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Pratarmė 

Tiek 1616–1773 m. gyvavusi Kražių jėzuitų kolegija, tiek 1774–1844 m. vietoj 
jos veikusi aukštesnioji mokykla (nuo 1817 m. – gimnazija) buvo reikš-
mingi Žemaitijos švietimo židiniai. Mintis parengti mokyklos (gimnazi-
jos) istoriją kilo profesoriui Adomui Butrimui. Kadangi Kražių kolegijos 
XVII–XVIII a. laikotarpio istorinių šaltinių Lietuvoje nėra gausu, pasi-
rinkti 1774–1844 metai. 

Iš lietuviškai rašiusių pirmasis „Kražių mokslinyčios“ istoriją apžvelgė buvęs 
jos tikybos dėstytojas, būsimasis Žemaičių vyskupas Motiejus Valančius 
1848 m. išleistame moksliniame darbe „Žemaičių vyskupystė“1. Iš lietuvių 
istorikų apie gimnaziją populiariai yra rašęs Paulius Šležas2. Apie atskirus 
mokyklos (gimnazijos) laikotarpius rašoma įvairiuose švietimo ir kultūros 
istorikų darbuose. Algirdas Šidlauskas, tyrinėjęs LDK Edukacinės komisi-
jos švietimą nuo 1773 m., pateikia žinių ir apie to meto Kražių mokyklą3. 
Gana plačiai 1817–1822  m. gimnazijos laikotarpį apžvelgia Jurgis Lebe-
dys4. Įvairių duomenų apie mokyklą (gimnaziją) savo monografijoje patei-
kia Meilė Lukšienė5. Visokių 1834–1844 m. duomenų yra Vytauto Merkio 
ir Egidijaus Aleksandravičiaus monografijose6. Remiantis į Kauną išvežtu 
Kražių gimnazijos archyvu, rusiškose publikacijose apie Kauno gimnaziją 
taip pat nenutylima ir jos istorija, kol gimnazija buvo Kražiuose7. 

Atskirais gimnazijos klausimais lenkų kalbą rašė ir Mykolas Brenšteinas. Jis taip 
pat rinko medžiagą plačiai kolegijos ir mokyklos (gimnazijos) istorijai. 
Pradėta rašyti mokyklos (gimnazijos) 1773–1844 m. istorija liko nebaigta. 
Šis nebaigtas darbas ir tai temai sukaupta gausi medžiaga saugoma Varšu-
vos tautinės bibliotekos M. Brenšteino archyve (BN AB). Tai dokumentai, 
buvusių gimnazijos mokinių užrašyti atsiminimai, daugybė išrašų iš įvai-
rių šaltinių, mokinių sąrašai, mokytojų, taip pat žymesnių mokinių bio-
gramos ir kt. 

Vertingas šaltinis yra paskelbti Edukacinės komisijos LDK mokyklų vizitaci-
jų aktai, kuriuose yra pranešimų ir apie Kražių mokyklą8. Nuo 1803 m. 
daug įvairių dokumentų apie šią mokyklą yra sukaupta Lietuvos valstybės 
istorijos archyve Vilniaus švietimo apygardos bylose (LVIA, f. 567, ap. 2). 
Bylų apie Kražių gimnaziją, jos mokytojus, mokinius pasitaiko ir Vilniaus 
generalgubernatoriaus raštinės fonde (LVIA, f. 378, BS). Duomenų apie 

1 .Valančius M. Raštai, t. 2, 
Vilnius, 1972, p. 244–254.

2.  Šležas P. Nuo Kražių kolegijos 
iki „Aušros“ gimnazijos, Kaunas, 

1937, p. 1–7.
3. Šidlauskas A. Mokyklų 

reforma Lietuvoje XVIII a. 
pabaigoje, LTSR MA darbai, A 
serija, 1962, t. 2(13), p. 37–55; 

idem, Švietimas Lietuvoje 
XVIII a. paskutiniame ketvirtyje 

(1962 m. istorijos kandidato 
disertacija), VUB RS, f. 76–1524. 

 4. Lebedys J. Simonas 
Stanevičius, Vilnius, 1955, p. 

62–95 ir kt.
5. Lukšienė M. Lietuvos 

švietimo istorijos bruožai XIX a. 
pirmojoje pusėje, Kaunas, 1970. 

 6. Merkys V. Motiejus 
Valančius. Tarp katalikiškojo 
universalizmo ir tautiškumo, 

Vilnius, 1999, p. 102–119; 
Aleksandravičius E. Prieš Aušrą. 

Jaunieji Daukanto bičiuliai, 
Vilnius, 1990, p. 24–59. 

7. Историческая записка 
о Ковенской гимназии, 

Виленский вестник, 1872, 
№ 228–231; Ульяновский С. 
Ф. Краткая историческая 

записка о Ковенской гимназии, 
Ковна, 1903.

8. Raporty generalnych 
wizytatorów szkól Komisji 

Edukacji Narodowej w Wielkim 
Księstwie Litewskim 1782–1792, 
oprac. Kalina Bartnicka i Irena 

Szybiak, Wrocław, Warszawa, 
Kraków, Gdańsk, 1974. 
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Kražių mokyklą (gimnaziją) yra Vilniaus universiteto ir Lietuvos moks-
lų akademijos Vrublevskių bibliotekų rankraštynuose (toliau – VUB RS; 
LMAVB RS). 

Aptariamame mokyklos (gimnazijos) istorijos laikotarpyje mokiniai buvo len-
kinami, o po 1832 m. – ir rusinami. Nerasta duomenų, kad mokytojai būtų 
domėjęsi lietuvių kalba, tautosaka, papročiais. Iš pridedamų žymesnių 
Kražių mokinių biogramų galima įsitikinti, kad ir tokioje lietuvių kalbai 
nepalankioje aplinkoje tarp jos mokinių buvo nemažai kultūros darbuo-
tojų. Vieni darbavosi lenkų kultūrai, kiti nors rašė lenkiškai, bet pritarė ir 
lietuviškai kultūrinei veiklai. Gimnazija gali didžiuotis ir lituanistais: grafu 
Jurgiu Pliateriu, tyrinėjusiu lietuvių kalbą ir raštiją, lietuvių rašytoju, kul-
tūros veikėju Dionizu Poška, tautosakininku, poetu Simonu Stanevičiumi, 
tautosakininku, etnografu, lietuvių kalbos žodyno rengėju Antanu Juška, 
jo broliu Jonu ir kitais. 

Nuoširdus ačiū profesoriui Adomui Butrimui, ne tik paskatinusiam imtis šio 
darbo, bet ir už dalykines konsultacijas, patarimus, sudarytas sąlygas pa-
tyrinėti Varšuvos nacionalinėje bibliotekoje, pagalbą renkant iliustracijas 
ir kt. Už fotografijas, senų iliustracijų reprodukcijas dėkoju fotografei Sta-
sei Butrimienei. Ačiū Lietuvos nacionalinio muziejaus direktorei Birutei 
Kulnytei ir Istorijos skyriaus darbuotojams už Kražių mokyklos (gimna-
zijos) antspaudų suradimą, jų nuotraukų padarymą ir talkininkavusiems 
raseiniškiams Jonui Brigiui ir Eugenijai Dočkuvienei; už lotyniškų Motie-
jaus Valančiaus pastabų Kražių gimnazijos knygose ir trečio priedo išver-
timą – Vilniaus universiteto bibliotekos darbuotojai Irenai Katilienei. Už 
patarimus ir pateiktą medžiagą bibliotekos istorijai dėkoju knygotyrinin-
kui Tomui Petreikiui. Taip pat nuoširdus ačiū Rasai Butvilaitei už Kražių 
jėzuitų bažnyčios architektūros aprašymą. Dėkoju Vilniaus dailės akade-
mijos leidyklos darbuotojams ir talkininkams: direktoriui Mariui Iršėnui, 
redaktorei Onai Balkevičienei, dailininkui Martynui Gintalui ir visiems, 
prisidėjusiems prie šios knygos išleidimo. 
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Mokykla prižiūrint Edukacinei komisijai  
(1773–1796)

Popiežius Klemensas XIV 1773 m. liepos 21 d. pasirašė jėzuitų ordino panaiki-
nimo bulę. Lietuvos-Lenkijos valstybės pareigūnai, patys daugiausia ėję moks-
lus jėzuitų mokyklose, norėjo juos išlaikyti ir mėgino sutrukdyti šią bulę skelbti 
savo valstybėje, bet to įgyvendinti nepavyko. Beje, Rusijoje minėta bulė negalio-
jo, ir jėzuitų ordinas buvo atnaujintas 1814 m., tačiau 1820 m. šie vienuoliai iš 
Rusijos imperijos buvo išvaryti.

1773 m. posėdžiavęs Lietuvos-Lenkijos Seimas, Lietuvos pakancleriui Joa-
chimui Chreptavičiui pasiūlius nutarė, kad visus jėzuitų turtus ir mokyklas per-
imtų valstybė. Švietimo reikalams tvarkyti buvo sudaryta Edukacinė komisija, 
savotiškas švietimo ministerijos prototipas. Komisija buvo įpareigota prižiūrėti 
ir kitų vienuolynų laikomas mokyklas.

Edukacinę komisiją sudarė aštuoni (nuo 1776 m. – dvylika) narių. Jos pir-
mininkas buvo Vilniaus vyskupas Ignotas Masalskis. Pirmas komisijos posėdis 
įvyko 1773 m. spalio 17 d.1. 

