemaitijos seniūnijai
pavaldų dešinįjį krantą. 1524 m. J. Radvila vedė vienturtę Palenkės vaivados Jono Koscevičiaus
dukterį Oną Koscevičiūtę. Su ja susilaukė trijų dukterų: Petronėlės, Elžbietos Kotrynos ir Onos.
Mirė Jonas III Radvila 1542 m. Chochloje (Baltarusija), palaidotas Kėdainių Šv. Jurgio
bažnyčioje. Jo mirtimi baigėsi kunigaikščių Radvilų Gonionzo - Medilo giminės šaka.
Ona Radvilaitė-Kiškienė (1525–1600). Vyriausioji Jono III Radvilos ir Onos
Koscevičiūtės duktė. Kėdainius valdė 1545–1574 m.
1544 m. sulaukusi 19 - kos metų, ji ištekėjo už Vitebsko vaivados ir Breslaujos seniūno
Stanislovo II Kiškos.1545 m. dalijantis tėvo Jono III Radvilos turtus, jai atiteko didžioji tėvo turtų
dalis. O. Radvilaitė - Kiškienė ir jos vyras Stanislovas II Kiška buvo vienais reformacijos
pradininkų ir reformatų globėjų LDK. Sutuoktinius giminystės ryšiai siejo su garsiu reformacijos
veikėjų LDK kunigaikščiu Mikalojumi Radvila Juoduoju. Ona Radvilaitė buvo kunigaikščio
pusseserė iš tėvo pusės, Stanislovas Kiška – pusbroliu iš motinos pusės. Apie 1549 m. Ona
Radvilaitė - Kiškienė pakvietė į Kėdainių protestantų kunigą ir jam leido pamokslauti Šv. Jurgio
katalikų bažnyčioje. Plintant protestantų tikėjimui, Kėdainiai tapo vienu pirmųjų reformacijos
židinių LDK. Po vyro mirties 1554 m., ji ištekėjo už Selcų bajoro Kristupo Sadovskio, apie 1557 m.
priėmė evangelikų reformatų tikėjimą. 1563 m. didikė, kaip jos pusbrolis Mikalojus Radvila
Juodasis, susidomėjo radikaliąja reformacijos kryptimi arijonizmu. Po pusbrolio mirties 1565 m., ji
tapo arijonų rėmėja, o jos valdomi Kėdainiai – vienu arijonų centru LDK. 1574 m. O. Radvilaitės Kiškienės turtai buvo padalinti įpėdiniams. Didžioji turtų dalis ir Kėdainiai atiteko vyriausiam sūnui
Jonui Kiškai.
Jonas Kiška (1547–1592). Vyriausias Onos Radvilaitės ir Stanislovo II Kiškos sūnus.
Kėdainius valdė 1574–1592 m.
Motinos valia J. Kiška studijuoti išvyko į tuometinį Europos kalvinizmo (evangelikų
reformatų) lopšį Šveicariją. Ten jis susipažino su Vakarų Europos gyvenimu, kultūra ir
humanistinėmis idėjomis. Jas didiko valdomuose dvaruose ir miesteliuose skleidė pakviesti
humanistai. 1570 m. J. Kiška vedė turtingiausią LDK nuotaką Elžbietą Ostrogiškę. 1572 m.
atsiribojęs nuo reformatų, jis iki 1592 m. rėmė arijonus, pasisakiusius už luomų panaikinimą ir turto
atsisakymą. Kėdainius J. Kiška paveldėjo 1574 m. Be jų, jis valdė 70 miestų ir miestelių, 400
kaimų. Didiko valdose gyveno per 60000 žmonių. 1579 – 1589 m. J. Kiška ėjo aukštas Žemaitijos
seniūnijos generalinio seniūno pareigas. Jo valdomi Kėdainiai vėl tapo seniūnijos administraciniu
centru, nuo 1574 m. čia vyko visuotiniai Žemaitijos bajorų seimeliai. Didikas pasirūpino, kad 1581
m. Varšuvos seimas oficialiai įteisintų laisvą Nevėžio uostą. J. Kiškos

prašymu 1590 m. balandžio 15 d. Lietuvos didysis kunigaikštis Zigmantas III Vaza Kėdainiams
suteikė Magdeburgo teises ir herbą.
Mirė Jonas Kiška 1592 m. Kur palaidotas, nežinia.
Elžbieta Ostrogiškė - Kiškienė-Radvilienė (?–1599). Konstantino Ostrogiškio ir
Katelinos Sofijos Šidlovieckos duktė, Jono Kiškos žmona. Kėdainius valdė 1593–1599 m.
Po vyro mirties 1592 m., ji ištekėjo už kunigaikščio Kristupo Radvilos Perkūno. Tais pačiais metais
didikės pirmojo vyro brolis Stanislovas III Kiška, paklusdamas velionio brolio Jono testamentui,
Kėdainius iki gyvos galvos valdyti paskyrė brolienei. Dėl šio akibrokšto Radvilų ir Kiškų giminės
susipyko. Elžbieta Ostrogiškė - Kiškienė-Radvilienė buvo priėmusi katalikybę, tačiau jos senelis ir
tėvai buvo stačiatikiai, o antrasis vyras Kristupas Radvila Perkūnas – reformatas. Apie 1594 m. ji iš
arijonų atėmė Šv. Jurgio bažnyčią ir ją atidavė Kauno bei Geranainių klebonui Jokūbui
Voronieckiui. Šv. Jurgio bažnyčia po pusės šimto metų buvo grąžinta katalikams. Atsidėkodamas
Elžbietai Ostrogiškei – Kiškienei -Radvilienei ir jo vyrui Kristupui Radvilai Perkūnui, klebonas
suteikė sutuoktuvių sakramentą.
Didikė mirė 1599 m., įpėdinių ji nepaliko. 1600 m. valdyti Kėdainius perėmė jos pirmojo
vyro brolis Stanislovas III Kiška.
Stanislovas III Kiška (?–1617). Onos Radvilaitės ir Stanislovo II Kiškos sūnus.
Kėdainius valdė 1600–1614 m.
Reformatų aplinkoje auklėtas S. Kiška buvo vedęs Povilo Sapiegos dukterį stačiatikę
Elžbietą Sapiegaitę. Jam valdant, Kėdainiuose sustiprėjo evangelikai reformatai. Po brolienės
Elžbietos Ostrogiškės – Kiškienės - Radvilienės mirties, jiems didikas atidavė Šv. Jurgio bažnyčią.
1600 m. prasidėjo 27 - nis metus vykęs teismo procesas dėl šventovės grąžinimo katalikams.
Teismo procesą 1627 m. užbaigė S. Kiškos žentas Kristupas II Radvila.
S. Kiškos valia Kėdainiuose buvo pastatytas Nevėžio tiltas, 1609 m. patvirtinti Kėdainių
siuvėjų cecho nuostatai.
Su žmona Elžbieta Sapiegaite didikas susilaukė 6 vaikų: Stanislovo, Jonušo, Mikalojaus,
Kristupo, Elžbietos ir Onos. Mirė Stanislovas III Kiška 1617 m., kur palaidotas nežinia.
Ona Kiškaitė - Radvilienė (1593 – 1644). Stanislovo III Kiškos ir Elžbietos Sapiegaitės
duktė. Kėdainius valdė 1606–1614 m. ir 1641–1644 m.
1606 m. didikė ištekėjo už Radvilų giminės Biržų - Dubingių šakos atstovo kunigaikščio
Kristupo II Radvilos. Vedybomis ji sutaikė Radvilų ir Kiškų gimines. Kraičio gavusi kairiojo
Nevėžio kranto pusę, 1614 m. ją padovanojo vyrui. Su juo 1631 m. ėmėsi Kėdainių reformatų
bažnyčios, reformatų mokyklos ir prieglaudos statybų. Po vyro mirties 1640 m., O. Kiškaitė Radvilienė patvirtino privilegijas svetimšaliams pirkliams ir amatininkams.
Su Kristupu II Radvila ji susilaukė šešių vaikų: Mikalojaus, Jonušo, Kotrynos, Jurgio,
Elžbietos ir Stepono. Iš visų vaikų tik Jonušas ir Kotryna sulaukė pilnametystės.
Kristupas II Radvila (1585–1640). Jaunesnysis Kristupo Radvilos Perkūno ir Kotrynos
Tenčinskos sūnus. Kėdainius valdė 1614–1640 m.
Sulaukęs 16 - kos metų, kunigaikštis studijavo Leipcigo ir Heidelbergo universitetuose,
karybos mokėsi Nyderlanduose, 1615 – 1635 m. buvo LDK lauko etmonu, 1633 m. – Vilniaus
vaivada, 1635 m. – didžiuoju etmonu. 1617–1618 m. ir 1621–1622 m. kunigaikštis vadovavo LDK
kariuomenei karuose su Švedijos karalyste.
1606 m. vasario 8 d. Kristupas II Radvila vedė Stanislovo III Kiškos ir Elžbietos Sapiegaitės
dukterį Oną Kiškaitę. Iš tėvo kraičio gavusi kairiojo kranto Kėdainius, 1614 m. liepos 30 d. juos ji
padovanojo vyrui. 1614 m. spalio 2 d. testamentu Stanislovas III Kiška žentui perleido ir dešiniojo
kranto Kėdainius. Po 40 - ies metų didikų Kiškų valdymo, Kėdainiai tapo

Radvilų giminės Biržų - Dubingių šakos nuosavybe. Už dešiniojo kranto Kėdainius Kristupas II
Radvila uošviui kasmet mokėjo po 1200 kapų lietuviškų grašių.
Valdant Kristupui II Radvilai ir Onai Kiškaitei - Radvilienei Kėdainiuose įvyko didelių
permainų. Miestas tapo Žemaitijos evangelikų reformatų centru, 1625 m. įsteigta 4-rių klasių
reformatų mokykla, 1627 m. suteiktas naujas Radvilų herbas, leista kurtis svetimšaliams pirkliams
ir amatininkams, Šv. Jurgio bažnyčia sugrąžinta katalikams, patvirtintas reformatų ir katalikų
konfesijų „Taikaus sambūvio susitarimas“, 1628 m. patvirtinti amatininkų cechų nuostatai, 1629 m.
įsteigta evangelikų liuteronų parapija Janušavoje, 1631 m. pradėtos dviejų evangelikų reformatų
bažnyčių statybos, 1632 m. birželio 6 d. patvirtinta tikėjimo laisvė evangelikams reformatams ir
evangelikams liuteronams.
Mirė Kristupas II Radvila 1640 m. rugsėjo 19 d., buvo iškilmingai palaidotas Vyžuonose.
Jonušas XI Radvila (1612 –1655). Kristupo II Radvilos ir Onos Kiškaitės sūnus.
Kėdainius valdė 1644–1655 m.
Pradžios mokyklą J. Radvila baigė Biržuose, vėliau mokėsi Koidanove (Baltarusija), 1625 –
1628 m. mokslus tęsė Slucke, 1629 – 1631 m. studijavo Leipcigo, Altdorfo (Vokietija), Leideno
(Olandija) universitetuose. 1633 m. kunigaikštis studijas tęsė Orleano (Prancūzija) akademijoje,
svečiavosi Anglijos ir Prancūzijos karalių dvaruose, gerai pažinojo vokiečių žemių kunigaikščius,
Nyderlandų ir Ispanijos aukštuomenę.
Į gimtinę J. Radvila sugrįžo 1633 m. 1646–1653 m. jis ėjo LDK lauko etmono pareigas,
buvo Žemaitijos seniūnijos generaliniu seniūnu,1653 m. tapo Vilniaus vaivada, 1654 m. – LDK
didžiuoju etmonu.
Kėdainius J. Radvila paveldėjo 1644 m., po motinos Onos Kiškaitės - Radvilienės mirties.
Jam valdant, Kėdainiai tapo vienu geriausiai tvarkomu privačiu miestu LDK. 1647 m. jis reformatų
mokyklą pertvarkė į gimnaziją, prie jos įsteigė spaustuvę, rėmė reformatų knygų lietuvių kalba
leidybą. Kunigaikščio valia buvo pastatyta miesto rotušė, užbaigta statyti reformatų katedra, pradėta
mūrinių rūmų statyba.
J. Radvila buvo talentingas karvedys, ambicingas politikas ir išmintingas diplomatas. 1654 –
1655 m. jis vadovavo Lietuvos kariuomenei kare su Maskvos kunigaikštyste. 1655 m. vasarą,
Maskvos kariuomenei užėmus Vilnių, Kauną, Gardiną ir didžiąją LDK dalį, kunigaikštis ėmėsi
iniciatyvos savarankiškai spręsti valstybės likimo, buvo 1655 m. spalio 20 d. Kėdainių unijos
pasirašymo su Švedijos karalyste iniciatoriumi. Už unijos su Lenkija nutraukimą, kunigaikštis
paskelbtas valstybės išdaviku, didelės jos valdos buvo konfiskuotos, dvarai išdraskyti.
J. Radvila vedė du kartus. Pirmoji žmona katalikė Kotryna Potocka buvo Braclavo
(Ukraina) vaivados Stepono Potockio duktė. Su ja kunigaikštis susilaukė 2 vaikų – Kristupo,
mirusio vaikystėje ir Onos Marijos. Antrąja kunigaikščio žmona tapo stačiatikė Marija Lupu,
Moldavijos kunigaikščio Vasilio Lupu duktė. 1652 m. jai kunigaikštis Knypavos Rinkos pietiniame
pakraštyje pastatė medinę Šv. Andriejaus cerkvę, prie jos įsteigė nedidelį Kristaus Atsimainymo
vienuolyną
Kunigaikštis mirė 1655 m. gruodžio 30 d. priešų apsuptoje Tikocino (Lenkija) pilyje. Jo
palaikai apie 20 m. buvo slepiami. 1676 m. kunigaikščio kūnas palaidotas Kėdainių reformatų
bažnyčios rūsyje.
Boguslovas Radvila (1620–1669). Jonušo VI Radvilos ir Brandenburgo kunigaikštytės
Elžbietos Sofijos sūnus. Kėdainius valdė 1659–1669 m. Paskutinysis kunigaikščių Radvilų BiržųDubingių šakos vyriškosios giminės atstovas.
Būdamas 7 mėnesių B. Radvila neteko tėvo. Jo globėju tapo dėdė Kristupas II Radvila.
1628–1635 m. kunigaikštis mokėsi Kėdainių reformatų mokykloje, 1638 m. ėjo LDK vyriausiojo

vėliavininko pareigas, 1637–1640 m. keliavo po Prancūziją ir Angliją, Nyderlanduose dalyvavo
nepriklausomybės kovose prieš Ispaniją.
Į Lietuvą B. Radvila sugrįžo 1648 m. Tais metais su pusbroliu Jonušu Radvila išvyko į
Varšuvos elekcinį seimą, kuriame per karaliaus rinkimus rėmė Joną Kazimierą Vazą. 1655 m.
vasarą su pusbroliu J. Radvila siekė susitarimo su Švedija, tačiau Kėdainių unijos 1655 m. spalio 20
d. nepasirašė. 1656 m. kunigaikštis kovojo švedų pusėje prieš LDK ir Lenkiją.
1657 m. B. Radvila tapo Prūsijos kunigaikštystės generalgubernatoriumi. Po Olivos taikos
sutarties 1660 m., tarpininkaujant Brandenburgo elektoriui, kunigaikščiui atiteko J. Radvilos
konfiskuotos valdos. B. Radvila globojo mirusio pusbrolio dukterį Oną Mariją Radvilaitę, kurią
1665 m. vedė. Sutuoktuvės įvyko Liepojoje.
Po 1661 m. pasibaigusio Abiejų Tautų Respublikos karo su Maskvos kunigaikštyste ir
Švedijos karalyste, B. Radvila ėmėsi prikelti nuniokotus Kėdainius. Jis patvirtino Magdeburgo
teises, suteikė naujus tvarkymo ir valdymo nuostatus.
1667 m. Karaliaučiuje mirusi kunigaikščio žmona Ona Marija Radvilaitė jam paliko
mėnesio sulaukusią dukrą Liudviką Karoliną.
B. Radvila mirė 1669 m. gruodžio 31 d. ištiktas apopleksijos. Palaidotas buvo Karaliaučiaus
katedroje, šalia žmonos. Savo testamente jis, kaip ir žmona, pageidavo būti palaidotas Kėdainių
reformatų bažnyčioje.
Liudvika Karolina Radvilaitė (1667–1695). Boguslavo Radvilos ir Onos Marijos
Radvilaitės duktė. Kėdainius valdė 1667–1695 m.
Mažametę dukrą Liudviką Karoliną B. Radvila testamentu patikėjo vienuolikai globėjų, iš jų
– Brandenburgo elektoriui, Lietuvos didžiajam etmonui ir pakancleriui Mykolui Radvilai, LDK
stalininkui Stanislovui Radvilai, Braclavo vaivadai Jonui Potockiui, Lenkijos vyriausiam iždininkui
Andriejui Morštinui.
Liudvikos Karolinos paveldėti turtai buvo milžiniški. Jai priklausė 185 dvarai, valdos buvo
lygios vidutinei Europos valstybei, pajamos viršijo ne vieno monarcho turtus. Tėvas testamente
paliepė, kad duktė ištekėtų už reformato, o jei vyru pasirinktų liuteroną arba kataliką, ji neturėjo
išsižadėti reformatų tikėjimo. 1681 m. Liudvika Karolina ištekėjo už Brandenburgo elektoriaus
Frydricho III brolio markgrafo Liudviko Leopoldo Hohencolerno. Mirus jam 1687 m.,
kunigaikštytė ištekėjo už Neuburgo kunigaikščio kataliko Karolio Pilypo. Vedybų sutartyje
Liudvika Karolina įpareigojo sutuoktinį saugoti protestantų teises.
Vykdydama tėvo testamentą, ji rėmė LDK protestantų bažnyčias, skyrė lėšų būsimų
reformatų kunigų stipendijoms Vokietijos ir Anglijos universitetuose, parėmė elementoriaus
katekizmo „Pradžia pamokslo dėl mažų vaikelių” leidybą ir „Knyga nobažnystės krikščioniškos”
pakartotinį leidimą.
Liudvika Karolina gyveno Karaliaučiuje ir Berlyne, mirė sulaukusi 28-rių metų. Ji paliko
vienturtę dvejų metų dukterį Elžbietą Sofiją Augustą, kuriai atiteko Biržų - Dubingių Radvilų
giminės turtai.
Elžbieta Sofija Augustafon Neuburg-de Zulcbach (1693–1728). Neuburgo kunigaikščio
Karolio Pilypo ir Liudvikos Karolinos Radvilaitės vienturtė duktė. Kėdainius valdė 1695–1728 m.
Iki kunigaikštytės pilnametystės Kėdainius valdė tėvas Karolis Pilypas. Per jo valdymą
miestą 1701 ir 1704 m. nusiaubė Šiaurės karas, o 1709–1711 m. Didysis maras.
Pasinaudoję suirute ir pašlijusia tvarka, į Kėdainius ėmė skverbtis vienuoliai jėzuitai ir
karmelitai. Pastariesiems 1704 m. Karolis Pilypas leido dešiniajame Nevėžio krante statytis
bažnyčią ir vienuolyną. Vienuolių kūrimasis sukėlė didelį vietos gyventojų reformatų

nepasitenkinimą. 1725 ir 1727 m. Elžbieta Augusta ir jos vyras kunigaikštis Juozapas Karolis de
Zulcbachas kėlė teisminius ieškinius dėl karmelitų ir jėzuitų kūrimosi Kėdainiuose.
Elžbieta Augusta turėjo vienturtę dukterį Prancišką, kuri 1731 m. susižiedavo su LDK
didžiuoju vėliavininku Jeronimu Florijonu Radvila, tačiau vedybos neįvyko.
Jeronimas Florijonas Radvila (1715–1760). Jauniausias Karolio I Stanislovo Radvilos ir
Onos Sanguškaitės sūnus. Kėdainius valdė 1731–1760 m.
J. Radvila buvo pirmuoju kunigaikščių Radvilų giminės katalikiškosios Nesvyžiaus -Olykos
šakos atstovu, valdžiusiu Kėdainius. Jam valdant, grafyste vadinamus Kėdainius nuomojo
Starodubo pavieto seniūnas J. Straševičius.
1731 m. kunigaikštis susižiedavo su Pranciška de Zulcbach, tačiau jos globėjai, sužinoję
apie ekscentrišką ir nesuvaldomą kunigaikščio būdą, sužadėtuves išardė. Dalį buvusių Biržų Dubingių ir Neuburgo valdų J. Radvila gavo, kaip netesybas, o kitą valdų dalį jis nusipirko. Savo
dvare Bialoje jis laikė reguliarią 6000 karių kariuomenę, kuri buvo didesnę už LDK kariuomenę.
Mokesčių valstybei jis nemokėjo, teigė, kad su savo kariauna pasiruošęs ginti Tėvynę, o ją
išlaikydamas, šalies gynybai išleidžia kur kas daugiau nei mokėdamas mokesčius. Tačiau 1757 m.
Kėdainius užpuolus rusų feldmaršalo Stepano Apraksino vadovaujamai kariuomenei, kunigaikštis
miesto neapgynė.
J. Radvila globojo katalikų bažnyčią, įtvirtino katalikų tikėjimą Kėdainiuose. 1731 m. su
motina Ona Sanguškaite - Radviliene supirkęs reformatų sklypus ir namus Pilies (dabar Didžioji)
gatvėje, įteisimo karmelitų vienuolyno valdą, padėjo karmelitams užbaigti mūrinio vienuolyno ir
medinės bažnyčios statybas. 1758 m. jo valia buvo suremontuota Šv. Jurgio bažnyčia.
Pirmoji kunigaikščio žmona buvo Teresė Sapiegaitė. Su ja susituokė 1740 m., tačiau po 2-jų
santuokos metų žmona jį paliko. Ekscentrišką kunigaikštį paliko ir antroji žmona Magdalena
Čapska. Trečioji žmona Andželika Miočinska santuokoje išgyveno iki kunigaikščio mirties 1760 m.
Jeronimas Florijonas Radvila palikuonių nesusilaukė, jo valdas paveldėjo brolis Mykolas
Kazimieras V Radvila, pramintas Žuvele.
Karolis II Stanislovas Radvila (1734–1790). Mykolo Kazimiero V Radvilos ir Uršulės
Višniovieckos sūnus, pravardžiuotas „Panie Kochanku“ (Maloningasis Pone), Kėdainius valdė
1762–1790 m.
Dėl senovinių bajorų tradicijų puoselėjimo, jis buvo vadinamas paskutiniuoju sarmatų
kunigaikščiu. 1762–1764 m. ir 1768–1790 m. ėjo jis Vilniaus vaivados pareigas, 1767 ir 1768 m.
buvo Radomo konfederacijos lyderiu ir Seimo pirmininku, Baro konfederacijos dalyviu.
Kunigaikščio valdymo pradžioje, Kėdainius išnuomojus Vitebsko kaštelionui Simonui Siručiui,
pagyvėjo miesto ūkinis gyvenimas, susirūpinta 1760 m. sudegusios rotušės remontu.
Karolis II Stanislovas Radvila buvo vedęs du kartus, bet su žmonomis jis negyveno,
palikuonių nesusilaukė. Po 1790 m. lapkričio 22 d. kunigaikščio mirties, Kėdainiai atiteko
mažamečiam sūnėnui Dominykui Jeronimui Radvilai.
Dominykas Jeronimas Radvila (1786–1813). Minsko seniūno Jeronimo Vincento Radvilos
ir kunigaikštytės de Tur - Taksis sūnus, Kėdainius valdė 1791–1811 m.
Dominykas Jeronimas Radvila buvo paskutiniuoju kunigaikščių Radvilų giminės
Nesvyžiaus - Olykos šakos atstovu, valdžiusiu Kėdainius.
Po antrojo Abiejų Tautų Respublikos padalijimo 1793 m., D. Radvilai sulaukus 7-erių metų,
jo dvarai, kaip Respublikos skolos, buvo laiduoti Rusijos iždui. 1796 m. paklusdamas carinės
valdžios įsakymui ir miestiečių skundams dėl Kėdainių magistrate tvyrojusios betvarkės,
kunigaikščio globėjas giminaitis Mykolas Jeronimas Radvila magistratą paleido. 1805 m. liepos 31
d. patvirtinęs pirmtakų dovanotas teises, jis įpareigojo miesto gyventojus lėšomis ir darbu

prisidėti prie Kėdainių tvarkymo. Iš miesto gyventojų jis leido rinkti 5 asmenis, kurie privalėjo
vykdyti kunigaikščio nustatytas administracijos funkcijas. 1812 m. D. Radvila savo lėšomis surinko
ulonų pulką, dalyvavo Napoleono žygyje į Rusiją, buvo apdovanotas Prancūzijos Baltojo Erelio,
Garbės Legiono ir šv. Huberto ordinais.
Mirė kunigaikštis 1813 m. nuo kare patirtų sužeidimų. Po jo mirties Kėdainių grafystė
atiteko jo tetos Veronikos Radvilaitės sūnui grafui Stanislovui Hutenui - Čapskiui.
Stanislovas Hutenas-Čapskis (1779–1844). Veronikos Radvilaitės ir Kulmo (Lenkija)
vaivados grafo Pranciškaus Stanislovo Huteno - Čapskio sūnus, Kėdainius valdė 1813–1844 m.
Grafas tarnavo Lenkijos kariuomenės karininku, dalyvavo Napoleono kariuomenės lenkų
legiono žygiuose, tapo pulkininku, puoselėjo viltį atkurti Abiejų Tautų Respubliką. 1812 m.
Napoleonas S. Huteną-Čapskį paskyrė savo kariuomenės 22-ojo Lietuvos pėstininkų pulko vadu.
Pulką caro kariuomenė sutriuškino prie Minsko. 1813 m. rugpjūčio 28 d. grafas su pulko likučiais
dalyvavo Drezdeno kautynėse, buvo apdovanotas Karinės Narsos ir Garbės Legiono ordinais. 1815
m. grįžęs į Lietuvą, jis atkūrė Kėdainių savivaldą, bet ją 1817 m. Raseinių apskrities teismas
panaikino. Kėdainiai tapo valsčiaus centru. 1827–1844 m. grafas gyveno jo įsteigtoje dvaro
sodyboje, prie Dotnuvėlės upelio. Čia jis rūpinosi žemės ūkiu ir miškininkyste, augino žirgus. Su
žmona Zofija Obuchovič susilaukė sūnų Marijono, Adolfo, Edvardo ir dukters Michalinos. Po grafo
mirties 1844 m., Kėdainiai atiteko vyriausiam sūnui Marijonui.
Marijonas Hutenas-Čapskis (1816–1875), Kėdainius valdė 1845–1864 m.
Grafas buvo tapytojas, grafikas ir gamtininkas. Mokslus jis baigė Vilniuje, Varšuvos ir
Berlyno dailės akademijose mokėsi menų, Charkovo universitete studijavo teisę. 1845 m. tapęs
Kėdainių dvaro savininku, M. Hutenas-Čapskis ėmėsi sodybos rekonstrukcijos. Jis pastatė dviejų ir
trijų aukštų mūrinius dvaro rūmus su aukštu belvederio bokštu ir oranžerija, įveisė parką, pastatė
sūrių gamyklą ir alaus daryklą. Rūmuose jis įrengė didelę biblioteką, saugojo senųjų monetų rinkinį.
Rūmų sales puošė įstabūs meno kūriniai ir Čapskių giminės portretai. Žaviausi buvo motinos
Zofijos Čapskos portretas ir kunigaikščio Mikalojaus Radvilos Juodojo portretas, nukopijuotas iš
garsaus olandų tapytojo Pauliaus Piterio Rubenso originalo. Grafas tapė romantizmui būdingas
kompozicijas, piešė portretus ir peizažus, darė raižinius, parašė bitininko vadovą. 1846–1850 m. M.
Hutenas-Čapskis buvo Kauno apskrities maršalka, 1853 – 1865 m. ėjo Kauno gubernijos bajorų
maršalkos pareigas. Jis dalyvavo svarstant baudžiavos panaikinimo klausimą, palaikė vyskupo
Motiejaus Valančiaus blaivybės sąjūdį, rėmė Kėdainių bajorų mokyklą,1858 m. atkūrė Kėdainių
gimnaziją. Grafas rėmė Kėdainių žydų ir stačiatikių bendruomenes, skyrė lėšų naujos sinagogos ir
naujos cerkvės statyboms. Už 1863 m. sukilimo rėmimą buvo ištremtas į Orenburgo guberniją,
trejus metus gyveno Tomske. 1866 m. sausio 5 d. grafo dvaro sodyba buvo konfiskuota ir perduota
carinės rusų kariuomenės karo inžinieriui generolui Eduardui Francui Totlebenui. Turtinga rūmų
biblioteka buvo perduota naujai įkurtai Vilniaus viešajai bibliotekai. 1867 m. grafui leista
apsigyventi Tartu mieste, iš kurio jis išsikėlė gyventi į Poznanę. Ten 1874 m. jis išspausdino veikalą
„Visuotinė arklio istorija”, kurią iliustravo atlasais ir savo piešiniais. Su žmona Justina
Rostvorovska grafas susilaukė trijų sūnų ir dviejų dukterų.
Mirė Marijonas Hutenas-Čapskis 1875 m. birželio 10 d. Poznanės vaivadijos Vienckovicų
vietovėje.
Eduardas Francas fon Totlebenas (1818–1884). Vokiečių kilmės rusų karo inžinierius
generolas, Kėdainius valdė 1866–1884 m.
E. Totlebenas gimė Mintaujoje (dabar Jelgava) II gildijos pirklio šeimoje, kuri XVIII a. į
Pabaltijį atvyko iš Tiuringijos. 1832 m. jis pradėjo mokslus Sankt Peterburgo Vyriausioje
inžinerijos akademijoje. Ją baigęs 1836 m. buvo pakeltas į karininkus. 1848–1849 m. E.

