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Nevėžio slėnis
Kėdainių kraštas išsidėstęs Vidurio Lietuvos žemumoje, kuris įsiterpia tarp Aukštaitijos ir Žemaitijos aukštumų. Mūsų krašte ežerų nedaug, tačiau gausu upių ir upelių. Didžiausia iš jų – Nevėžis. Nevėžio vardą kalbininkai kildina iš sanskrito kalbos žodžio „nevaagh“, reiškiančio „neūžti“, „nešniokšti“. Nevėžio slėnis unikalus savo gamtine sandara:
plačiu senslėniu, ledynmečio laikų senvagėmis, raguvomis, pelkėmis ir balomis, kurias
žmonės vadina liūnais, derlingomis sąnašomis. Jas suneša potvynių ir viršutinių upės
terasų tekantys polaidžių vandenys. Pati Nevėžio pakrančių lyguma yra labai derlinga,
tinkanti žemdirbystei, todėl nuo seniausių laikų ji buvo vadinama žemdirbių kraštu.
Kėdainių rajone miškai užima apie 24 % rajono teritorijos. Anksčiau ošę ąžuolynai
ir eglynai dėl intensyvios ūkinės veiklos dabar užleido vietą antrinės kilmės medynams:
beržynams, drebulynams. Miškai pasižymi didele žinduolių ir paukščių įvairove, kurią
sąlygoja geros mitybos ir gyvenimo sąlygos. Mūsų krašte retai sutinkami vilkai, jau nebesutinkamos lūšys, bet labai gausu šernų, stirnų, tauriųjų elnių. Natūralių pelkių išliko
labai nedaug, nes dauguma jų nusausintos ir paverstos žemės ūkio naudmenomis. Natūralios pievos išsilaikė upių ir upelių slėniuose, daugiausia prie Šušvės ir Nevėžio. Didžiausią rajono teritorijos dalį užima sukultūrintos lygumos. Kėdainių rajone yra dalis
Krekenavos regioninio parko ir keturi respublikinės bei 26 vietinės reikšmės draustiniai.
Nevėžio slėnyje yra 3 parkai, įkurti šalia buvusių dvarų: Sirutiškio, Kalnaberžės ir Apytalaukio. Mūsų krašto miškuose aptinkami gyvūnai, įtraukti į Raudonąją knygą: baltieji
kiškiai, ūdros, stumbrai, šikšnosparniai – rudieji nakvišos.
Kėdainių rajono etninė architektūra priskirtina Vidurio Lietuvos kultūros regionui, kuris nuo aukštaitiško ir žemaitiško skiriasi specifine daugiakultūre visuomenės sankloda
bei ryškesne socialine diferenciacija, lėmusia savitą šio krašto etnokultūrą bei statybą.
Vidurio Lietuvos teritorinių junginių struktūra – tai nedidelės, gan tankiai apgyvendintos žemės. Specifine sankloda išsiskyrė Liaudos žemė (Liaudos upės slėnis), kur mažuose
kaimeliuose (akalicose) ar vienkiemiuose gyveno smulkieji bajorai, nėję baudžiavos.
Vidurio Lietuvos apgyvendinimo struktūrą smarkiai paveikė Valakų reforma, kuri sunormino sodybos užstatymą ir suformavo gana reguliarų sodybos planą, kuris ilgainiui
virto tradicija. Nuo XVI iki XX a. pradžios gatvinio kaimo sodybos struktūra ir pastatų
tipai beveik nekito. Nevėžio baseino žemėse XIX a. derliai buvo geresni nei Žemaitijoje
ar Rytų Lietuvoje. Jie lėmė santykinai gerą žmonių gyvenimą ir atitinkamą sodybų architektūrą – didelius, kokybiškus, gražius, funkcionalius pastatus. Bajorišką mentalitetą
turinčio ūkininko sodyboje visuomet būdavo daugiau originalumo, meninės raiškos nei
valstietiškoje, kur pagrindinis kriterijus – funkcionalumas. Daug individualumo sodyboms teikė želdiniai ir mažoji architektūra – šuliniai, tvoros, kryžiai, koplytstulpiai.
XIX a. II pusės – XX a. pradžios Vidurio Lietuvos kryždirbystės panorama neretai siejama su Vinco Svirskio vardu. Šio dievdirbio kūrybos arealas prasideda Labūnavos apylinkėse, pro Kėdainius pasiekia Gudžiūnus, Krekenavą ir driekiasi beveik iki Panevėžio.
Dievdirbio sukurti mediniai paminklai tapo būdinga šio krašto peizažo dalimi. Kėdainių
apskrityje plito turtingai ornamentuoti kryžiai, kurių spindulių gausa nustelbia pačią
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kryžmą. Taip pat mūsų regione populiarūs žibinto formos ir dviaukščiai koplytstulpiai
bei stogastulpiai.
Per XX amžių pasikeitė ir Kėdainių krašto tautinė bei konfesinė situacija. Pirmasis pokarinis gyventojų surašymas Lietuvoje vyko 1959 metais. Jis atspindi pokyčius, kuriuos
lėmė Antrasis pasaulinis karas, pokario metų padėtis ir Lietuvos įjungimas į SSRS sudėtį.