Buvusiems jėzuitų turtams perimti Lietuvai ir Lenkijai buvo sudarytos dvi 
atskiros liustracijos komisijos. Deja, jos neapsaugojo nuo jėzuitų kilnojamojo ir 
nekilnojamojo turtų grobstymo, todėl 1776 m. Lietuvos-Lenkijos Seimas komi-
sijas panaikino ir turėtus jėzuitų turtus įpareigojo valdyti Edukacinę komisiją.

1774 m. vasario 21 d. parengtuose nuostatuose (ordinacijoje) ir kovo 2 d. 
papildymuose komisija apibrėžė savo veiklos kryptis. Nustatytos trijų pakopų 
mokyklos: vyriausiosios (aukštosios), vidurinės, vaivadijų bei apskričių (pavie-
tų) ir pradinės, arba parapinės. Valstybė padalyta į Lenkijos ir Lietuvos švie-
timo provincijas, kurios turėjo po dešimt švietimo apygardų, tarp kurių vie-
na – Žemaičių. Lietuvos provincijos švietimą tvarkė Vilniaus akademija (nuo 
1781 m. – Lietuvos vyriausioji mokykla). Tarp vidurinių mokyklų buvo šešia-
klasės, turinčios šešis mokytojus, septynmetės vaivadijų ir triklasės, turinčios 
tris mokytojus, šešiametės apskričių (pavietų) mokyklos. Nuo 1781 m. jos ati-
tinkamai pavadintos apygardų ir apygardėlių. Mokykloms buvo parengtos taisy-
klės, o 1783 m. – išsamūs nuostatai. Jau 1774 m. patvirtinta instrukcija mokyklų 
vizitatoriams. 1775–1794 m. veikė ir komisijos teismas.

Jėzuitų mokyklose vartotą dėstomąją lotynų kalbą komisija pakeitė į len-
kų. Jau 1775 m. buvo įsteigta Vadovėlių rengimo draugija. Buvo išspausdinti (ir 

1.  Protokoly posiedzeń Komisji 
Edukacji Narodowej 1773–1785, 

Wrocław, Warszawa, Kraków, 
Gdańsk, 1975, s. 3. 
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išleisti pakartotinai) trisdešimt trys jos parengti vadovėliai: elementoriai, gra-
matikos, istorijos, aritmetikos, geometrijos, algebros, botanikos, moralės ir kiti 
vadovėliai, lotynų–lenkų kalbų žodynas2. 

Komisija siekė mokyklą artinti prie gyvenimo, mokymą sieti su praktika. 
Be kitko, jos instrukcijose buvo ir šios nuorodos:

2. Tegul vaikai pažįsta žemę, kuri juos maitina ir nešioja, namą, kuriame 
gyvena, duoną, kurią valgo.

3. Tegul laisvu nuo pamokų metu lankosi pas įvairius amatininkus, sužino 
įrankių pavadinimus, medžiagą…

4. Tegul turi nuovoką apie krašto derlių, jo kainas, brangumo ir pigumo 
priežastis.

5. Tegul įeina į pirklių krautuves, kur pardavinėjami apdarai ir namų apy-
vokos daiktai […]3 

Komisijos taisyklės ir programos nenumatė galimybės dėstyti lietuvių kal-
ba – gimtoji kalba liko beteisė. Komisija neparengė nė vieno vadovėlio lietuvių 
kalba. Taip buvo pradėta lietuvius sparčiai lenkinti per mokyklas.

1792 m. Rusijos pastangomis sudarius Targovicos konfederaciją ir 1793 m. 
antrąkart padalijus Lietuvos-Lenkijos valstybę, komisijos veikla sutriko. Po tre-
čiojo Lietuvos-Lenkijos padalijimo Rusijai atitekusiose žemėse Edukacinė ko-
misija buvo atnaujinta tiktai 1797 m. ir veikė iki 1803 m., tačiau jai įtaką darė 
rusų valdžia4. 

Naikinant jėzuitų ordiną, Kražiuose veikė pilna vidurinė mokykla, turinti 
vienuolika dėstytojų. Be to, čia buvo vienuolyno filosofijos studijos, kurias lankė 
dešimt klausytojų. Tuo metu kolegijoje gyveno aštuoni tėvai, šeši magistrai, po 
dešimt filosofijos studijų klausytojų ir broliukų5. 

Dar 1773 m. beveik visi jėzuitai iš Kražių išvyko. Rektorius Andrius Ka-
veckis tapo Žemaičių vyskupijos prelatu. M. Valančius nurodo, kad dar 1773 m. 
jėzuitų mokykla buvo uždaryta. Netrukus Edukacinė komisija paskyrusi moky-
tojus, ir ji vėl pradėjusi veikti6. 

Žinios apie mokyklą per pirmąjį komisijos veiklos dešimtmetį perdėm 
skurdžios. Seniausia išlikusi mokyklos vizitacija yra tiktai 1782 m. 1773 m. vie-
toj pilnos vidurinės septynklasės mokyklos miestelyje pradėjo veikti triklasė. 
Kražių, kaip Žemaitijos švietimo centro, reikšmė sumenko. Kiekviena klasė 
buvo dvimetė ir turėjo tą patį mokytoją. Dar buvo tikybos dėstytojas, arba ka-
pelionas. Mokykla buvo tiesiogiai pavaldi Vilniaus akademijai (1781–1803 m. – 
Lietuvos vyriausioji mokykla). 

Žemaitijos švietimo apygardos centru parinktas Kaunas. Kražių mokyklos 
rektoriumi paskirtas buvęs jėzuitas kun. Mikalojus Velička. Jam buvo pavaldi 

2.  Majorek Cz. Książki szkolne 
Komisji Edukacji Narodowej, 
Warszawa, 1975, s. 270–271.

3.  Łukaszewicz J. Historya 
szkół w Koronie i w Wielkiem 
Księstwie Litewskim, t. 2, 
Poznań, 1850, s. 339.

4.  Šidlauskas, Mokyklų 
reforma..., p. 37–55. 

5.  Catalogus brevis personarum... 
et A. 1773 in A. 1774 [s. l., s. a.].

6.  Valančius, op. cit., p. 247–248.
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ne tik Kražių, bet ir visos apygardos mokyklos, t. y. Kauno, Kretingos, Panevė-
žio, Raseinių, Ukmergės ir Virbalio. Kražių mokyklos prefektu (vadovu) Edu-
kacinė komisija iš Vilniaus atsiuntė buvusį jėzuitą Benediktą Dobševičių. Jis dar 
1757–1758 m. Kražiuose dėstė matematiką, o 1759–1760 m. buvo šios kolegi-
jos prefektas. Iš B. Dobševičiaus laiško Vilniaus akademijos rektoriui Martynui 
Počobutui sužinome, kad 1774 m. Edukacinės komisijos taisyklės mokykloms 
Kražius pasiekė 1775 m. pradžioje. Mokytojai dar neturėjo naujų vadovėlių. Tei-
sintasi, jog tam nebuvo lėšų, o komisijos pirmininkas I. Masalskis leidęs mokyti 
ir iš esamų vadovėlių. Tada, be lenkų ir lotynų, svetimų kalbų nemokyta, nepa-
skirtas ir užsienio kalbų mokytojas7. 

Kražiuose mokytojauti pasiliko buvęs jėzuitas, antrus metus klausęs filo-
sofijos studijų Leonas Milvydas, iš Žodiškių atkeltas buvęs jėzuitas Ignotas Go-
tautas. Turėjo būti ir dar vienas mokytojas, tačiau apie jį žinių nerasta. Be to, 
kapelionas dar dėstė tikybą. Edukacinė komisija iš pamokų tikybą išbraukė, o 
jos vietoj įvedė dorovės kursą. Tikyba buvo dėstoma sekmadieniais bažnyčio-
je. Be to, kiekvieną rytą prieš pamokas būdavo aukojamos šv. Mišios, kuriose 
privalėjo dalyvauti visi mokiniai. Mokyklų nuostatai reikalavo, kad kas mėnesį 
moksleiviai atliktų išpažintį. M. Brenšteinas nurodo, kad 1776 m. mokykla turė-
jo keturis mokytojus iš buvusių jėzuitų8. 

Matyt, iš pradžių nebuvo lengva surinkti reikiamų lėšų normaliai komi-
sijos prižiūrimų mokyklų veiklai. Jėzuitų turtus grobstė. Pavyzdžiui, pačiuose 
Kražiuose buvo pasisavinta jų pieva, iš kurios prišienaudavo po 200 vežimų šie-
no. Turto liustratoriai nuslėpė mokyklos 500 timpų (timpa – 38 grašiai) pasko-
los dokumentą9. 

Kai 1778 m. Žemaitijos pasiuntiniai prašė Edukacinės komisiją laikyti Kra-
žiuose bursą neturtingiems mokiniams iš Petro Šiukštos fundacijos, konstatuo-
ta, kad fundacija yra ginčo objektas, be to, reikėjo bylinėtis ir dėl kitų buvusių 
valdų10. 

1780 m. rugpjūčio 16 d. Kražius nusiaubė gaisras. Sudegė šešiasdešimt šeši 
žydų kiemai ir trisdešimt krikščionių kiemų. Išliko tiktai trylika žydų ir dvylika 
krikščionių gyvenamųjų namų11. Rodos, kolegijos pastatai nenukentėjo, tačiau 
ugnis pasiglemžė ir dalį mokyklos jurisdikoje buvusių miestelėnų namų. Mies-
telis atsistatė lėtai, nors miestelėnai krikščionys kurį laiką buvo atleisti nuo pa-
dūmės, o žydai – nuo pagalvės mokesčių. Po šio gaisro mokiniams buvo sunku 
išsinuomoti butus. 