Totlebenas dalyvavo karinėse operacijose Kaukaze, nuo 1851 m. vadovavo fortų statybai
Nikolajeve, Kronštate, Lietuvos Brastoje, Varšuvoje, Kaune, Odesoje. Per 1853–1859 m. Krymo
karą, vadovaudamas Sevastopolio gynybai, padarė svarbių inžinerinių sprendimų: sugalvojo naujas
tvirtoves gynybai, sumaniai jas išdėstė, įrengė kariams apkasus.
1855 m. E. Totlebenui buvo suteiktas generolo adjutanto laipsnis. 1859 m. tapęs carinės
kariuomenės inžinerinės dalies generaliniu inspektoriumi, jis sukūrė sienų apsaugos sistemą,
reorganizavo inžinerinę kariuomenę. Per 1877–1878 m. Rusijos-Turkijos karą vadovavo Plevenos
(Bulgarija) gynybos inžinerijos darbams, vėliau tapo vyriausiuoju rusų kariuomenės vadu. 1879 m.
už karinius nuopelnus jam suteiktas grafo titulas. E. Totlebenas buvo Valstybės tarybos nariu,
Odesos generalgubernatoriumi, nuo 1880 m. ėjo Vilniaus, Kauno ir Gardino gubernijų
generalgubernatoriaus pareigas, vadovavo Vilniaus karinei apygardos kariuomenei, buvo Rusijos
Mokslų, Inžinerinės, Artilerijos, Generalinio štabo, Norvegijos Karinių mokslų akademijų, Sankt
Peterburgo universiteto ir Londono civilinių inžinierių draugijos garbės nariu.
1866 m. įsigijęs Marijono Huteno-Čapskio dvaro sodybą, E. Totlebenas buvusiam
savininkui sumokėjo didelę pinigų sumą ir apmokėjo grafo skolas. 1871 m. jis dvaro rūmus
rekonstravo: išplėtė oranžeriją, skulptūromis ir giminės herbais išpuošė pagrindinį fasadą, prie
tvenkinio išmūrijo į pilį panašų trijų aukštų bokštą su aukštu ir stačiu stogu. Išplėstame parke grafas
pastatė Balkanų kraštams būdingų namelių, antikinių dievų ir deivių skulptūrų, tvenkinyje išmūrijo
romantiškus griuvėsius primenančią dailią arką. Mačiusieji parką tvirtino, kad grožiu jis buvo
vienintelis visame Rusijos imperijos šiaurės vakarų krašte, drąsiai galėjo lygiuotis į garsų grafų
Paškevičių parką Gomelyje ir į karališkąjį Lazienkų parką Varšuvoje.
E. Totlebenas su žmona Heseno žemės generalinio konsulo barono Liudviko fon Hauffo
dukra Viktorija Elžbieta fon Hauff susilaukė 8 palikuonių.
E. Totlebenas mirė 1884 m., buvo palaidotas šeimos koplyčioje evangelikų liuteronų
bažnyčios šventoriuje. Vėliau grafo palaikai perkelti į Sevastopolį. Ten 1905 m. jam buvo pastatytas
paminklas, kuris per Antrąjį pasaulinį karą buvo sunaikintas. Paminklas atstatytas pokaryje.

Eduardas Francas Totlebenas

Marijonas Hutenas-Čapskis

Dominykas Jeronimas Radvila

Karolis II Stanislovas Radvila

Jeronimas Florijonas Radvila

Elžbieta Sofija Augustafon Neuburg-de Zulcbach

Karolis Pilypas Neuburgietis

Liudvika Karolina Radvilaitė

Boguslovas Radvila

Jonušas XI Radvila

Ona Kiškaitė-Radvilienė

Kristupas II Radvila

Elžbieta Ostrogiškė-Kiškienė-Radvilienė

Jonas Kiška

Ona Radvilaitė-Kiškienė

Jonas III Radvila

Stanislovas Radvila

Mikalojus III Radvila

Mikalojus II Radvila Senasis

Heraldika ir sfragistika

1590 m. balandžio 15 d. Kėdainiams suteiktoje Magdeburgo teisės privilegijoje buvo
patvirtintas miesto herbas ir antspaudas, o privilegijoje nurodyta ...be to, norėdami parodyti
Kėdainių miestelėnams didesnę mūsų malonę, dovanojame jiems jų teismo raštų ir aktų
antspaudavimui tokį herbą: lauką būtent žydros spalvos, kuriame per vidurį yra pavaizduota
sidabro spalvos žirgo pasaga, vadinama potkova, smaigaliais arba galais atgręžta į apačią, prie
kurios du aukso spalvos kryžiai apačioje, trečiasis gi viršuje, taip pat pasagos viduryje dvi žuvis
lašišas, paprastai vadinamas lasos, vieną aukštyn, kitą į apačią atsuktomis galvomis; visa tai
didesniam aiškumui, kaip matyti šios privilegijos viduryje, yra nupiešta ir pavaizduota. Nuo šiol
šiuo herbu minėti miestelėnai galės visada ir visais laikais naudotis, antspauduoti, prispausti
visuose ir bet kokiuose svarbiausiuose reikaluose arba bylose ir aktuose, tiek uždaruose, tiek
atviruose laiškuose, sprendimuose, apskritai visur, kur tik bus tam miesteliui reikalinga...
Abu herbo simboliai paimti iš Kiškų giminės heraldikos: pasaga su trimis kryžiais
buvo Kiškų giminės simboliu, dvi lašišos – Montigirdų giminės simboliu. Montigirdaitę buvo vedęs
Jono Kiškos senelis Stanislovas I Kiška.
1614 m. vedybų sutartimi Kėdainiai atiteko kunigaikščiams Radviloms. Miesto
savininkas Kristupas II Radvila senąjį Kiškų herbą pakeitė nauju. 1627 m. Kėdainiams suteiktoje
privilegijoje herbe pavaizduotas erelio sparnas su koja, laikančią Kiškų giminės simbolį – pasagą su
trimis kryžiais. Kristupo II Radvilos suteikta privilegija miesto herbui įteisinti yra retas atvejis
Lietuvos heraldikos istorijoje, kadangi kunigaikštis pakeitė savo pirmtako Jono Kiškos duotą ir
paties valdovo Zigmanto Vazos patvirtintą herbą.
Naujasis Kėdainių herbas buvo retos heraldinės figūros: erelis pabrėžė miesto
savininkų kilmingumą, nes Radvilos turėjo Šv. Romos imperijos kunigaikščių titulus, atplėšta
erelio koja su sparnu rodė šios heraldinės figūros priklausomybę Ereliui, t. y. Kėdainių miesto
priklausomybę Radviloms.
Suteikęs Kėdainiams ne visą herbo simbolį, o tik dalį jo, Kristupas II Radvila
akcentavo žemesnę miesto padėtį, parodė realiai egzistavusius santykius tarp savininko ir miesto.
Naujasis herbas simbolizavo ir Radvilų giminės vedybinius ryšius su Kiškų gimine, kadangi
vedybos 1614 m. buvo svarbiausia Kėdainių atitekimo Radviloms priežastimi.
Janušavos herbas kilo nuo antspaudo, kurį Jonušas Radvila 1647 m. leido turėti
evangelikams liuteronams. Jame buvo pavaizduota raidė I ir kunigaikštiška kepurė virš jos. Jonušo
Radvilos paskelbtuose nuostatuose nurodyta, kad Janušavos antspaudą turi saugoti vokiečių
bendruomenės vyresnysis, o visus svarbiausius aktus būtina antspauduoti abiem antspaudais –
Kėdainių ir Janušavos.
1648 m. Janušavos herbą patvirtino LDK didysis kunigaikštis ir Lenkijos karalius
Vladislovas Vaza. Valdovo duota privilegija skelbė: suteikiame abiem miestams atskirus herbus
(atsisakant pirmojo): Senajam miestui geltoname arba auksiniame lauke juodą erelio sparną su
vienintele koja, laikančią žydrame lauke esančią plieninę pasagą, paženklintą trimis auksiniais
kryžiais. Naujajam miestui – taip pat geltoname lauke raudoną kunigaikštišką mitrą ir po ja,
žydrame lauke, inicialo raidę I taip, kad abiejų herbų laukai būtų perkirsti ir

sudaryti iš žydros ir geltonos spalvos, kaip matyti nupieštą. Juos abu kartu minėti Kėdainių
miestiečiai amžinai turės naudoti ir raudonu vašku visas bylas ir aktus, teismo sprendimus ir
liudijimus bei visus uždarus ir atvirus laiškus antspauduoti.
Kėdainių ir Janušavos herbai yra vieni gražiausių baroko stiliaus pavyzdžių Lietuvos
heraldikoje. Jų herbiniai simboliai pavaizduoti ovalo formos skyduose, kurie įvilkti į puošnius
auksinius kartušus ir papuošti vaisiais. Puošni herbų kompozicija atspindėjo abiejų miestų
turtingumą ir jų gyventojų gerovę.
Herbų ir antspaudų naudojimas viešajame gyvenime
Kaip herbai buvo naudojami viešajame gyvenime žinome iš privilegijų, kuriose
nurodyta, kaip ir kada herbas turi būti naudojamas: ...ant vėliavų ir miesto antspaude, ir su tuo
herbu turės būti išduodami visi raštai, bylos, užrašymai, dekretai, liudijimai, liečiantys tiek miesto,
tiek pašalinius žmones“. Privilegijose akcentuojama ir svarbiausioji herbų paskirtis – „garbė,
kuria miestiečiai galėsią didžiuotis ir išsiskirti iš kitų miestų.
Abiejų miestų herbai buvo naudojami ant Kėdainių cechų ir Janušavos vėliavų. Nešini
jomis cechų nariai ir Janušavos miestiečiai privalėdavo atvykti į karines pratybas, iškilmingas
ceremonijas, magistrato rinkimus, sveikinant atvykstančius miesto savininkus ir prisiekiant jiems
ištikimybe. Abu herbai buvo naudojami ir Kėdainių dvaro herbiniuose antspauduose. Jie buvo
įkomponuoti herbinio skydo papėdėje, atskiruose laukuose, po pagrindine heraldine figūra –
Radvilų ereliu. Šis dešiniąja koja laiko Kėdainių herbą, o kairiąja – Janušavos. Lietuvos miestų
heraldikoje tai vienintelis atvejis, kai dvaro antspaude panaudoti dviejų atskirų savivaldų herbai. Jų
panaudojimas byloja apie Kėdainių miesto svarbą.
Pagal Magdeburgo teisės reikalavimus, Kėdainių herbu buvo žymimi ir visi miesto
gyventojų naudojami saikų, ilgių ir svorių matai. Dingus kuriems nors matams, pagal rotušėje
saugomus etalonus, būdavo pagaminami nauji. Miesto herbu ir burmistro ženklu pažymėtieji matai
reiškė, jog jie atitinka miesto patvirtintus etalonus. Miesto herbas buvo savotiškas matų tikrumo
garantas. Jis turėjo apsaugoti pirkėją nuo sukčiavimo.
Kėdainiai ir Janušava buvo vieni iš nedaugelio LDK miestų, kuriems dokumentus
valdovas leido antspauduoti ne žalios spalvos vašku, o raudonos. Tokia teise naudojosi tik didieji
LDK miestai – Vilnius, Kaunas, Gardinas. Abu antspaudai buvo vieni iš gražiausių LDK miestų
sfragistikoje. Manoma, kad juos pagamino garsus Vilniaus auksakalys H. Trylneris - Radvilų
medalių ir Abiejų Tautų Respublikos valstybinių antspaudų autorius.

Kėdainių ir Janušavos herbai 1648 m. valdovo Vladislovo Vazos privilegijoje

Didysis Kėdainių antspaudas

Janušavos antspaudas

Jungtinis Kėdainių ir Janušavos antspaudas

Rotušė
Rotušė pastatyta 1651–1654 m. Didžiosios Rinkos šiaurės vakariniame pakraštyje, dviejų
čia stovėjusių mūrinių namų vietoje. Vienas namas šoniniu fasadu šliejosi prie turgaus aikštės, kitas
prie aikštės šliejosi galiniu fasadu. Pastarajame name nuo 1625 m. veikė reformatų mokykla, kuri
dėl ankštų patalpų ir turgavietės keliamo triukšmo išsikėlė į ramesnę Pilies (dabar Didžioji) gatvę.
Statybai vadovavo kunigaikštis, nurodymus ir paliepimus laiškais siųsdamas miesto seniūnui
Laurynui Kochanskiui. Abiem namams buvo išmūryti antrieji aukštai ir sujungti į vieną L formos
dviejų korpusų pastatą. Tarpe tarp buvusių namų įrengti skliautuoti vartai į pusiau uždarą kiemą.
Pagrindinis pastato fasadas, atsuktas į turgaus aikštę, buvo išmūrytas dailių renesansinių formų –
ritmiškai suskaidytas plačiais piliastrais ir stačiakampiais langais. Šie pirmame aukšte buvo padaryti
žemi su langinėmis, antrame aukšte jie padaryti dideli su kampuose apjuostais profiliuotais apvadais
ir trikampiais sandrikais viršuje. Dideliais stačiakampiais langais buvo suskaidytas lygus šiaurinis
pastato fasadas ir tokie pat lygūs vidinio kiemo fasadai.
Rotušė baigta statyti 1654 m., iškėlus virš aukšto čerpėmis dengto stogo grakštų medinį
bokštą, įkėlus į jį mechaninį laikrodį ir du didelius varinius varpus. Pastatas, pasak amžininkų, buvo
toks pat didingas ir puošnus, kaip didžiųjų LDK miestų rotušės.
Pirmame jo aukšte buvo įrengtos 7 patalpos. Vienoje patalpoje buvo laikomi svorių, ilgių ir saikų
etalonai, 5 patalpas už 20 auksinų metinį mokestį nuomojo škotai krautuvininkai. Vieną patalpą,
nebaigus statybų, buvo išsinuomojęs škotas Tomas Čenčeris (Thomas Chancellor). 1653 m.
nuomininkas joje atidarė pirmąją vaistinę Kėdainiuose.
Antro aukšto patalpose įsikūrė magistratas. Didžiausioje patalpoje posėdžiavo teismas,
mažesnėse veikė raštinė, buvo kambariai vaitui, abiem burmistrams, pirklių brolijos ir amatininkų
cechų atstovams, Janušavos savivaldos pareigūnams, patalpos iždui ir archyvui. Pastarajame
būdavo saugomos miesto privilegijų, teisių ir nuostatų knygos, magistrato posėdžių ir nutarimų
protokolai, testamentai, teismo procesų ir pajamų knygos.
Magistrato posėdžių pradžią ir pabaigą skelbdavo abu bokšto varpai. Jie kviesdavo
pirklių brolijos ir amatininkų cechų narius į susirinkimus, miestiečius į sueigas, karines pratybas ir
paradus. Turgaus dieną virš laikrodžio bokšto būdavo iškeliama turgaus vėliava. Iškėlus ją, prekes
supirkinėti perpardavimui būdavo griežtai draudžiama. Tai daryti buvo galima tik nuleidus vėliavą.
Rotušėje vykusiuose posėdžiuose magistrato pareigūnai kalbėdavo lenkiškai, bet
svarbesnius dokumentus rašydavo lotyniškai. Imigrantams škotams ir vokiečiams buvo leista į
magistratą kreiptis savo gimtosiomis kalbomis. Vietiniai lietuviai nebuvo patenkinti ir skundėsi
miesto savininkams, kad magistrato pareigūnai juos ignoruoja. Tačiau miesto savininkai
svetimšaliams teikdavo ypatingą globą, kadangi šie materialiai buvo daug pranašesni už daugumą
vietinių gyventojų..
Po 1661 m. pasibaigusio Abiejų Tautų Respublikos karo su Maskvos kunigaikštyste ir
Švedijos karalyste tvarka rotušėje pašlijo. Miesto savininkas Boguslavas Radvila piktinosi ja,
perspėdamas magistratą, kad ...nedera turgaus rinkliavų imti rotušės teismo salėje, nes tai trukdo
čia svarstomoms byloms, tam reikia paskirti tą rotušės kambarį, kuriame dabar gyvena škotas
Jokūbas Kinkas ir kuris čia turi savo smuklę. Atsakydamas į priekaištus, miesto seniūnas Tobijušas
Penkalskis 1666 m. liepos 25 d. laiške, skirtame kunigaikščiui, rašė...

rotušėje jokios smuklės nėra, o J. Kinkas iš rotušės išsikraustė ir į jo butą persikėlė ankščiau čia
sėdėjęs inspektorius su prekybos raštininkais.
Po praūžusio karo rotušei reikėjo kapitalinio remonto. Dėl lėšų stokos jo buvo imtasi tik
1680 m. Po remonto pastatas atgavo savo didybę, tik tvarkos jame nebuvo – magistrate klestėjo
savivalė ir korupcija, mieste tvyrojo netvarka. Ja miesto savininkei Liudvikai Karolinai Radvilaitei
1686 m. kovo 15 d. rašytame laiške skundėsi dvaro pareigūnas škotas Steponas Balminas:
Kunigaikščių buvo nurodyta sekmadieniais ne tik nepardavinėti įvairių prekių, bet net mėsos bei
duonos, tačiau ne tik tai daroma, bet dar per pamaldas daugiau žmonių yra ne bažnyčioje, o žydų
karčemose girtuokliauja, žydai atidarę savo krautuves tabaku prekiauja, amatininkai puodus
pardavinėja. Magistrato tarėjai ne tik kad to nedraudžia, bet ir patys perka. Kai pareigūnas kelis
kartus bandė iš prekiaujančiųjų žydų atimti po keletą ritinių tabako, burmistras pažeidėjams net
baudos neuždėjęs liepė tabaką sugrąžinti. Be to, pirkliai už miesto, nuošaliose vietose ir
priemiesčiuose supirkinėja grūdus ir kitas prekes, savo namuose sveria ir matuoja. Nesilaikoma
gėrimo indų tikrinimo tvarkos: visi indų dirbėjai juos daro, bet neduoda patikrinti prisiekusiam
dirbėjui. Todėl išplito netikslūs saikai be žymens. Kai pareigūnas juos atima, magistratas
nusižengusiųjų nebaudžia. Mieste yra tuščių sklypų, iš kurių iždas negauna jokių įplaukų.
Magistratas turėjo rūpintis, kad per metus ir šešias savaites tušti bei neužstatyti sklypai turėdavo
būti atimami iš buvusiųjų savininkų ir atiduodami kitiems.
Didelių nelaimių rotušei atnešė XVIII a. II pusė.
1760 m. jos prasidėjo dideliu gaisru, per kurį sudegė stogas, laikrodžio bokštas, išdegė
patalpos, sugriuvo dalis sienų. Po gaisro, praėjus septyneriems metams, miesto savininko Karolio
Stanislovo Radvilos dvarų generalinis komisaras pulkininkas Mykolas Radziševskis rašė:
Kėdainiuose buvusi puošni, nemažai lėšų mūsų pirmtakams kainavusi mūrinė rotušė dėl magistrato
ponų neapdairumo, o dar labiau dėl nesirūpinimo, yra nuniokota, apirusi, jos griuvėsių plytos,
akmenys ištampyti ir savo reikalams panaudoti. Todėl įsakau magistratui kuo greičiau užkirsti kelią
rotušės griovimui ir ją atstatyti.
Rotušės atstatymu rūpinosi specialiai paskirti trys pareigūnai, kvietę miesto gyventojus
valyti griuvėsius, rinkti akmenis, ruošti kalkes, vežti plytas iš Dotnuvoje veikusios plytinės. Pastato
remontas dėl lėšų stokos vyko vangiai ir 1776 m. sustojo. Magistratas tais metais, po seimo
konstitucijos, panaikinusios dvarams priklaususių miestų savivaldą, buvo paleistas. 1791 m. miesto
gyventojų prašymu jis buvo atkurtas, tačiau gyvavo tik 4-rius metus. 1795 m. žlugus Abiejų Tautų
Respublikai, magistratas buvo panaikintas.
XIX a. pradžioje rotušės būkle susirūpino miesto savininkas Dominykas Radvila,
kviesdamas miesto gyventojus lėšomis ir darbų prisidėti prie jos remonto. 1835 m. suremontuotame
pastate įsikūrė penkių klasių bajorų mokykla, kurioje mokėsi apie 500 mokinių. 1842 m. mokykla
dėl ankštų patalpų ir turgaus keliamo triukšmo buvo iškelta į apleistą senosios gimnazijos pastatą,
prie Pilies gatvės. Iškėlus mokyklą, pirmo aukšto rotušės patalpose įsikūrė krautuvės, antrame
aukšte buvo įrengti butai.
Per Pirmąjį pasaulinį karą sudegė aukštas ir status rotušės stogas. Naujas stogas jai buvo
padarytas neišvaizdus – žemas, plokščias, dengtas skarda. Pažeminus stogą ir pakeitus dangą,
pastatas sumenko ir prarado buvusią didybę. Ją atgavo per 1974 m. restauraciją, atstačius aukštą ir
čerpėmis dengtą stogą, atkūrus renesansinius fasadus, suremontavus antro aukšto didžiąją posėdžių
salę.

Renesansinių formų Kėdainių rotušė (nuotr. Vydo Bečelio )

Buvusi magistrato teismo posėdžių salė (nuotr. Giedriaus Dagio)

Amatai ir prekyba
Nuo XV a. vidurio Kėdainiai buvo svarbiu prekybos ir tranzito miestu. Per jį kryžiavosi
penki didieji keliai, vedę į Vilnių, Kauną, Raseinius, Šiaulius, Karaliaučių, Rygą. Keliaujančių per
Kėdainius žmonių srautą byloja didelis skaičius alkoholio gamybos ir pardavinėjimo vietų,
greičiausiai smuklių. 1604 m. miesto inventoriaus sąrašo duomenimis iš 233-jų stovėjusių namų,
112-oje buvo padavinėjimas alus, degtinė, alus ir degtinė, vynas, midus.
Iš keliaujančiųjų per dešiniojo kranto Kėdainius buvo renkami mokesčiai. Per Nevėžio tiltą
važiuojantiems vežimu, pakinkytu keturiais arkliais, reikėjo mokėti 8 lietuviškus grašius,
važiuojantys vežimu, pakinkytu dviem arkliais, mokėjo 4 lietuviškus grašius, vienu arkliu pakinkytu
vežimu važiuojantys mokėjo 2 lietuviškus grašius. Vedantieji per tiltą arklį, jautį ir karvę mokėjo 4
grašius, ožką ir aviną vedantys arba kiaulę varantys mokėjo 1 grašį. Važiuojantiems per tiltą
valstiečiams mokestis buvo imamas lauko rieduliais, tinkamais gatvėms ir aikštėms grįsti. Nuo
mokesčio buvo atleisti valstybės pareigūnai, kariai, pašto kurjeriai, bajorai ir jų tarnai.
Mokesčiai buvo renkami visuomeninių pastatų statybai, gatvių grindimui, užtvankų, kelių ir
tiltų priežiūrai bei taisymui.
Amatininkų cechus Kėdainiuose pradėta steigti XVI a. pabaigoje. XVII a. viduryje veikė 10
cechų, buvo 300 amatininkų. Kiekvienas cechas jungė kelių specialybių amatininkus: stalių cechas
– stalius, račius, tekintojus; siuvėjų – siuvėjus, kepurininkus, audinių balintojus; kalvių – kalvius,
šaltkalvius, ginklininkus, peilininkus, balnius, katilius. Kiekvienas cechas turėjo savo išrinktą
vyresnybę, kuri kasmet prisiekdavo dvaro savininkui ir magistratui. Cechai privalėjo pateikti miesto
magistratui savo metines pajamų ir išlaidų sąmatas, turėjo apeliacijos teisę. Jie tvarkydavosi pagal
savo nuostatus, turėjo savo teismą, galėjo bausti savo narius už nusižengimus. Cechų dokumentus
tvarkė vienas vyresnysis meistras ir du jo pagalbininkai. Cechai turėjo savo vėliavą, ją nešini
amatininkai eidavo į karinius paradus ir pratybas.
Cechų nariai išvykti iš miesto negalėjo tol, kol nesumokėdavo visų mokesčių arba turėdavo
nekilnojamojo turto. Jų gaminiai buvo skirti vietos rinkai, išvežti juos svetur buvo galima tik
nepardavus jų vietoje. Niekas iš miesto gyventojų negalėjo atvežti prekių į miestą ir jų pardavinėti.
Privalumą turėjo tik kaimo gyventojai, kuriems leista pardavinėti savo gamybos audinius.
Amatininkams leista ir prekiauti, nes prekyba anais laikais buvo pelningesnė už amatą. Jie
galėjo pardavinėti javus, miltus, gyvulius, druską, silkes, medų, šviežią ir rūkytą žuvį, vaisius,
žvakes. Pirkliai negalėjo supirkinėti produktų tol, kol miesto amatininkai nebuvo jais apsirūpinę.
Tai daryta tam, kad maisto prekės būtų pigesnės, o jų kainos nepriklausytų vien nuo pirklių.
Amatininkams nebuvo leista prekiauti vašku, linais, taukais, apyniais, geležimi, plienu, alavu,
atvežtiniais audiniais, gėrimais, stiklu. Šiomis prekėmis išimtinai prekiavo tik pirkliai.
XVII a. pabaigoje Kėdainiuose dirbo 244 amatininkai: siuvėjų buvo 25, kalvių – 25, audėjų
– 12, batsiuvių – 54, odminių – 71, puodžių – 11, skerdikų – 30, dailidžių – 16. Kiekvieną savaitę
amatininkų cechų ir pirklių brolijos nariai į miesto iždą mokėdavo 85 auksinus: pirkliai – 20
auksinų, odminiai – 12, skerdikai – 10, batsiuviai – 10, kalviai – 5, siuvėjai – 5, dailidės – 4,
puodžiai – 3. Mokesčiai buvo renkami „bendrai miesto tvarkai palaikyti“.
Pirklius, kurių broliją sudarė 55 nariai, globojo magistratas. Jo paskelbti nuostatai varžė
svetimšalius pirklius, kadangi jiems prekiauti buvo leidžiama tik mugėse, o vietiniams pirkliams
pirkti prekių iš svetimšalių pirklių ir jas perparduoti buvo draudžiama. Pirkliams buvo draudžiama
prekiauti su žydais, bet žydą buvo galima siųsti svetur su prekėmis, kaip tarpininką arba samdinį.
Pirklių brolijos nariai

negalėjo kenkti amatininkams, todėl neturėjo teisės įvežti iš kitų miestų tų prekių, kurias kokybiškai
gamino miesto amatininkai, pavyzdžiui, audinius ir avalynę. Pirkliai privalėjo talkinti miesto cechų
amatininkams, padėti išvežti svetur jų produkciją.
Miesto mokesčių instrukcijose prekės buvo suskirstytos į parduodamas krautuvėse,
vežamas, sveriamas, seikėjamas ir matuojamas. Tvarkai ir teisingumui palaikyti buvo įrengtos
pavyzdinės svarstyklės, prie jų priskirtas prisiekęs svėrėjas. Visi saikai ir svarsčiai buvo pažymėti
rotušėje saugomu miesto antspaudu.
Krautuvėse buvo prekiaujama audiniais, druska, silkėmis, žuvimi, sviestu, aliejumi,
medumi, mėsa, lajumi, geležiniais darbo įrankiais: noragais, dalgiais, pjautuvais.
Pagrindinė prekyba vykdavo turgaus dienomis – pirmadieniais, ketvirtadieniais ir
šeštadieniais. Prekiaujama buvo javais, gyvuliais įvairia mediena, vašku, potašu, medžio anglimi,
sakais, malkomis, statybinėmis medžiagomis, mediniais darbo įrankiais.
Prekyba pagyvėdavo kasmetinių mugių metu, vykusių Kėdainiuose tris kartus per metus.
Mugės tęsdavosi dvi savaites, būdavo rengiamos žiemos pabaigoje per pirmąjį gavėnios
sekmadienį, pavasarį per šv. Jurgį (balandžio 23 d.) ir rudenį per šv. Pranciškų (spalio 4 d.). Į
Kėdainius suvažiuodavo iki keleto tūkstančių prekeivių. Jie prekyvietėse nesutilpdavo, todėl
prekiaudavo aikščių prieigose ir gatvėse. Prekeivių, pasak amžininkų, būdavo tiek daug, kad ....
„iš vienos prekyvietės į kitą tekdavę brautis“. Smuklėse nesutilpdavo norinčių “aplaistyti” pirkinių
arba prekybos sandorių. Per dieną smuklėse buvo išgeriama keli šimtai kibirų alaus. Stipresniais
gėrimais pirkiniai ir sandoriai būdavo „aplaistomi“ turgaus aikštėse prie vežimų.
Kėdainių amatininkų cechų nuostatai
Iš Kėdainių Siuvėjų cecho nuostatų, patvirtintų 1606 m. rugsėjo 20 d. Kėdainių dvaro savininko
Vitebsko vaivadaičio Stanislovo Kiškos.
Cechui vadovauja 4 prisiekusieji vyresnieji ir vienas jaunesnysis.

