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Kraþiø istorijos tyrinëtojas, puoselëtojas, mokytojas ir muziejininkas Edvardas Dirmeikis
(pirmas ið kairës) Kraþiø M. K. Sarbievijaus kultûros centre veikianèiame Kraþiø muziejuje
veda ekskursijà ið Kauno atvykusiems fotografams

KRAÞIØ

ISTORIJOS FRAGMENTAI

III–IV a. Kraþiuose jau gyveno þmonës.
Tà faktà paliudija miestelyje ir jo apylinkëse XX a. vykdytø archeologiniø kasinëjimø
rezultatai bei pavieniai, atsitiktiniai radiniai.
1253 m. Kraþiai pirmà kartà paminëti iki
mûsø dienø iðlikusiame raðytiniame ðaltinyje – Mindaugo laiðke.
1253–1257 m. Kraþiø þemë – svarbi sudëtinë Þemaitijos gynybinës sistemos dalis.
1390 m. birþelio 26 d. Karaliauèiuje pasiraðytoje Þemaièiø bajorø ir Kryþiuoèiø ordino sutartyje paminëti 6 Kraþiø bajorai – Einoras, Eivildas, Eionoro brolis Vidë, Geteþis, Eikutis, Ramovytas.
1394–1935 m. raðytiniuose ðaltiniuose
paminëta Kraþiø pilis.
1410 m. raðytiniuose ðaltiniuose minimas Kraþiø valsèius.
1412–1451 m. miestelyje gyveno Vytauto Didþiojo vietininkas Jonas Stanislovas
Kæsgaila.
1416–1417 m. Vytauto Didþiojo pavedimu Kæsgaila Valimantaitis pastatë pirmàjà
Kraþiø katalikø baþnyèià. Ji, iðstovëjusi apie
60 metø, sudëgë apie 1475-uosius metus.
Iðlikusiuose 1480 m. raðytiniuose ðalti-

Kraþiø herbas

niuose Kraþiai jau ávardyti kaip miestelis.
1495 m. pastatyta nauja Kraþiø krikðèioniø katalikø baþnyèia (gaisras jà sunaikino
1638 m.). Vëliau kità baþnyèià pastatë klebonas M. Barkauskas, o kai ir ði sudegë,
iðkilo klebono Uvainio rûpesèiu pastatyta
baþnyèia, kuriai buvo lemta stovëti iki
1807 m. (ji taip pat sudegë).
1547 m. Kraþiai atiteko Þemaièiø seniûnams Kæsgailoms.
1559 m. Þygimantas Augustas Kraþius
pardavë anglams Kotrynai Sufolsk ir Rièardui Berthui. Po jø (nuo 1568 m.) Kraþius valdë Vilniaus vaivada Mikalojus Radvila. Nuo
tada jis save vadindavo Kraþiø grafu. M. Radvila Kraþiuose, dvaro teritorijoje pastatë pi-

lá-rûmus, kuriuos juosë vandens pripildytas
platus griovys.
1566 m. Kraþiai buvo pavieto centras. Nuo
1566 m. iki XVI a. pab. Kraþiuose posëdþiaudavo Þemaièiø bajorø seimeliai, vykdavo
didþiulës ðventës ir turgûs.
XVI a. Þemaièiø vyskupijos iniciatyva
Kraþiuose ásteigta kunigø seminarija.
XVI a. Kraþiai buvo vienas ið didþiausiø
Þemaitijos kultûros, ðvietimo centrø.
XVI a. pr. ásteigta pradþios mokykla.
XVI a. pabaigoje Kraþiuose ásikûrë jëzuitai, kuriuos ëmësi globoti Radvilos ir Jonas
Karolis Chodkevièius.
1570–1741 m. Kraþiuose veikë Þemaièiø
kunigø seminarija, kuri vëliau buvo perkelta
á Varnius. Tais laikais Kraþiuose veikë aukðtoji jëzuitø teologijos-filosofijos mokykla.
1607 m. Kraþiuose ásteigtas jëzuitø,
1639 m. – benediktinø, 1758 m. – marjavièiø vienuolynas.
1614 m.jëzuitai ásteigë Kraþiø kolegijà,
kuri veikë iki 1844 metø. XVII–XVIII a. tai
buvo pirmoji aukðtesnioji mokykla, pagrindinis ugdymo ir ðvietimo centras Þemaitijoje. Garsëjo turtinga ðios kolegijos biblioteka. Tuo laiku èia veikë mokyklinis teatras,
kuris pastatë apie 30 vaidinimø.
1621 m. jëzuitai ant Radvilø rûmø pamatø pradëjo statyti baþnyèià (darbai uþbaigti
1689 m.).
1667 m. Kraþiø paviete buvo 249 bajorø
dûmai.
1677 m. prie Kraþiø kolegijos buvo ásteigta bursa (mokiniø bendrabutis). Ið pradþiø
èia gyveno kolegijos iðlaikomi netur tingi
mokiniai (ið viso 12). Vëlesniais metais kolegijoje mokydavosi apie 500 mokiniø, o bursoje gyvendavo po 300 mokiniø. Iki mûsø
dienø ið visø buvusios kolegijos pastatø iðliko tik bursa. Ji restauruota. Kitø buvusiø kolegijos pastatø vietas didþiuliame, graþiai sutvarkytame bursos kieme simboliðkai þymi á
pavirðiø iðkilusios akmenø krûvos.
XVII a. Kraþiuose buvo svarbus kontrreformacijos þidinys.
1757–1763 m. pastatyta Kraþiø vienuoliø benediktiniø baþnyèia.
1773–1817 m. Kraþiuose veikë apygardinë mokykla.
1779 m. Kraþiuose vyko Þemaitijos þydø
suvaþiavimas.
XVIII a. pabaigoje Kraþiø mokykloje nuolat mokydavosi po kelis ðimtus mokiniø.
1817 m. Vilniaus universitetas, perëmæs
Kraþiø kolegijà ið karmelitø, reorganizavo
jà á pasaulietinæ gimnazijà.
1823 m. Kraþiuose veikë anticarinë moksleiviø organizacija „Juodieji broliai“.