1782 m. birželio 30 – liepos 5 d. mokyklą vizitavo Edukacinės komisi-
jos narys armėnų kilmės kunigas Gregoras Piramovičius. Vizitatorius nurodo, 
kad 1782 m. birželio mėnesį pirmoje klasėje mokėsi septyniasdešimt vienas, 
antroje – keturiolika, trečioje – devyniolika mokinių. Mokyklai tebevadovavo 

7.  Szybiak I. Szkolnictwo Komisji 
Edukacji narodowej w Wielkim 
Księstwie Litewskim, Wrocław, 

Warszawa, Kraków, Gdańsk, 
1973, s. 84; VUB RS, f. 2, 

DC–113, l. 1.

8.  Brensztejn M. Szkoła, BN AB, 
sign. IV. 10672, l. 128. 

9.  Šidlauskas, Švietimas 
Lietuvoje..., l. 25, 51.

10.  Protokoly posiedzeń..., 
1773–1785, s. 108–109.

11.  Meilus E. Žemaitijos 
kunigaikštystės miestų ir 

miestelių gaisrų liustracijos 
XVII a. antroje pusėje, Lietuvos 

miestų istorijos šaltiniai, t. 2, 
Vilnius, 1992, p. 179.
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B. Dobševičius. Pasak vizitatoriaus, jis žmogus mokytas, tačiau neturi vadovo 
talento ir nekaip išmano ūkinius reikalus. Per brangiai mokėjo už remontus 
ir medžiagas. Pirmą klasę mokė klierikas Antanas Sakalauskas. Tebedirbo ir 
mokytojai I. Gotautas, L. Milvydas. Kapelionas – buvęs jėzuitas Ignotas Prial-
gauskas. Į mokyklos vizitatorių įrašams skirtą knygą G. Piramovičius įrašė 
devynias pastabas: be kitko, būtina perdaryti krosnis ir dūmtraukius moky-
tojų butuose, koridoriuose ir klasėse sutvarkyti langus. Iš Kauno ir iš leidė-
jo Mykolo Grolio užsakyti reikiamus vadovėlius, rūpintis, kad neturtingiausi 
mokiniai juos gautų nemokamai. Nurodė surašyti mokyklos ir bažnyčios in-
ventorius (1 il.).

1782 m. mokyklos jurisdikoje buvo devyni miestelėnų gyvenamieji namai, 
o iki gaisro jų stovėjo trylika. Namų šeimininkai mokyklai mokėjo 8–14 auksinų 
per metus. Be to, kolegijos pastate gyveno vaistininkas12. 

Sustabdžius jėzuitų turtų grobstymą, jų turėtas žemes komisija nuomoda-
vo įvairiems asmenims. 1781 m. buvusių Kražių kolegijos valdų nuomininkai 
nurodyti 1 lentelėje13. 

1 lentelė. Kražių kolegijos žemių nuomininkai 1781 m.

Valda Laikytojas
Metinis nuomos 
mokestis, auks.

Bukantiškė (Raseinių aps.) Steponas Plevakas  2100

Gilvyčiai (Šiaulių aps.) Jurgis Gaižauskas  3450
Greitiškė ir Savitiškė
(Raseinių aps.)

Benediktas Valavičius  3430

Ketūnai, Šerkšnėnai, Židikai, 
Ersla (Telšių aps.)

Antanas Gelgaudas 20555

Kaip matysime, tokių pajamų su kaupu pakako ir šešiaklasei mokyklai iš-
laikyti. Triklase mokykla Žemaitijos bajorai nebuvo patenkinti. Jie pageidavo ir 
reikalavo, kad būtų aukštesnė mokykla, todėl 1783 m. rudenį Žemaičių švietimo 
apygardos centras iš Kauno perkeltas į Kražius. Pagal mokyklų nuostatus apy-
gardų švietimui tvarkyti buvo skiriami rektoriai. 1782 m. rugsėjo 21 d. Žemaičių 
apygardos rektoriumi paskirtas M. Velička. Kaip ir anksčiau, mokyklos prefektu 
liko B. Dobševičius.

1781  m. M. Velička remontavo Kauno kolegijos pastatus, jos bažnyčios 
bokštą. 1784 m. dažnai važinėjo iš Kauno į Kražius, rūpinosi mokyklos pastato 
ir bažnyčios remontu, konvikto statyba. Deja, Edukacinė komisija Kražių kole-
gijos pastatams taisyti pinigų skirdavo per mažai14. 

12.  Raporty..., s. 72–80. 

13.  Zalęski S. Jezuici w Polsce, 
t. IV, cz. 2, Kraków, 1905, s. 
1003–1004. 

14.  Drėma V. Medžiaga Lietuvos 
didžiosios kunigaikštystės dailės 
istorijai, Naujoji Romuva, 2003, 
nr. 2(543), p. 65–66. 
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Jau minėta, kad P. Šiukštos fundacija neturtingiems Kražių kolegijos moki-
niams, panaikinus jėzuitų ordiną, liko ginčytina, ir fundatoriaus valia nebebuvo 
vykdoma. 

1783/1784 mokslo metų pradžiai triklasę Kražių mokyklą M. Velička per-
tvarkė į šešiaklasę. Mokslas joje trukdavo septynerius metus, nes penkta klasė 
buvo dvimetė.

1783 m. komisijos nuostatuose reglamentuota ir šešiaklasių mokyklų pro-
grama. Pirma ir antra klasės buvo parengiamosios. Jose dėstyta gramatika  – 
remtasi romėnų autorių ištraukomis; aritmetika, dorovės (moralės) mokslas, 
geografija ir gamtos mokslų pagrindai. Visus dalykus dėstydavo vienas mokyto-
jas pirmai, o kitas antrai klasei.

Trečioje–šeštoje klasėse dalykus dėstė atskiri mokytojai, kurių būdavo keturi 
ar daugiau. Vienas mokytojas dėstydavo kelis dalykus.

Retorikos (iškalbos) mokytojas trečioje klasėje dėstė gramatiką, o ketvirto-
je–šeštoje – retoriką. Tokiam mokytojui nuo trečios klasės reikėjo nagrinėti klasi-
kos autorius: Ciceroną, Pierre’ą Corneille’į, Livijų, Plinijų Vyresnįjį, Tacitą.

Matematikos mokytojas trečioje klasėje kartodavo aritmetiką, dėstydavo 
gramatikos pagrindus. Ketvirtoje klasėje baigdavo pirmą dalį geometrijos ir 
pradėdavo algebrą. Penktoje klasėje pirmaisiais metais buvo tęsiama geometri-
ja, antraisiais baigdavo algebros kursą ir mokydavo braižybos. O šeštoje klasėje 
matematikos mokytojas dėstydavo logiką, vienintelę filosofijos discipliną, liku-
sią iš kolegijos laikų.

Fizikos mokytojui tekdavo dėstyti ir gamtos mokslus: trečioje klasėje sodi-
ninkystę, ketvirtoje – žemdirbystę, penktoje pirmais metais – botaniką ir žinias 
apie iškasenas, o antrais baigdavo botanikos kursą. Šeštoje klasėje reikėjo mo-
kyti menų ir amatų istorijos. Fizikos kursas buvo išeinamas penktoje klasėje per 
abejus metus.

Dorovės ir teisės mokytojas trečioje klasėje dėstydavo Asirijos ir Persijos 
istoriją, geografiją, dorovę, ketvirtoje – Graikijos istoriją, geografiją, tolesnį do-
rovės kursą. Penktoje klasėje pirmus metus kartodavo dorovės mokslą, mokyda-
vo Romos istorijos ir geografijos, antrus – dorovę ir teisę. Šeštoje klasėje tekdavo 
dėstyti dorovę, teisę ir Lietuvos-Lenkijos istoriją. Be to, per savaitę dar buvo ski-
riama 12 val. svetimoms kalboms mokyti. Kražiuose dėstydavo vokiečių kalbą. 
Vėliau mokyklų programos komisijos buvo tobulinamos. Nors trečioje–šeštoje 
klasėse pagal programos reikalavimus skirtingus dalykus vienoje klasėje mo-
kydavo keli pedagogai, tačiau dokumentuose dažniausiai jie būdavo vadinami 
vienos konkrečios klasės dėstytojais (profesoriais)15.

Ne iš karto mokiniai apsiprato su padidėjusiu mokymo krūviu, mokyklai 
tapus šešiaklase. 1783 m. M. Velička M. Počobutui rašė, kad žemaičiai, anksčiau 

15.  Šidlauskas, Švietimas 
Lietuvoje..., l. 89–91. 

1 il. Edukacinės komisijos 
narys, 1782 m. vizitavęs 
Kražių mokyklą, Gregoras 
Piramovičius. In: Majorek 
Cz. Ksiąźki szkolne Komisji 
Edukacji Narodowej, 
Warszawa, 1975, s. 210
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nepatyrę tokio mokymo, ėmė skųstis, esą mokoma neaiškiai ir nesuprantamai. 
Vėliau moksleiviai prašę mokyklos vadovybę nelaikyti visų disciplinų privalo-
momis ir leisti pasirinkti, kokius dalykus mokytis. Nurodyta, kad Padubysio 
bazilijonų mokyklos programoje yra mažiau disciplinų negu Kražių mokyklos. 
Žinoma, vadovaudamiesi komisijos nuostatais, Kražių mokyklos vadovai moki-
nių prašymą atmetė. Tada iš Kražių į kitas mokyklas (Padubysio, Žemaičių Kal-
varijos) išvykę apie trisdešimt moksleivių. Be to, protestuodami 1784 m. vasaros 
pradžioje anksčiau išvyko atostogų. 