Visiems prie stalo susėdus ir vyresniajam pranešus, kad jau galima pradėti cecho susirinkimą,
jaunesnysis iš visų surenka ginklus ir sudeda juos po stalu. Tada vyresnysis turi ant stalo nupiešti
ratą, o visi nusiimti kepures. Vyresnysis turi nurodyta malda ir kontroliniais klausimais pradėti
susirinkimą.

Norintis tapti meistru privalo turėti santuokinę žmoną, abu turi būti teisėti vaikai; dėl priėmimo turi
kreiptis į vyresnįjį ir sušaukus cecho brolius prašyti visus priimti į cechą ir paskirti terminą darbui
priimti. Naujai priimtasis brolis į cecho iždą turi įnešti 4 kapas lietuviškų grašių ir parodyti gimimo
ir mokymosi dokumentus.
Naujai priimtasis nurodytu laiku privalo pristatyti 5 darbus: gūnią arkliui, po šarvais tinkantį
drabužį su rankovėmis, gūnią, palapinę su vienu skridinėliu, palapinę su dviem skridinėliais.
Naujasis meistras turi nurodyti, kiek uolekčių medžiagos reikia kiekvienam darbui. Be tų

pristatytų darbų, cechui turi duoti 12 grašių. Raštininkui už kiekvieną parašymą jo reikalams turi
sumokėti po 2 grašius. Jaunesniajam broliui, kuris sukvietė narius, 1 grašį. Pagal seną paprotį
pateikęs peržiūrai darbus suruošia vakarienę arba skiria tam 12 kapų grašių.
Meistras, pristatęs darbus, ir panoręs tapti miestiečiu, su dviem vyresniaisiais broliais tuo tikslu
eina pas burmistrus.
Niekas iš brolių neturi skleisti cecho paslapčių. Niekas iš brolių neturi kartu susėdę su
pagalbininkais ir mokiniais žaisti kortomis, kailiukais, šaškėmis, bet privalo išsiųsti juos išklausyti
mišių, pamokslo, mišparų.
Našlys ar nevedęs brolis negali prie savęs laikyti ar savavališkai gyventi su laisvo elgesio
merginomis.
Niekas iš brolių neturi perdaryti vogtų drabužių, jei apie tai miesto pareigūnų pranešta ir ceche
žinoma. Nusikaltęs netenka teisės verstis amatu.
Mirus broliui, jo žmona gali pareikalauti iš cecho pagalbininko, kurį gali laikyti metus ir 6 savaites.
Pasninko dienomis jauniesiems broliams pranešus, pagal seną paprotį raštininkas turi skaityti šio
amato nuostatus ne tik tiems, kurie seniai ceche, bet ir naujai priimtiems, kad reikalui esant
nuostatų nežinojimų neatsikalbinėtų.
Iš Kėdainių Batsiuvių cecho nuostatų, patvirtintų kunigaikščio, Lietuvos lauko etmono Kristupo
Radvilos 1628 02 30 ir Boguslavo Radvilos 1666 04 07.

Cechas privalo turėti vėliavą su kunigaikščio ir miesto herbais ir pėstininkų būgną.

Cecho broliai pirmiausia turi išsirinkti du vyresniuosius ir trečią cecho raštininką. Jie kasmet turės
prisiekti kunigaikščiui ir miesto tarėjams, jog prižiūrės, kad tas amatas tarnautų jų naudai, kad
darbuosis teisingai ir dievobaimingai. Visi turi klausyti tų vyresniųjų. Vyresnieji meistrai kas 4
savaites turi patikrinti visų meistrų darbą ir suradę broką pranešti ponams tarėjams. Prie tų
vyresniųjų turi būti saugoma cecho skrynutė. Jeigu broliams tie vyresnieji nepatiktų, jie gali kasmet
kitus išsirinkti.
Norintis tapti cecho broliu turi pristatyti gimimo ir amato mokymosi pažymėjimus. Kas nori tapti
cecho meistru, turi įnešti į cecho dėžutę 3 lietuviškas kapas grašių ir broliams vakarienę suruošti.
Brolių sueigos turi vykti kas dvi savaites. Sueigoje broliai į skrynutę turi įdėti po 1 grašį. Nuo jo
atleidžiamas tik prie stalo sėdintis vyresnysis.

Neatėjusieji į susirinkimą, kuriame skaitomi cecho nuostatai, turi sumokėti 2 šilingų baudą.
Norintis batsiuvių meistru tapti, pameistrys turi metus pas meistrą neatsitraukdamas dirbti.
Jaunuolis, norintis mokytis batsiuvio amato turi tartis dalyvaujant dviem meistrams. Turi mokytis
ne mažiau kaip trejus metus. Atsipirkti nuo visų metų ištarnavimo negalima.
Iš svetimos šalies atvykęs pameistrys turi dvi savaites dirbti pas meistrą. Jei jam nepatiktų, gali
pereiti pas kitą.
Iš svetimos šalies ar iš kaimo atvykę bei miestiečių namuose gyvenantys ir iš žemos kokybės
dirbinių gyvenantys batsiuviai jų pardavinėti negali, juos cecho broliai turi atiminėti ir grobti. Tokį
suradus, miesto valdžia turi paimti dirbinius ir jį patį pristatyti magistratui.
Cecho vyresnieji turi tikrinti skrynutę, kad lėšos būtų tinkamai panaudojamos cechui ir
kunigaikščio miesto gerovei.
Jei pameistrys gamintų broką, kiekvienu atveju neatsikalbinėdamas turi mokėti 5 auksinus baudos perpus cechui ir tarėjams.
Turi būti visuomet pasiruošę miestui nurodžius su visais ginklais pagal kituose miestuose nustatytą
tvarką stoti. Dėl miesto gerovės ir jo apsaugos nuo bet kokio priešo stojantis į cechą meistras
privalo duoti rotušei muškietą, kardą ir kirvuką. Šie ginklai turi būti saugomi atskiroje brolių
patalpoje. Kol rotušė bus pastatyta, tie ginklai turi būti saugomi pas cecho prisiekusius
vyresniuosius.
Iš Kėdainių Skerdikų cecho nuostatų, patvirtintų kunigaikščio, Lietuvos lauko etmono Kristupo
Radvilos 1628 11 30 ir Boguslavo Radvilos 1666 04 08.
Kasmet cechas išrenka vyriausiąjį cecho meistrą. Jis saugo cecho skrynutę, kurioje laikomos
kunigaikščio privilegijos. Metams praėjus, renkamas naujas cecho vyresnysis ir pas jį pernešama
skrynutė. Vyresnysis turi duoti priesaiką.
Išrenkami du raktininkai, kurie saugos po vieną skrynutės raktą ir rinks skrynutei skirtus pinigus.
Kas mėnesį pirmadienį pas vyriausiąjį meistrą turi vykti sueiga ir kiekvienas meistras asmeniškai į
skrynutę turi įnešti po 4 lenkiškus grašius, o pameistriai po 3 lenkiškus grašius.
Skerdikų cecho meistrai, tarnai ir berniukai negali už miesto ant kelio slaptai, vienas už kito
paveržti raguotus ir neraguotus gyvulius. Šitaip pirktas gyvulys atimamas. Visi gyvuliai turi būti
perkami turgaus aikštėje.
Jei pakankamai gyvulių būtų atvesta į turgų, tuomet visi turi dalytis. Miesteliuose nusipirktų gyvulių
į miestą galima atsivaryti savo reikalams kiek nori, tiktai cecho nariai neturi tų gyvulių išvaryti į
kitus miestus.

Stojantysis į cechą privalo įteikti cecho meistrui muškietą, kardą ir kirvuką. Raštininkas visus
ginklus surašo į cecho knygą. Kiekvienas cecho narys tokius pat ginklus privalo turėti namuose.
Skerdikų cechas privalo turėti cecho vėliavą su kunigaikščio, miesto bei cecho herbais ir pėstininkų
būgną.
Jei skerdikų cechas pasistatytų savo namą, jis kitų miestų pavyzdžių turėtų būti atleistas nuo
prievolių miestui.
Cecho skrynutės pajamos turi būti naudojamos visam Kėdainių miestui pagražinti.
Jei kuris cecho brolis per nelaimę nuskurstų, jam iš skrynutės lėšų turi būti suteikta parama.
Cecho broliui mirus, turi visi broliai susirinkti ir pagal krikščioniškus papročius palaidoti.
Skurde paliktai žmonai ir vaikams reikia pagal galimybes padėti.
Turguje Kėdainių miestiečiai ir pirkliai neturi supirkinėti atvarytų gyvulių, nebent savo namuose
savo reikalams.
Cecho mėsą ir taukus krautuvėlėse pardavinėti su svarstyklėmis cecho meistro ir dviejų brolių
nustatyta kaina. Pardavinėti be svarstyklių draudžiama.
Vyresnysis cecho meistras kas savaitę šeštadieniais turi surinkti iš visų brolių po 1 grašį ir perduoti
prieglaudos (špitolės) prižiūrėtojams. Renkant činšą ar mokesčius, cecho meistras ir prisiekę
mėsininkai turi pateikti dvaro pareigūnams tikslų sąrašą visų meistrų ir pameistrių, kurie turi
mokėti činšą ir mokesčius.
Nuostatų vykdymas prižiūrimas kunigaikščio dvaro.
Iš Kėdainių Pirklių brolijos nuostatų, patvirtintų kunigaikščio, Lietuvos lauko etmono Kristupo
Radvilos 1628 11 30 ir Boguslavo Radvilos 1666 04 07.
Pagal šiuos nuostatus Pirklių brolijos turi savo namus, iždą, kasmet renkamą valdybą, kuri
susideda iš vyresniojo, raštininko ir dviejų raktininkų.
Visi valdybos nariai turi duoti priesaiką. Valdyba turi saugoti brolijai kunigaikščio duotas
privilegijas, jos turimas teises, laikyti, papildyti ir naudoti iždo lėšas.
Kiekvieną mėnesį, antradienį, pas vyresnįjį renkasi brolijos susirinkimas, vadinamas konventu.
Bet kuris brolijos pirklys, lietuvis ar svetimšalis, gali prekiauti ir vytinėmis (laivais) prekes gabenti.
Nei lietuviai, nei svetimtaučiai brolijos nariai, besiverčiantys didmenine prekyba,

negali pirkti prekių iš užsieniečių, jiems parduoti ir iš jų imti prekes. Jie negali prekiauti su žydais,
bet gali juos samdyti prekybos tarpininkais, siųsti juos pargabenti prekių. Iki šiol nebuvę pirkliais
Kėdainių miestiečiai neturi verstis prekyba.
Pirkliai neturi kenkti amatininkams ir gabenti iš kitur tokias prekes, kokias gamina cechai.
Brolijos nariai privalo prekes pirkti turguje, o ne slaptai už miesto.
Svetimam pirkliui atvykus su prekėmis pas Kėdainių pirklį, pastarasis, jei yra daugiau norinčių
pirkti tų prekių gali pirkti jų tik trečdalį.
Atvežtus į miestą maisto produktus svečias gali netrukdomas 3 dienas pardavinėti, o po to produktai
paimami ir perduodami prieglaudai.
Armėnai ir medvilnės pirkliai gali laisvai dvi savaites prekiauti, o po to kažkiek turi sumokėti miesto
iždui.
Turguje, kol kabo miesto ženklas, pirkliai negali supirkinėti grūdų išvežimui. Pirklys svečias neturi
teisės išdėliojęs savo prekes pardavinėti kitam svečiui, išskyrus jormarkus, o parduoda tik mieste
gyvenantiems pirkliams.
Brolija turi pasidaryti savo vėliavą su kunigaikščių Radvilų ir miesto herbais, turėti varinį ir
pėstininkų būgnus. Kiekvienas brolis turi pristatyti į rotušę muškietą, kardą ir kirvuką.
Brolijos namas turi būti gerai įrengtas. Jame gali vykti vestuvės, pardavinėjami gėrimai.
Visos brolijos pajamos turi būti sunaudojamos miesto reikalams.
Nauji nariai turi beatodairiškai vykdyti ketvirčio, pusmečio ar metinius įsipareigojimus.
Pirklio samdinys turi 5 metus dirbti pasiuntiniu be jokio atlyginimo, tik už drabužius tarnauti, o po
to pas tą patį šeimininką dar vienerius metus būti tarnu už 10 kapų grašių metinę algą ir drabužius.
Nepaklusnūs broliai šalinami iš brolijos. Kurie įtraukti į brolijos knygą, nieko nepranešdami apie
save prekiauja, pateikiami magistratui dėl uždraudimo prekiauti Kėdainiuose ir miesteliuose; jiems
svarstyklių ir ilgio matų neduoti, prekes atimti.

Mūrininkų cecho statyba – XVII a. pradžioje Senojoje Rinkoje išmūrytas rūsys
(nuotr. Algirdo Juknevičiaus)

XVII a. puodžių cecho gaminiai (nuotr. Vydo Bečelio)

XVIII a. batsiuvių cecho gaminys – moteriško batelio dalis
(nuotr. iš Kėdainių krašto muziejaus fondų)

XVIII a. rūbų apdailos detalės (nuotr. iš Kėdainių krašto muziejaus fondų)

Prekybiniai ryšiai
XVI–XVIII a. su Karaliaučiumi, Dancigu ir Ryga prekiavę Kėdainių pirkliai, anot
amžininkų, turėjo sąžiningos prekybos reputaciją, nesunkiai galėjo gauti kreditą, o nelaimės
atveju ir paramą.
Svarbiu Kėdainių prekybos partneriu buvo Karaliaučius. Į jį vietos pirkliai gabeno javus,
linus, medieną, vašką, kanapių pluoštą, taukus, žvėrių kailius. Karaliaučiuje buvo vertinama
Kėdainių odminių išdirbta oda, vyriška ir moteriška avalynė, kuri garsėjo aukšta kokybe ir
konkuravo su vakarietiškais gaminiais. 1606–1613 m. Jurbarko muitinės knygų įrašai byloja, kad
Kėdainių pirkliai į Karaliaučių gabeno po šimtą ir daugiau porų avalynės. Karaliaučiuje ir visoje
Prūsijoje buvo vertinami Nevėžio lygumoje išauginti arkliai ir žirgai. Juos Kėdainių turgavietėse
supirkinėjo vokiečių pirkliai.
Į Rygą pirkliai gabeno kietmedį, javus, linų ir kanapių, į Dancigą – medieną, vašką, medų,
pelenus, degutą.
Į Kėdainius svetimšaliai ir vietiniai pirkliai vežė arba plukdė druską, silkes, statybines
medžiagas, stiklą, geležį, alavą, varį, gelumbę, medvilnę, vyriškas kelnes, kepures, vyną, tabaką,
cukrų, įvairius prieskonius ir egzotinius vaisius – apelsinus, citrinas.
Kėdainių pirkliai, kurių broliją XVII a. sudarė 55 nariai, turėjo 20 burinių laivų.
Plokščiadugniai laivai buvo 1 m grimzlės ir 5–6 tonų talpos. Jie švartavosi Skongalyje prie 110
metrų ilgio medinės prieplaukos. Prekėms iškrauti ir pakrauti prie prieplaukos buvo išgrįsta aikštė,
kurios pakraščiuose stovėjo sandėliai. Juose saugomos prekės buvo tiekiamos į krautuves, o turgaus
dienomis ar mugių metu – į turgaus aikštes.
Iš Kėdainių laivai į Karaliaučių arba Dancigą plaukdavo kelias savaites. Nevėžiu jie
pasiekdavo Nemuną ir juo Kuršmares, iš jų sukdavo į Deimenos upę, plaukdavo į Karaliaučių pro
Labguvą ir Vėluvą. Iš Karaliaučiaus laivai Priegliaus upe plaukdavo į Aistmares, iš jų, pro Elbingą,
patekdavo į Vyslą ir Dancigą.
Vežimais prekės į Karaliaučių buvo vežamos per Josvainius, Cinkiškius, Vilkiją, Veliuoną,
Jurbarką, Tilžę ir Labguvą. Kelionė į Karaliaučių tęsdavosi savaitę ir ilgiau.
Į Rygą prekės buvo vežamos abiem Nevėžio pakrantėmis per Krekenavą iki Upytės
kryžkelės. Nuo jos keliai į Rygą vedė per Saločius, Biržus ir Mintaują (dabar Jelgava).
Kėdainių pirkliai prekiavo ir Lietuvos miesteliuose, tačiau ne visada sėkmingai. 1649 m.
Luokės miestelio turguje buvo apiplėštas audiniais prekiavęs kėdainietis škotas Dovydas
Livingstonas.

XVII–XIX a. švino plombos (nuotr. Vydo Bečelio)

Karaliaučiaus panorama Brauno ir Hogenbergo atlase „Civitates orbis terrarum“, išleistame
1585 m. Kelne.

Dancigo uosto pirkliai XVII a. viduryje. Vojciecho Gersono piešinys.

Rygos panorama 1650 m. Johano Kristupo Brotses‘o piešinys

Arijonai Kėdainiuose
XVI a. viduryje Lietuvos evangelikų reformatų bendruomenėse pradėjo ryškėti nuomonių
skirtumai dėl kai kurių krikščionybės dogmų. Tarp tikinčiųjų buvo abejojančių Švenčiausios
Trejybės dogma, Jėzaus Kristaus dieviškumu, svarstančių apie suaugusio žmogaus krikšto prasmę.
Tokių radikalių pažiūrų reformatai buvo vadinami antitrinitoriais, anabaptistais, arijonais. Pirmasis
arijonų pažiūras LDK pradėjo skleisti Petras Gonezijus, vėliau jas skleidė garsūs arijonų veikėjai
Faustas Socinas, Martynas Čechovicas. Simonas Budnas. 1563 m. arijonai atsiskyrė nuo evangelikų
reformatų ir pasivadino „Lietuvos broliais“.
1570 m. LDK buvo 10 arijonų bendruomenių ir tik dvi bendruomenės – Vilniaus ir Kėdainių
– veikė lietuviškose valstybės žemėse. Kitos bendruomenės buvo įsikūrusios lietuviškų ir gudiškų
žemių paribyje – Yvijoje, Nesvyžiuje, Liubčioje, Naugarduke. Į arijonų šaukiamus sinodus iš
Kėdainių vykdavo pamokslininkas Jonas Baptistas Svencickis.
Kėdainiuose arijonai, miesto savininkės Onos Radvilaitės-Kiškienės valia, įsikūrė apie 1560
m. Jiems pamokslauti savininkė leido Šv. Jurgio bažnyčioje. 1574–1592m. arijonus, kurių daugumą
sudarė pirkliai ir amatininkai, globojo miesto savininkas Jonas Kiška, bendruomenės pamokslininku
buvo Jonas Krotovskis. Būdamas vienu turtingiausių LDK magnatu, J. Kiška rėmė kairiosios
arijonų šakos atstovus, pasisakiusius už žmonių lygybę, luomų panaikinimą ir turto atsisakymą.
XVII a. pradžioje bendruomenėje įsigalėjo dešinieji nuosaikieji arijonai, neigę Švenčiausios
Trejybės dogmą, abejoję Biblijos autentiškumu, ieškoję įrodymų krikščioniškoms dogmoms
patvirtinti arba jas paneigti.
Arijonų bendruomenės nariai Kėdainiuose buvo gerai išsilavinę žmonės. Miesto gyventojas
Jokūbas Teodoras Trembeckis rinko XVII amžiaus poeziją lenkų ir lotynų kalbomis, sudarė rinkinį
„Poezijos gėlynas”. Magistrato narys ir arijonų bendruomenės ministras Jonas Okelevičius su
miesto gyventoju Stanislovu Burnevičiumi 1616 m. padarė įrašus lietuvių kalba garsaus arijonų
veikėjo Andžejaus Liubeneckio Rakove (Lenkija) rengiamam albumui „Liber amicorum“ (Bičiulių
knyga).
1614 m. Kėdainiams atitekus kunigaikščiams Radviloms, arijonams buvo uždrausta veikti
viešai: rinktis į pamaldas, steigti mokyklas, vesti jiems būdingus disputus. Nepaisant to, miesto
savininkas reformatas Kristupas II Radvila arijonams buvo palankus. Asmeniniu jo sekretoriumi ir
artimu žmogumi buvo arijonas Stanislovas Kurošas. Daug šios konfesijos žmonių buvo ir
kunigaikščio sūnaus Jonušo Radvilos aplinkoje.
Arijonų bendruomenė Kėdainiuose veikė iki 1658 m. Jos dvasininkais buvo Gracijonas
Kurovskis, Pacevijus, Jokūbas Rinievskis. 1658 m. seimo sprendimu arijonams gyventi ir veikti
Abiejų Tautų Respublikoje buvo uždrausta.

Arijonų ženklas

Jono Okelevičiaus įrašas lietuvių kalba arijono Andžejaus Liubeneckio
1616 m. rengtam albumui „Liber amicorum“ (Bičiulių knyga)

Evangelikai reformatai
XVI a. II pusėje – XVIII a. I pusėje Kėdainiuose didžiausia ir įtakingiausia buvo evangelikų
reformatų bendruomenė. Ją, vadovaudamiesi principu „kieno valdžia, to ir religija“, palaikė miesto
savininkai didikai Kiškos ir kunigaikščiai Radvilos.
XVII a. Kėdainiai buvo evangelikų reformatų bažnyčios LDK administracinės padalos –
Žemaičių distrikto – centru. Čia gyvenę distrikto vyriausieji kunigai, vadinami superintendentais,
ėjo bažnyčios pamokslininkų pareigas, dalyvavo sesijose, kuriose buvo sprendžiami reformatų
bažnyčiai rūpimi materialinio aprūpinimo klausimai, derinami santykiai su kitų konfesijų
bažnyčiomis ir valstybinėmis institucijomis. Reformatų bendruomenė Kėdainiuose buvo
įvairiatautė, be lietuvių ir lenkų, joje buvo škotų, vokiečių.
Mieste buvo dvi reformatų bažnyčios. Viena stovėjo Janušavoje, kita – Didžiojoje Rinkoje.
Pirmoji bažnyčia pastatyta 1629 m. ir iki šių dienų neišliko. Antroji bažnyčia pastatyta 1652 m.
Konfesinius reikalus per bažnyčioje vykusias sesijas svarstydavo bendruomenės kunigai,
mokyklos dėstytojai, magistrato pareigūnai, paprasti miesto gyventojai. Sesijose dalyvaudavo
miesto burmistras Steponas Jaugelis Telega, ėjęs bendruomenės iždininko, bažnyčios senjoro ir
mokyklos rektoriaus pareigas. Aktyviais bendruomenės nariais buvo miesto burmistrai Juozapas
Lipskis ir Petras Zigmantavičius Skominas. Bažnyčios veikloje reiškėsi senjoras Gabrielius
Jomantas, iždininkas Jonas Rozengartas ir reformatų mokyklos dėstytojai – profesorius, teologijos
ir filosofijos mokslų daktaras Jonas Šidlovijus, ilgametis mokyklos rektorius Jonas Fridrichas
Starkijus, istorijos mokytojas Aleksandras Torkvatas, mokyklos vizitatorius Adomas Reinholdas.
Bendruomenėje būta ir bajorų, užėmusių vyresniųjų pareigas. Iš jų paminėtinas kolegijos kuratorius
Petras Siestrencevičius Bogušas, reformatų bažnyčios senjorai Martynas Medekša, Laurynas
Kochanskis, Povilas Prozoras, Jonas Mykolas ir Samuelis Kulviečiai.
Reformatų bendruomenė sumenko per 1654–1661 m. Abiejų Tautų Respublikos karą su
Maskvos kunigaikštyste ir Švedijos karalyste. Daug svetimšalių pirklių ir amatininkų per karą
išvyko svetur. Miesto savininkai Boguslavas Radvila ir jo duktė Liudvika Karolina globojo
reformatus, tačiau jų Kėdainiuose mažėjo. 1679 m. reformatų bažnyčios parapijiečių sąraše surašyti
tik 253 asmenys. XVIII a. pradžioje kilęs Šiaurės karas ir po juo sekęs Didysis maras pakeitė
Kėdainių miestiečių konfesinę sudėtį. Mieste įsigalėjus katalikams, reformatai tapo konfesine
mažuma. 1785 m. sugriuvo senoji Janušavos reformatų bažnyčia.

Evangelikų reformatų bažnyčia XVIII a. Nežinomo autoriaus piešinys

Evangelikų reformatų bažnyčia 1873 m.