1959–1989 metais Kėdainių rajone vyko ženklūs pokyčiai: 55 proc. išaugo rusų tautybės
gyventojų skaičius, 20 proc. padaugėjo lietuvių, net 71 proc. sumažėjo lenkų ir 44 proc.
žydų. Pokyčius lėmė šiuo laikotarpiu vykdoma tautinė politika. Žydai, kurių po Antrojo
pasaulinio karo liko nedaug, kėlėsi į didesnius miestus, kad iš ten galėtų išvykti į Vakarus
arba Izraelį. Nuo 1945 iki 1959 m. iš Lietuvos į Lenkiją išvažiavo iš viso 213 934 asmenys. Lietuvoje likę lenkai tik Vilniaus krašte gavo teisę mokytis gimtąja kalba. Kituose
Respublikos regionuose tokios teisės jie neturėjo. Po karo, nepaisant čia gyvenusių lenkų pastangų, leidimo mokyti vaikus lenkiškai iš sovietų valdžios nebuvo gauta. Taigi,
atsižvelgiant į tai, kad kalba yra pagrindinis tautinės tapatybės išsaugojimo veiksnys,
galima daryti prielaidą: Kėdainių regione lenkai, neturėdami galimybės mokytis gimtąja kalba, perėjo į kitas etnines grupes. Apie Kėdainių daugiakultūriškumą dabar liudija
architektūros paminklai, o ne beveik be išimties sulietuvinti vietiniai gyventojai, kurie
daugelį kartų save laikė kitų tautybių atstovais.
Konfesiniai pokyčiai taip pat susiję su tautiniais pokyčiais. Sovietų laikais, kai buvo
diegiama priverstinė visuomenės ateizacija, gyventojų surašymo anketose nebuvo grafos apie priklausymą religinei bendruomenei. Tuo tarpu 2001 metų surašymas parodė,
kad Lietuvos visuomenė tautiniu (per 83 proc. lietuvių), bei religiniu požiūriu yra pakankamai vienalytė. Daugumą sudaro katalikai. Kėdainių regionas, senoji Lietuvos reformacijos sostinė, tai išskirtinis Kėdainių bruožas. Palyginus su kita Lietuvos dalimi, čia gyvena nedaug šios konfesijos atstovų. Kėdainiai tampa vis labiau vienalyčiu regionu, kur
besąlygiškai vyrauja lietuvių kultūra. Palyginus su katalikiškąja dauguma, protestantai
čia sudaro tik menką gyventojų dalį.
Vidurio Lietuvos regione išliko daugiausia dvarų paveldo. 1982–1987 metais buvo
sudarytas visų Lietuvos rajonų vardynas, kuriame įrašyti 3342 dvarų sodybiniai ansambliai, jų fragmentai ar vietos. Daugiausia jų – 1 599 – užregistruota būtent Vidurio Lietuvoje. Šiuo požiūriu Kėdainių rajonas – vienas turtingiausių Lietuvoje. Jame užfiksuoti
net 137 objektai, tačiau tik septyni išlikę kaip sąlyginai vientisi sodybiniai ansambliai.
Nevėžio upės slėnyje yra išlikę Sirutiškio, Kalnaberžės, Paberžės, Daniliškio, Ignacogrado, Zavišynės, Šetenių ir Apytalaukio dvarai ar jų fragmentai. Gaila, bet tik vienas dvaras
– Paberžėje esantis Šilingų dvaras yra restauruotas ir jame įkurtas 1863 metų sukilimo
muziejus.
Nevėžio slėnio dvarai ir gyvenvietės yra susiję su žymiomis asmenybėmis: Piotru Stolypinu, Kaziu Binkiu, Česlovu Milošu, Juozu Urbšiu, Povilu Lukšiu, Vincu Svirskiu, Antanu
Mackevičiumi, Tėvu Stanislovu, Maironiu, Mikalojumi Daukša.
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Č.Milošas „Isos slėnis“, Vilnius, 1991m.
,,Pavasarį vejoje išaugdavo gėlės, vadinamos švento Petro rakteliais. Tomui labai patiko šis reginys: žolė
ištisai žalia, o čia ūmai šis šviesus geltonis ant nuogo stiebelio, išties kaip mažų raktelių ryšuliukas, o kiekviename raktelyje – mažytis raudonas ratukas. Lapai apačioje raukšlėti, malonūs paliesti – kaip zomša.“
„Jis jautė silpnybę gegužraibėms. Jų stiebas, mėsingas žalias kūnas, prie pat jo prisiglaudę daugiašakį sietyną dengiantys žiedai, kurie vos dvelkia laukiniais kvapais ir puvėsiais, traukia juos uostyti tol, kol šis aromatas taps ryškesnis. Dėmėtąją gegužraibę – šviesiai rausvą kūgelį, pamargintą tamsiai violetiniais šlakeliais,
– sunku aptikti visai pražydusią, nes ją kaipmat pakerta vytimo rūdys.“
,,Iš smėlio kopų gyventojų Tomas rinko tūbes, bet jos per ilgos ir netelpa herbariume, todėl jas teko visaip
išlankstyti. Be to labai vertino prie kapinių, tarp ąžuolų nuskintą burbulį – tokį kaip didelis vėdrynas, panašų
į geltoną rožę.“