Padubysio bazilijonų mokykla traukė ir dėstytojų humaniškumu, nebuvo 
taikomos fizinės bausmės. 1782 m. joje mokėsi apie trys šimtai mokinių – be-
veik trigubai daugiau negu Kražiuose. Kadangi Padubysio mokykla buvo atida-
ryta komisijai nežinant, nesilaikė jos nuostatų, 1783 m. buvo uždaryta. Tiktai 
1790 m. civilinė-karinė komisija pripažino bazilijonams teisę laikyti Padubysyje 
apygardėlės mokyklą16. 

Minėta, kad nuo 1773 m. Kražių mokyklos prefektas buvo B. Dobševičius. 
Nors po 1783 m. pertvarkymų eiti šių pareigų jis liko, tačiau, Žemaičių švieti-
mo apygardai rektoriumi paskyrus M. Veličką, pastarasis tiesiogiai vadovavo ir 
Kražių apygardos mokyklai, kurią baigę galėjo studijuoti aukštojoje. Rektorius 
rūpinosi mokyklų pastatų priežiūra, remontu, pedagogų personalu, dėstomais 
dalykais, stebėjo mokinių elgesį, rengdavo pranešimus Edukacinei komisijai 
apie visų Žemaičių apygardos mokyklų būklę. 

Išvykus rektoriui jį pavaduodavo mokyklos vedėjas, vadinamas prefektu. 
Pastarasis tvarkydavo bibliotekos reikalus, stebėdavo mokinių elgesį pasibaigus 
pamokoms. Jam buvo pavaldūs mokinių prižiūrėtojai namuose, tada vadinti di-
rektoriais. Į šias pareigas skirdavo vyresniųjų klasių moksleivius; jie lankydavo 
mokinius namuose, prireikus padėdavo ruošti pamokas, atlikti namų užduotis. 
Kai kuriuose miestelėnų namuose įsikurdavo beveik bendrabutis, kur gyvenda-
vo iki dvidešimties jaunuolių.

M. Velička rektoriumi dirbo, kol pajėgė, 1792  m. išėjo į pensiją, mirė 
1793 m. birželio 15 d. Kaune. Dar 1790 m. į pensiją išėjo ir prefektas B. Dobše-
vičius, tačiau į jo vietą niekas nebuvo paskirtas. Mikalojų Veličką pakeitė irgi 
buvęs jėzuitas Liudvikas Kauzonas, tačiau 1792 m. jis mirė. Tada Žemaičių švie-
timo apygardos rektoriumi tapo B. Dobševičius ir dirbo iki 1797 m.17. 

Iki 1797 m. Kražių mokyklos mokytojais daugiausia dirbdavo kunigai, tarp 
kurių žinomi devyni buvę jėzuitai. Iš daugiau negu vienerius metus dėsčiusių 
pasauliečių – vokiečių kalbos mokytojas Martynas Kochanskis, fizikos – Motie-
jus Vansovičius ir iškalbos – Petras Stretovičius. Dar pasitaikė du pasauliečiai, 
mokytojavę vienerius mokslo metus.

16.  Poplatek J. Komisja Edukacji 
narodowej. Udział bylych 
jezuitów w pracach komisji 
Edukacji narodowej, Kraków, 
1973, s. 298–302. 

17.  Ibid. 
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Pagal 1783 m. nuostatus mokytojai turėjo gyventi viename name, valgyti 
prie bendro stalo ir akademiškai rengtis. Dėstytojas, net nebūdamas mokykloje, 
privalėjo vilkėti sutaną, o per pamokas – togą, ilgą juodą sutaną su nuo pečių 
kabančiomis rankovėmis. Prie bendro stalo valgyti sėsdavo net rektoriai18. 

XVIII a. pabaigoje mokytojai gyveno buvusios kolegijos mūruose, turėjo 
virėją. Nei mokinių, nei kitų asmenų pas juos negyveno. Apskritai, joje negyve-
no ir nedirbo nė viena moteris, nors vyravo švara ir pavyzdinga tvarka. Privačiai 
dėstytojai mokinių nemokė, o už konsultacijas atsilyginti nereikėjo19. 

Įvairūs dokumentai liudija, kad M. Velička ir B. Dobševičius svajojo jėzu-
itų ordiną atgaivinti, tačiau šioje mokykloje buvo griežtai laikomasi Edukaci-
nės komisijos nuostatų. 1788 m. vizitacijoje nurodyta, kad mokykla turėjo visas 
komisijos Vadovėlių draugijos išleistas knygas mokykloms. Tiesa, palyginti su 
mokinių skaičiumi, vadovėlių buvo per mažai, neturtingiesiems mokykla jų ne-
dovanodavo. Dar mokyklai tebesant triklasei, 1782 m. vizitatorius nurodė, kad 
jai reikia matematikos mokymo priemonių, nes čia gerai dėstoma geometrija. 
Matyt, turėti omenyje prietaisai statinių aukščiui ir kitiems matavimams20 

Tyrinėtojai nurodo, kad Edukacinės komisijos laikais mokykloje daug dė-
mesio buvo kreipiama į aritmetikos, geometrijos ir lotynų kalbos dėstymą21. 

Mokytojų skaičius ir jiems išmokėtas atlyginimas 1783–1794 m. parodyta 
2 lentelėje22. 

2 lentelė. Kražių mokyklos mokytojų skaičius ir jiems išmokėtos algos 1783–1794 m.

Mokslo metai
Skaičius

Išmokėta iš viso algoms, auks.
iš viso buvusių jėzuitų

1783/1784 10 2 13600
1784/1785  9 3 13450
1785/1786 10 4 14700
1786/1787 10 5 15250
1787/1788 10 6 15200
1788/1789 10 4 14350
1789/1790 10 4 14540
1790/1791 9 3 12150
1791/1792 8 3 12300
1793/1794 9 2 12200

Į lentelėje nurodytą mokytojų skaičių taip pat įtrauktas rektorius, prefektas 
ir kapelionas.

18.  Šidlauskas, Švietimas 
Lietuvoje..., l. 84–87. 

19.  Wizbor-Bohdanowicz W. 
Szczególy niektore życia mojego, 

Wilno, 1929, s. 12. 

20.  Raporty..., s. 78, 293. 

21.  Šležas, op. cit.,  p. 3. 

22.  Protokoly posiedzeń...  
1773–1785, s. 303, 346, 

465–466; Protokoly posiedzeń... 
1786–1794, Wrocław, Warszawa, 

Kraków, 1969, s. 51, 112, 171, 
217, 247, 285–286, 354–355. 
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Palyginus 1 ir 2 lenteles, matyti, kad pajamos iš išnuomotų buvusių jėzuitų 
valdų žymiai viršydavo išlaidas tos mokyklos dėstytojų algoms, tačiau buvusios 
kolegijos pastatų remontui Edukacinė komisija lėšų skirdavo per mažai.

1782–1797 m. mokinių skaičius parodytas 3 lentelėje23. 

3 lentelė. Edukacinės komisijos laikų Kražių kolegijos mokinių skaičius, baigiantis 
mokslo metams

Metai Skaičius
1782 114
1783 170
1786 218
1787 260
1788 324
1789 341
1790 376
1791 383
1794 312
1796 364
1797 287

23.  VUB RS, f. 76–1524. l. 
207–208; LMAVB RS, f. 32–255, 

l. 1; Lebedys, op. cit., p. 74; 
Šležas, op. cit., p. 4. 

2 a–f il. Tituliniai Edukacinės 
komisijos išleistų vadovėlių 
puslapiai. In: Majorek Cz. 
Ksiąźki szkolne Komisji Edukacji 
Narodowej, Warszawa, 1975 
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Iš lentelės matyti, kad, mokyklai tapus šešiaklase, mokinių skaičius ilgai-
niui padidėjo daugiau negu trigubai. Skaičiaus pokytis priklausė nuo įvairių 
priežasčių, pavyzdžiui, nederliaus metais būdavo mažiau, nemaža įtakos turėjo 
politinė valstybės padėtis.

Vis dėlto, palyginti su kitomis to laikotarpio Edukacinės komisijos žinioje 
veikusiomis mokyklomis, pagal mokinių skaičių Kražiai nuolat būdavo antro-
je vietoje po sostinės Vilniaus. 1789 m. baltarusiškų žemių mokyklose mokėsi: 
Gardine – du šimtai, Minske – du šimtai aštuoniasdešimt du, Naugarduke – šim-
tas penkiasdešimt vienas, Nesvyžiuje – šimtas dvidešimt keturi, Pinske – šimtas 
penkiasdešimt penki. Kitas to krašto mokyklas lankė gerokai mažiau jaunuolių.

O dabartinės Lietuvos teritorijos mokyklose 1789 m. mokėsi: Kaune – šim-
tas dešimt, Kretingoje  – šimtas septyniasdešimt, Liškiavoje  – devyniasdešimt 
(1790 m.), Merkinėje –  devyniasdešimt du, Panevėžyje –  aštuoniasdešimt, Ra-
seiniuose – šimtas šešiasdešimt du, Ukmergėje – šimtas vienas, Vilniuje – keturi 
šimtai aštuoniasdešimt septyni, Virbalyje – šimtas septyni (1790 m.)24. 