Bažnyčios interjeras tarpukariu (nuotr. Balio Buračo)

Dievo stalas ir 1563 m. Lietuvos Brastoje išleista Biblija (nežinomo autoriaus nuotrauka)

Bažnyčios vaizdas šiandien (nuotr. Vydo Bečelio)

Kunigaikščių Radvilų mauzoliejus (nuotr. Vydo Bečelio)

Škotai presbiterionai
Škotai presbiterionai Kėdainiuose minimi nuo 1628 m. Tolimos šalies žmonių atvykimas
į Kėdainius nebuvo atsitiktinis. Nuo XIV a. škotai prekiavo Lenkijoje, Rytų Prūsijoje ir
Skandinavijos šalyse. Daug škotų karių tarnavo samdiniais Skandinavijos, Lenkijos, Prūsijos ir
Abiejų Tautų Respublikos kariuomenėse.
Pagrindinė priežastis, paskatinusi škotus atvykti į Kėdainius, buvo ekonominė. Škotai
Skandinavijoje, Prūsijoje, Lenkijoje gyveno ir prekiavo nelegaliai, todėl susilaukdavo sankcijų.
Lenkai škotus apdėdavo dideliais mokesčiais, išvarydavo iš miestų, atimdavo prekes ir kitą
nuosavybę. Manoma, kad XVII a. I pusėje Abiejų Tautų Respublikoje škotų gyveno per 30–50
tūkstančių. Išaugus nepalankumui Lenkijoje, škotai susidomėjo nauja ir jiems nežinoma žeme –
Lietuvos Didžiąja Kunigaikštyste. Čia jiems sekėsi ne ką geriau. Didieji miestai Vilnius, Kaunas,
Gardinas škotų neįsileido. Nedidelės jų bendruomenės įsikūrė Kelmėje, Biržuose, Tauragėje,
Skuode ir Kėdainiuose. Pastarieji škotus viliojo labiausiai, nes buvo valdomi reformatų
kunigaikščių Radvilų.
Škotų atvykimas į Kėdainius papiktino vietos gyventojus. 1628 m. jie skundėsi valdovui
Zigmantui Vazai svetimšaliais, atiminėjusiais iš jų verslą. Škotai skunde paminėti tarp kitų
Kėdainiuose prekiavusių atvykėlių, žydų ir vokiečių. Tačiau valdovas miesto gyventojams padėti
negalėjo. Kėdainiai buvo privati kunigaikščių Radvilų nuosavybė.
1629 m. Kėdainių reformatų mokykloje dėstė du škotai teologijos daktarai – Jokūbas
Patersonas ir Aleksandras Nicholas. 1630 m. Kėdainių reformatų bažnyčios dokumentuose minimos
škotų Gilberto, Ogilbio, Gordono, Batwino, Kuko pavardės. 1637 m. tarp bažnyčiai aukojusių
asmenų parašytos 24 škotų pavardes. Tais pačiais metais pamokslauti į Kėdainius atvyko anglų
pamokslininkas Džonas Duglas. Prieš atvykdamas į Kėdainius, jis tarnavo karo kapelionu škotų
brigadoje Nyderlanduose. Šioje brigadoje savanoriais tarnavo Kristupas II Radvila ir jo sūnus
Jonušas Radvila.
Vietiniai gyventojai lietuviai ir lenkai škotų nemėgo, nes jie buvo turtingi ir įtakingi,
pabrėžtinai sakydavo esą „z naciej szkotskiej” arba „ex gente scotica” (iš škotų tautos). Reformatų
bažnyčios vyresnieji perspėdavo škotus, kad jie bendrautų su vietiniais gyventojais ir atskirai
nešvęstų Viešpaties vakarienės. 1638 m. lenkiškai kalbantys parapijiečiai skundėsi, kad reformatų
bažnyčioje po lietuvių pamaldų ėjusios škotų pamaldos buvo ilgos ir todėl jiems melstis laiko
nelikdavo. Naujame bažnyčios pamaldų tvarkaraštyje lenkų pamaldos buvo perkeltos prieš škotų
pamaldas.
Škotai bandė įveikti egzistavusius kultūrinius ir kalbinius skirtumus. Jie mokėsi lietuvių ir
lenkų kalbų, vardus dažniausiai rašė lenkiška forma, Jan, Jerzy, Wojciech, Katarzyna. Per vedybas
škotai susigiminiuodavo su vietiniais reformatais ir sulietuvindavo pavardes – Dromond tapdavo
Dromantu, Russel – Rusilu, Ramsay – Ramza.
Škotai buvo patyrę prekeiviai, gebėjo tinkamai elgtis su pinigais ir turtu. Jie buvo renkami
reformatų bažnyčios iždininkais, skiriami mokesčių rinkėjais. Škotai nuomojo bažnyčiai ir rotušei
priklausiusias krautuves, palivarkus ir dvarus. 1654–1659 m. škotas Jonas Arnotas nuomojo netoli
nuo Kėdainių nutolusį Apytalaukio dvarą, 1659 m. Juodkiškių palivarkas, priklausęs reformatų
bažnyčiai, 6 metams buvo išnuomotas škotui Jurgiui Andersonui. Iš pasiturinčių škotų pinigus
skolinosi ir miesto savininkai. Antai Jonušas Radvila iš škoto Jono Lausono 3-iems metams
pasiskolino 2000 auksinų už 8 procentus metines palūkanas.
Po 1661 m. pasibaigusio Abiejų Tautų Respublikos karo su Maskvos kunigaikštyste ir
Švedijos karalyste, škotų bendruomenė tapo įtakinga. Beveik visas aukščiausias miesto

magistrato pareigybes užėmė jų bendruomenės nariai. Škotas Jurgis Andersonas ėjo miesto
burmistro pareigas, magistrato nariais buvo Viljamas Kuperis, Jokūbas Kukas, Jurgis Halibortonas,
Vaitiekus Livingstonas, Jonas Davidsonas, Jurgis Mollisonas. Kunigaikščio Boguslavo Radvilos
asmeninėje gvardijoje kapitonais tarnavo Jurgis Gordonas, Tomas Gordonas ir Meitlandas, majorais
– Gardeneris ir Casteris, rotmistru – Montgomery. Kėdainių gimnazijos rektoriais ir reformatų
bažnyčios kunigais buvo Jonas Halsonas, Jonas Jordanas, Jonas Kenotas, Tomas Ramsay. Nemaža
dalis gimnazistų buvo škotų atžalos.
1661 m. per Kėdainius keliavęs samdomas kareivis škotas Patrikas Gordonas rašė, jog
miestas priklauso Radviloms ir yra labai škotiškas, nes miesto bendruomenė yra protestantiška ir
tuo traukia jo tautiečius. 1666 m. miesto inventoriaus sąraše minimas 31 škotams priklausęs namas
ir 5 sklypai. Škotai gyveno prie Didžiosios Rinkos, Pilies, Arklių ir Skongalio gatvėse, evangelikų
liuteronų apgyvendintoje Janušavoje ir žydų gyvenamame Paeismilgyje. Kelios škotų šeimos
įsikūrė ir kairiajame Nevėžio krante, kuriame nuo seno gyveno katalikai. 1679 m. Kėdainių
reformatų bažnyčios parapijiečių sąraše iš 253 asmenų paminėti 96 škotai.
XVII a. pabaigoje išmirus kunigaikščių Radvilų Biržų-Dubingių giminės šakai, škotai
neteko globėjų. Jų bendruomenę išretino Šiaurės karas ir 1709–1711 m. siautęs Didysis maras.
Pagalbos ieškoti škotai ėmėsi Didžiojoje Britanijoje. 1730 m. į Londoną išvyko pirklys Jokūbas
Grėjus ir kunigas Jokūbas Gordonas. Už surinktas lėšas jie Karaliaučiuje nupirko geležies, stiklo,
švino, druskos, silkių ir kitų prekių. Dalį surinktų lėšų bendruomenė paskyrė nuskurdusiems
nariams paremti, kita pinigų dalį padėjo Dancigo banke.
Svarbiausia surinktų lėšų paskirtis buvo jų panaudojimas ilgalaikei prekybai plėtoti. Tam
tikslui 1731 m. liepos 7 d. buvo įkurta akcinė bendrovė „Societas Commerciorum“ (Komercijos
draugija) Draugiją įkūrė Kėdainių burmistras Aleksandras Cuthbertas, tarėjas Andrius Leityčius,
vaitas Jurgis Forsajus, suolininkai Viljamas Rosas, Robertas Livingstonas, Davidas Andersonas,
Jokūbas Grėjus, decemvyrato nariai Danielius Mitchelas ir Jurgis Halibortonas. Draugijos įkūrimo
rašte buvo pažymėta, jog jos nariai yra „nationis Magna Britannia“ (Didžiosios Britanijos tautybės).
Draugijos tikslas buvo atgaivinti prekybą Kėdainiuose, išlaikyti reformatų bažnyčią ir
bendruomenės pastatus, šelpti vargšus ir nuskurdusių tautiečius. Draugijos nariais galėjo būti
magistrato pareigūnai, bažnyčios senjorai ir tie, kas kilę „ex gente Magna Britannia” ( iš Didžiosios
Britanijos tautos). Nariai įsipareigojo draugijai duoti priesaiką, skirti dalį savo pelno, didinti
draugijos kapitalą. Prekybai plėtoti buvo užmegzti ryšiai su Karaliaučiaus, Rygos ir Dancigo škotais
pirkliais.
„Societas Commerciorum“ buvo pirmoji akcinė bendrovė Lietuvoje. Tačiau ji gyvavo
trumpai: draugijai trūko apyvartinių lėšų, narių skaičių ribojo privaloma škotų tautybė ir
priklausomybė reformatų konfesijai. Kai kurie nariai privačius interesus kėlė aukščiau draugijos
interesų. Nepaisant įdėtų pastangų, škotams ekonominės padėties Kėdainiuose pagerinti nepavyko.
Iš dalies jiems ir nesisekė. 1731 m. sudegė visos Jokūbo Grėjaus krautuvėje ir sandėliuose laikomos
draugijos prekės. Tie metai škotams buvo lemtingi. Kėdainių savininkams tapus kunigaikščių
Radvilų giminės katalikiškosios Nesvyžiaus šakos atstovams, mieste keitėsi konfesinė aplinka. Ji
škotų netenkino. Savo veiklą škotai perkėlė į protestantų apgyvendintus Prūsijos uostus Karaliaučių
ir Klaipėdą. Ten jie vertėsi medienos plukdymu ir jos pardavinėjimu.

Jurgio Beneto namas Didžiojoje ir Senojoje gatvėse
(nuotr. Vaido Špečkausko)

Jurgio Beneto namo pirmo aukšto patalpa (nuotr. Vaido Špečkausko)

Aleksandro Gordono rūsys po namu Didžioji g. 12 (nuotr. Vaido Špečkausko)

Evangelikai liuteronai
Vokiečiai evangelikai liuteronai Kėdainiuose veikiausiai apsigyveno XVII a.
pradžioje. Tai liudija pietiniame miesto pakraštyje suformuotas Knypavos priemiestis su
stačiakampe turgaus aikšte. Priemiesčio pavadinimas kilęs nuo savarankiškos Karaliaučiaus miesto
dalies Knypavos, vokiečių vadintos Kneiphoff. Manoma, kad vokiečiai Kėdainių Knypavoje
supirkinėjo Prūsijoje vertinamus lietuviškus arklius. Tai iš dalies liudija Arklių (dabar Radvilų)
gatvės, jungusios Knypavos ir Didžiąją Rinkas, pavadinimas. 1604 m. Kėdainių miesto inventoriaus
sąraše įrašytos penkios vokiškos pavardės: Šaflerio, Heydmano, Herarsto, Švabo ir Majerio. Visi
paminėti vokiečiai gyveno ne Knypavoje, bet centrinėje miesto dalyje.
1629 m. Kėdainiuose buvo įkurta evangelikų liuteronų arba „Augsburgo tikinčiųjų“
parapija. Jai Kristupas II Radvila dovanojo 2 margus žemės bažnyčios, klebonijos ir parapinės
mokyklos statyboms. Tais pačiais metais kunigaikščio kvietimu iš Prūsijos į Kėdainius atvyko
liuteronų pamokslininkas Adomas Danovijus.
XVII a. I pusėje imigrantams buvo suplanuotas vakarinis Kėdainių priemiestis, pavadintas
Janušava. Joje apsigyveno reformatų ir liuteronų šeimos, greičiausiai atsikėlusios iš Prūsijos ir
Saksonijos. Kai kurie atvykėliai buvo garsių Prūsijoje ir Saksonijoje giminių Altenbokomų,
Apeldornų, Berkenų, Bodendorfų palikuonys. Atvykėliai dešimčiai metų buvo atleisti nuo mokesčių
ir kitų prievolių. Jie, neprarasdami teisių į turtą, laisvai galėjo išvykti iš miesto.
Nuo 1629 m. „Augsburgo tikintieji“ meldėsi medinėje evangelikų reformatų bažnyčioje,
stovėjusioje šiauriniame Janušavos pakraštyje. 1636 m. Kristupas II Radvila leido jiems statyti savo
bažnyčią. 1638 m. ją parapijiečiai pastatė pietinėje Janušavos dalyje. 1641 m. liuteronai ėmė rinkti
aukas naujos mūrinės bažnyčios statybai. Aukos buvo renkamos Kvedlinburge, Frauštate ir
laisvajame Hamburgo mieste. Dėl karų, epidemijų ir pinigų stokos bažnyčios statyba vyko tris
dešimtmečius ir buvo baigta statyti 1672 m. 1650 m. greta bažnyčios buvo išmūryta prieglauda,
pavadinta „riterių ligonine“, 1713 m. prie bažnyčios pastatytas aukštas keturių tarpsnių varpinės
bokštas.
Kristupas II Radvila liuteronų kunigo išlaikymui skyrė 200 guldenų metinės algos. Jo sūnus
Jonušas Radvila kunigui patvirtino tėvo palikimą ir algą padidino 100 guldenų. Jonušo Radvilos
anūkė Liudvika Karolina Radvilaitė kunigo išlaikymui skyrė 400 guldenų.
Mirus Kristupui II Radvilai 1640 m, jo našlė Ona Kiškaitė-Radvilienė įsakė dvaro
pareigūnams Janušavoje išmatuoti sklypus naujakuriams. Juos kunigaikštienė 10-čiai metų atleido
nuo mokesčių. 1647 m. kunigaikštienės sūnus Jonušas Radvila suteikė teisę Janušavoje
šeštadieniais rengti gyvulių turgų, vokiečių bendruomenės vyresniajam leido turėti atskirą nuo
Kėdainių miesto antspaudą. 1648 m. karaliui Vladislovai Vazai patvirtinus Kėdainių ir Janušavos
savivaldas, mieste atsirado dvi juridiškai įteisintos bendruomenės – Senųjų Kėdainių, kurių
gyventojų daugumą sudarė reformatai, ir Naujųjų Kėdainių, arba Janušavos, kurioje gyveno
evangelikai liuteronai.
Kokias teises turėjo Janušavos gyventojai, kokie buvo jų teisiniai ir administraciniai
santykiai su Kėdainių magistratu, tiksliai nėra žinoma. Iš negausių istorinių šaltinių matyti, kad
liuteronų bendruomenė nuo pat įsikūrimo Janušavoje susidūrė su Senųjų Kėdainių magistrato
pretenzijomis ir nuolat kovojo už savo teises. Šią kovą iliustruoja kivirčas dėl Janušavos antspaudo
naudojimo. Senųjų Kėdainių magistratas ignoravo Janušavos bendruomenės teises ir dalį jos
dokumentų antspaudavo savo spaudu. Liuteronų bendruomenė dėl to turėjo nuostolių, kadangi už
kiekvieną antspauduotą dokumentą gavėjai turėjo mokėti po 3 lietuviškus grašius.

1649 m. liuteronai skundėsi Jonušui Radvilai, kad Kėdainių magistratas ignoruoja jų teises.
Išnagrinėjęs ginčą, kunigaikštis paliepė abu antspaudus laikyti rotušėje, vienoje skrynioje, kuri turi
būti užrakinta Kėdainių ir Janušavos atstovų raktais. Šis sprendimas padėties nepagerino, kadangi
kiekvienu atveju reikėdavo kviesti abiejų miestų atstovus, kad šie atrakintų skrynią. Mirus Jonušui
Radvilai 1655 m., Kėdainių magistratas pasisavino Janušavos spaudą ir jį naudojo iki 1666 m. Tais
metais į Kėdainius atvykę Boguslavo Radvilos komisarai miesto nuostatuose įrašė tokį punktą:
įsakome, kad taryboje einančiam pareigas vokiečių vyresniajam pagal privilegiją būtų sugrąžintas
miesto spaudas.
XVII–XVIII a. liuteronai Kėdainiuose sudarė gydytojų ir vaistininkų daugumą. 1629– 1642
m. mieste gyveno medicinos daktaras Jokūbas Fabricijus, kuris buvo ir Kėdainių liuteronų
konsistorijos seniūnas bei tarėjas. 1640–1642 m. gydytoju dirbo garsus medicinos ir filosofijos
daktaras Adomas Freitagas, medicinos mokslus studijavęs Leideno universitete Nyderlanduose.
1649 m. Jonušas Radvila į Kėdainius pakvietė medicinos daktarą profesorių Joną Majų. 1652 m.
Jonas Majus ėjo karaliaus sekretoriaus pareigas, buvo Jonušo Radvilos paskirtas dvaro tarnybos
nariu, vadinamu instigatoriumi.
XVII a. II pusėje Kėdainiuose dirbo garsūs medicinos daktarai Jonas Fišeris ir Jonas
Rozenas, laikę nuosavas vaistines. 1666 m Joną Rozeną Boguslavas Radvila buvo paskyręs
vyriausiuoju miesto gydytoju. 1696–1710 m. Kėdainiuose dirbo garsus medicinos daktaras
Frydrichas Kaneinis. Jis ėjo Kėdainių pašto viršininko pareigas, buvo liuteronų bažnyčios seniūnu.
Per 1709–1710 m. Kėdainiuose siautusį marą Frydichas Kaneinis teikė pagalbą sergantiems
žmonėms. 1710 m. gydytojas mirė apsikrėtęs maru, palaidotas buvo liuteronų bažnyčios
šventoriuje. 1769 m. Kėdainiuose dirbo medicinos daktaras Johanas Fridrichas Kubė. 1774–1777
m. jis ėjo miesto burmistro ir magistrato tarėjo pareigas. 1783 m. Kėdainių magistrato akte minima
medicinos daktaro Boguslavo Zomerio pavardė.
XVII–XVIII a. Kėdainiuose dirbo vokiečiai vaistininkai Jonas Hipijus, Jokūbas Apeldornas,
J. G. Tešneris, J. D. Farenholcas, Vilhelmas Cibrovskis. Pastarojo vaistinę miesto gyventojai itin
mėgo, kadangi be vaistų joje galėjo nusipirkti egzotiškų prieskonių ir atvežtinių vynų.1715 m. mirus
Vilhelmui Cibrovskiui, vaistinę už 1300 florinų iš magistrato išsipirko liuteronų bendruomenė.
1709–1711 m. liuteronų bendruomenę išretino mieste siautęs maras. Po maro liuteronus
užklupo kita neganda – katalikų persekiojimai, draudimai laikyti pamaldas, rinkti aukas. Žemaičių
vyskupas Antanas Tiškevičius įsakė paimti iš bažnyčios liturginius sidabrinius indus, duris
užantspauduoti, pamaldas leisti bažnyčios tarybai sumokėjus 200 guldenų baudą už savavališką
šventovės remontą. Ginčas su vyskupu buvo išspręstas liuteronų pastoriui Mileriui paprašius
bažnyčios tarybos prezidento fon Šilingo ir senjoro fon Berkeno pagalbos.
1795 m. žlugus Abiejų Tautų Respublikai, Kėdainiai ir Janušava prarado savivaldas.
Janušava tapo vakarine Kėdainių miesto dalimi.
XIX a. pradžioje liuteronų bendruomenę sudarė 1500 narių. Pagal skaičių ji buvo du
kartus didesnė už Vilniaus ir Kauno liuteronų bendruomenes. Verslūs ir išmanūs liuteronai
Kėdainiuose vystė amatus, prekiavo, dirbo finansų srityje ir pramonėje, praktikavo mediciną,
mokytojavo. XIX a pabaigoje juos suviliojo kylanti Jungtinių Amerikos Valstijų ir Pietų Afrikos
ekonomika. Ten ieškoti geresnio gyvenimo išvyko daug liuteronų šeimų. Tarpukariu Kėdainių
liuteronų parapijai priklausė Ariogalos, Ukmergės, Šeduvos ir Raseinių savarankiški padaliniai. Iš
1000 tikinčiųjų apie 200 gyveno Kėdainiuose ir netolimuose apylinkėse. 1923 m. gyventojų
surašymo duomenimis mieste gyveno 138 liuteronai, iš jų 99 buvo vokiečiai, 20 lietuvių ir 19
latvių. Prasidėjus Antrajam pasauliniam karui, daug vokiečių tautybės liuteronų išvyko į Tėvynę,
likusieji išvyko karo pabaigoje.

1652 m. kvietimas evangelikams liuteronams atvykti į Kėdainius

Evangelikų liuteronų bažnyčia Janušavoje (nuotr. Vaido Vydo Bečelio)

Evangelistas Jonas (nuotr. Vydo Bečelio)

Adomo Freitago epitafinė lenta (nuotr. Vydo Bečelio)

Evangelikų liuteronų bendruomenė švenčianti parapijos 300-ųjų metų sukaktį
1929 m. rugpjūčio 4 d. (nežinomo autoriaus nuotrauka)

Žydai judėjai

Žydai Kėdainiuose paminėti 1624 m. Tais metais kunigaikštis Kristupas II Radvila trims
Vilniaus žydams Levekui Markievičiui ir jo sūnums Jozefui bei Izaokui leido mieste rinkti
mokesčius. Už jų rinkimą žydai įsipareigojo miestui mokėti 900 kapų lietuviškų grašių metinį
mokestį.
1627 vasario 23 d. Kėdainių miesto vaitas Vaitiekus Tumaševskis ir magistrato pareigūnai
Abraomas Lutzanas, Zacharijus Herarstas, Juozapas Zigmuntavičius Skominas ir Steponas Telega
kreipėsi į kunigaikštį su prašymu leisti mokesčius rinkti „saviems žmonėms“.
1627 m. Kristupas II Radvila leido Kėdainiuose apsigyventi „doriems ir gero elgesio
žydams”.
Žydai Kėdainiuose buvo pavaldūs dvarui, jiems gyventi buvo paskirta apibrėžta vieta prie
Senosios Rinkos. 1629 m. kelios žydų šeimos apsigyveno Senojoje gatvėje. Tačiau jų iki 1654 m.
Abiejų Tautų Respublikos karo su Maskvos kunigaikštyste ir Švedijos karalyste Kėdainiuose, kaip
visoje Žemaitijoje, gyveno nedaug.
Žydai dirbo kunigaikščio dvarui pavaldžiose ūkio srityse, vertėsi prekyba, pinigų skolinimu,
laikė smukles. Nepaisant priklausomybės dvarui, jie atlikinėjo visiems Kėdainių gyventojams
taikomas prievoles: duodavo sėslumo priesaiką, eidavo naktinę sargybą, dalyvaudavo kariniuose
mokymuose, amatininkai privalėjo jungtis į cechus.
1655 m. žydai Senosios Rinkos šiauriniame pakraštyje pasistatė medinę sinagogą, atokiau
jos, prie Smilgos upelio, išmūrijo prieglaudą ir ritualinę pirtį „mikvą“. Joje prieš pamaldas žydai
atlikinėjo ritualinį apsiprausimą.
Po 1661 m. pasibaigusio Abiejų Tautų Respublikos karo su Maskvos kunigaikštyste ir
Švedijos karalyste, kunigaikštis Boguslavas Radvila leido žydams įsikurti didesnėje teritorijoje –
šiaurėje iki Smilgos, rytuose iki Nevėžio, pietuose iki Kreivosios (dabar Smilgos) gatvės, vakaruose
iki dabartinės Žydų gatvės. Senoji Rinka tapo žydų turgumi ir juo buvo iki Antro pasaulinio karo.
1686 m. Kėdainiuose gyveno 64 šeimos, iš viso apie 400 asmenų (tais metais mieste gyveno
per 3000 žmonių). Žydai laikė 11 smuklių ir 9 krautuves, turėjo 5 kepyklas, 2 kalves, skerdyklą,
siuvyklą, 6 batų ir 11 odminių dirbtuvių.
XVIII a. pradžioje žydų bendruomenėje, vadinamoje kahalu, gyveno vyriausieji Žemaitijos
rabinai. Jie buvo kilę iš garsios Europoje Kacenelenbogenų giminės, gerai išmanė ir aiškino
Talmudą. 1727 m. studijuoti Talmudo į Kėdainius atvyko septynmetis vilnietis Elijahu ben Šlomo
Zalmanas – būsimas Vilniaus Gaonas Elijahu. Kiek laiko jaunuolis čia studijavo Talmudą, nežinia.
XVIII a. Kėdainių žydų kahalas ir apygarda buvo vieni didžiausių LDK. Po Baltarusijos
sinagogos ir Minsko apygardos, Kėdainių kahalas ir apygarda mokėjo trečią pagal dydį pagalvės
mokestį LDK. 1765 m. miesto inventoriaus sąraše paminėtos 69 šeimos, 1766 m. gyveno per 2000
žydų, pagalvės mokestį kahalui mokėjo 501 asmuo. Daug žydų buvo susibūrę į siuvėjų ir
kepurininkų cechus. Garsėjo žydai audėjai, kurie amatą savo rankose išlaikė iki XIX a. pabaigos.
Verslo monopolį Kėdainiuose laikė žydai kalviai, skardininkai, skerdėjai, kailiadirbiai.
1784 m. šiauriniame Senosios Rinkos pakraštyje, vietoje sudegusios medinės sinagogos,
buvo pastatyta nauja mūrinė baroko stiliaus Vasarinė sinagoga. Vardą šventovė gavo nuo
neapšildomų patalpų. Žydai šią sinagoga vadino gražiausia Lietuvoje. Šventovės skliautą puošė
tapyti žydų tremties Babilone siužetai, dangų vaizdavo debesys ir žvaigždės. Viduryje skliauto

kabojo dideli variniai pakeliami ir nuleidžiami sietynai. Didžiausio ir puošniausio sietyno angą
lubose juosė mistinė žuvis Leviatanas. Sinagogą apšviesdavo daug žvakidžių, kurios išryškindavo
prie rytinės sienos įrengtą ir puošniai išdrožinėtą aron ha kodešą. Trijų tarpsnių aron ha kodešą
apatinėje dalyje buvo saugomi vertikaliai sustatyti Toros ritiniai, vidurinę dalį puošė išdrožinėtos
Įstatymo lentelės, viršutinę dalį – laiminančios rabino rankos.
Apie 1837 m. greta Vasarinės sinagogos buvo pastatyta Mažoji žieminė sinagoga. Joje buvo
studijuojama Tora, šventovė atliko ir mokyklos, vadinamos „betmidraž“, paskirtį. Didžiąją pastato
dalį sudarė vieno aukšto patalpa, kurioje meldėsi vyrai. Vakarinėje pastato dalyje posėdžiavo žydų
bendruomenės narių teismas. Prasikaltusieji žydai buvo kalinami vieno aukšto mūriniame name,
stovėjusiame greta Mažosios sinagogos. Šiame name ritualinius patarnavimus atlikinėjo skerdėjas,
skersdavęs košeriniam maistui paukščius ir galvijus. Namą su Mažąja sinagoga jungė skliautuoti
vartai. Skliaute buvo įtaisytas saulės laikrodis, kurio valandas žymėjo ant ciferblato nupieštos
hebrajiškos raidės.
XIX a. žydai sudarė miesto gyventojų daugumą. 1847 m. gyveno 2987 žydai, turėję 131
namą ir dvejus maldos namus. 1876 m. mieste buvo 400 žydų namų, trys sinagogos, keturi maldos
namai, o 1880 m. jau būta 7 žydų maldos namų ir 5 mokyklų: „Betmidraš”, „Klauz”, „Kabronese
Šul”, „Šiva Kruim”, Leizerio Remigolskio maldos mokykla.
1881 m. caro valdžia uždraudė žydams, gyvenusiems vakariniuose Rusijos imperijos
pakraščiuose verstis žemdirbyste, gyventi kaimuose ir laikyti smukles prie kelių. Daug žydų gyventi
persikėlė į Lietuvos, Baltarusijos ir Vakarų Ukrainos miestus bei miestelius. 1897 m. Kėdainiuose iš
6113 gyventojų, 3733 buvo žydai. Jie sudarė 61 procentą visų miesto gyventojų. Tarp žydų
amatininkų buvo 85 batsiuviai, 45 siuvėjai, 35 duonkepiai, 22 dailidės, 17 mūrininkų, 8 kalviai, 35
kepurininkai. Tačiau didesnę bendruomenės dalį sudarė mažai pasiturintys ir vargšai. Pastarųjų buitį
byloja vieno vargingo namo aprašymas: ankšta kamaraitė be grindų, skylėtu stogu, per kurį
žvaigždžių nusietą naktį nesudėtinga studijuoti astronomiją, o per lietų
– be pastangų atsigerti vandens. Name buvo keletas pagalvių, prikimštas šiaudų maišas, keletas
suklypusių lovų, pora varinių aplamdytų žvakidžių ir pulkas alkanų, apdriskusių vaikų.
XIX a. pabaigoje žydai ėmėsi daržininkystės, pradėjo auginti agurkus ir pomidorus. Kasmet
agurkų daigais buvo užsodinama apie 150 ha, užauginama apie 100 centnerių agurkų sėklų ir apie
300 tūkstančių agurkų bei pomidorų daigų.
Tarpukariu žydų bendruomenė turėjo kelias mokyklas, našlaičių prieglaudą, pirtį, Žydų
liaudies banką, senelių prieglaudą, gaisrininkų ir futbolininkų komandas. Veikė žydų kultūros,
sporto, visuomeninės ir politinės organizacijos. Veikliausia buvo žydų labdaros, socialinės pagalbos
ir kultūros draugija „Ezro”, turėjusi nuosavus pastatus, nuomojusi juos vargstantiems tautiečiams.
1923 m. miesto gyventojų surašymo duomenimis iš 7342 gyventojų, 2499 buvo žydai. Jie
sudarė 34 procentus visų gyventojų. Dauguma žydų vertėsi prekyba, paslaugomis, amatais, valdė
150 įmonių ir krautuvių, buvo renkami miesto valdybos nariais.
1941 metų rugpjūčio 28 d. beveik visa žydų bendruomenė (2076 asmenys) nacių ir jų
parankinių vietos žmonių buvo sušaudyta Daukšių kaime, prie Smilgos upelio.