_________________			

		

_____________________

_____________________________________________________________________________________________________

Kurios iš Č.Milošo aprašytų gėlių, augusių Isos (Nevėžio) slėnyje, yra įtrauktos į Raudonąją knygą? Po
paveikslėliais parašykite jų pavadinimus.
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Perskaitykite aprašymus ir užrašykite prie kokių dvarų buvo šie parkai:
Aplink rūmus įkūrė vaizdingą 6 hektarų dydžio parką, kurio pagrindinė dalis su privažiavimu į rūmus yra
ant aukštos Nevėžio upės terasos. Iš rytų pusės parką ir dvaro rūmus juosia platus Nevėžio slėnis. Parke gausu
senų medžių: ąžuolų, europinių maumedžių, uosių, pušų ir klevų. Šiaurinėje jo dalyje eglių alėja veda į dvaro
kapines, kur palaidoti dvaro savininkai.
XIX a. antroje pusėje aplink dvarą buvo įveistas 10 hektarų dydžio parkas, o priešais rūmus įrengtas dekoratyvinis baseinas, į pietryčius nuo rūmų – tvenkiniai. Dvaro parke, be vietinių klevų, eglių, liepų, auga atvežtinė veimutinė pušis, pilkasis ir balzaminis kėniai, dygioji eglė, maumedžiai. Parkas įveistas kalvotoje vietovėje,
jo vaizdą pagyvina aukšti Alkupio krantai.
Parkas įkurtas XIX a. viduryje 15 hektarų teritorijoje. Didelę dalį užima sodai. Parkas turi netaisyklingą,
tiesių ir vos lenktų alėjų tinklą. Pietinė parko dalis peizažinė. Joje dvi apjuostos kanalais apskritos salelės sudaro įdomų tvenkinį. Parke vyrauja mažalapės liepos. Greta neogotikinio stiliaus rūmų auga jaunų glaustašakių
vakarinių tujų eilė.

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________
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Atpažinkite asmenybes. Kuo šie žmonės yra žymūs?

________________________________

____________________________

________________________________

______________________________

________________________________ ______________________________

________________________________

____________________________

________________________________

______________________________

________________________________ ______________________________
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________________________________ _____________________________
________________________________ _______________________________
________________________________ _______________________________

________________________________

____________________________

________________________________

______________________________

________________________________ ______________________________
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Vidurio Lietuva
(Kėdainių kraštas)

Suvalkija

Dzūkija

Žemaitija

Aukštaitija

Kas būdinga skirtingų Lietuvos regionų kryžiams?
Aukštaitija _____________________________________________________________
________________________________________________________________________
Žemaitija ______________________________________________________________
________________________________________________________________________
Dzūkija _______________________________________________________________
________________________________________________________________________
Suvalkija ______________________________________________________________
________________________________________________________________________
Vidurio Lietuva (Kėdainių kraštas) _____________________________________________
________________________________________________________________________
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V. Svirskio kryžiai ir jų detalės
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1. Kuo unikalūs V. Svirskio kryžiai?
______________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________

2. Kaip vaizduojami V. Svirskio skulptūrose ir horeljefuose liaudyje populiarūs šventieji?
____________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________