Kražiuose pasitaikydavo ir mokinių neramumų. 1782 m. vizitacijoje nu-
rodyta, kad 1781/1782 mokslo metais pavėlavusius grįžti iš švenčių kai kuriuos 
mokinius vadovybė viešai nubaudė, matyt, fizinėmis bausmėmis. Kilo neramu-
mų, pasitaikę karštų jaunuolių išsišokimų. Neramumų kurstytojai pašalinti iš 
mokyklos. Nesigilindamas vizitatorius dėl bruzdėjimų kaltino prefektą, tačiau 
pritarė ryžtingiems veiksmams malšinant mokinių protestus. 

Mokinius nemaloniai veikė ir fizinės bausmės. 1788 m. raštu dėl jų skundė-
si vizitatoriui. Vizitatorius kun. Jonas Erdmanas pažymėjo, kad Kražių mokiniai 
nežino kitos bausmės, kaip plakimą25. Kiekviena klasė turėdavo savo vyresnįjį, 
tada vadintą cenzoriumi. Jo pareiga būdavo palaikyti tvarką klasėse, surašyti 
neatvykusius, stebėti, kad jaunuoliai kiekvieną rytą dalyvautų šv. Mišiose ir kt. 
XVIII a. pabaigoje Kražių mokykloje veikė Švč. Mergelės Marijos brolija, kuri 
1792 m. nurodyta atsiminimuose. Ją buvo įsteigę jėzuitai. Brolija turėjo altorių, 
kuriuo rūpinosi moksleivių kongregacija26. Beje, tokia pat brolija 1818 m. veikė 
ir Raseinių apskrities mokykloje.

Iš mokinių pramogų buvo paplitusios kovos su lazdomis. Jas sukryžiuoda-
vo mokyklos kieme. Kovos, dalyvaujant teisėjams (sekundantams), vykdavo ir 
su kardais. Vadovybė to nedraudė. Jas pro langą stebėdavo net prefektas27. 

Geri mokiniai būdavo įvairiai skatinami. Juos pagirdavo ir savo aktuose 
paminėdavo vizitatoriai. Siekiant skatinti jaunimą kuo geriau mokytis, pažan-
giausi svarbiausių krašto mokyklų mokiniai nuo 1786  m. pradėti apdovanoti 
medaliais. Tam skirti dar 1767 m. išleisti aukso ir sidabro medaliai pasižymėju-
siems Vyriausiosios karo mokyklos kursantams. Vienoje medalio pusėje laurų 
vainike – karūna ir S A R raidės, kitoje – ąžuolų lapų vainike užrašas DILIGEN-

24.  Šidlauskas, Švietimas 
Lietuvoje..., l. 207–208.

25.  Raporty..., s. 295; Szybiak 
I. Nauczyciele szkól srednich 
Komisji Edukacji Narodowej, 
Warszawa, 1980, s. 134.

26.  Wizbor-Bohdanowicz, op. 
cit..., p. 7, 12. 

27.  Ibid., p. 8. 
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TAE (už darbštumą mokykloje). Tokius medalius 1786 m. karaliaus raštinė bai-
gė išsiuntinėti ir visoms Lenkijos-Lietuvos vidurinėms mokykloms. Taigi apie 
1786 m. minėti medaliai atsiųsti ir į Kražius28. 

1787 m. medaliais buvo apdovanoti šie mokiniai: Mykolas Silvestravičius 
(VI kl.), Zacharijus Nemčevskis (V kl.) ir Ignotas Jacevičius (II kl.). 1788  m. 
aukso medaliu apdovanotas Blažiejus Girdvainis (V kl.), o sidabro skirti Simo-
nui Jagminui (IV kl.) ir Jonui Krentovskiui (III kl.)

1789 m. birželio 21 d., dalyvaujant kviestiniams svečiams, medaliai pirmū-
nams įteikti gana iškilmingai. Kieme išsirikiavo daugiau negu šimtas mokslei-
vių, apsirengusių karinėmis uniformomis, trenkė būgnai, grojo trimitai, šaudė 
patrankos. Dalyvaujant vizitatoriui J. Erdmanui, medalius įteikė Šiauduvos ti-
jūnas, pulkininkas Vincentas Pšeciševskis. Aukso medalį gavo Jurgis Jakavičius 
(V kl.), sidabro – Juozapas Godlevskis ir Vladimiras Gadonas (III kl.). Rytojaus 
dieną V. Pšeciševskis mokytojams ir iškilmėse dalyvavusiems svečiams surengė 
iškilmingus pietus (vaišes)29. 

Jau minėta, kad Edukacinė komisija lietuvių kalbos teisių nepripažino. Vis 
dėlto mokykloje kaip pagalbinė turėjo būti vartojama ir ji. 1788 m. J. Erdmanas 
rašė, kad jam skundėsi šios mokyklos, ypač žemesnių klasių, mokytojai, turin-
tys daug rūpesčių ir sunkumų su įstojusiais siekti mokslo žinių jaunuoliais, nes 
pirmiausia juos tenka mokyti, kad „suprastų lenkiškai“, ir tiktai vėliau galima 
mokyti versti tekstus iš lotynų kalbos į lenkų30. Apie komisijos laikų Kražių 
mokytojų kilmę trūksta duomenų. Dauguma jų turėjo būti gimę etnografinėje 
Lietuvoje.

Nuo 1791 m., kilus valstybės suirutei, mokyklos niekas nebevizitavo. A. 
Šidlauskas nurodo, kad penkis kartus vizitatoriai ją įvertino gerai, kartą – paten-
kinamai gerai ir du kartus – patenkinamai31. 

Mokiniai turėdavo ir karinio rengimo užsiėmimus, vadovaudavo atsargos 
kariškis. 1792 m. vasarą V. Pšeciševskis kartu su M. Velička vaikščiojo po kla-
ses ir ragino jaunuolius stoti į Lietuvos kariuomenę ir kovoti su konfederatais. 
1794 m. pavasarį įvykus Tado Kosciuškos sukilimui, daug kražiškių moksleivių 
išėjo į kariuomenę.

Dėstytojas Mykolas Rudnickis, remdamasis laikraščiais, mokiniams aiš-
kindavo įvykius valstybėje ir Vilniuje. Savo pamoksluose Kražių parapijos kle-
bonas skelbė T. Kosciuškos potvarkius ir karštai skatino ginti tėvynę. Lietuvos 
kariai ne kartą žygiavo per miestelį. Juos aikštėje pasitikdavo klebonas, laimin-
davo ir visaip stengdavosi pakelti jų dvasią. Karius pasitikdavo ir mokyklos dės-
tytojas kun. Bernardas Lovišas. Mokiniai organizuotai eidavo į karines pratybas 
ir stodavo į Lietuvos kariuomenę. Deja, jėgos buvo nelygios, ir sukilimas pralai-
mėjo. 1794 m. rugsėjo mėnesį Kražiuose apsistojo Rusijos kariškiai.

28.  Ruzas V. Stanislovo Augusto 
laikotarpio (1764–1795) 

medaliai Lietuvoje, Kultūros 
paminklai, kn. 10, Vilnius, 2003, 

p. 46. 

29.  Raporty..., s. 258, 449. 

30.  Ibid., p. 292. 

31.  Šidlauskas, Švietimas 
Lietuvoje..., l. 114. 
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Pačioje mokykloje esminių permainų neįvyko. Šv. Mikalojaus dieną (rug-
sėjo 10-ą) prasidėjo pamokos. Tų metų spalio mėnesį kunigai ir pilietines teises 
turintys gyventojai buvo sušaukti į Kražius prisiekti Rusijos imperatorei Jekate-
rinai II. Iš mokinių tokios priesaikos nereikalauta32. 

1797 m. mokykla buvo perduota Kolainių karmelitams.

 

32.  Wizbor-Bohdanowicz,  
op. cit., p. 8–11. 
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Vienuolių karmelitų mokykla

Lietuvos karmelitai dar 1791 m. prašė Lietuvos-Lenkijos Seimą leisti jiems Lie-
tuvoje laikyti kelias mokyklas. Nors senosios regulos karmelitai iki tol Lietuvoje 
žymesnių švietimo tradicijų nepuoselėjo, tačiau šis ordinas teigė turįs pakan-
kamai mokytų vienuolių, todėl prašė leisti perimti Kražių ir kitas mokyklas. 
Kražių mokyklą ordinas įsipareigojo išlaikyti iš turimos Kolainių vienuolyno 
fundacijos1. 

Prijungtoje prie Rusijos dalyje švietimo pertvarkymas buvo patikėtas Vil-
niaus vyskupijos valdytojui, o 1789–1809 m. – vyskupui Jonui Nepomukui Ko-
sakovskiui. Pagal jo projektą beveik visos vidurinės mokyklos grįžo vienuoly-
nams. Kražių mokykla buvo perduota Kolainių karmelitams, kurie įsipareigojo 
mokyti iš savo fundacinių pajamų. 

Dar tų metų rugsėjo mėnesį į Kražius atvyko pats Lietuvos karmelitų or-
dino provincijolas Raimundas Rutkovskis, Žemaičių vyskupijos atstovas kun. 
Januškevičius ir valdžios atstovas, Raseinių teismo teisėjas. Taip valdžia karme-
litams oficialiai perdavė visus buvusios Kražių kolegijos pastatus ir miestelio 
jurisdiką, turinčią keturiolika dūmų. Paskirti vienuolyno viršininkas (preoras), 
prefektas ir dėstytojai. Pirmuoju karmelitų vadovaujamos mokyklos prefektu 
tapo kun. Domininkas Lapinskis (3 il.).     