Žydų apgyvendintas Kėdainių Paeismilgys 1898 m. (nežinomo autoriaus nuotrauka)

Sinagogų ansamblis ir Sinagogų aikštė tarpukariu (nežinomo autoriaus nuotrauka)

Turtingųjų mėsininkų ir amatininkų sinagoga Smilgos gatvėje tarpukariu
(nežinomo autoriaus nuotrauka)

Žydų sodyba Žydų gatvėje. Namo prieangyje šeima švęsdavo palapinių šventę Sukotą
(nuotr. Vydo Bečelio)

Stačiatikiai
1643 m. Jonušas Radvila, po pirmos žmonos Kotrynos Potockos mirties, ėmė siekti
Moldovos valdovo Vasiles Lupu dukters Marijos Lupu rankos. Jo vedybų motyvai tikriausiai
buvo politiniai, nes Moldova užėmė svarbią geopolitinę padėtį, buvo šalia galingosios Osmanų
imperijos. Gali būti, kad Jonušą Radvilą viliojo ir dideli nuotakos turtai.
Vedybos su Marija Lupu įvyko 1645 m. Po vedybų Marija kurį laiką gyveno Kėdainiuose.
Jai prašant, Jonušas Radvila 1648 m. pietinėse Knypavos Rinkos prieigose ėmėsi medinės
cerkvės statybos. Ją statyti užbaigė1652 m., suteikęs šventovei Šv. Andriejaus vardą. Prie
cerkvės kunigaikštis įsteigė Kristaus Atsimainymo vyrų vienuolyną. Tarnybai iš Vilniaus Šv.
Dvasios vienuolyno pakvietė su šventikus ir du vienuolius. Cerkvei kunigaikštis dovanojo du
varpus, altorių, Dievo Motinos, šv. Jekaterinos ir Arkangelo Mykolo ikonas, brangių bažnytinių
indų, knygų, drabužių. Stačiatikių vienuolynui Jonušas Radvila suteikė privilegiją – leido malūne
malti grūdus, Nevėžyje gaudyti žuvį, ruošti malkas apylinkių miškuose. Dvaro pareigūnus
kunigaikštis įpareigojo vienuolynui skirti maisto ir kitokių reikmenų. 1687 m. Liudvikos
Karolinos Radvilaitės nurodymu reformatų sinodo kolegija cerkvei kasmet turėjo mokėti po 150
auksinų mokestį. Vienuolynui netoli Josvainių ji dovanojo 180 dešimtinių žemės.
XVII a. II pusėje prie cerkvės ir vienuolyno įsikūrė nedidelė stačiatikių bendruomenė, kurią
sudarė atvykėliai iš Polocko. Tačiau jie didesnės įtakos miesto visuomeniniame ir ekonominiame
gyvenime neturėjo.
1682 m. Kėdainių seniūnas Danielius Kosciuška laiške, rašytame Brandenburgo kurfiursto
patarėjams, pranešė, kad Kėdainių cerkvė yra visiškai supuvusi ir jos atnaujinti nėra iš ko, nes
nebėra kunigaikščio skirtų pinigų. Pasak jo, mieste buvo tik du stačiatikiai šventikai ir du
vienuoliai, kurių išlaikymui metams buvo skirta 100 lenkiškų auksinų.
1718 m. sudegė stačiatikių vienuolynas. Magistrato rūpesčiu jis greitai buvo atstatytas,
tačiau vienuolynas iki XVIII a. pabaigos vertėsi sunkiai. 1798 m. Rusijos imperijos stačiatikių
cerkvės sinodas išleido įsakymą, kuriame nurodė…Kėdainių Kristaus Atsimainymo vienuolyną,
priklausantį Vilniaus vienuolynui, kaip neturintį jokių naudmenų ir vienuolių bei nesant netoliese
teisingo tikėjimo žmonių, uždaryti, o esančią prie jo cerkvę paversti parapine.
1818 m. Minsko dvasinės konsistorijos nurodymu Kėdainių cerkvės ikonų auksiniai ir
sidabriniai karuliai buvo perkelti į Minsko katedros soborą, ikonos, knygos ir stebuklinga Dievo
Motinos ikona su auksiniais ir sidabriniais karuliais buvo išgabenti į Krakių cerkvę. 1820 m.
„radvilinė“ cerkvė buvo uždaryta.
Stačiatikybė Kėdainiuose atgimė 1825 m. Tais metais carinės kariuomenės generolo
leitenanto S. Bezobrazovo nurodymu, medinė cerkvė buvo atnaujinta. Joje meldėsi Kėdainiuose
dislokuotos I-osios husarų divizijos kariai. Pasitraukus daliniui, cerkvė buvo apleista.
1846 m. caro Nikolajaus I-ojo įsakymu Kėdainiuose buvo įkurta stačiatikių parapija,
paskirtas nuolatinis dvasininkas. Civilių stačiatikių mieste gyveno nedaug, cerkvėje meldėsi carinės
artilerijos brigados kariai.
1853 m. Kėdainių savininkas grafas Marijonas Hutenas-Čapskis dovanojo stačiatikiams
mūrinį namą Pilies (dabar Gedimino) gatvėje. Namas, pagal architekto Nikolajaus Ikonikovo
projektą, buvo rekonstruotas ir pritaikytas cerkvei. 1861 m. pašventintai cerkvei suteiktas Kristaus
Atsimainymo vardas.
1866 m. caro valdžiai konfiskavus grafo M. Huteno-Čapskio dvarą, cerkvei atiteko 14
margų (apie 10 ha) sklypas buvusioje Radvilų dvaro sodyboje. Ten buvo pastatyta klebonija,

tarnų namas ir parapinė mokykla. Dalį sklypo šventikai naudojo sodui, daržui ir laukų pasėliams.
1893 m. Kristaus Atsimainymo cerkvėje kilo gaisras. Ugnis sunaikino visą medinę pastato
dalį – stogą, lubas, grindis. Per gaisrą sudegė ikonostasas, apdegė keturi varpai ir varpinės bokšto
geležinis kryžius. Po dvejų metų cerkvė buvo atstatyta. Jos atstatymui Rusijos stačiatikių Sinodas
skyrė 7100 rublių, imperatorius Aleksandras III dovanojo sidabrinių bažnytinių indų, svėrusių 6
svarus (apie 3 kg). Po 1895 m. rekonstrukcijos cerkvė įgavo dabartinį vaizdą. Jai buvo priskirta ir
senoji medinė cerkvė. Pastarojoje pamaldos vykdavo tik per Didįjį penktadienį ir šv. Andriejaus
dieną – lapkričio 30-ją. Didįjį penktadienį, nešina Kristaus karstu, iš medinės cerkvės procesija
eidavo į mūrinę cerkvę ir joje tęsdavo Prisikėlimo pamaldos. Šv. Andriejaus dieną procesija eidavo
iš mūrinės cerkvės į medinę. Jai lemtingi buvo 1904-ieji metai. Tų metų vasara į cerkvė trenkė
žaibas. Parapijiečiai šį įvykį palaikė lemties ženklu. Jie medinę cerkvę išmontavo, perkėlė į naujas
stačiatikių kapines prie Smilgos upelio ir įrengė joje kapinių koplyčią. Sovietmečiu senoji
stačiatikių cerkvė buvo perkelta į Liaudies buities muziejų Rumšiškėse.
Šiandien negausią stačiatikių bendruomenę sudaro apie 40 rusų ir lietuvių tautybių
parapijiečių. Nuo 1989 m. šventikų dirba archijerėjus Nikolajus Murašovas.

Šv. Andriejaus cerkvė Knypavos Rinkos pietinėse prieigose ir Kristaus Atsimainymo cerkvė
Didžiojoje (dabar Gedimino) gatvėje 1908 m. (nuotr. Mejerio Joffės)

Kristaus Atsimainymo cerkvė Gedimino gatvėje 1930 m. (nuotr. Broniaus Mikštavičiaus)

Šv. Andriejaus cerkvė stačiatikių kapinėse prie Smilgos upelio 1953 m.
(nuotr. Henriko Grinevičiaus)

Kristaus Atsimainymo cerkvė ir buvęs carinių kareivinių pastatas
(nuotr. Vaido Špečkausko)

Kristaus Atsimainymo cerkvės interjeras (nuotr. Vydo Bečelio)

Katalikai
Katalikai savo įtaką Kėdainiuose prarado XVI a. viduryje, miesto savininkei Onai
Radvilaitei-Kiškienei priėmus protestantų tikėjimą ir leidus Šv. Jurgio bažnyčioje pamokslauti
protestantų kunigui. Apie 1560 m. miesto savininkės valia katalikų šventovė buvo perduota
arijonams. 1594 m. miesto savininkė katalikė Elžbieta Ostrogiškė-Kiškienė-Radvilienė šventovę
katalikams sugrąžino, tačiau po jos mirties 1599 m., Kėdainių savininkas Stanislovas III Kišką
bažnyčią atidavė evangelikams reformatams.
1600 m. katalikų kunigas Motiejus Kobylinskis kreipėsi į Kauno miesto teismą su skundu,
kuriame nurodė, kad Vitebsko vaivados Stanislovo III Kiškos įsakymu Kėdainių dvaro pareigūnas
Leonas Kalenickis, padedamas miestiečių, jėga atėmė iš jo kleboniją ir bažnyčią. Dvaro pareigūnas,
pasak M Kobylinskio, kunigui nesant namie, atėjęs ir radęs bažnyčią užrakintą, nudaužė užraktus,
užvaldė bažnyčią su visu jos turtu, o sutikęs klebono ūkvedį, išvarė jį iš klebonijos sakydamas jam
šiuos žodžius: Žinok tai, kad aš tiek bažnyčią, tiek kleboniją su sodyba, sodžiais ir su visa, kas yra,
imu Vitebsko karvedžio Stanislovo Kiškos žinion. Apie tai tau skelbiu, kad tu iš karto išvažiuotum ir
daugiau čia nebūtum.
Kunigo skundu Kėdainiuose prasidėjo 27-rius metus vykę teismo procesai dėl Šv. Jurgio
bažnyčios grąžinimo katalikams. Jie vyko Kauno miesto teisme, Vyriausiajame Lietuvos Tribunole,
Valdovo dvaro asesorių teisme. Katalikams atstovavęs klebonas M. Kobylinskis reformatus vadino
šventvagiais, pasakojo būtus ir nebūtus dalykus. 1610 m. rugpjūčio 14 d. S. Kiška užprotestavo M.
Kobylinskio skundą, kuriame buvo teigiama, kad didiko įgaliotinis miesto nuomininkas Jonas
Vondžiakovskis, kunigui nesant namie, su savo „sėbrais“ užpuolė Kėdainių katalikų bažnyčią,
išmušė skylę mūre ir išnešė brangius bažnytinius daiktus. S. Kiška paneigė kunigo skleidžiamą
melą apie patyčias iš katalikų procesijų, esą jo patikėtinis aprėdė mešką katalikų kunigo arnotu ir
liepė prieš žvėrį nešti kryžių.
Po ilgų teisminių ginčų 1618 m. Vyriausiojo Lietuvos Tribunolo sprendimu bažnyčia
katalikams buvo sugrąžinta. Tačiau reformatai Tribunolo sprendimą vilkino 9-rius metus: teismo
vykdytojų jie neprileisdavo prie naujojo miesto savininko kunigaikščio Kristupo
II Radvilos, šis dvaro valdytojui paliepė, kad „jokie kobylinskiai“, t. y. katalikų kunigai, į bažnyčią
nebūtų įleisti.
Byla baigėsi netikėtai.
Kristupas II Radvila pasiūlė Vilniaus vyskupui Eustachijui Valavičiui pasirašyti
„Taikaus sambūvio susitarimą“. Pasiūlymą vyskupas priėmė ir 1627 m. rugpjūčio 30 d. susitarimą
pasirašė. Šiuo susitarimu kunigaikštis pripažino teisę laisvai išpažinti katalikų tikėjimą Kėdainiuose
ir bažnyčią sugrąžino tikriesiems savininkams. Už patirtą žalą jis liepė parapijiečiams sumokėti
didelę pinigų sumą, bet pareikalavo, kad mieste nebūtų steigiamos katalikų mokyklos, procesijos
vyktų tik bažnyčios šventoriuje, mieste nesikurtų vienuolynai, o vienuoliai net nedrįstų apsistoti
Kėdainiuose. Klebonijai kunigaikštis skyrė žemės, užtikrino parapijiečiams netrukdomą kelią „iš
miesto į bažnyčią ir iš klebonijos prie Nevėžio“, davė kunigų pragyvenimui 7 000 lenkiškų auksinų,
tačiau paliepė šventikams už šiuos pinigus nusipirkti ūkį arba pinigus investuoti, kad kasmet būtų
gaunama po 500 auksinų pelno. Kunigams jis uždraudė prašyti jo ir įpėdinių pašalpų bei reikalauti
prievolių iš dvarui priklausiusių valstiečių.
„Taikaus sambūvio susitarimu“ Kėdainiuose vėl atgimė katalikybė. Tačiau tikrasis jos
atgimimas prasidėjo tik po 1661 m. Abiejų Tautų Respublikos seimo sprendimo, kuriuo

Kėdainiams buvo patvirtinta amžina katalikų bažnyčios teisė viešai atlikti religines apeigas
pačiame mieste ir jo priemiesčiuose.

Šv. Jurgio bažnyčia 1686 m. Kėdainių miesto piešinyje

Gotikinių ir renesansinių formų Šv. Jurgio bažnyčia (nuotr. Vaido Špečkausko)

Šv. Jurgio bažnyčios interjeras (nuotr. Vydo Bečelio)

Lietuvių kalbos ir raštijos skleidėjai

` XVII a. viduryje Kėdainių reformatų gimnazijoje ir miesto magistrate būrėsi išsilavinę žmonės,
skelbę įvairius traktatus, rašę proginę literatūrą ir mokslinius veikalus.
1651 m. kunigaikštis Jonušas Radvila į Kėdainius pakvietė dancigietį spaustuvininką
Joachimą Jurgį Rhetą, kuris reformatų gimnazijoje įrengtoje spaustuvėje 1653 m. išleido 682
puslapių leidinį lietuvių kalba „Knyga nobažnystės krikščioniškos”. Tai buvo didžiausias lietuvių
kalba išleistas leidinys LDK XVII a., apjungęs bendru pavadinimu 4 knygas. Leidinį parengė
reformatų kunigai kėdainiečiai Samuelis Tomaševskis, Jonas Božimovskis, miesto burmistras
Steponas Jaugelis Telega, biržietis Samuelis Minvydas. S. Jaugelis Telega išvertė į lietuvių kalbą
psalmes, parašė eiliuotą panegiriką Jonušui Radvilai.
Išleidus „Knyga nobažnystės krikščioniškos”, imtasi Šv. Rašto vertimo į lietuvių kalbą.
Kėdainietis Samuelis Boguslovas Chilinskis į lietuvių kalbą išvertė Bibliją, kurią 1660 m.
spausdinti ėmėsi viena Londono spaustuvė. Recenzuojant vertimą, tarp S. B. Chilinskio ir
recenzentų kilo kivirčas dėl prasto vertimo. 1663 m. Biblijos spausdinimą sustabdžius, jos vertimo
ėmėsi Jonas Božimovskis. Jam mirus 1673 m., Biblijos vertimą darė velionio sūnus Jonas
Božimovskis Jaunesnysis ir Žemaičių reformatų superintendentas vokietis Samuelis Bitneris. 1701
m. jų išverstas Naujasis Testamentas buvo išleistas Karaliaučiuje. Vertimą į lietuvių kalbą redagavo
Karolis Girdvila, škotai Jonas Patersonas ir Tomas Ramza.
XVII a. lietuvių kalbos skaida Kėdainiuose rūpinosi kunigaikščių Radvilų globojama
reformatų bažnyčia. 1631 m. Kristupas II Radvila ir jo žmona Ona Kiškaitė-Radvilięnė liepė
bažnyčios vyresniesiems, kad Kėdainiuose būtų du lietuvių kalbą mokantys pamokslininkai ir
vienas katechetas.
1629–1630 m. Janušavos evangelikų reformatų bažnyčioje pamokslavo Kristupas Minvydas,
jam talkino lietuvių kalbą mokėjęs lenkas katechetas Zacharijas Krosnoveckis. 1630– 1650 m.
Janušavos bažnyčioje pamokslavo lietuviškai kalbantis Žemaičių superintendentas lenkas S.
Tomaševskis, padėjęs parengti „Knyga nobažnystės krikščioniškos“. 1650 m. mirus S.
Tomaševskiui, pamokslus bažnyčioje sakė kunigas Halezijus. Jis lietuviškai kalbėjo prastai, todėl
bažnyčios sesijos sprendimu buvo nušalintas. Lietuvių pamokslininku tapo teologijos bakalauras
Jonas Progulbickis, kurį vietos žmonės vadino „žemaičių pamokslininku“. 1647 m. reformatų
bažnyčioje pamokslavo Teodoras Skrodskis, redagavęs S. B. Chilinskio Biblijos vertimą į lietuvių
kalbą. Garsiu lituanistikos veikėju ir pamokslininku buvo Jonas Božimovskis Vyresnysis. Apie jį
1631 m. reformatų sinodo nutarime paskelbta: Atsižvelgdami į pamaldžių žmonių, gyvenančių apie
Kėdainius, prašymus ir pageidavimus, kurie trokšta, kad evangelikų pamaldos vyktų lietuvių kalba,
taigi atsižvelgdami į jų karštą troškimą, paskiriame iš Slucko alumnato vieną dievobaimingą
jaunuolį Joną Božimovskį, kuris katecheto pareigas Kėdainių bažnyčioje atliks lietuvių kalba,
tačiau su ta sąlyga, kad po dvejų metų katekizacijos būtųpasiųstas tęsti teologinių studijų į užsienį.
XVII a. pabaigoje Kėdainiuose pamokslavo Mikalojus Minvydas, Stanislovas Lipskis
Daugaila, Jonas Svencickis, Karolis Girdvila, superintendentas Samuelis Bitneris. Garsiu lietuvių
pamokslininku buvo škotas Tomas Ramza (Thomas Ramsay). Jis gimė Kėdainiuose, anksti tapo
našlaičiu, augo Kėdainių magistrato pareigūno Jurgio Molisono šeimoje. T. Ramza mokslus baigė
reformatų gimnazijoje, 1693 m. tapo jos rektoriumi. Gimnazijoje lietuviškai mokantiems
jaunuoliams buvo skiriama Martyno Švobos stipendija. 1653 m. ją gavo busimas Biblijos į lietuvių
kalbą vertėjas S. B. Chilinskis.

Lietuviškos raštijos pradininku ir skleidėju buvo Babėnuose (dabar šiaurės vakarinė
Kėdainių miesto dalis) apie 1527–1538 m. gimęs katalikas Mikalojus Daukša. 1570– 1572 m. jis
buvo Krakių klebonu, 1572 m. persikėlė į Varnius ir buvo paskirtas Žemaičių vyskupijos
kanauninku. Varniuose M. Daukšą globojo ir literatūrinę kūrybą žadino Žemaičių vyskupas
Merkelis Giedraitis, Varnių kanauninkas garsus istorikas Motiejus Strijkovskis.
M. Daukša siekė, kad lietuvių kalba taptų oficialia rašto kalba, parengė ispano Jokūbo
Ledesmos “Katekizmo” lenkišką vertimą į lietuvių kalbą. 1595 m. Vilniuje išspausdintas
„Katekizmas“ buvo pirmoji lietuviška knyga, išleista LDK. 1599 m. išleistos lenko Jokūbo Vujeko
„Postilės“ vertimo į lietuvių kalbą prakalboje M. Daukša išaukštino gimtąją kalbą, kreipėsi į
skaitytoją šiais žodžiais: Kurgi, sakau, pasaulyje yra tauta, tokia prasta ir niekinga, kad neturėtų
šių trijų savų ir tarsi įgimtų dalykų: tėvų žemės, papročių ir kalbos.

„Knygos nobažnystės krikščioniškos“ titulinis lapas

Stepono Jaugelio Telegos panegirikos Jonušui Radvilai fragmentas

Reformatų gimnazijoje XVII–XVIII a. telkėsi lietuviškos raštijos puoselėtojai
(nuotrauka Vydo Bečelio)

Šviesioji gimnazija
Gimnazijos pirmtakė buvo keturių klasių mokykla, 1625 m. įsteigta mūriniame name,
stovėjusiame dabartinės rotušės vietoje. Vieno aukšto dviejų galų namą su rūsiu kunigaikštis
Kristupas II Radvila nupirko iš miestiečių Šaflerių už 5 000 auksinų. Pusę namo jis paskyrė klasėms
ir bibliotekai, pusę – pamokslininkui, katechetui, mokytojams ir mokiniams.
Po šešerių metų mokykla tapo Kėdainių licėjumi (lot. Liceum Cajodunense). Jame
buvo keturios klasės, aukščiausia – pirma, o žemiausia – ketvirta. Žemiausioje klasėje buvo
mokoma skaityti ir rašyti, trečioje ir antroje – katekizmo, aritmetikos, lotynų ir lenkų kalbų, o
pirmoje – graikų kalbos, retorikos, logikos, istorijos, aritmetikos. Licėjuje mokėsi įvairių sluoksnių
miesto ir apylinkių reformatų atžalos. Jų mokymusi ir buitimi rūpinosi bendruomenės nariai, kad
„išsimokslinęs jaunimas garbintų dievą ir būtu paguoda žmonėms“. Bendruomenės dėmesys ir
parama licėjui nebuvo bevaisiai. 1647 m. jis išaugo į Šviesiąją gimnaziją (lot. Gymnasium illustre),
svarbiausią aukštesniąją reformatų mokyklą LDK.
1652 m. gimnazija įsikėlė į puošnų dviejų aukštų L formos pastatą Didžiojoje gatvėje.
Jo statybą finansavo kunigaikštis Jonušas Radvila. Pastato fasadų kompozicijoje vyravo vėlyvojo
renesanso ir baroko dekoras, vidinius fasadus puošė renesansinės arkados, virš pietinio korpuso,
stovėjusio prie Didžiosios gatvės, buvo išsikišęs grakštus medinis laikrodžio bokštas. Jo varpas
skelbdavo pamokų pradžią ir pabaigą. Skliautuotame rūsyje veikė dancigiečio Joachimo Jurgio
Retho spaustuvė, greta gimnazijos stovėjo alumnatu vadinamas gimnazistų bendrabutis ir
biblioteka. Pastarosios fondą sudarė apie 3 000 Jonušo Radvilos dovanotų knygų.
Gimnazija buvo lotyniška humanitarinė mokykla, ją baigusieji tapdavo kunigais arba
siekė studijų protestantiškuose Europos universitetuose. Buvo dėstoma logika, etika, matematika,
fizika, istorija, mokoma lotynų, graikų, lenkų, vokiečių, prancūzų, hebrajų, lietuvių kalbų ir
muzikos. Mokymo programa buvo sudaryta pagal pažangiausių to meto Vakarų Europos mokyklų
metodiką, gimnazistai mokėsi iš garsaus XVII a. pedagogo čeko Jano Amoso Komenskio
vadovėlių. Gimnazijoje dėstė garsūs pedagogai ir mokslininkai – Adomas Rasijus, Adomas
Freitagas, Jonas Šidlovskis, Steponas Rudzikas. Dvasininkų pareigas ėjo lietuviškai kalbėję
Žemaitijos kunigai ir vyskupai. Pamokos gimnazijoje vyko lotynų kalba, moksleiviai tarpusavyje
turėjo kalbėti lotyniškai, tačiau paaiškinimus jie privalėjo daryti gimtosiomis kalbomis. Lietuviškai
mokantiems jaunuoliams buvo skiriama Martyno Švobos stipendija. 1653 m. ją gavo būsimas
Biblijos į lietuvių kalbą vertėjas Samuelis Boguslavas Chilinskis. Gimnazijoje telkėsi reformatų
kultūros skleidėjai ir lietuviškos raštijos puoselėtojai: Steponas Jaugelis Telega, Samuelis
Tamošauskas, Jonas Božimovskis. XVII a. viduryje jie parengė svarbiausią lietuvišką reformatų
leidinį „Knyga nobažnystės krikščioniškos“, kurią 1653 m. išspausdino minėtoji Joachimo Jurgio
Rheto spaustuvė.
XVIII a. viduryje Kėdainiuose prasidėjusi kontrreformacija sudrebino gimnaziją:
mokytojai riejosi, mokiniai kėlė kivirčus ir muštynes su katalikais. Šie gimnazistus pravardžiavo
„netikėliais“, o gimnaziją vadino „disidentų mokykla“. Šimtmečio pabaigoje gimnazija sumenko,
tapo keturių klasių mokykla ir 1803 m. buvo perduota Vilniaus universiteto žinion. Vardą ir teises ji
atgavo 1818 m., tapo antra pagal mokymo lygį Lietuvoje po Kražių katalikų gimnazijos. Įsisiūbavus
revoliucinėms nuotaikoms ir gimnazistams užmezgus ryšius su Vilniaus filomatais, 1824 m.
gimnazija caro valdžios paliepimu buvo uždaryta. Formalus uždarymo kaltininkas buvo škotų
kilmės direktoriaus Jono Molisono sūnus Jonas Molisonas. Įsimylėjęs ir atstumtas merginos,
jaunuolis nusprendė nusižudyti. Norėdamas iš gyvenimo išeiti garbingai, jis sumanė pasikėsinti į

didįjį Rusijos kunigaikštį Konstantiną, turėjusį 1824 m. sausį iš Varšuvos per Kėdainius vykti į
Sankt Peterburgą. Sumanymui pritarė artimiausias jo draugas Juozas

Tyras ir keli bendraminčiai. Taip po vienos sausio nakties ant mokyklos sienų, langinių ir tvorų
atsirado sąmokslinio turinio lapelių. Nieko neįtardamas, jaunuolio tėvas apie „piktos dvasios
išklijuotus paskvilius“ pranešė Vilniaus universiteto rektoriui. Žinia nuėjo toliau. Į Kėdainius
atvyko Vilniaus švietimo apygardos kuratorius, filomatų ir filaretų tardymo komisijos pirmininkas
Nikolajus Novosilcevas ir pradėjo griežtą bylą. Sąmokslininkai buvo suimti, tardomi ir nuteisti
mirties bausme. Nuosprendį caras Aleksandras I pakeitė: Molisoną ir Tyrą išsiuntė sunkiesiems
darbams į Nerčinsko kasyklas Sibire, draugus atidavė fortifikacijų darbams
į tolimus imperijos užkampius. Nubaustieji į Lietuvą nebesugrįžo. Gimnazija buvo uždaryta,
gimnazistai ir mokytojai paleisti. 1832 m. gimnazistų bylos atgarsius poemos Vėlinės III dalyje
aprašė Adomas Mickevičius; veikėjui, kurio prototipas yra Molisonas, jis davė Rolisono pavardę.
1842 m. gimnazijos pastate įsikūrė iš miesto rotušės iškelta penkių klasių bajorų
mokykla, ji veikė iki 1863 m. sukilimo. Po sukilimo gimnazijos pastate įsikūrė caro kariuomenės
daliniai. Pastatą kariai rekonstravo, pritaikė jį kareivinėms. Jie užmūrijo pietinio ir rytinio korpusų
renesansines arkadas, pertvarkė patalpas, pakeitė langus, pertinkavo fasadus. Pagrindiniam
pietiniam fasadui prie Didžiosios gatvės jie suteikė klasicistines formas, paaukštino ir lauko
rieduliais išgrindė uždarą vidinį kiemą. Rekonstruotame pastate caro kariai šeimininkavo iki
Pirmojo pasaulinio karo, vėliau čia įsikūrė Lietuvos kariuomenės artileristai. Gimnazistai į mokyklą
įsikėlė 1922 m. rugsėjo 30-ąją. 1925 m. jie paminėjo mokyklos 300 metų sukaktį, o 1937 m.
išsikėlė į naują modernų pastatą prie miesto parko. Sename pastate po Antrojo pasaulinio karo
įsikūrė ir iki 1991 m. vėl šeimininkavo kariai, tik šį kartą – sovietų. Pastariesiems išsikėlus, pastatas
iki 2000 m. stovėjo apleistas. Gimnazistai į restauruotą mokyklą, pavadintą Šviesiąja gimnazija,
sugrįžo 2002 metais.
Rekonstruotos gimnazijos architektūroje suderinti skirtingų epochų stiliai –
renesansas, barokas, klasicizmas ir šiuolaikinė eklektika. Pagrindinį fasadą sudaro tipiškas XIX a.
caro imperijos pakraščio klasicizmas: fasado plokštumą skaido stačiakampiai langai, aukštus
atskiria ir pastogę juosia profiliuoti karnizai, kampus ir pagrindinį įėjimą puošia stačiakampiai
rustai. Tačiau visas pastato tūris yra XVII–XVIII a. būdingos architektūros – jis stačiakampis,
monumentalus, su uždaru vidiniu kiemu. Pastatui santūrumo teikia aukštos ir ramios šoninių fasadų
plokštumos, ritmingai suskaidytos dideliais stačiakampiais langais. Stikline perdanga perdengtas
vidinis uždaras kiemas erdvus, jaukus ir žaismingas. Nuostabą sukelia daili dviejų aukštų
renesansinė arkada, įrengta pietiniame pastato korpuse. Ji yra nepriekaištingo skonio ir darnios
aplinkos, kurioje mokėsi reformatų atžalos, liudininkė. Skliautuotas rūsys, kuriame 1653 m. buvo
išspausdintas vienas svarbiausių reformatų leidinių Lietuvoje „Knyga nobažnystės krikščioniškos“,
pritaikytas gimnazistų klubinei veiklai.