12

Perskaitykite ištraukas, įvardinkite jų autorius ir kūrinių pavadinimus:
,,Aš iš jūsų pirmiausiai reikalauju visiško klusnumo. Aš reikalauju, kad tarp jūsų nebūtų jokios nesantarvės, nei ginčų, nei pykčio, nei melo. Mes esame visi lygūs, esame visi broliai, pasiryžę kovoti už savo žemę,
už savo kraštą. Ir aš esu lygus, ir tie, kuriuos paskirsiu savo padėjėjais. Nepavydėkite mums, mūsų darbas bus
sunkesnis. Mes eisime pirmoj eilėj ir priešo kulka gal mus pasieks pirmiausia. Tačiau jūs turite būti klusnūs ir
pildyti, ką mes įsakysime. Taip yra visur. Vaiskas klauso vyresnybės. Mes esame Lietuvos vaiskas, jūs – Lietuvos žalnieriai. Jei kas to nenorit, šiandien dar galite mus palikti ir grįžti namo“.
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
,,Kurgi, sakau, pasaulyje yra tauta, tokia prasta ir niekinga, kad šių trijų savų ir tarsi įgimtų dalykų: tėvų
žemės, papročių ir kalbos? Visais amžiais žmonės kalbėjo savo gimtąja kalba ir visados rūpinosi ją išlaikyti,
turtinti, tobulinti ir gražinti. Nėra tokios menkos tautos, nėra tokio niekingo žemės užkampio, kur nebūtų
vartojama sava kalba... Pati prigimtis visus to moko, ir kiekvienas beveik iš motinos krūtinės įgauna polinkį į
savąją kalbą – ją vartoti, išlaikyti ir propaguoti.“
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
„Galvon suaugę baras profesoriai,
Kad vietoms gabus, bet nerimtas.
O man – kur pažiūriu – visur pavasariai,
Kiekvienoje kišenėj pavasarių šimtas.

Išeini – aplinkui gyvenimo potvynis, –
Visus širdies kalnus baigia apsemti.
Bendrai, pasiutimas eina visuotinis, –
Taigi, neimsi perneval trūnyti ir senti.“

_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
,,Jau Verbų sekmadienis, tiesa, be gluosnių kačiukų, šalta ir prisnigta, pavasaris tais metais susivėlino. Paskum pro supuvusius lapus ir spyglius galvutes pradėjo kaišioti mėlynos žibuoklės, Tomas mąstė, jog tai paskutinis pavasaris ir galbūt čia niekados nebesugrįš. Ilgai bastėsi po parką, kol pagaliau nužiūrėjo vietą šlaite,
vidury keturkampės laukymės; iškasė jauną kaštoną, atsinešė ten ir pasodino. Jeigu kada nors vėl apsilankys
Giniuose, pirmiausia atbėgs į šią laukymę pasižiūrėti, ar didelis užaugo jo medis.“
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

Priskirkite įvykiams šias datas:
1863 m.

Gimė kryžių meistras Vincas Svirskis

1911 m.

Išleista M. Daukšos „Postilė“

1919 m.

Gimė Nobelio premijos laureatas Č. Milošas

1599 m.

Paberžėje prasidėjo sukilimas prie carinės Rusijos valdžią.

1832 m.

Žuvo pirmasis Lietuvos savanoris P. Lukšys.
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Raidžių margumyne paslėptos 7 žymių asmenybių pavardės, susijusios su Nevėžio slėnio vietovėmis. Surask jas!
____________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________

XXX

Įrašykite praleistus žodžius:
Kėdainių kraštas išsidėstęs___________________________________________________
Nevėžio vardą kalbininkai kildina iš sanskrito kalbos žodžio _______________________________
Vidurio Lietuvos kryždirbystės panorama siejama su ________________________________
vardu. Kėdainių krašte gyventojų daugumą sudaro _________________________tautybės ir
_________________________________religijos žmonės. Nevėžio upės slėnyje yra išlikę šie
dvarai____________________________________________________________________
Šilingų dvare, kuris yra __________________________________________________ įkurtas
vienintelis Lietuvoje____________________________________muziejus.
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1. Didžiausias piliakalnis Nevėžio slėnyje.
2. Kokiam dvarininkaui priklausė Paberžės dvaras?
3. Kokio žymaus asmens vardu yra pavadintas vienas seniausių ąžuolų Kėdainių krašte?
4. Kokie stambiausi Lietuvos žvėrys yra auginami Krekenavos regioniniame parke?
5. Miestelis, kurio bažnyčioje I pasaulinio karo metais kunigavo Maironis.
6. Koks Nevėžio slėnio dvaras priklausė grafams Zabieloms?
7. Koks kunigas Paberžėje įkūrė bažnytinių reikmenų muziejų?
8. Kokioje vietovėje yra 1863 metų sukilėlių slėnis?
9. Miestelis, kurio kapinėse yra palaidotas žymiausias Lietuvos kryžių meistras.
10. Kokiu vardu Nevėžio upę savo romane pavadino Česlovas Milošas?
Teisingai atsakę į klausimus pažymėtame langelyje perskaitysite kaip vadinama senovės lietuvių šventoji
vieta.
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