M. Valančius nurodo, kad karmelitai mokyklą iškilmingai atidarė 1797 m. 
spalio 6 d. Iš aplinkinių gyvenviečių suvažiavo daug bajorų. Susirinko du šimtai 
aštuoniasdešimt septyni mokiniai. Tiktai šeštoje klasėje tebuvo vienas mokinys. 
Jam pasiūlyta pakartotinai lankyti penktą klasę2. 

Kas buvo Kražių karmelitų vienuolyno viršininkai, nesidomėta. Galima 
paminėti tik mokyklos vedėjus kunigus: 1799–1807  m. jai vadovavo Aleksas 
Šmatavičius, 1807–1812 m. – Simonas Radavičius, 1812–1814 m. – Ambrazie-
jus Soročka, 1814–1816 m. – Antanas Mackevičius. 

Dėstyta pagal Edukacinės komisijos nuostatus. Pirmoje klasėje buvo mo-
koma lenkų ir lotynų kalbų gramatikos, dorovės, aritmetikos, geografijos. Tie 
patys dalykai ir antroje klasėje. Trečioje–šeštoje klasėse dėstyti dalykai parodyti 
4 lentelėje.

1.  Wołyniak [Giżycki J. M.]. Z 
przeszłości karmelitów na Litwie 

i Rusi, cz. 1, Kraków, 1918,  
s. 202. 

2.  Valančius, op. cit., p. 250; 
Wizbor-Bohdanowicz W. 

Szczegóły niektóre życia 
mojego, Wilno, 1929, s. 13–14; 

Brensztejn, op. cit., l. 138. 

3 il. Kražių mokyklos 
antspaudas, naudotas apie 
1797–1817 m. In: LNM, S–390
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4 lentelė. Kražių mokykloje dėstytų dalykų valandų skaičius XIX a. pradžioje

Dėstomas kursas
Valandų skaičius savaitėje klasėse

III IV V VI
Retorika (iškalba) 8 3 3 6
Matematika 6 8 4 2
Fizika 3 6 9 2
Visuotinė istorija, teisė ir dorovė 3 3 4 10

Lentelė sudaryta remiantis: Wołyniak, op. cit., p. 210–211.

Trečioje klasėje dar buvo dėstoma Lenkijos istorija pagal Adamo Narusze-
wicziaus vadovėlį, taip pat mokoma vokiečių kalbos. Vėliau programos tobulėjo, 
keitėsi dėstomi dalykai.

Pirmadieniais, trečiadieniais, penktadieniais ir šeštadieniais pamokos vyk-
davo 8–11 ir 14–16 val., antradieniais ir ketvirtadieniais – tiktai 8–11 val. Tomis 
dienomis po pietų turimą laisvalaikį mokiniai skirdavo pasivaikščiojimams, fi-
zinės mankštos pratyboms.

Mokinių atostogos – birželio 29 – rugpjūčio 31 d. Kalėdoms ir Velykoms 
mokiniai namo išvykti negalėjo, nes to nenumatė nuostatai3. 

1803 m. vizitacijoje rašoma, kad buvusią Kražių kolegiją karmelitai perė-
mė 1797 m. Tada jos mūrams nedaug tereikėjo remonto, tačiau 1798 m. buvu-
sį jėzuitų vienuolyną užėmė generolas Kozlovas su savo pulku. Kareiviai labai 
nuniokojo kambarius: krosnis, duris, langus ir kt., ir vienuoliai nebuvo pajė-
gūs visko suremontuoti, tiktai patvarkė kelis kambarius mokytojams gyventi. 
1803  m. vizitatorius juos apžiūrėjo iš lauko ir vidaus. Visur matė apdaužytas 
sienas, griuvėsius4. 

1803 m. pradžioje Rusijoje buvo patvirtintos „Laikinosios liaudies švieti-
mo taisyklės“, o mokykloms vadovauti Šiaurės vakarų krašte įsteigta Vilniaus 
švietimo apygarda, kurios nuostatai patvirtinti 1803  m. gegužės mėnesį. Vil-
niaus gubernijos vidurinės mokyklos buvo tiesiogiai pavaldžios Vilniaus uni-
versitetui.

Taikantis prie krašto savitumų, Vilniaus švietimo apygardos nuostatai sky-
rėsi nuo grynai rusiškų gubernijų nuostatų. Atsižvelgta į Edukacinės komisijos 
patirtį. Vidurinių mokyklų dėstomoji kalba liko lenkų.

Vidurinėms mokykloms buvo numatytos gimnazijos ir šešiaklasės ir ketur-
klasės apskričių mokyklos. Gubernijose turėjo būti po vieną gimnaziją. Kadangi 
gimnazija veikė Vilniuje, Kražiams teko šešiaklasė apskrities mokykla. Tokio 
pobūdžio mokyklos savo programa beveik prilygo gimnazijoms. Apskričių mo-
kyklose nebuvo dėstoma graikų kalba, skyrėsi politinės ekonomikos kursas5. 

3.  Wołyniak, op. cit., p. 211. 

4.  1803 m. Kražių mokyklos 
vizitacija, VUB RS, f. 13–184, 
l. 154. 

5.  Lukšienė, op. cit., p. 30–40, 
107–111. 
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1803 m. mokyklų nuostatai formaliai draudė fizines bausmes, bet jos bū-
davo taikomos. Kražių mokyklą beveik kasmet lankydavo Vilniaus universiteto 
siunčiami vizitatoriai.

1803 m. vizitacijoje nurodytas vokiečių, o 1804 m. – prancūzų kalbos mo-
kytojas. Įskaitant prefektą ir tikybos dėstytoją, beveik kasmet būdavo devyni 
mokytojai.

1804 m. Švietimo ministerijos nurodyme teigiama: ,,atsižvelgiant į tai, jog 
Kražiuose yra šešiaklasė mokykla, ir ją lanko daug mokinių, joje turi būti mo-
koma pagal gimnazijos reikalavimus“6. 

1804 m. vizitacijoje rašoma, kad pirmos ir antros klasės mokiniai silpnai 
moka lenkiškai7, todėl tikėtina, kad bent žemesnėse klasėse pagalbinė kalba tu-
rėjo būti lietuvių. M. Lukšienės duomenimis, 1803 m. iš septynių mokytojų šeši 
buvo gimę etnografinėje Lietuvoje. 1810 m. visi dešimt mokytojų buvo lankę 
Vilniaus universitetą, ir tiktai trys iš jų, svetimų kalbų dėstytojai, buvo kilę ne iš 
etnografinės Lietuvos.

Dėl silpno lenkų kalbos mokėjimo universiteto vadovybė reikalavo lietu-
vių gyvenamosiose srityse parengiamųjų klasių prie vidurinių mokyklų, kad lie-
tuviškai kalbantys vaikai išmoktų lenkiškai. Apskritai, su lietuvių kalbos įtaka 
universitetas kovojo nuosekliai ir kryptingai. 

Įdomu, kad 1804 m. mokyklas vizitavęs Vincentas Matusevičius Kėdainių, 
Raseinių ir Kražių mokykloms dėl lietuvių kalbos įrašė rekomendaciją stropiai 
rinkti visas smulkmenas, kurios galėtų paaiškinti žemaičių kalbos kilmę ir jos 
ypatybes, suprasti šia kalba kalbančios tautos istoriją. Vizitatorius siūlė apie 
lietuvių kalbą užrašytas pastabas, aptiktus lietuviškus raštus, surinktas liaudies 
dainas siųsti į Vilniaus universitetą8. Deja, nerasta jokių žinių, kad ši V. Matuse-
vičiaus rekomendacija būtų buvusi vykdoma. Panašių kitų vizitatorių įrašų dėl 
lietuvių kalbos nepasitaikė rasti. Tikėtina, kad prolenkiška universiteto vadovy-
bė lituanistinės medžiagos kaupimui buvo priešiška.

1807 m. jau veikė ir parengiamoji klasė, todėl iš tikrųjų ši mokykla tapo 
septynklase. 1807 m. vizitacijoje rašoma, kad parengiamojoje klasėje dėstoma 
pagal parapinių mokyklų programą, kuri buvo tiktai rekomendacinė9. Univer-
sitetas, rengęs instrukcijas parapinėms mokykloms, nenumatė lietuvių kalbos 
mokymo. Kaip žinoma, kai kuriose Žemaitijos mokyklose XIX a. pradžioje 
buvo mokoma ir lietuviškai skaityti, kartais ir rašyti. 

Parengiamojoje klasėje būdavo daugiau negu šimtas mokinių. 1810 m. vi-
zitacijoje rašoma, kad ji suskirstyta į tris grupes. Vieni mokėsi skaityti bei rašyti 
lenkiškai ir katekizmo, kita grupė sužinodavo lenkų kalbos gramatikos pagrin-
dus, trečia mokėsi gramatikos, aritmetikos, geografijos. Vizitatorius pabrėžė, 
kad svarbiausias parengiamosios klasės tikslas – pramokyti vaikus lenkiškai10. 

6.  Сборник постановлений 
по Министерству народного 
просвящения, т. 1, СПб, 1864, 

c. 246. 