XVIII a. gimnazijos planas

Gimnazijos vakarinis ir šiaurinis korpusai (nuotr. Vydo Bečelio)

Vidinis gimnazijos kiemas (nuotr. Giedriaus Dagio)

„Laikinoji sostinė“
XVII a. viduryje susiklostė įtempti santykiai tarp Abiejų Tautų Respublikos, Maskvos
kunigaikštystės ir Švedijos karalystės. 1654 m. kilęs karas su Maskvos kunigaikštyste, grėsė
valstybės gyvavimui. Valdovas Jonas Kazimieras Vaza neįžvelgęs gresiančio pavojaus,
kariuomenės nedidino. Didžiojo etmono Jonušo Radvilos vadovaujama 8000 kariauna priešintis
300000 Maskvos caro ir Ukrainos kazokų kariuomenei negalėjo.
1655 m. rugpjūčio mėnesį caro kariuomenė užėmė Vilnių, Gardiną ir Kauną. Rusų ir
kazokų kariuomenės artėjo prie Nevėžio. Švedijos karalystė, siekusi nukariauti rytines Baltijos jūros
pakrantes, įsiveržė į Lietuvą ir Lenkiją. 1655 m. rugpjūčio 8 d. švedai užėmė Varšuvą. Karalius
Jonas Kazimieras Vaza pabėgo į užsienį. Spalio mėnesį prie Ujščės (Lenkija) dauguma Lenkijos
vaivadijų prisiekė ištikimybę Švedijos karalystei. Likusi viena, LDK turėjo pasirūpinti savo
išlikimu.
LDK didikai ir katalikų bažnyčios hierarchai ėmė ieškoti išeities iš keblios padėties.
Jie bandė derėtis su rusais, švedais ir pabėgusiu valdovu. LDK didysis etmonas J. Radvila iš visų
blogybių pasirinko mažiausią – ryžosi derėtis su Švedijos karaliumi Karoliu X Gustavu.
Derybos tarp J. Radvilos ir karaliaus pasiuntinių vyko liepos-spalio mėn.
Kėdainiuose. Tuo metu jie tapo LDK politinio gyvenimo centru ir valstybės “laikinąja sostine”.
Derybos su švedais vyko sunkiai. J. Radvila siekė išsiderėti LDK kuo daugiau
savarankiškumo, būti kariuomenės vadu, išsaugoti savo turtus ir paveldimus dvarus. Savo siūlymus
kunigaikštis išdėstė 1655 m. rugpjūčio 17 d. deklaracijoje. Švedijai jis siūlė lygiateisę sąjungą
kovoje prieš Maskvos kunigaikštystę, pareiškė norą susigrąžinti caro užkariautas LDK žemes.
Švedijos karaliaus įpareigotas grafas Magnusas Gabrielis de la Gardie ir Estijos gubernatorius
Bengtas Skytte nesutiko su tokia sutarties formuluote, kadangi Švedija siekė besąlygiško LDK
pasidavimo. J. Radvilos norai švedams buvo per dideli, todėl jie norėjo nušalinti kunigaikštį nuo
vadovavimo kariuomenei ir deryboms. Tam pasitarnavo ir LDK lauko etmono Vincento Korvino
Gosievskio intrigos prieš J. Radvilą bei priešiškai nusiteikę katalikų bažnyčios hierarchai.
1655 m. spalio 20 d. Kėdainių dvare buvo iškilmingai pasirašytas unijos aktas, kuriuo
buvo nutraukta unija su Lenkija ir pasiduota Švedijos karaliaus globai. Iš lietuvių pusės sutartį
pasirašė 1134 bajorai, J. Radvila ir katalikų bažnyčios hierarchai – Žemaičių vyskupas Petras
Parčevskis ir Vilniaus vyskupas Jurgis Bialozoras. Kalbą po unijos pasirašymo pirmasis pasakė J.
Radvila, jam atsakė Estijos gubernatorius Skytte. Luomų vardu kalbėjo Vendeno vaivada Korfas.
Pastarajam nebaigus sakyti kalbos, įlūžo antrojo aukšto salės perdanga ir dauguma susirinkusiųjų
nugarmėjo žemyn. Susirinkusieji šį įvykį palaikė blogu ženklu, unijos pasirašymo iškilmes baigė
iškilmingomis pamaldomis ir giesmėmis reformatų bažnyčioje bei triukšmingomis salvėmis
šventoriuje.
Po unijos pasirašymo, J. Radvila išsiuntė žmoną ir dukrą į Prūsiją, o pats su ištikimos
kariaunos likučiais išvyko į Tikocino pilį Lenkijoje. Ten kunigaikštis susirgo šiltine ir 1655 m.
gruodžio 30 d. mirė. Po mirties, Abiejų Tautų Respublikos seimo sprendimu, J. Radvila buvo
paskelbtas tėvynės išdaviku, jo turtai ir valdos konfiskuoti.
Švedų valdžios uždėti mokesčiai ir duoklės kėlė Žemaitijos gyventojų
nepasitenkinimą bei priešiškumą svetimšaliams. 1656 m. pradžioje sužinoję apie švedų
kariuomenės pralaimėtas kovas Lenkijoje, žemaičiai ėmėsi partizaninės kovos, kuri išaugo į didelį
sukilimą ir švedų išvijimą iš Lietuvos.

Kėdainių unija buvo trumpalaikė ir neteisėta. Jos nepatvirtino Abiejų Tautų
Respublikos valdovas ir seimas. Švedams unija leido kurį laiką įsitvirtinti rytiniame Baltijos
regione, jos pasirašymą aptarinėjo protestantiškų Europos šalių spauda. Unija buvo galimybė
Lietuvai pasukti protestantiškų Europos šalių link ir paraiška savo valstybės reikalus spręsti
savarankiškai. Nepaisant nevienareikšmio Kėdainių unijos vertinimo, jos pasirašymas sustabdė
Abiejų Tautų Respublikos okupaciją ir pratęsė valstybės egzistavimą iki 1795 m.

Švedų kariuomenė prie Kėdainių dvaro rūmų. XIX a. Jozefo Brandto piešinys

LDK pareigūnų parašai 1655 metų spalio 20 d. Kėdainių unijoje

Kontrreformacija
XVII a. pabaigoje išmirus protestantų Radvilų giminės Biržų-Dubingių šakos atstovams,
Kėdainiai atiteko Liudvikos Karolinos Radvilaitės mažametei dukrai Elžbietai Augustai. 1695 m.
Kėdainius ėmė valdyti kunigaikštytės tėvas Neuburgo (Bavarija) kunigaikštis ir Reino pfalcgrafas
katalikas Karolis Pilypas. Jam valdant, Kėdainiuose ėmė kurtis vienuoliai karmelitai ir jėzuitai.
1703 m. karmelitų ordino provinciolas Lenkijoje ir LDK Jonas Angelas Stoinskis kreipėsi
į Karolį Pilypą su prašymu leisti dešiniojo kranto Kėdainiuose įsikurti vienuoliams karmelitams.
Kunigaikštis, ..nors ir nenorėdamas įvedinėti naujovių karų ir sąmyšio laikotarpiu, tačiau vardan
laisvo katalikų tikėjimo praktikavimo ir religinio uolumo, kuriame nuo kūdikystės buvo išauklėtas,
leido karmelitams pasistatyti koplyčią. Prieš kreipdamiesi į miesto savininką, vienuoliai buvo įsigiję
du mūrinius namus: stovėjusįjį Didžiojoje gatvėje jie nusipirko iš miesto gyventojo Stanislovo
Stoinskio, kitą stovėjusį Didžiosios Rinkos pietiniame pakraštyje, – iš škoto pirklio Viljamo
Kuperio.
Vienuolių kūrimasis Kėdainiuose išgąsdino reformatus. Pajutę rimtą pavojų, jie pagalbos
kreipėsi į Sinodą. 1705 m. birželį Sinodas paprašė Prūsijos karaliaus Frydricho I-ojo užtarti
Kėdainių reformatus. Karalius pareiškė savo giminaičiui Karoliui Pilypui didelį susirūpinimą dėl
vienuolių kūrimosi jo valdose, priminė 1627 m. „Taikaus sambūvio sutartį“, draudžiančią
Kėdainiuose steigti vienuolynus. Karaliaus susirūpinimas liko be atsako. 1706 m. birželį jėzuitų
viceprovinciolas padėkojo kunigaikščiui už leidimą vienuoliams kurtis Kėdainiuose. Karalius
pagrasino išvyti iš Prūsijos visus katalikų kunigus ir vienuolius, jeigu nebus sustabdyta karmelitų
vienuolyno statyba Kėdainiuose. Jis kreipėsi į Rusijos carą Petrą 1-ąjį, kurio kariuomenė stovėjo
Livonijoje, kad šis apgintų Kėdainiuose skriaudžiamus reformatus. Karolis Pilypas pakluso
karaliaus reikalavimui ir koplyčios statybą sustabdė. Kivirčui aprimus, 1709 m. vienuoliai statybą
atnaujino ir koplyčią pabaigė statyti 1710 m. 1713 m. lapkričio 8 d. Žemaičių vyskupas J. M.
Zgierskis patvirtinęs karmelitų bažnyčios ir vienuolyno fundaciją, įteisino parapiją dešiniojo kranto
Kėdainiuose ir ją priskyrė Žemaičių vyskupijai.
Naujos parapijos įkūrimas papyktino Šv. Jurgio bažnyčios parapijiečius, kadangi jų parapija
priklausė Vilniaus vyskupijai. Šv. Jurgio bažnyčios klebonas M. Petrusevičius Karolį Pilypą ir
karmelitų vienuolius padavė į teismą. Kunigas skunde teigė, kad karmelitai neturi teisės teikti
sakramentų ir atlikinėti pastoracinio darbo. Svariu kunigo argumentu buvo 1627 metų rugpjūčio 30
d. Kristupo II Radvilos ir Vilniaus vyskupo Eustachijaus Valavičiaus pasirašyta „Taikaus sambūvio
sutartis“. Kunigo skunde vienuoliai karmelitai buvo apkaltinti parapijos ir miesto gyventojų žemių
užgrobimu. Tačiau teismas konstatavo, jog karmelitai dešiniajame Nevėžio krante įsikūrė teisėtai ir
Šv. Jurgio bažnyčios valdų nepažeidė.
1727 metų liepos 18 d. Kėdainių savininkai Elžbieta Augusta Radvilaitė ir jos vyras
kunigaikštis Juozapas Karolis de Zulcbachas padavė vienuolius karmelitus į teismą, apkaltinę
juos miestiečių žemių užgrobimu. Kai kurie gyventojai testamentuose savo sklypus ir pastatus
buvo užrašę karmelitams. Šie, be miesto savininkų žinios, dovanotą turtą priskyrė savo valdai.
Miestas ir savininkai neteko dalies pelno, kadangi už bažnyčių ir vienuolynų nuosavybę
mokesčių mokėti nereikėjo. Tai žeidė ir miesto gyventojus, kadangi jiems teko didesnė mokesčių
našta. Teisme buvo pasiektas kompromisas: karmelitai prisipažino neteisėtai užvaldę sklypus ir
juos sugrąžino miestui, o miesto savininkai nebereikalavo iš vienuolių mokėti baudų. Sugrąžintas
valdas pardavus, savininkams buvo atlyginta už padarytą žalą.

1731 m. Kėdainių savininkui tapus katalikui Jeronimui Florijonui Radvilai, karmelitai
anksčiau užgrobtas valdas atgavo ir vienuolyno teritoriją išplėtė. 1766 m. jie vienuolyno
teritorijoje surentė medinę bažnyčią ir ją pašventimo Švč. Mergelės Marijos Aukojimo vardu.
XVIII a. pradžioje Kėdainiuose pradėjo lankytis jėzuitai. 1725 m. Kauno jėzuitų kolegijos
ministras P. Volminskis suteikė Kėdainių burmistrui M. Kveravičiui trims metams paskolą ir gavo
teisę naudotis keliais Pilies gatvėje stovėjusiais namais. Burmistrui kolegijos ministras pažadėjo,
kad jėzuitai Kėdainiuose koplyčios ir bažnyčios nestatys. 1747 m. misijoje dirbo du jėzuitų kunigai
misionieriai, kurie priklausė Kauno vienuolyno rezidencijai. Vienuoliai teikė religinius
patarnavimus miesto ir apylinkių gyventojams, padėjo sielovadoje Šv. Jurgio parapijos kunigams ir
karmelitų vienuoliams. Misija buvo įsikūrusi mūriniame name Pilies gatvėje, greta mūrinio
karmelitų vienuolyno. Dar vienas namas, priklausęs jėzuitams, stovėjo Didžiosios Rinkos
šiauriniame pakraštyje. Šį namą, vadinama „stiklių namu“, jėzuitai nuomojo prekybininkams.
Mieste nuolat gyvendavo du, o kartais, tik vienas jėzuitas. Per 50 jėzuitų veiklos metų Kėdainiuose
žinomos tik dvylikos vienuolių pavardės. Kai kurie vadovavo misijoms Apytalaukio bažnyčioje,
sakydavo pamokslus lietuvių ir lenkų kalbomis Šv. Jurgio bažnyčioje.
1773 m. paskelbus popiežiaus Klemenso XIV raštą dėl jėzuitų ordino veiklos sustabdymo,
jėzuitų misija Kėdainiuose buvo baigta.
Karmelitų vienuolynas ypatingų turtų neturėjo. Jame gyvenę trys šeši vienuoliai,
nepaisydami sunkios materialinės padėties, dirbo pastoracinį darbą, šelpė ir globojo vargšus, mokė
vaikus, leido prie bažnyčios prisiglausti dviem labdaringoms Švč. Mergelės Marijos Škaplierinės ir
Šv. Juozapo brolijoms; dėl šių brolijų veiklos Kėdainių krašte išplito Švč. Mergelės Marijos ir šv.
Juozapo kultai bei paprotys vieną šeimos atžalą būtinai pakrikštyti Juozapo vardu.
Vienuoliai nebuvo abejingi Tėvynės laisvės siekiams, rėmė 1794 m. Tado Kosčiuškos ir
1830–1831 m. sukilimus prieš carizmą. Už pastarojo rėmimą 1832 m. liepos 17 d. caro Nikolajaus
I-ojo įsakymu vienuolynas buvo uždarytas, parapija prijungta prie Josvainių parapijos, bažnyčia
perkrikštyta ir pavadinta Šv. Juozapo vardu. 1842 m. apleistame vienuolyne įsikūrė caro
kariuomenės kavalerijos dalinys. Kariai pastatą rekonstravo, pritaikė jį kareivinėms: paaukštino
vidurinį vienuolyno korpusą, pažemino galinių korpusų stogus, fasadams suteikė klasicistines
formas. Greta rytinio vienuolyno korpuso jie išmūrijo trijų aukštų ligoninę, vadinama lazaretu,
kieme pastatė mūrines arklides ir arsenalą. Rekonstruotame vienuolyno pastate kariai šeimininkavo
iki Pirmojo pasaulinio karo. 1918 m. atkūrus Lietuvos Nepriklausomybę, pastatas atiteko
lietuviškos kariuomenės artileristams. Bažnyčia buvo perduota Šv. Jurgio parapijos žinion. Iki
Antrojo pasaulinio karo bažnyčioje meldėsi kariai ir miesto mokyklų mokiniai.
Pirmaisiais pokario okupacijos dešimtmečiais bažnyčia, nepaisant sovietų draudimų ir
persekiojimų, buvo populiari ir gausiai lankoma. Tačiau jos neaplenkė 1962 m. Lietuvoje prasidėjęs
kulto pastatų uždarymo vajus: 1963 m. bažnyčia buvo uždaryta ir paversta sandėliu, vienuolyno
patalpose įsikūrė Elektros aparatūros gamyklos cechai. Tik per laimingą atsitiktinumą bažnyčios
interjeras nebuvo paliestas, nesunaikintos ir vienuolyno erdvės. Tikintieji šventovę susigrąžino 1991
metais. Restauruotame vienuolyno pastate 2000 m. įsikūrė Kėdainių krašto muziejus.

Šv. Juozapo bažnyčia – katalikų įsigalėjimo dešiniajame Nevėžio krante simbolis
(nuotrauka Vydo Bečelio)

Šv. Juozapo bažnyčios interjeras 2010 m. (nuotr. Vydo Bečelio)
Altorių titulai, skelbiantys katalikams būdingą Švč. Marijos Mergelės ir šventųjų kultą, tarsi tęsė
teologinį disputą su protestantais, kilusį Kėdainiuose XVI a. viduryje

Savivaldos praradimas
1775 m. LDK mokesčių nuostatuose visi šalies magdeburginiai miestai buvo suskirstyti į tris
kategorijas. Pirmai kategorijai priklausė Vilnius ir Kaunas, antrai – Raseiniai ir Kėdainiai, trečiai –
kiti miestai ir miesteliai. 1776 m. Abiejų Tautų Respublikos Seimo nutarimu nedideliuose agrarinio
pobūdžio miesteliuose savivaldos teisė buvo panaikinta. Tokių miestelių buvo per 150. Privačiuose
magdeburginiuose miestuose seimo nutarimas galėjo būti taikomas pagal jų savininkų norą. Radvilų
valia Kėdainiai savivaldą išsaugojo.
XVIII a. pabaigoje Abiejų Tautų Respublika buvo carinės Rusijos įtakoje. Troškimas
atsispirti Rusijai ir plintančios Apšvietos epochos idėjos vertė Lietuvos ir Lenkijos visuomenę
imtis reformų. Jomis bandyta stiprinti valstybę, siekta panaikinti “bajoriškosios demokratijos”
santvarką, kuri neatitiko Apšvietos epochos ekonominių politinių ir humanistinių siekių. Svarbiu
tokių siekių išbandymu buvo 1791 m. gegužės 3 d. Lenkijos ir Lietuvos seimo konstitucijos
paskelbimas. Konstitucija numatė dideles ekonomines ir socialines reformas. Jos naujove buvo
didelių teisių suteikimas miestams ir miestiečių luomo įsteigimas. Miesto gyventojams pirmą
kartą Lietuvos ir Lenkijos istorijoje norėta suteikti lygias teises su bajorais. Pagal konstituciją,
miestiečiai turėjo teisę laisvai pirkti žemę, užimti aukštas dvasininkų pareigas, gauti valstybines
tarnybas, būti karininkais. Miestiečiams buvo suteikta teisė rinkti savo atstovus į seimą, tačiau
sprendžiamąjį balsą jie turėjo tik miestų ir prekybos klausimais. Visais kitais klausimais
miestiečių atstovai turėjo tik patariamąjį balsą, todėl skirtumai tarp bajorų ir miestiečių luomų
konstitucijoje buvo palikti. Šiuos skirtumus buvo bandyta suvienodinti įstatymu, kuris numatė
miestiečiams galimybę gauti bajorų teises, o bajorai galėjo stoti į miestiečių luomą. 1791 m.
gegužės 3 d. konstitucija Lietuvos ir Lenkijos miestiečius priartino prie pilietinės visuomenės,
todėl jie entuziastingai sutiko naująją konstituciją ir masiškai davė jai priesaikas.
Konstitucijos nuostatos ir bręstančios reformos nepatiko privačių miestų savininkams.
Mažamečio Kėdainių savininko Dominyko Jeronimo Radvilos globėjas, Vilniaus kaštelionas
Motiejus Radvila, nenorėjo pripažinti konstitucijos patvirtinto 1791 m. balandžio 18 d. Miestų
įstatymo, numačiusio miestiečių valdomą žemę perduoti jų nuosavybei. Kėdainių miestiečiai
nepaisė savininko ir bandė vadovautis priimta konstitucija. Jie džiugiai sutiko žinią apie 1792 m.
sausio 19 d. miestui suteiktą Magdeburgo teisių atnaujinimo privilegiją. Kai kurie miesto savininko
ir miestiečių interesai sutapo. 1777 ir 1780 m. Kėdainių gyventojai prašė Karolio II Stanislovo
Radvilos neleisti, kad gyvenamieji namai ir sklypai taptų dvasininkų ar bajorų, neprisidedančių prie
miesto rinkliavų, nuosavybe.
Gegužės 3-ios konstitucijos paskelbimas sukėlė didelį carinės Rusijos nepasitekinimą.
1792 ir1793 m. vyko Abiejų Tautų Respublikos ir Rusijos karas, kuris baigėsi Rusijos pergale ir
antruoju Respublikos padalijimu (pirmasis padalijimas įvyko 1772 m.). Krašte pradėjo
šeimininkauti carinės Rusijos kariuomenė.
1793 m. gegužės pradžioje per Kėdainius keliavęs vokietis mokytojas Frydrichas Šulcas
rašė: Miestas iš tolo atrodo gana tvarkingas, turi kelias bažnyčias ir keletą bokštų.
Suskaičiavau jame ne daugiau kaip tris ar keturis mūrinius namus, o kiti lietuvišku įpročiu,
mediniai. Čia sutikau pirmuosius rusus husarus, kurių įdegę veidai ir padėvėti mundurai rodė,
kad neseniai pasibaigęs karas…Čia jau radau tvarką, nes, įvažiuodamas į miestą ir iš jo
išvažiuodamas, turėjau pasakyti savo pavardę. Maistas ir pašaras, kaip jau skundėsi anksčiau

keliavusieji, nepaprastai brangus ir sunkiai gaunamas. Kėdainiuose yra maždaug 450 namų ir apie
5000 gyventojų…
1794 m. pavasarį Respublikoje prasidėjo Tado Kosčiuškos vadovaujamas sukilimas prieš
carinę okupaciją. Sukilėliai balandžio mėnesį išvadavo Vilnių. Jie rotušės aikštėje paskelbė
Lietuvos sukilimo aktą, kuriuo buvo sudaryta sukilėlių vyriausybė – Lietuvos Tautinė
Aukščiausioji Taryba. Ji paskelbė atsišaukimą, kuriuo pakvietė prie sukilimo prisijungti visus
Lietuvos pavietus ir vaivadijas.
1794 m. gegužės 19 d. Kėdainių karmelitų vienuolyno bažnyčioje susirinkę Kėdainių
magistrato pareigūnai, įvairių religinių konfesijų vyresnieji ir paprasti parapijiečiai pritarė sukilėlių
vyriausybės kreipimuisi gelbėti Tėvynę. Jie prisiekė paaukoti šiam kilniam tikslui visus turtus ir
gyvybę. Susirinkusieji nutarė vykdyti visus sukilėlių Tarybos nurodymus. Priesaiką pasirašė
Kėdainių vaitas Juozapas Valentinavičius, burmistras Juozapas Ciolkevičius, eksburmistras Jonas
Farenholcas, magistrato nariai Efromas Kumerau, Jurgis Dambrovskis, Jurgis Gulbinas, Mykolas
Ruševskis, Jonas Renharttas, magistrato suolininkai Mykolas Vabzdovskis, Jurgis Valentinavičius,
Bartolomiejus Bačinovskis, Juozapas Kupčinskis, magistrato teisėjas Jonas Bortkevičius,
raštininkas Benediktas Rudelevičius, karališkosios pašto stoties sekretorius Jokūbas Jasulovičius,
Žemaitijos reformatų distrikto superintendentas kunigas Jonas Dijakevičius, liuteronų parapijos
klebonas kunigas Jonas Frydrichas Halffus, Kėdainių reformatų gimnazijos profesoriai Jonas
Molisonas ir Aleksandras Kviecinskis, vaistininkas Danielius Farenholcas ir dar 187 miestiečiai.
Teigiama, kad norėdami paremti Tado Kosčiuskos sukilimą, evangelikai reformatai kulkoms lieti
padovanojo dviejų kunigaikščių Radvilų šeimos mauzoliejuje palaidotų vaikų Jurgio ir Mikalojaus
sarkofagų alavinius dangčius. Tačiau šis Kėdainių miestiečių patriotizmo ir pilietiškumo aktas
Tėvynės neišgelbėjo. 1794 m. lapkritį sukilimas buvo numalšintas, o 1795 m. spalio 24 d. Rusijai,
Prūsijai ir Austrijai-Vengrijai trečią kartą pasidalijus Abiejų Tautų Respubliką, ji neteko
valstybingumo.
1795 m. gegužės 18 d. carinės Rusijos okupacinės kariuomenės generolas A. Tormasovas
pranešė, kad sustabdo Kėdainių magistrato veiklą, visus miesto tvarkymo reikalus perduoda
mažamečio savininko Dominyko Jeronimo Radvilos globėjui Mykolui Jeronimui Radvilai.
Pastarasis pakluso carinės valdžios reikalavimui ir, atsiliepęs į miestiečių skundus apie magistrate
viešpatavusią netvarką, panaikino Kėdainių magistratą. Kunigaikštis paskyrė teisėją, raštininką ir
asesorių, kurie turėjo spręsti visų tautybių ir konfesijų gyventojų bylas. Taip, 205-rius metus išbuvę
magdeburginiu miestu, Kėdainiai tapo carinės Rusijos imperijos provincijos miesteliu, rusiškai
vadinamu „Miestečko Keidany“ (miestelis Kėdainiai).

1731 m. gegužės 3-osios konstitucijos titulinis lapas

Mykolas Jeronimas Radvila, panaikinęs Kėdainių savivaldą 1795 m.

Carinės periferijos miestelis
Kėdainių gyventojai nesitaikstė su savivaldos praradimu. Jie raštu kreipėsi į pilnametystės
sulaukusį miesto savininką Dominyką Jeronimą Radvilą su prašymu atkurti savivaldą. Atsižvelgęs į
miestiečių prašymą, 1805 m. liepos 31 d. kunigaikštis patvirtino Kėdainių miestui jo protėvių
dovanotas žemes, įpareigojo miestiečius lėšomis bei darbu prisidėti prie miesto tvarkymo.
Kėdainiams kunigaikštis suteikė teisę išsirinkti 5 asmenis, kurie turėjo vykdyti administracijos
funkcijas: prižiūrėti viešųjų pastatų statybą, tiltų, užtvankų, gatvių, kelių tvarkymą ir taisymą,
rūpintis gaisrų prevencija. Miesto rotušės remonto užbaigimui kunigaikštis patvirtino anksčiau
paskirtas pajamas iš buvusių jėzuitų valdų. Rotušės pastatą su parduotuvėmis ir visomis pajamomis
miesto savininkas pasiliko savo nuosavybėje, o miesto pareigūnus įpareigojo prižiūrėti, kad rotušės
pastatas nebūtų griaunamas.
Kunigaikščio nuostatais Kėdainiuose iš dalies buvo atkurta savivalda. Per jo valdymą
Kėdainiai buvo vadinami grafyste, kurią nuomojo Starodubo pavieto seniūnas J. Straševičius.
Augti Kėdainiai pradėjo XIX a. pradžioje. 1811 m. juose buvo 336 namai ir apie 2700
gyventojų, 1818 m. – 361 namas ir 2900 gyventojų.
1812 m. birželio 24 d. kilus Rusijos ir Prancūzijos karui, Kėdainiuose apsistojo carinės
kariuomenės I-sis korpusas, vadovaujamas generolo P. Vitgenšteino. Rusų karių korpusui
pasitraukus, Kėdainius užėmė Napoleono kariuomenės dalinys. Prancūzai plėšė namus, reikalavo
maisto ir pašaro, reformatų bažnyčioje jie įrengė arklių surinkimo punktą. 1813 m. žuvus
Napoleono kariuomenėje kariavusiam Dominykui Jeronimui Radvilai, baigėsi Radvilų giminės
viešpatavimas Kėdainiuose. Miesto savininku tapo grafas Stanislovas Hutenas-Čapskis.
Pasipriešinimas carinei valdžiai vyko, kuriant slaptas ir pusiau slaptas organizacijas: masonų
ložes, šubravcų, filomatų ir filaretų draugijas. Išsivaduojamosios kovos prieš carizmą apraiškų būta
ir Kėdainių gimnazijoje, kurioje veikė slapta moksleivių organizacija „Juodieji broliai”. 1824 m.
pradžioje ant gimnazijos sienų ir namų fasadų buvo išklijuoti lapeliai su eilėmis, kurios kvietė
nužudyti caro giminaitį didįjį kunigaikštį Konstantiną. Šis iš atostogų per Kėdainius turėjo važiuoti į
Sankt Peterburgą. Caro žandarai suėmė penkis gimnazistus ir eilių autorių septyniolikmetį
gimnazijos rektoriaus škoto Jono Molisono sūnų Joną Molisoną. Karo lauko teismas jaunuoliui
skyrė mirties bausmę, tačiau ji buvo pakeista į katorgą Sibire. Po šių įvykių 1824 m. kovo 1 d.
gimnazija buvo uždaryta.
1830 m. Prancūzijos revoliucija pažadino lenkų ir lietuvių išsivaduojamąją kovą prieš
carizmą. Sukilimas Lenkijoje prasidėjo lapkričio mėnesį, o 1831 m. sausio mėnesį jis persimetė ir
į Lietuvą. Sausio pabaigoje Vilniuje buvo įkurtas Vyriausiasis sukilimo komitetas. Sukilimo tikslas
buvo išvaduoti Lietuvą ir Lenkiją iš carinės Rusijos jungo ir atkurti buvusią Abiejų Tautų
Respubliką. 1831 m. kovą-birželį sukilėliams pavyko išlaisvinti beveik visą Lietuvą, tačiau birželio
pabaigoje sukilimą caro valdžia ėmė slopinti. 1831 m. kovo 29 d. iš Dotnuvos atvykusios didelės
raitų ir pėsčiųjų sukilėlių jėgos, vadovaujamos dotnuvio Gasparo Bagdonavičiaus, puolė Kėdainius.
Rusų kariuomenė bandė įsitvirtinti kairiajame Nevėžio krante ir neleisti sukilėliams persikelti per
upę. Sukilėliai per Nevėžį persikėlė plonu ledu, apsupo besitraukiančius caro kareivius ir juos
išstūmė iš miesto. Per susirėmimą buvo nukautas vienas dragūnas, o du sukilėliai sužeisti.
Balandžio viduryje sukilėlius Kėdainiuose telkė Kauno pavieto bajoras Mauricijus Prozoras. Jo
dalinį sudarė 100 šaulių, 100 dalgininkų ir 80 raitelių.