49

I STORIJA

Ið kairës: Kraþiø M. K. Sarbievijaus kulturos centro muziejaus ekspozicijos fragmentas ir ðio muziejaus koridoriuje eksponuojamas suolas – Kraþiø
istorijos liudininkas

1841 m. uþbaigta statyti ir árengta nauja Kraþiø krikðèioniø katalikø baþnyèia. Ji buvo atnaujinta 1911 m.
1844 m. Kraþiø gimnazija buvo iðkelta á Kaunà. Po to Kraþiuose
75 metus vidurinës mokyklos nebuvo.
1893 m. lapkrièio 22 d. ávyko Kraþiø skerdynës. Jos prasidëjo
dël to, kad vietiniai gyventojai neleido nugriauti Kraþiø baþnyèios.
1894 m. ávyko Kraþiø gynëjø teismas.
XIX a. – 1950 m. Kraþiai buvo valsèiaus centras.
1910–1911 m. suremontuota Kraþiø baþnyèia.
Nepriklausomos Lietuvos metais Kraþiai buvo valsèiaus centras.
Sovietmeèiu Kraþiai buvo apylinkës ir kolûkio centras.
Kraþiø garbingos praeities pagrindiniai liudininkai ðiandien –
prieð keletà metø restauruotas Kraþiø kolegijos pastatas (bursa /
moksleiviø bendrabutis), kuriame dabar veikia M. K. Sarbievijaus
kultûros centras ir jam priklausantis Kraþiø muziejus. Didelæ jo
eksponatø dalá sudaro apie miestelio istorijà daug kà galintys
papasakoti etnografiniai daiktai, senieji spaudiniai, fotografijos.
Muziejus geguþes 1 – rugsejo 30 dienomis veikia antradieniais–
ðeðtadieniais nuo 8 iki 17 val., o spalio 1 d. – balandþio 30 d. –
pirmadieniais – penktadieniais nuo 8 iki 17 val. Ðeðtadiená á muziejø

galima patekti ið anksto dël vizito susitarus su muziejaus
darbuotojais.
Adresas: Kolegijos g. 5, Kraþiai, Kelmës rajonas.
Tel. (8~427) 58148, 8 622 21 321, 8 688 58 428, 8 614 33 660.
El. p. kraziukc@gmail.com.
Tarp seniausiø miestelio pastatø yra ir Kraþiø baþnyèia, senoji
varpinë.
1919 m. Kraþiuose buvo atidaryta aukðtesnioji privati mokykla
(gimnazija). Ji veikë 16 metø.
1944 m. Valiukonio name pradëjo veikti Adolfo Venslausko ákurta Kraþiø gimnazija.
Nuo 1950 iki 2009 m. Kraþiuose veikë vidurinë mokykla.
2005 m. Vilniaus universitetas pasiraðë bendradarbiavimo sutartá su Kraþiø jëzuitø kolegija. Ðios sutarties pagrindu 2006 m.
Kraþiø vidurinë mokykla reorganizuota á Vilniaus universiteto gimnazijà.
1993 m. patvirtintas Kraþiø herbas.
Nuo 1995 m. Kraþiai – to paties pavadinimo seniûnijos centras.
Populiarûs, daug visuomenës á Kraþius suraukiantys tradiciniai
Ðv. Roko atlaidai.

Ið kairës: Kraþiø M. K. Sarbievijaus kulturos centro muziejaus ekspozicijos fragmentas; restauruotos Kraþiø kolegijos koridorius
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