7.  1804 m. Kražių mokyklos 
vizitacija, VUB RS, f. 13–219, 

l. 16. 

8.  Ibid.; Lukšienė, op. cit.,  p. 
140–141, 389. 

9.  1807 m. Kražių mokyklos 
vizitacija, LVIA, f. 567, ap. 2, b. 

140, l. 243. 

10.  1810 m. Kražių mokyklos 
vizitacija, ibid., b. 275, l. 74. 
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Pagal tradiciją mokytojai parengiamojoje ir pirmoje–antroje klasėse nesi-
keisdavo, visus dalykus dėstydavo tas pats pedagogas. 1807 m. pirmoje klasėje 
buvo dėstoma lotynų ir lenkų kalbų gramatika, dorovė, aritmetika, pasaulio šalių 
geografija, rašymas, imant tekstus iš Biblijos, katekizmo ir kitų leidinių. Namie 
užduodavo gramatiškai nagrinėti sakinius, versti lotyniškus tekstus. Mokiniams 
namų užduotis padėdavo atlikti korepetitoriai, dar vadinti namų prižiūrėtojais, 
direktoriais – daugiausia ketvirtokai ir vyresniųjų klasių. Korepetitorių būdavo 
iki trisdešimties ar daugiau.

Antrokams toliau dėstydavo pirmoje klasėje pradėtus dalykus. Jiems taip 
pat  užduodavo namie versti iš lotynų kalbos, spręsti aritmetikos uždavinių.

Jau minėta, kad, mokydami jiems skirtus dalykus, trečioje–šeštoje klasėse 
pedagogai keisdavosi. 1807 m. dėstyti dalykai parodyti 5 lentelėje11. 

5 lentelė. Kražių mokyklos III–VI klasėse 1807 m. dėstyti dalykai

Mokytojas
Klasėse dėstomi dalykai

III IV V VI 

Literatūros

Lenkų ir lotynų k. 
gramatika, klasikinių 
autorių tekstų 
nagrinėjimas

Retorika, laiškų 
rašymas, vertimai iš 
klasikų kūrinių

Retorika ir antikos 
poezija. Atitinkamos 
namų užduotys

Retorika, poezija, antikos 
autorių vertimai. Mokinių 
retorika ir poezijos 
pratybos

Matematikos
Geometrija, žemėlapių 
braižymas, užduotys į 
namus

Praktiniai geometrijos 
pradmenys ir pratimai 
mokiniams

Tolesnis praktinės 
geometrijos kursas, 
matavimai

Logika

Fizikos
Daržininkystė ir 
žemdirbystė

Fizikos pagrindai. 
Žemdirbystė, botanika

Tolesnis fizikos kursas. 
Zoologija. Sveiko 
gyvenimo pagrindai

Amatai, tapybos 
pradmenys 

Teisės ir dorovės
Antikos istorija, 
išrašai iš klasikų. 
Dorovė

Graikijos istorija, 
prigimtinė teisė. Antikos 
autorių vertimai

Romos istorija. 
Politinė ekonomika. 
Teisė. Vertimai iš 
Cicerono apie pareigas

Lenkijos istorija, 
tautų teisė. Vertimai iš 
Cicerono apie teisę

Iš lentelės matyti, kad specializuotų dėstomųjų dalykų gan daug. Nurody-
ti dalykai buvo privalomi. Norintiems per neprivalomas pamokas būdavo dar 
dėstomos prancūzų, vokiečių ir rusų kalbos. Vargu ar tada buvo norinčių mo-
kytis pastarosios kalbos. M. Lukšienė nurodo, kad 1810 m. rusų kalba nebuvo 
dėstoma, nors 1808 m. sausio 3 (15) d. raštu universitetas reikalavo, kad būtų 
dėstoma12. Atsižvelgiant į  vizitatorių pastabas, reikalavimus, dėstomų dalykų 
daugėjo, programos tobulėjo.

Kai 1812 m. Napoléono armija ties Kaunu persikėlė per Nemuną, kilo viltis, 
jog bus atkurta Lietuvos-Lenkijos valstybė. Prancūzų kariai būdavo sutinkami 
kaip išvaduotojai. Negalima nepaminėti ir drąsių Kražių moksleivių veiksmų. 

11.  1807 m. dėstomi dalykai 
Kražių mokykloje, Ibid., b. 140, 
l. 243–244. 

12.  Lukšienė, op. cit., p. 135; 
1803 01 03 Vilniaus universiteto 
raštas Kražių mokyklos vedėjui, 
LVIA, f. 567, ap. 2, b. 6486, l. 24. 
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Rengiantis galimam karui, Kražiuose buvo įrengtas didelis kariuomenės 
grūdų sandėlis. Įžengus į Žemaitiją prancūzų kariams, į Kražius atvykęs apie 
penkiasdešimties kazokų dalinys suvarė daugybę aplinkinių valstiečių su ve-
žimais ir pareikalavo išvežti grūdus. Moksleiviai ryžosi sutrukdyti. Jie, vaikš-
čiodami tarp valstiečių, kalbino kazokams nesuprantama žemaičių tarme: juos 
ragino neskubėti, o sutemus iškinkyti arklius ir išjoti į miškus. Valstiečiai pa-
klausė. Buvo laimėta viena diena, bet prancūzų karių nepasirodė.

Kitą dieną kazokai vėl suvarė kelis šimtus valstiečių pastočių grūdams iš-
vežti. Buvo aišku – iškinkyti arklių nebeleis. Tada moksleiviai pasirūpino baltų 
bei tamsiai mėlynų drobių ir tykiai, nepastebimai, daugiausia po vieną išėjo į 
laukus ir rinkosi sutartoje vietoje prie vieškelio iš Nemakščių į Kražius. Jau-
nuoliai nutarė imituoti prancūzų pusėje kariaujančius lenkų ulonus. Jie pasidarė 
vėliavas, sėdo ant iš ūkininkų paimtų arklių ir nujojo Kražių link. Pastebėjusi 
,,prancūzus“, kazokų sargyba nušuoliavo į miestelį.

Kražiuose kilo sąmyšis, kazokai skubiai pasitraukė. Grūdai liko neišvežti, 
valstiečiai išsivažinėjo. Žinoma, kazokai toli nenušuoliavo. Jų žvalgai dar naktį 
sužinojo, kad Kražiuose prancūzų nėra. Buvo duotas įsakymas grįžti į miestelį, 
išplakti moksleivius, o miestelį sudeginti. 

Tada mokiniai susirado ginklų ir su užtaisytais šautuvais išėjo į kelią, 
kuriuo spruko kazokai. Pasirinkus vietą prie vieškelio ties pelkėtu miškeliu, 
abiejose vieškelio pusėse buvo surengta pasala. Mokiniai neapsiriko. Netrukus 
pasirodė kazokai. Vyresni šauliai paleido ugnį į kareivius ir du jų nukovė. Ne-
sitikėdami pataikyti, jaunesnieji šaudė kur pakliuvo, kartais net į viršų, kad su-
darytų stipraus užpuolimo įspūdį. Išsigandę kazokai vėl spruko ir daugiau vykti 
į Kražius nebemėgino. Moksleiviai grįžo į miestelį pasitikti ,,išvaduotojų“. Taip 
keturiasdešimt jaunuolių išsaugojo karo reikalams sukauptus grūdus ir privertė 
skubiai pasitraukti penkiasdešimt kazokų13. Korespondencija – 1812 m. rugpjū-
čio 1 (13) d. Sprendžiant iš pridedamos mokyklos kronikos, tai įvyko birželio 
18 (30) d.

Nesant rusų valdžios, nauji mokslo metai prasidėjo laiku – 1812 m. rugsėjo 
1 (13) d. Mokiniai ir dvidešimt keturi svečiai, žymesni dvarininkai dalyvavo 
pamaldose. Prefektas A. Soročka pasakė kalbą14. 

Kaip žinoma, Napoléono armija Rusijoje pralaimėjo. Greitos laisvės vil-
tys žlugo. 1812 m. gruodžio 16 (28) d. numatyti egzaminai neįvyko, nes neliko 
mokinių. Matyt, pajutus, kad Prancūzijos kariai iš Kuršo nuo Šiaulių trauksis 
per Kražius, mokiniai iš miestelio išvyko. Apie gruodžio 11 (23) d. dalis pran-
cūzų Étienne’o MacDonaldo vadovaujamo korpuso karių paskubomis per Kra-
žius vyko Kaltinėnų link. Paskui juos gruodžio 13 (26) d. iš Kražių su daugybe 
vežimų į Kaltinėnus patraukė Hanso Jorko vadovaujami Prūsijos kariai, tarp 

13.  Z Kroż, Kuryer litewski, 
1812, nr. 68.

14.  1812 m. Kražių mokyklos 
vadovo pranešimas, LVIA, f. 

567, ap, 2, b. 6486, l. 21. 
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kurių buvo ir lietuvių. Nors tuo metu Žemaitijoje buvo dideli šalčiai, nerasta 
žinių, kad minėtos kariuomenės daliniai Kražių mokyklai būtų padarę didesnių 
nuostolių15. 