1831 m. birželio 8 d. Kėdainius užėmė sukilėlių kariuomenės Lietuvoje vadas generolas
Antanas Gelgaudas. Iš aplinkinių pavietų susirinko apie 3000 sukilėlių. Stanislovo Huteno-Čapskio
dvare jie įkūrė štabą ir surengė slaptą sukilėlių karinės tarybos posėdį. Liepos pradžioje

mieste ėmė siausti choleros epidemija. Vengdamas maro ir caro kariuomenės apsupimo, A.
Gelgaudas liepos 4 d. pasitraukė į Ariogalą. Liepos 5 d. Kėdainius užėmė caro kariuomenė.
1832 m. caro valdžios nurodymu Kėdainiuose buvo panaikintas karmelitų vienuolynas,
vienuolių turtas konfiskuotas. Vienuolyno parapija buvo prijungta prie Josvainių parapijos,
vienuolyno pastatai ir Šv. Juozapo vardu pašventinta bažnyčia perduota kunigui Benediktui
Putramentui. 1842 m. karmelitų vienuolyno pastatai buvo perstatyti, juose įsikūrė caro kariuomenės
husarų dalinys. 1844 m. caro valdžia panaikino žydų kahala. Žydams leista įsteigti sinagogos
valdybą, kuri turėjo rūpintis tikybos reikalais ir labdara. 1835 m. penkių klasių bajorų mokykloje
įvestas dėstymas rusų kalba.
1830–1831 m. nepavykęs sukilimas ir caro valdžios represijos nenuslopino Lietuvos ir
Lenkijos išsivadavimo sąjūdžio. Bajorija ir inteligentija siekė išsivaduoti iš carinės Rusijos, žmones
nuvylė baudžiavos panaikinimo 1861 m. nuostatos. Politinė ir socialinė įtampa išaugo į 1863 m.
sukilimą, kuris apėmė Lenkiją, Lietuvą ir Baltarusiją.
Kėdainių apylinkėse sukilėliams vadovavo Paberžės kunigas Antanas Mackevičius ir
Ignacogrado (dabar Šlaitkalnis) dvarininkas Jokūbas Geištoras. 1864 m. pradžioje caro kariuomenė
palaužė sukilėlių pasipriešinimą. Sukilimo pasekmės buvo sunkios. Lietuvoje buvo uždaromos
mokyklos, draudžiama spauda ir mokymas lietuvių kalba, statomos stačiatikių cerkvės, didinami
mokesčiai, konfiskuojami dvarai, tremiami žmonės, ištuštėjusiuose kaimuose apgyvendinami rusų
kolonistai. Kėdainių gimnazijos pastatuose įsikūrė carinės kariuomenės artilerijos dalinys, 15
tūkstančių knygų biblioteka išvežta į Kauno gimnaziją ir Vilniaus realinę mokyklą. Miesto
savininko Marijono Huteno-Čapskio dvaro sodyba 1866 m. perduota rusų generolui Eduardui
Francui fon Totlebenui.
1871 m. dvaro rūmus generolas rekonstravo, išplėtė parką, pastatė rytietiško stiliaus
namelių, senovės graikų ir romėnų dievų bei deivių skulptūrų. Šiaurinėje parko dalyje, Krymo ir
Balkanų karams atminti, jis išmūrijo dailų minaretą. Dvaro rūmus ir jų aplinką 1899 m. vaizdžiai
aprašė Kėdainių gimnazijos mokytojas Ija Ptaškinas: Stebuklingi, didingi Totlebeno rūmai
patraukia ne tik naujai atvykusį žmogų, bet ir nuolatinį gyventoją. Negalima atsižiūrėti, bežiūrint į
glostančią žvilgsnį žalumų jūrą, besirangančius takus ir takelius, tyrą, kvapnų orą. Šen ten išsimėtę
eglynėliai ir beržynėliai, vaizdingi šlaitai, slėniai, plačios suaugę alėjos, kuriose pristatyta pailsėti
suolų, daugybė įvairių vaizdų ir paviljonų, vaizduojančių įvairius turkų, rumunų ir bulgarų
namelius, kurie savo stiliaus bruožais sukelia mintis apie Balkanų slavus, kuriuos išlaisvinti nuo
persekiotojų nemaža yra padėjęs Sevastopolio ir Plevnos karžygys Totlebenas. Beveik visa graikų ir
romėnų mitologija pavaizduota šitose stebuklingose alėjose: tai šen, tai ten baltuoja statulos,
vaizduojančios įvairius dievus ir deives, kurios sudaro fantastišką reginį, ypatingai gražiomis
mėnesienomis. Pavasarį visas puikusis parkas su gražiausiais rūmais tarytum žiūrėte žiūri į
tvenkinio vandenį, kad pamatytų lyg veidrody savo puikų atvaizdą. Didžiuliai slėniai, salelės,
sujungtos tilteliais, dirbtiniai kriokliai, terasos, gulbių pulkas, puikūs fontanai teikia visam vaizdui
neaprašomo, pasakiško grožio. Čia užtvenkta upelė sudaro nemažą tvenkinį. Jo vandenys tarytum
vainiku apjuosti medžiais, krūmais ir aukšta žole. Iš vandens švytuoja meldai ir nendrės su žiedų
viršūnėlėmis. Žilvičiai svyruokliai stovi nuleidę šakas ir lyg ašaras beria vandenin. Čia pat stovi
arkos griuvėsiai ir atsispindi tvenkiny. Daugelis mačiusių Kėdainių parką tvirtina, kad jis beveik
toks ir tesąs visame šiaurės vakarų krašte ir galįs drąsiai lenktyniauti su žinomu grafo Paškevičiaus
Gomelio parku ir net su Lazienkų parku Varšuvoje. Aplink parką eina graži korėto mūro tvora. Yra
ir minareto bokštas, o jo viršūnėj švyti pusmėnulis. Jis yra gan aukštas. Į jį įsirangęs manai, kad
štai ši einanti į debesis kolona ims ir išsities visu savo ilgiu žemėje.

Miesto ekonomiką pagyvino 1871 m. per šiaurinį miesto pakraštį nutiestas LiepojosRonmų geležinkelis, sujungęs Kėdainius su Vilniumi, Šiauliais, Ryga, Liepoja, Sankt Peterburgu,
Maskva, Baltarusijos ir Ukrainos miestais. Mieste įsisteigė odų ir kartono fabrikai, porą malūnų,
plytinė, pieninė, karietų ir fortepijonų dirbtuvės. Vokiečio Miulerio odų fabrike dirbo 30
darbininkų. Jų išdirbamos odos buvo paklausios Vilniuje, Varšuvoje, Karaliaučiuje. Žydo Bavilskio
plytų fabrike dirbę 15 darbininkų per metus pagamindavo 200 tūkstančių plytų. E. Totlebeno
kartono fabrike Pelėdnagiuose dirbo 12 darbininkų, metinė apyvarta siekė 7000 rublių, gaminiai
buvo gabenami į Vilnių, Varšuvą, Charkovą.
XIX a. pabaigoje Kėdainiuose gyveno 6113 žmonių, stovėjo 606 mediniai ir 68 mūriniai
namai, veikė 50 įvairių dirbtuvių, 140 krautuvių, dirbo 284 amatininkai: batsiuvių buvo 85, siuvėjų
– 45, dailidžių – 22, mūrininkų – 17, kalvių – 8, kepurininkų – 8, kepėjų – 35, auksakalių
– 5, knygrišių – 4. Klestėjo vytelių pynėjai, kadangi pigi žaliava augo Nevėžio, Obelies ir Smilgos
upelių pakrantėse. Pintų vytelių krepšiai buvo pageidaujami Kaune, Vilniuje, Panevėžyje,
Šiauliuose, Liepojoje.
Pirmadieniais ir ketvirtadieniais Kėdainiuose vykdavo dideli turgus. Garsūs buvo
pirmadieniniai arklių turgus, per kuriuos būdavo parduodama apie 1500 arklių. Už vieną arklį
prekeiviai mokėjo 20–50 rublių. Arkliai vagonais buvo vežami į Prūsiją ir Kuršą.
XIX a. pabaigoje suklestėjo vietos sodininkai ir daržininkai. Pirkti vaisių į Kėdainius
atvykdavo pirkliai iš Sankt Peterburgo, Maskvos, Rygos, Liepojos. 1897 m. iš geležinkelio stoties į
šiuos miestus buvo išvežta 30 vagonų obuolių ir 5 vagonai kriaušių. Obuoliai Kėdainiuose kainavo
50–60 kapeikų už pūdą (16 kg), o sostinėje Sankt Peterburge jie kainavo pusantro rublio ir daugiau.
Prekyba vaisiais per metus duodavo miestui per 30 tūkstančių rublių pajamų. Kėdainius garsino
žydai daržininkai, auginę pomidorus ir agurkus. Jų 1897 m. į Liepoją buvo išvežta 10 vagonų.
Mieste gyveno 10 žvejų. Žuvies Nevėžyje, dėl pastatytų užtvankų ir vandens malūnų,
nebuvo gausu, todėl ji buvo brangi. Vienas svaras (409 gramai) žuvies kainavo 20–25 kapeikas.
1886 m. Pilies gatvėje pradėjo veikti dviejų aukštų mūrinė ligoninė, kurią įkūrė E. Totlebeno
žmona Viktorija Elžbieta Totleben. Ligoninė buvo gerai aprūpinta medikamentais ir įvairiais
instrumentais. Vienas ligoninės aukštas buvo skirtas užkrečiamomis ligomis sergantiems ligoniams,
chirurginiame skyriuje 1897 m buvo atliktos 1444 operacijos.
Ambulatorinių ligonių ligoninėje buvo apie 4000, stacionarinių – apie 120. 1900 m. velioniui vyrui
atminti, grafienė Stoties (dabar J. Basanavičiaus) gatvėje pastatė raudonų plytų mūro E. Totlebeno
vardo kaimo ligoninę.
1886 m. Viktorija Elžbieta Totleben Kėdainių miestą atskyrė nuo dvaro. Miesto
gyventojams dvarui nebereikėjo mokėti mokesčių už žemę, jie tapo pilnateisiai savo žemės
savininkais. Miestas ėmė tvarkytis savarankiškai.
XIX a. pabaigoje Lietuvoje kilusiam tautiniam atgimimui, vietos žmonės buvo abejingi.
1895 m. „Varpo“ pirmajame numeryje „Širšės“ slapyvardžiu pasirašiusi liaudies švietėja Jadvyga
Juškytė iš Pernaravos apie to meto Kėdainius rašė: Liūdna sakyti, kad aplink
Kėdainius tautiško krutėjimo visai negalima matyti. Visi laiko save per lenkus. Daktarai yra 4, ir tik
po kelis žodžius temoka lietuviškai; jie sako, kad jiems gana to, nors žinau, kad aplinkiniuose
kaimuose žmonės kalba lietuviškai. Bažnyčioje medinėje, kaip pernai kunigas pradėjo sakyti
pamokslą lietuviškai, miesteliečiai išėjo iš bažnyčios. Pastebėjau, kad kur tik žmonės pametė
lietuvišką kalbą, ten ir doros tarp jų maža atrasi. Dėl to Kėdainiuose vagysčių kur kas daugiau yra,
negu kituose miesteliuose. 1897 m. Tilžėje leidžiamo „Tėvynės Sargo“ 7-jame numeryje kunigas
Pranciškus Gaigalas, pasirašęs slapyvardžiu „Embė“, apie Kėdainius parašė tokius žodžius:
Gyvenimas Kėdainiuose plačia vaga plaukė, virte virė [...]. O kokia

dabar atmaina! Dabar dirbamas popo laukas, kur stovėjo Radzivilo dvaras [...]. Buvo tada
lietuviškas knygynas, o dabar susiderėjęs visuose Kėdainiuose nerasi lietuviškos knygos. Vėlesniais
laikais buvo čia karmelitų mūro klioštorius – dabar kareivių kazarma. Buvo gimnazija – dabar
mūruose gyvena apicieriai. Iš senovės Kėdainių nieko nebeliko [...]. Gyventojų Kėdainių daugumas
žydai. Katalikai prasigėrę lindi prikvėpusiose gryčiose […]. Negaliu užtylėti
nepagarbinęsobrusienijos misionierių, gyvenančių Kėdainiuose. Pirmutinis žinomas popas Antonij
Lichačevski. Senai jis Kėdainiuose gyvena, bus jau 30 metų. Didelis tai šnipukas, patys gudai, kur
geresni, jo neapkenčia už donosus. Popas po savo valdžia turi cerkvinę mokyklą Lipliūnuose [...].
Nelaimei į tą mokyklą kasmet eina po vieną, po du katalikų vaikai. Tuos vaikus ant metinio
egzamino popas egzaminuoja iš tikėjimo ir jų pavardes perkreipia maskoliškai. Iš Grigaičio padaro
Grigaitev...“

Kėdainių panorama XIX a. pradžioje

Eduardo Franco Totlebeno dvaro rūmai 1875 m. Napoleono Ordos piešinys

Kėdainių geležinkelio stotis 1908 m. (nuotr. Mejerio Joffės)

Turgus Didžiojoje Rinkoje 1910 m. (nuotr. Mejerio Joffės)

Apskrities centras
Per 1914–1918 m. Pirmąjį pasaulinį karą ekonominis ir visuomeninis gyvenimas
Kėdainiuose apmirė. Patys Kėdainiai lyg išmirę: krautuvių ir gyvenamų namų durys uždarytos,
gatvės, ypač turgavietė, žole apžėlę. Retai sutiksi gatvėje žmogų, jei ir sutiksi – dažniausia vokiečių
kareivį, ar kariškoj uniformoj valdininką. Vietos gyventojas, kuris ir buvo užsilikęs, vokiečių
įbaugintas, nemėgo rodytis gatvėje. Temstant, visų uždaromos langinės, rakinamos durys. Vakarais
nepamatysi lange ar gatvėje šviesos, neišgirsi žmogaus žingsnio ar vežimo dundėjimo. Tarsi tai ne
miestelis, o kapinės: kapinių tyla, rimtis, nejauku, liūdna... 1918 m.rašė kėdainietis gydytojas
Juozas Jarašius.
1918 m. vasario 19 d. Lietuvą paskelbus nepriklausomą valstybę, šalyje šeimininkavo
kaizerinės Vokietijos kariuomenė. Kurti valstybės pagrindus pradėta 1918 m. rudenį, vokiečiams
pralaimėjus Pirmąjį pasaulinį karą ir jiems pasitraukus iš Lietuvos. Tų metų lapkričio 11 d.
patvirtinus vyriausybę ir šalies administracinę sandarą, Kėdainiai tapo apskrities centru. Laikinuoju
apskrities viršininku, Lietuvos Valstybės Tarybos nurodymu, paskirtas gydytojas J. Jarašius ėmėsi
valsčių savivaldybių kūrimą. Apskrityje buvo įsteigti 25 parapijiniai komitetai, sudarytos valsčių
savivaldybės. 1918 m. lapkričio 28 d. įvyko parapijinių komitetų atstovų susirinkimas, kuriame
dalyvavo 99 atstovai. Susirinkimą pradėjęs J. Jarašius savo prisiminimuose rašė: Pradžioje
suabejojau, ar sugebėsiu. Svarbioj tėvynei valandoj mes, visi lietuviai inteligentai, gyvenimo
uždedamų pareigų kratysimės, tai ko mes verti? Paniekos… Mes netikę gyvenimui – skirta mums
vergauti… Patys nesusitvarkysime – kiti sutvarkys. Gal net bolševikai ar lenkai…
Karšti ginčai dėl apskrities savivaldybės sudarymo Kėdainiuose vyko dvi dienas. Buvo
nustatytos apskrities ribos ir administraciniai vienetai – parapijos, atstovaujamos parapinių
komitetų. Visą Kėdainių apskritį turėjo atstovauti apskrities valdyba. Rinkimuose į parapinius
komitetus ir apskrities valdybą galėjo dalyvauti 21-rių metų sulaukę asmenys. Buvo numatyta, kad
parapijos komitetus sudarys 5 nariai, kurie rinks į apskrities tarybą po 2 asmenis nuo parapijos.
Tarybos posėdis vyko lietuvių kalba. Dalis lenkų sunerimo ir protestuodami prieš tokį
atstovų nutarimą, posėdžių salę apleido. Tačiau lenkų atstovai grafas H. Zabiela ir bajoras A. TallatKelpša posėdyje pasiliko ir aktyviai jame diskutavo. Laikinasis apskrities komitetas buvo išrinktas
antrą tarybos posėdžio dieną. Jo nariais tapo gydytojas J. Jarašius, veterinarijos gydytojas
Jokimavičius, kunigas L. Milvydas, A. Jučas, L. Lengevičius, A. Žoromskis ir P. Morkus.
Komitetas išrinko apskrities valdybą, kurią sudarė trys nariai. P. Morkus buvo išrinktas pirmininku
ir apskrities viršininku, L. Lengevičius – milicijos vadu, A. Jučas – valdybos nariu.
Apie pirmus Kėdainių apskrities valdybos veiklos mėnesius J. Jarašius rašė: Pradžia buvo
sunki, nes algas nustatėm mažas, tik pragyvenimui. Deja, ir joms trūko pinigų – duodavau tik
avanso arbatai ir cukrui. Dažnai šeštadieniais vienas kitas valdybos narys važiavo tėviškėn, kad
parsivežtų maisto. Atsargoje laikiau kiek pinigų: raštinei, algai, sargui, keliems Kėdainių
milicininkams… Pasibaigus atsargai, būtinus reikalus kurį laiką “lopiau” savo lėšomis. Veikė
perimta iš vokiečių apskrities ligoninė. Daktaras Julius Ganusevičius kelis mėnesius dirbo be algos.
Ligoninė išsilaikė ligonių mokesčiais. Dažnai silpniems ligoniams daktaras J.Ganusevičius maistą
siuntė iš savo virtuvės. Susisiekimo priemonių neturėjom – nebuvo pašto, telegrafo nei telefono,
neturėjom nei arklių. Ryšį su apskritimi palaikėm per parapijos komitetus. Valdyba negalėjo
nustatyti nei valandų darbui: iš apskrities ateidavo raštai ir žinios tai vėlai vakare, tai anksti rytą –
reikėjo atsakinėti, kartais ir bendrai tartis dėl

gautų raštų. Pasiturį dvarininkai grafas H. Zabiela, P. Kudrevičius ir ūkininkai per parapijos
komitetus šelpė grūdais ir bulvėmis.
1919 m. kovo 23 d. buvo sudarytas nuolatinis apskrities komitetas iš 3 narių – S.
Stanislavičiaus, V. Rybelio ir A. Jakaičio. Apskrities komitetas įsikūrė Narbutų šeimos name,
Radvilų g. 1. Vėliau visi 25 apskrities parapijiniai komitetai buvo pertvarkyti į vieną miesto ir
trylika valsčių komitetų. Pradėta rūpintis per Pirmąjį pasaulinį karą uždarytos pradžios mokyklos ir
gimnazijos atkūrimu. Pastarajai buvo išnuomotos patalpose Abromavičių šeimos name, Radvilų g.
14.
Savivaldybei trūko pinigų, todėl buvo ieškoma būdų, kaip juos gauti. 1921 m. buvo
išnuomotas Kalnaberžės dvaras, kuriam priklausė 85 ha žemės, iš Pelėdnagių plytinės gauta 68157
auksinų gryno pelno. Už surinktas lėšas savivaldybės patalpoms nupirktas Chrapovickių namas
Radvilų g. Kovai su plėšimais, kontrabanda ir spekuliantais 1918 m. pabaigoje pradėta kurti
milicija. Ji buvo kuriama kiekviename valsčiuje ir net kaimuose. Buvo steigiami ir visos apskrities
milicijos būriai. Dalį jų sudarę milicininkai gaudavo nedidelę algą, o dirbę be atlyginimo buvo
vadinami garbės milicininkais. Apginkluoti milicininkai buvo tik 1919 m. vasario mėn. Jų ginkluotę
sudarė rusiški ir vokiški šautuvai, durtuvai, pistoletai, kulkosvaidžiai. 1918–1922 m. milicininkai
uniformų neturėjo, jie ryšėjo skiriamuosius raiščius ant drabužių arba vilkėjo kariškus rūbus.
Uniforma milicijai buvo sukurta ir patvirtinta 1923 m. Po metų milicijos pavadinimas buvo
pakeistas į policijos.
Sunkiu atkurtos nepriklausomos Lietuvos gyvavimo laikotarpiu buvo 1918 m. pabaiga ir
1919 m. pradžia. Savo kariuomenės jauna valstybė neturėjo, į kraštą 1919 m. vasario pradžioje
įsiveržę bolševikinės Rusijos kariniai daliniai, užėmė rytų ir šiaurės Lietuvą. Miestuose ir
miesteliuose kūrėsi savanorių būriai. 1919 m. sausio 2 d. Kėdainiuose buvo sudarytą įgula iš
Panevėžio srities apsaugos 100 karių būrio, vadovaujamo karininko Jono Variakojo, Kėdainių
srities 80 savanorių būrio, vadovaujamo apsaugos viršininko karininko Juozo Šarausko ir vokiečių
karių savanorių. Ši įgula turėjo sustabdyti bolševikų veržimasi į Laikinąją sostinę Kauną, kurio
netekus, žlugtų jauna valstybė. Vasario 7–10 dienomis lemiamose kautynėse prie Taučiūnų ir Šėtos
bolševikų kariuomenės veržimasis į Kauną buvo sustabdytas.
Po Nepriklausomybės kovų Kėdainių įgulą sudarė mieste dislokuoti 2-asis artilerijos ir 3-asis
pėstininkų pulkai.
Taikūs 1920–1940 m. buvo Kėdainių ekonomikos augimo, plėtros ir novatoriškų statybų
laikotarpiu. Kaip visoje Lietuvoje, mieste reiškėsi Europoje vyravusios modernios kryptys, formos
ir stiliai. Tik čia jie įgavo savitumo, susijusio su vietos tradicija ir tautinio tapatumo sklaida.
1922 m. šveicaras architektas Edvardas Pejeris parengęs Kėdainių miesto plėtros planą,
numatė 8 mūrinių namų kvartalus ir pramonės rajoną. Naujamiestyje suformavus 400 sklypų, 1922–
1937 m. juose pastatyti 154 namai, gatvių tinklas papildytas 24 gatvėmis. Jų 1922 m. būta 30, o
1937 m. – 54. Nuo 1921 m. senojoje Kėdainių dalyje pradėti statyti istorizmo stiliaus namai, o nuo
1931 m – modernistinių formų privatūs kotedžai ir visuomeniniai pastatai. Apskrities ligoninė,
nauja gimnazija, Valstybės banko Kėdainių filialas, kooperatyvas „Dirva” brandžia architektūra ir
aukšta statybos kokybe praturtino Kėdainius, suteikė jiems modernaus miesto įvaizdį. Mieste veikė
odos dirbtuvė, 2 malūnai, moderni elektrinė, gyvulių skerdykla, pieninė, daržovių ir vaisių
perdirbimo įmonė ir per 60 privačių parduotuvių. 1926 m. įsteigtoje spaustuvėje buvo spausdinamas
laikraštis „Kėdainių garsas“, leidžiamas žurnalas vaikams „Kregždutė“, žurnalas „Muzikos barai“
Kėdainių tvarkymą tarpukariu vaizdžiai apibūdino pradinės mokyklos mokytojas,
garsus kraštotyrininkas Stanislovas Tijūnaitis: Per 1918–1939 m. buvo parengtas ne vienas

Kėdainių miesto plėtros projektas. Turėjo būti pertvarkyta ir anksčiau apstatyta miesto teritorija,
Pasmilgio gatvių tinklas, 1923 m. parengtas Radvilų gatvės remonto projektas. 1931 m. parengtas
Šėtos gatvės kairiajame Nevėžio krante reguliavimo ir platinimo projektas. 1933 m. Jonušavoje
pradėtas tiesti kelias Kėdainiai-Krakės. 1936 m. suprojektuoti ir pradėti tiesti plentai KaunasŠiauliai ir Kaunas-Panevėžys. Po metų pastarasis plentas Kėdainių teritorijoje jau buvo baigtas.
Taip pat 1937 m. parengtas Kėdainių mūro rajono projektas, pagal kurį, dešiniajame Nevėžio
krante, tarp Smilgos, Radvilų ir Lauko gatvių, taip pat palei Stoties gatvę iki Smilgos, leista statyti
tik mūriniu namus. 1936 m. pradėtas ruošti Kėdainių ribų projektas. 1937 m. parengtas projektas
statyboms ir kairiajame Nevėžio krante. Numatyta suformuoti 7–8 kvartalus, kurie būtų skirti
viešbučiams statyti. Tačiau ten tebuvo pastatytas vienas viešbutis ir aplink jį daug gyvenamųjų
namų.
Kėdainių augimą byloja gyventojų skaičiaus didėjimas Antai 1923 m. mieste gyveno
per 7415 žmonių, o 1939 m. čia gyveno 8622 žmonės.
Miesto valdybos potvarkiu 1920 m. Babėnų miške įrengta miesto kurortinė zona,
pasodintas didelis pušynas ir eglynas. Nuo 1928 m. dalį pajamų iš turgaus rinkliavų skirta gatvių ir
aikščių grindimui. 1931 m. buvo išgrįstas 6488 m2 gatvių plotas, padaryti patogūs betoniniai
šaligatviai. Miesto gatvėms apšviesti pastatyta 116 šviestuvų, įveistas miesto sodas, sutvarkytas
buvusio dvaro parkas prie Dotnuvėlės upelio,
1938 m. Kėdainių apskrityje veikė 37 pradinės mokyklos, kuriose mokėsi 2644 mokiniai.
1919 m. atkurta Kėdainių vidurinė mokykla 1922 m. pertvarkyta į gimnaziją. Jai sugrąžinti
istoriniai pastatai Gedimino (dabar Didžioji) gatvėje. 1922–1934 m. Kėdainių gimnaziją baigė 224
moksleiviai. 1937 m. šalia dvaro parko pastatytas naujas gimnazijos pastatas, buvo pripažintas
moderniausiu ir funkcionaliausiu Lietuvoje. Jį suprojektavo garsus tarpukario ir pokario mokyklų
projektuotojas Feliksas Bielinskis.
1925 m. prie Apskrities valdybos buvo įkurtas knygynas, kuris tapo viešąja biblioteka.
1923–1927 m. dvaro rūmuose veikė mokytojų seminarija.1927 m. spalio 3 d. dvaro rūmuose
įsteigta Kėdainių aukštesnioji kultūrtechnikos ir geodezijos mokykla. Baigusieji mokyklą įgydavo
žemės matininko, melioratoriaus, tiltų statytojo kvalifikaciją.
1926 m. Kėdainiuose buvo įkurta suaugusiųjų gimnazija. Mieste veikė amatų mokykla, žydų
pradinė ir vidurinė mokyklos ir trys lietuvių pradinės mokyklos. 1930 m. Kėdainių apskrityje buvo
įvestas privalomas pradinis mokslas. 1933 m. apskrityje veikė 107 mokyklos, kuriose mokėsi 10119
moksleivių.
1922 m. Kėdainiuose buvo įkurtas kraštotyros muziejus, vienas pirmųjų muziejų
Nepriklausomoje Lietuvoje. Muziejaus įkūrėju ir pirmuoju direktoriumi buvo Kėdainių apskrities
valdybos pirmininkas Vladas Rybelis, padovanojęs muziejui per 1000 eksponatų. Muziejaus
patalpos buvo įrengtos savivaldybės pastato pirmajame aukšte (dabar M. Daukšos viešosios
bibliotekos pastatas, Didžioji Rinka 11). Muziejų išlaikė Kėdainių apskrities valdyba.

