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Pavadinimas kapinės, palaidoti 1863 m. sukilimo dalyviai
Kultūros vertybių registro unikalus kodas MC 10962
Adresas Kauno apsk., Kėdainių r.savivaldybė, Vilainių sen. , Šventybrasčio k.
Valdytojas
Paskelbtas ar nepaskelbtas saugomu kultūros paveldo objektu kultūros paveldo objektas įrašytas į
kultūros vertybių registrą
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II.

KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO BŪKLĖS DUOMENYS

7. Kultūros paveldo objekto vertingosios savybės ir kiekvienos iš jų būklės apibūdinimas istorinė vertė.
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1863 m. sukilime labiausiai pasižymėjo Kauno gubernija. Apie Šventybrastį kovojo žymaus
sukilimo vado ir organizatoriaus Antano Mackevičiaus būrys kartu su Medardo Končios iš
Ukmergės apskrities ir Povilo Stanevičiaus iš Šiaulių apskrities būriai. Sušaudytus sukilėlius
gyventojai norėjo palaidoti prie bažnyčios, bet nebuvo leista, todėl palaidojo upelio šlaite. Toji vieta
vadinama „Sukilėlių slėnis“. Paminklinė teritorija aptverta betoninių stulpelių ir geležinių sijų
tvorele, 5,10 x 4,70 m dydžio. Ant stačiakampio pagrindo paminklas – obeliskas, kurio viršūnė
baigiasi kryžiumi. Kryžmoje – erškėtrožių vainikas. Žemiau kardas, smailė – jančia dalimi į viršų, po
kardu 2 ąžuolo lapai ir data „1863“. Pjedestalas – stačiakampis, priekinėje dalyje, ant lentelės, kurios
dydis - 1,20 x 0,55 m. parašytas tekstas „ŽUVUSIEMS 1863 M. SUKILĖLIAMS. GARBĖ
NUGALĖTIEMS!“ Dešiniame šone tekstas ant lentos 0,62 x 0,61 m dydžio tekstas „ČIA UŽKASTI
75 SUKILĖLIAI. ŽUVĘ NUO ŽIAURIOS CARO RANKOS.“ Kairėje pusėje „IŠ PRAEITIES
TAVO SŪNŪS TE STIPRYBĘ SEMIA!“ Medžiaga – betonas, bendras paminklo aukštis 4,87 m.
Kultūros paveldo objekto būklės apibūdinimas paminklas atrodo neestetiškai: dažai nusitrynę ir
praradę spalvą, daugelyje vietų paminklas padengtas sąmanomis, 3- būklė pablogėjo. Įvertinant, kad
2013 m. bus 1863 m. sukilimo 150 metų jubiliejus, paminklą būtina nudažyti.
PRIDEDAMA. Fotofiksacija - 2 vnt.
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