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Kai palieki panemunæ ir pasuki á Jurbarko rajono gilumà, apie
tai, kad esi ðiame rajone, tau pasako nebent tik kelio rodyklës. Tiek
miesteliai, tiek ir kaimai èia – kaip ir daugelyje kitø Lietuvos rajonø. Ten, kur gyvenvietë didesnis, paèiame centre visada pamatysi
baþnyèià. Taigi, baþnytkaimis... Man tas þodis nepatinka. Gal todël,
kad pati gimiau tokiame. Man labiau norëjosi, kad tà gyvenvietæ
vadintø miesteliu. Kodël gi ne miestelis, jei èia ir baþnyèia, ir
mokykla, kultûros namai, kelios parduotuvës, ambulatorija, net ligoninë ir dar keletas gatviø, palei kurias sovietmeèiu baltø mûrinukø ar Aytaus nameliø lyg kokiø grybø po lietaus priaugo, yra.
Tas pats ir Jurbarko rajone, tik tø alytnamiø èia beveik nesimato.
Tikriausia jie dar nesubyrëjo. Gal apmûrijo, gal ðiaip maþiau ðiuose
kraðtuose jie buvo prigijæ.
O ðtai baþnyèios tokios pat santûrios, masyvios, kaip ir visoje
Lietuvoje. Ne iðimtis – ir Juodaièiai. Balta, mûrinë, neogotikinë su
varpine ðalia ir mediniu laibu kryþiumi prie ðventoriaus.
Skaièiai skaièiais, bet 2001 m. èia gyveno apie pusë tûkstanèiø
nuolatiniø gyventojø. Kiek bus likæ ðiandien, sunku ir pasakyti. Ta
integracija, emigracija palietë visus rajono kampelius. Eina, vaþiuoja laimës ieðkoti, ypaè jauni ar jau darbo neberandantys, pensijinio amþiaus kaip iðganymo laukiantys, bet taip ir nesulaukiantys
mûsø tautieèiai.
Tie Juodaièiai – prie keliø, vedanèio nuo Ariogalos á Gricius ir ið
Seredþius á Girkalná, prie pat jø sankryþos. Nuo èia 9 km á pietvakarius – Ariogala. Juodaièiai – to paties pavadinimo seniûnijos, kurioje veikia Gausantës ir Paupio seniûnaitijos, centras. Miestelá kerta
Mituvos intakas Paupys.
Istoriniuose ðaltiniuose Juodaièiai pradëti minëti 1614 metais,
kai ðis kaimas buvo padovanotas Ariogalos klebonijai.
1780 m. Juodaièiuose buvo pastatyta pirma þinoma medinë katalikø koplyèia, o 1862 m. – pirmoji baþnyèia. Ði baþnyèia 1915 m.
sudegë. Po poros metø vietoje jos buvo pastatyta laikina baþnyèia.
1931 m. gyvenvietëje jau stovëjo kà tik uþbaigta nauja Nukryþiuotojo Jëzaus baþnyèia, kuri 1944 m. restauruota.
Pirmoji pradþios mokykla Juodaièiø gyvenvietëje duris atvërë1919 metais.
1919–1922 metais Juodaièiai buvo to paties pavadinimo valsèiaus centras.
Nuo 1949 m. èia veikë septynmetë mokykla, kuri 1966 m. reorganizuota á aðtuonmetæ, o 1966 m. – á vidurinæ. Nuo 2002 m. gyvenvietëje veikia pagrindinë mokykla.

ZZ_2011_5.p65

2

Juodaièiø Nukryþiuotojo Jëzaus baþnyèia. Danutës Mukienës nuotrauka

1947 m. miestelyje duris atvërë biblioteka.
Pokario metais Juodaièiø apylinkëse vyko stiprus pasiprieðinimas sovietø valdþiai – èia kovojo Kæstuèio apygardos Vaidoto
rinktinës partizanai. 1948 m. prie Juodaièiø NKVD sunaikino partizanø ðtabo slëptuvæ. Antpuolio metu þuvo rinktinës vadas J. Èeponis bei du partizanai – A. Geleþius ir A. Mileris. 1998 m. jø atminimas þûties vietoje áamþintas paminklu.
1923–1950 m. Juodaièiai priklausë Raseiniø apskrities Girkalnio valsèiui, o 1950–1963 m. – Kauno srities Ariogalos rajonui.
1950–1992 m. Juodaièiai buvo kolûkio centrinë gyvenvietë.
1957 m. pradëjo veikti Juodaièiø felèeriø ir akuðeriø punktas,
2002 m. – medicinos punktas.
1961 m. gyvenvietëje buvo pastatyti kultûros namai
1995 m. Juodaièiai tapo to paties pavadinimo seniûnijos centru.
1820 m. Juodaièiuose buvo 46 gyventojai ir 6 kiemai, 1923 m. –
264 gyventojai, 1959 m. – 316, 1970 m. – 400, 1979 m. – 406, 1985
m. – 467, 1989 m. – 482, 2001 m. – 485, 2005 m. – 470.
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