Didžioji Rinka po 1914 m. balandžio 30-osios gaisro
(nuotraukos autorius nežinomas)

Didžioji Rinka 1928 m. lapkričio 11 d. (nuotraukos autorius nežinomas)

Kėdainių miesto taryba 1930 m. Centre – miesto burmistras Pranas Povylius
(nuotraukos autorius nežinomas)

Valstybės banko Kėdainių filialas. Projekto autorius Arnas Funkas
(nuotr. Povilo Karpavičiaus)

Banko klientų aptarnavimo salė 1938 m. (nuotr. Povilo Karpavičiaus)

Kėdainių gimnazija. Projekto autorius Feliksas Bielinskis.
(nuotr. Povilo Karpavičiaus)

Gimnazijos dailės kabinetas 1938 m. (nuotr. Povilo Karpavičiaus)

Sovietų ir nacių okupacijos
Didelių nelaimių Kėdainiams, kaip Lietuvai, atnešė 1940-ji metai. Tų metų birželio 15 d.
Sovietų Sąjungai okupavus Lietuvą, prasidėjo represijos ir žmonių trėmimai į Sibirą. Ten iš
Kėdainių apskrities buvo ištremtos 128 šeimos, iš viso 378 žmonės.
1941 m. birželio 22 d. prasidėjus Sovietų Sąjungos ir nacistinės Vokietijos karui, birželio
pabaigoje Kėdainius užėmė nacių kariuomenė. Mieste susikūrė nacių kolaborantų, vadinamųjų
baltaraiščių, 30-ties vyrų būrys. Jam vadovavo buvęs Lietuvos kariuomenės kapitonas Zigmas
Knystautas, pavaduotoju buvo Valstybės banko Kėdainių filialo darbuotojas, atsargos jaunesnysis
leitenantas Juozas Kungys. Aktyvistų štabas įsikūrė Kėdainių amatų mokyklos patalpose Gedimino
(dabar Didžioji) gatvėje, buvusiame karmelitų vienuolyne. Netrukus Z. Knystautas iš būrio vado
pareigų pasitraukė, jo vietą užėmė J. Kungys, pavaduotoju tapo atsargos jaunesnysis leitenantas
Juozas Merkevičius. Aktyvistai suiminėjo sovietinius pareigūnus ir komunistus. 1941 m. liepos
viduryje Gedimino gatvėje įkurtame kalėjime buvo įkalinta 600 politinių kalinių.
1941 m. liepos 23 d. 125 politinius kalinius aktyvistai iš kalėjimo išvežė į Antrųjų Babėnų
kaimą ir sušaudė miško pakraštyje. Vokiečių saugumo policijos ir SD vado Lietuvoje Karlo Jagerio
ataskaitoje buvo pažymėta, kad tą dieną Kėdainiuose buvo sušaudyti 83 žydai, 12 žydžių, 14 rusų
komunistų, 15 lietuvių komunistų ir vienas rusas karininkas politvadovas. Kiti politiniai kaliniai
buvo paleisti į laisvę.
1941 m. liepos pabaigoje žydams buvo įsakyta per 24 valandas palikti savo namus ir susirinkti
į getą Smilgos, Vandens, Kranto ir Pirties gatvių rajone. Geto teritorija buvo aptverta spygliuota
viela. Gete, pasak liudininko Chaimo Ronderio, buvo laikoma 3700 žydų, apie 200 jų atvaryta iš
Šėtos. Žydus į getą suvaryti, nacių nurodymu, įsakė Lietuvos kariuomenės pulkininkas Petras
Dočkus. Kiekvienas žydas, net ir vaikas, gete turėjo naciams duoti po 100 rublių. Taip, per
pirmąsias geto egzistavimo dienas naciai surinko 370 000 rublių. Rugpjūčio 15 ir 16 d. visi vyrai,
vyresni nei 13 metų, buvo suvaryti į buvusias dvaro arklides ir uždaryti didžiuliame svirne. Ten jie
buvo laikomi 13 dienų ir vežiojami dirbti įvairius darbus. Kėdainių aerodrome dirbę žydai kentė
nuolatines vokiečių sargybinių patyčias – jie buvo verčiami rankomis krauti mėšlą, kinkomi į
vežimus.
Žydų sušaudymo išvakarėse, rugpjūčio 27 d., sovietų karo belaisviai prie Smilgos upelio,
netoli Kėdainių-Dotnuvos kelio, iškasė 100 m ilgio, 3 m pločio ir 2,5 m gylio griovį. Tą pačią dieną
įvyko pasitarimas, kuriame buvo aptarti žudynių organizavimo ir vykdymo reikalai. Pasitarime
dalyvavo nacių valdžios atstovas Kėdainiuose kreislandvirtšaftsfiureris Bellmeris, apskrities
policijos viršininkas, saugumo policijos viršininkas, vietinių aktyvistų vadas J. Kungys. Tą pačią
dieną Bellmeris nuvyko į žirgyną ir iš žydžių moterų prievarta surinko brangius daiktus.
1941 m. rugpjūčio 28 d. į žirgyną sunkvežimiais atvyko kelios dešimtys vokiečių kareivių ir
vietos aktyvistų. Prie svirno buvo pastatyti du traktoriai. Jų motorai turėjo užgožti šūvių garsus. Iš
pradžių buvo sušaudyti seni ir neįgalūs asmenys, po jų šaudomi vyrai, po vyrų moterys, po moterų
vaikai. Žudynėse dalyvavo Kėdainių viešosios ir saugumo policijos viršininkai, komandas šaudyti
duodavo Bellmeris. Egzekucija vyko nuo pietų iki sutemų, ją su siaubu prisimena įvykio liudininkas
Vladas Silvestravičius: Būdamas Kėdainių kareivinių kieme sužinojau, kad šaudys žydus. Į mano
sunkvežimį pakrovė apie 10 statinių su chlorkalkėmis, apie 8 dėžes degtinės ir keletą dėžių alaus.
Po to į mano sunkvežimio kabiną įsėdo nepažįstamas vyriškis ir liepė važiuoti Dotnuvos keliu
aerodromo link. Pavažiavus apie kilometrą, ant Smilgos upelio kranto buvo iškasta didžiulė duobė.
Vienoje jos pusėje buvo gilus

griovys, kitoje – sumestos žemės, prismaigstyta alksnio šakų. Iš tolo nesimatė, kad ten iškasta
duobė. Ji buvo apie 100 metrų ilgio, apie 4 metrų pločio ir daugiau nei 2 metrų gylio.Kai
atvažiavau, man liepė sustoti prie duobės galo, nuo Dotnuvos kelio pusės. Ten dėžes iškrovė
tarybiniai karo belaisviai. Man liepė važiuoti į žirgyną. Atvažiavęs pastebėjau, kad vyrus laikė
svirne, o moteris – kluone. Komendantas, stovėdamas prie svirno, žydams aiškino, kad juos veš į
Dotnuvą dirbti ir kad pirmiausiai veš senius ir negalinčius eiti. Man liepė privažiuoti prie svirno
durų. Privažiavęs atidariau šoninį bortą. Šalia sunkvežimio pastatė suolą ir liepė seniams sulipti į
kėbulą. Senius į sušaudymo vietą vežėme dviem sunkvežimiais. Man atvažiavus, liepė sustoti
sunkvežimio šonu prie duobės galo. Po to atidarė šoninį bortą ir įsakė karo belaisviams sumesti
senius į duobę. Juos metė kaip maišus, o paskui sušaudė. Po to iš žirgyno varė sušaudyti vyrus
pėsčiomis, sustatytus po keturis voroje, užpakalyje surištomis rankomis. Kada vyrus suvarė tarp
griovio ir duobės, įsakė nusirengti. Tuo laiku kilo didelis triukšmas. Sušaudžius vyrus, atvarė
moteris. Jas šaudė taip pat. Moterys iš išgąsčio rovėsi plaukus nuo galvos. Šaudė iki saulėlydžio.
Šaudė ir vaikus, grupėmis po 40. Malūnininko žmona Rachelė prašė, kad ją nušautų pirmą, nei jos
vaikus. Tačiau budeliai atplėšė nuo jos vaikus ir sušaudė motinos akyse. Karo belaisviai sušaudytus
tučtuojau užpildavo chlorkalkėmis ir žemėmis.
Per egzekuciją buvo mėginama priešintis. Šaudant pirmą grupę, trys žydai bandė bėgti į
Smilgos upelio pusę, bet juos nušovė. Priešintis bandė ir Kėdainių gaisrininkų komandos vadas,
nepriklausomybės kovų dalyvis, Vyčio kryžiaus kavalierius Codekas Šlapoberskis. Jis, į griovį
įvertęs aktyvistą Aleksą Čižą, ėmė jį smaugti. Į pagalbą A. Čižui šoko Bellmeris. Šlapoberskis viena
ranka smaugė Čižą, kita ranka paleido kelis šūvius į Bellmerį, bet prašovė. Šlapoberskį nudūrė
aktyvistas Jankūnas, o prismaugtas Čižas pakeliui į ligoninę mirė. Jis iškilmingai buvo palaidotas,
kaip „kovos su bolševizmu didvyris”.
Per egzekuciją naciai ir vietos aktyvistai sušaudė 710 vyrų, 767 moteris ir 599 vaikus, iš
viso 2076 asmenis. Po egzekucijos žudikai nuvyko pas Kėdainių gyventoją Aleksą Meką ir atšventė
savo „pergalę prieš žydus“. Netrukus po žydų sušaudymo Kėdainių aktyvistų būrys buvo
išformuotas.
Naciai vietos gyventojus prievarta vežė darbams į Vokietiją. 1943 m. spalio 11 d. į
surinkimo punktą turėjo atvykti 4606 vyrai, atvyko tik 1232. Iš jų buvo atrinkta ir išvežta 112
asmenų.
1944 m. vasario mėn. nacių okupacinė valdžia pradėjo rengtis Lietuvos ūkio įstaigų
evakuacijai ir jų naikinimui. 1944 m. liepos 14 d. vokiečių 3-osios tankų armijos vadovybė įsakė
pradėti ūkio įstaigų išvežimą ir naikinimą armijos kontroliuojamoje teritorijoje, kurią sudarė Kauno,
Panevėžio, Kėdainių ir Utenos apskritys. Vadovybės įsakymu buvo plėšiamos parduotuvės,
sandėliai, išvežami vertingi įrengimai ir žaliavos. Traukdamiesi iš Kėdainių, naciai 1944 m. liepos
30-ją susprogdino geležinkelio stotį, tiltus, dvaro rūmus ir didžiąją dalį modernistinės architektūros
pastatų: gimnaziją, apskrities ligoninę, Valstybės banko Kėdainių filialą, kooperatyvą “Dirvą”.
Iš Pirmojo pasaulinio karo audrų, rašė Kėdainių pradinės mokytojas ir garsus
kraštotyrininkas Stanislovas Tijūnaitis, Kėdainiai išėjo į naują gyvenimą be ypatingų pastangų:
miestas savaime tapo apskrities centru. Savos rankos, palengva, iš nieko, bet rūpestingai ėmė
miestą tvarkyti, kultūrinti, puošti naujais pastatais, naujomis gatvėmis, naujais tiltais, naujomis
miesto dalimis įvisus keturis vėjus. Taip Kėdainiai tapo tikru savo krašto miestu. Bet Antrasis
pasaulinis karas Kėdainių miestui nunešė visa, ką jis buvo naują susikūręs ir pasistatęs po Pirmojo
pasaulinio karo. Tai buvo didelis pritrenkimas.

1944 m. rugpjūčio 2 d. į Kėdainius įžengė 84-asis Raudonosios armijos korpusas. Jam
įžengus, prasidėjo antroji sovietinė okupacija. Vietos žmonės jai stipriai priešinosi: boikotavo
privalomų žemės ūkio produktų pristatymą, vengė mobilizacijos į Raudonąją armiją, kūrė partizanų
būrius, ginklu priešinosi baudžiamiesiems NKVD kariuomenės daliniams. 1944 m. lapkričio mėn.
sovietų kariuomenė Kėdainių apskrityje ieškojo 877 dezertyrus ir 1459 besislapstančius nuo
mobilizacijos vyrus.
1944 m. rugpjūtį prasidėjęs partizaninis pasipriešinimas prieš sovietų okupantus buvo
nuslopintas 1953 m.
1944–1951 m. iš Kėdainių apylinkių į Krasnojarsko, Tomsko, Irkutsko, Permės,
Sverdlovsko sritis, Buriatiją, Komiją ir Jakutiją buvo ištremta 2160 gyventojų.
Sovietų valdžia atkūrė per 1940 ir 1941 m. okupaciją buvusią politinę sistemą ir
valdymo institucijas. Iki 1948 m. vietos valdžios organų funkcijas atliko vykdomieji komitetai, į
kuriuos buvo skiriami komunistų partijos nariai ir sovietinio režimo šalininkai.
Kėdainių rajono kolektyvizacija vyko sparčiausiai Lietuvoje. Jos spartumą nulėmė
derlingos apylinkių žemės, pasiturinčių ūkininkų ir dvarų būvimas.1947 m. Dotnuvoje ir
Mantviliškyje buvo įkurti pirmieji Marytės Melnikaitės ir Karolio Požėlos vardais pavadinti
kolūkiai Lietuvoje. 1952 m. rajone jau buvo 26 kolūkiai, o 1959 m. – 52 kolūkiai ir tarybiniai ūkiai.
Kėdainių rajonas per visą sovietmetį žemės ūkio srityje buvo pirmaujančiu LTSR (Lietuvos
Tarybinė Socialistinė Respublika). 1973 m. gegužės mėn. Kėdainių rajonas už geriausius
gamybinius ir ekonominius pasiekimus buvo apdovanotas Raudonąja vėliava ir pirmąja pinigine
premija. 1975 m. Antano Sniečkaus vardo kolūkiui, įsikūrusiam Aristavoje, buvo įteikta
Visasąjunginė vėliava.
1946 m. Kėdainiuose buvo suremontuota miesto elektrinė, 1949–1950 m. pastatyta nauja
elektros stotis, atnaujintas nuo 1939 m. veikęs konservų fabrikas, odų ir sviesto-sūrių gamyklos.
1958 m. buvusiuose karmelitų vienuolyno ir carinių kareivinių pastatuose Taikos (dabar Didžioji)
gatvėje ėmė veikti Elektros aparatūros gamykla. 1959 m. rytinėse miesto prieigose pradėtas statyti
didžiausias Lietuvoje chemijos kombinatas. Jame 1963 m. pradėtas gaminti smulkus ir granuliuotas
superfosfatas. 1965 m. greta chemijos kombinato pradėjo veikti metalo konstrukcijų gamykla
“Progresas”, kurioje buvo gaminamos metalinės cisternos, statinės, radiatoriai ir kitokia
nestandartinė metalo gaminių produkcija. 1965 m. pradėtas statyti cukraus fabrikas, 1969 m.
pradėjo veikti Kėdainių grūdų fabrikas. 1971 m. pirmą produkciją pradėjo tiekti biochemijos
gamykla, gaminusi aukštos kokybės pašarines mieles ir pašarų priedus gyvuliams bei paukščiams.
1953 m. Kėdainių rajone pradėti asfaltuoti keliai, pastatyti betoniniai tiltai, 1958 m. įsteigtas
autoūkis, 1962 m. įkurta savarankiška Autotransporto kontora, 1959 m. pradėjo kursuoti autobusai,
atidarytas 4,5 km ilgio maršrutas „Autobusų stotis-Babėnai”, kurį aptarnavo du 16-kos sėdimų vietų
KAG-3 markės autobusai. 1978 m. įmonė turėjo 140 sunkvežimių, 53 autobusus, 6 taksi, veikė 12
miesto ir 24 priemiestiniai maršrutai.
1954–1955 m. Tarybinės Armijos (dabar J. Basanavičiaus) gatvėje išdygo restoranasvalgykla, kino teatras „Nevėžis“, 1959 m. pradėjo veikti pirmoji savitarnos rūbų parduotuvė Taikos
(dabar Didžioji) gatvėje. 1967–1968 m. miesto centre pastatyta moderni centrinė universalinė
parduotuvė ir gastronomu vadinama maisto prekių parduotuvė. 1967 m. buvusiame Juozapavos
palivarke baigtas statyti Žemaitės gyvenamųjų namų kvartalas. Jame atidarytas buitinio gyventojų
aptarnavimo kombinatas, kuriame dirbo per 200 žmonių. Kombinate veikė siuvimo ateljė, mezgimo
cechas, batų dirbtuvė, kirpykla, foto salonas, laikrodžių remonto dirbtuvė, skalbykla ir cheminis
drabužių valymas.

1944 m. spalio 25 d. pradėjo veikti berniukų ir mergaičių gimnazijos, vėliau perorganizuotos
į 1-ąją ir 2-ąją vidurines mokyklas. 1947 m. 4-rių klasių vakarinė suaugusiųjų progimnazija
performuota į 8 klasių suaugusių gimnaziją. Mokyklose kūrėsi lenininės spaliukų, pionierių ir
komjaunimo organizacijos, vyresniųjų klasių moksleiviams įvestas karinis parengimas. 1954 m.
rusakalbiams miesto vaikams atidaryta 3-oji vidurinė mokykla. 1963 m. įkurta amatų mokykla,
vėliau tapusi profesine technikos mokykla. 1976 m. atidaryta 4-oji vidurinė mokykla (dabar
Kėdainių suaugusiųjų ir jaunimo mokymo centras), 1980 m. – 5-oji vidurinė mokykla (dabar
„Ryto“ progimnazija), 1985 m. – 6-oji vidurinė mokykla (dabar „Aušros” progimnazija). 1959 m.
atidaryta muzikos mokykla, 1956 m. pradėjo veikti pionierių namai, vėliau pavadinti moksleivių
namais. 1980 m. Kėdainių rajone veikė 39 pradinės, 12 pagrindinių ir 14 vidurinių mokyklų. Jose
mokėsi 11 085 mokiniai, buvo 23 vaikų darželiai, kuriuos lankė 3261 vaikas.
1945 m. vasario 23 d. pradėtas leisti rajoninis laikraštis „Tarybinis kelias”. Pirmuoju
redaktoriumi buvo Bronius Kisarauskas. Laikraštis aukštino socialistinę santvarką, smerkė
bažnyčią, pasipriešinimo kovotojus vadino „banditais”. Beveik visi straipsniai buvo pasirašomi
„Kalvio“, „Varnėno“, „Artojo“, „Varguolio“, „Kumpio“, „Šešėlio“, „Drugelio“, „Karklo“
slapyvardžiais. Sovietinę agitaciją skleidė klubai, kino teatrai, bibliotekos.
1961 m. buvusioje Radvilų dvaro teritorijoje, prie Smilgos upelio, pastatyti nauji kultūros
namai, 1968 m. lapkričio mėn. atidarytas kino teatras „Aušra”. 1962 m. įkurtamėgėjiška kino studija
„Mėgėjas”. Ji buvo viena pirmųjų mėgėjiškų kino studijų sovietinėje Lietuvoje. Studiją įkūrė
Algimantas Kalinka, Vitolis Laumakys, Nijolė Laumakienė, Adolfas Morėnas, Algirdas Raila. 1966
m. tarptautiniame Kanų mėgėjiškų kino filmų festivalyje jų suskurtas filmas „Te visad šviečia
saulė” buvo apdovanotas sidabro medaliu.
1969 m. į naujas patalpas Tarybinės Armijos g. 45 (dabar J. Basanavičiaus g. 43) įsiskėlė
Kėdainių kraštotyros muziejus.
1977 m. rajone veikė centrinė biblioteka ir 53 jos filialai, 35 kultūros namai ir 47 kino salės,
buvo organizuojamos rajoninės dainų šventės, įvairūs sporto renginiai ir spartakiados.
Apleisti istoriniai pastatai buvo pritaikyti socialistinės visuomenės poreikiams: evangelikų
reformatų bažnyčios vidus pertvarkytas į sporto salę, Šv. Juozapo bažnyčioje įrengtas Elektros
aparatūros gamyklos sandėlis, evangelikų liuteronų bažnyčioje buvo laikoma odų žaliava,
sinagogose sandėliuojamos Kėdainių rajono vartotojų kooperatyvo sąjungos, vadinamosios
rajkoopsąjungos, prekės, Šviesiojoje gimnazijoje šeimininkavo sovietinės kariuomenės dalinys.
Sovietinės industrializacijos laikotarpiu, 1964–1978 m., tipiniai daugiabučiai apjuosė
šiaurines ir pietines senojo miesto prieigas. Didelis jų kompleksas, pavadintas Žemaitės kvartalu,
išdygo buvusiame Juozapavos palivarke, daugiabučių grupės buvo suformuotos istorinės Janušavos
prieigose. Masyvūs pastatų tūriai ir tipinė architektūra užgožė istorinius pastatus, sudarkė senojo
miesto ir atskirų jo dalių kompozicijas. Tik anuometinės LTSR architektų sąjungos pastangomis
buvo sustabdytas didesnis senojo miesto darkymas: daugiabučių kompleksai nebuvo pastatyti
Senojoje Rinkoje ir jos prieigose, Kranto 1-ojoje (dabar Č. Milošo) ir Radvilų gatvėse.

Mitingas Kėdainiuose 1940 m rugpjūtį Lietuvos įstojimui į Sovietų Sąjungą paremti
(nuotraukos autorius nežinomas)

Naciai Senojoje Rinkoje varo žydus į darbus 1941 m birželį
(nuotraukos autorius nežinomas)

Spalio revoliucijos minėjimas Janušavos aikštėje 1951 m. lapkričio 7 d.
(nuotraukos autorius nežinomas)

Tipinis daugiabutis istoriniame žydų kvartale Smilgos gatvėje 1972 m.
(nuotraukos autorius nežinomas)

Modernios architektūros universalinė parduotuvė Taikos (dabar Didžioji) gatvėje1972 m.
(nuotraukos autorius nežinomas)

Atgimimas 1988–1991 m.
1988 m. birželio mėn. Kėdainius pasiekė sostinėje Vilniuje susikūrusio tautinio atgimimo
judėjimo „Sąjūdis“ idėjos. Pirmą mitingą prieš sovietų okupaciją miesto centre surengė ekologinio
dviratininkų žygio per Lietuvą dalyviai. Mitingo metu po 70 metų Kėdainiuose suplevėsavo
Lietuvos trispalvė.
1988 m. rugsėjo 15 d. miesto stadione įvyko pirmasis Sąjūdžio Kėdainių iniciatyvinės grupės
steigiamasis susirinkimas. Jo metu susibūrė Sąjūdžio Kėdainių iniciatyvinė grupė. 1988 m. spalio
16 d. miesto kultūros namuose vyko Sąjūdžio konferencija, kurioje buvo išrinkti 25 Sąjūdžio
Kėdainių tarybos nariai ir 6 delegatai į Sąjūdžio steigiamąjį suvažiavimą Vilniuje. Suvažiavime
kėdainietis dr. Romualdas Pukštas tapo Lietuvos Sąjūdžio Seimo nariu. 1988 m. lapkričio 6 d. virš
senosios rotušės buvo iškelta tautinė vėliava. Šv. Jurgio bažnyčioje pašventintą trispalvę iškėlė
Kėdainių miesto garbės piliečiai gydytoja Teklė Bružaitė ir mokytojas Jonas Viržonis.
1989-ieji metai Kėdainiuose buvo kupini įvykių.
Paminėta Valstybės atkūrimo diena Vasario 16-ji, geležinkelio stotyje atidengtas ir
pašventintas atkurtas paminklas žuvusiems už Tėvynę, bažnyčiose aukojamos šv. Mišios už
žuvusiuosius, lankomi savanorių kapai Dotnuvos gatvėje, kultūros namuose vyko iškilmingi
minėjimai ir koncertai, pradėtas leisti Sąjūdžio Kėdainių rajono tarybos laikraštis „Mūsų nuomonė”,
redaguojamas Algirdo Čiurlio
1989 m. vasara ekologinio klubo „Atgaja” žygio metu karinio aerodromo teritorijoje, prie
sovietų kariuomenės štabo, įvyko 40 minučių „tylos akcija”. Gyva žmonių grandinė apjuosė
Kėdainių karinį komisariatą, naktį žygio dalyviai praleido palapinėse prie chemijos gamyklos
fosfogipso kalnų.
1989 m. liepos 28 d. tūkstančiai žmonių užplūdo aerodromą, į kurį karinis sovietų lėktuvas
atskraidino Sibiro tremtinių palaikus. 1989 m. rugpjūčio 23 d. apie 10 tūkstančių kėdainiečių, kartu
su beveik 2 milijonais Lietuvos, Latvijos ir Estijos gyventojų, dalyvavo Baltijos kelio akcijoje. Jos
metu trijų Baltijos valstybių žmonės susikibo rankomis 650 km ilgio kelyje ir gyva grandine sustojo
nuo Vilniaus Gedimino pilies iki Talino Hermano bokšto. Dalyvavusieji pasakė griežtą „ne”
Molotovo-Ribentropo paktui ir parodė pasauliui tvirtą pasiryžimą kovoti už laisvę. Kelio VilniusRyga 84-ajame kilometre kėdainiečiai pastatė tautodailininko Vytauto Ulevičiaus sukurtą metalinį
kryžių su užrašu „Tiesa – tautos stiprybė”.
1989 m. spalio mėn. rajono Sąjūdžio Tarybos pirmininku išrinktas istorijos mokytojas
Vytautas Polikaitis, atsakinguoju sekretoriumi – Eugenijus Mištautas. 1989 m. rudenį Lietuvoje
vyko pilietinio nepaklusnumo akcija. 1989 m. lapkričio 2 d. 30 kėdainiečių jaunuolių neatvyko į
sovietų karinį komisariatą.
1990 m. kovo 11 d. paskelbtą aktą „Dėl Lietuvos nepriklausomos valstybės atstatymo”
pasirašė ir du kėdainiečiai – LR AT Atkuriamojo Seimo deputatai Mykolas Arlauskas ir Povilas
Aksomaitis. 1990 m. balandžio 21 d. prie Kėdainių specialiosios internatinės mokyklos mitingo
Lietuvos nepriklausomybei paremti dalyviai vakarinėse miesto prieigose pasodino 400 ąžuoliukų,
skirtų Kėdainių savivaldos 400-ųjų metų jubiliejui pažymėti.
Siekdami užgniaužti Lietuvos nepriklausomybę, 1990 m. pavasarį sovietai paskelbė
ekonominę blokadą. 1991 m. sausio 13-osios naktį Vilniuje sovietų kariai su tankais puolė Lietuvos
radijo ir televizijos pastatą, užėmė televizijos bokštą. Tą naktį žuvo 14 beginklių laisvės gynėjų,
tarp jų kėdainietis Alvydas Kanapinskas. Kitas kraštietis Vytautas Koncevičius buvo sunkiai
sužeistas ir po mėnesio mirė neatgavęs sąmonės. Abu gynėjai iškilmingai palaidoti Kauno gatvės
kapinėse.

Ekologinio dviratininkų žygio per Lietuvą dalyviai Kėdainių centre 1988 m. liepos mėn.
(nuotr. Sauliaus Pikšrio)

Sąjūdžio mitingas Kėdainių centre 1988 m. rugsėjo mėn. (nuotr. Petro Januševičiaus)