Gruodžio 16 (28) d. miestelį užplūdo Rusijos kazokai. Jie apiplėšė vienuo-
lius karmelitus ir mokytojus, pasiėmė vadovėlių. Gal norėdami atkeršyti, visur 
ieškojo mokinių, laužė duris, daužė langus. Nuniokotam vienuolynui ir moky-
klai padarė apie 600 sidabro rublių nuostolių, įskaitant paimtus maisto produk-
tus, arklius, kitus daiktus. Bijodami kazokų keršto, beveik iki pat 1813 m. sausio 
mėnesio pabaigos mokiniai nesirodė. Tiktai prefektui gavus žinią apie amnestiją 
ir pradėjus raginti mokinius grįžti, pirmomis vasario mėnesio dienomis jų su-
sirinko šimtas dešimt16. Dėl paskelbtos amnestijos minėti moksleivių veiksmai 
prieš kazokus 1812 m. birželio mėnesį valdžios pareigūnų nebuvo tiriami.

Karmelitų laikomos mokyklos darbą universiteto vizitatoriai vertindavo 
gerai. Dauguma mokytojų turėjo mokslo kandidatų laipsnius. Valdžia vis labiau 
rūpinosi pagerinti rusų kalbos dėstymą. 1814  m. švietimo ministras nurodė 
universitetui, kad vidurinėse mokyklose rusų kalbos mokytojai būtų tiktai rusai, 
ir jie turi mokyti šios kalbos ne tik teoriškai, bet ir praktiškai17. 

Karmelitų vadovaujamos mokyklos mokinių skaičius parodytas 6 lentelėje18. 

6 lentelė. Kražių mokyklos mokinių skaičius 1797–1817 m.

Metai Mokinių skaičius Metai Mokinių skaičius
1797 287 1808 354
1798 400 1809 387
1799 ? 1810 382
1800 362 1811 246
1801 ? 1812 171
1802 436 1813 232
1803 474 1814 262
1804 523 1815 325
1805 528 1816 289
1806 343 1817 108
1807 302

Lentelės duomenys daugiausia imti iš vizitacijų aktų, įvairių ataskaitų, mo-
kinių sąrašų. Mokyklą vizitatoriai lankydavo tiek rudenį, tiek pavasarį. Kadangi 
buvo įmanoma surasti tiktai dalį tikslių mokinių skaičiaus pateikimo datų, nu-
rodomi tik metai, kaip iki tol pateikiama ir literatūroje. Pasitaiko, kad tų pačių 
metų pranešimuose nurodomas skirtingas mokinių skaičius. Matyt, taip būdavo 
todėl, kad vienu atveju skaičius paimtas su parengiamąja klase, kitu – be jos. Be 
to, dėl įvairių priežasčių kasmet išstodavo apie penkiasdešimt–septyniasdešimt 
mokinių. Stojantiems į kunigų seminariją šešių klasių baigti nereikėdavo. 

15.  Жамов В. Е. 
Отечественная война 1812 
г. Операции в направлении 
Тилзит–Митава–Рига, Рига, 
1912, с. 126–133.

16.  1813 02 Kražių mokyklos 
vedėjo A. Soročkos raštas 
Vilniaus gub. mokyklų 
direkcijai, LVIA, f. 567, ap. 2, b. 
402, l. 25. 

17.  Ковенская губерния за 
время 1843–1893, Ковно, 1893, 
c. 85. 

18.  Lentelė sudaryta remiantis: 
Bieliński J. Universytet Wileński, 
t. 1, Kraków, 1899, s. 245; 
Wołyniak, op. cit., p. 202–218; 
Šležas, op. cit., p. 4; Lebedys, op. 
cit., p.71; Lukšienė, op. cit., p. 
116; LVIA, f. 567, ap. 2, b. 120, l. 
73; b. 275, l. 20, 26, 74; b. 738, l. 
15–16; b. 6486, l. 14, 31. 
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Iš vizitacijų aktų galima įsitikinti, kad mokiniai dažnai sirgdavo. Vadovė-
lių, knygų, popieriaus, kitų mokytis reikalingų priemonių jie galėdavo nusipirk-
ti net dviejuose miestelio knygynuose.

Žymus mokyklos įvykis būdavo mokslo metų baigimo šventės, kurioms 
iš anksto rengdavosi. Stengdavosi išspausdinti programą Treść nauk…(„Mo-
kymų turinys...“) arba Dowod rocznego postępku… („Pranešimas kasmetinio 
veikimo...“). Jų būdavo spausdinama 100 egz. ir išsiuntinėjama žymesniems 
pareigūnams, įtakingiems dvarininkams. Į iškilmingus susirinkimus atvykdavo 
mokinių tėvai, nemažai kitų svečių, net kariuomenės dalinių karininkai. Kar-
tais tokios šventės būdavo vadinamos viešais egzaminais. Mokiniai stengdavosi 
parodyti savo žinias iš įvairių dalykų: kalbų, literatūros, istorijos, geografijos, 
matematikos, gamtos mokslų, fizikos, teisės ir kitų. Paskelbdavo pažangiausius, 
geriausiems įteikdavo dovanėlių, knygų. Apie mokslo metų baigimo iškilmes 
kartais rašydavo ir periodinė spauda  – paskelbdavo pažangiausius. Mokslo 
metų baigimo šventėje mokiniai ir vaidindavo. Tokias šventes rengdavo visos 
vidurinės mokyklos, tačiau Kražiuose joms skirdavo daugiau reikšmės – būdavo 
iškilmingesnės. 

Šios programos yra vertingas mokyklos istorijos šaltinis, deja, jos yra reti 
leidiniai, ir Lietuvos bibliotekose jų pasitaikė aptikti vos vieną kitą. Programo-
se skelbti pažangieji, mokytojų ir visų mokinių sąrašai, mokymo programos. 
1817 m. leidinyje yra išsami dėstomų dalykų programa. Ji užimtų daug vietos. 
Galima tik paminėti įdomesnius dalykus. Dėstyta žemdirbystė, parkų įrengi-
mas, geografijos, zoologijos, botanikos pagrindai, mineralogija, astronomija, 
aritmetika, teorinė ir praktinė geometrija, trigonometrija, algebra, logaritmai, 
kaimo namų statyba, teisė, iškalba (retorika), poezija, lenkų, lotynų, vokie-
čių, prancūzų, rusų kalbos, istorija ir kt. Deja, istorijos programa – tai senovės 
istorija, neapimanti net viduramžių. Apie Lietuvos-Lenkijos valstybės praeitį 
programoje nėra nė žodžio19. 

Karmelitai, įsipareigoję iš savo Kolainių vienuolyno fundacijos išlaikyti 
mokyklą, neturėjo lėšų taisyti buvusios jėzuitų kolegijos pastatų, ir jie kasmet 
vis labiau iro, reikėjo skubaus brangiai kainuojančio remonto. 

Jau 1814  m. birželio mėnesį Lietuvos karmelitų provicijolas Patricijus 
Bartoševičius vizitatoriui įteikė prašymą leisti perkelti Kražių mokyklą į Kolai-
nius, arčiau jų fundacinių žemių, nes negalima reikiamai prižiūrėti valdų. Ko-
lainių karmelitų dvaras jau turėjo skolų. Buvusios kolegijos pastatams taisyti 
reikia keliolikos tūkstančių rublių. Karmelitai neturi iš kur paimti tiek pinigų. 
Vien atsivežti medienos remontui iš vienuolyno miško būtų per daug brangu20. 

Vizitatoriaus nuomone, prašymą reikėtų patenkinti. Tuo labiau, kad Šiau-
lių apskrityje veikė tik viena bazilijonų vidurinė mokykla Padubysyje, o Rasei-

19.  Dowod rocznego postępku 
uczniów szkoly publiczney w 

stopniu gimnazyalney Krozkiey 
pod dozorem xx. karmelitow 

Litewskich D.R. będacey. Roku 
1817 miesiąca czerwca 27 dnia 

okazany, Wilno, [1817].

20.  1814 06 Lietuvos karmelitų 
provincijolo raštas Vilniaus 

universitetui, LVIA, f. 567, ap. 2, 
b. 417, l. 25. 
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nių apskrityje, be Kražių, buvo dar trys vidurinės mokyklos: Dotnuvos, Kėdai-
nių ir Raseinių.

Nežinia kodėl 1814/1815 mokslo metams Kražių mokykloje pritrūkus mo-
kinių, neveikė šešta klasė21. 

Universitetas ir švietimo apygarda tarpininkavo Švietimo ministerijai, kad 
Kražiuose, Žemaitijos centre, liktų iš švietimo fundacinių lėšų valstybės išlaiko-
ma pasaulietinė gimnazija. 1816 m. švietimo ministras dėl šios mokyklos Mi-
nistrų komitetui išsiuntė teikimą:

 Visa Žemaičių sritis, turinti daugybę dvarininkų, neturi nė vienos padorios mo-
kyklos; be daugelio priežasčių, reikia pridurti ir tą, kad po karo suniokojimų dvasininkų 
luomas, patyręs didelių fundacinių nuostolių, negali tinkamai išlaikyti mokyklos. Lenki-
joje buvusios Edukacinės komisijos laikais visai tai sričiai Raseinių apskrityje, Kražiuose, 
veikė gimnazijos pobūdžio mokykla, į kurią dėl jos gero sutvarkymo susirinkdavo 500–600 
mokinių. Vėliau Vyriausioji Lietuvos valdyba perdavė ją laikyti karmelitams, kurie iki šiol 
ją išlaiko iš savo pajamų. Tačiau šis luomas, pastatams taisyti neturėdamas pakankamai 
fundacijų, dar pereitais metais prašė universitetą leisti perkelti mokyklą iš Kražių į jų vie-
nuolyną, esantį Kolainiuose. Universitetas, atsižvelgdamas į pagrįstus kunigų karmelitų 
įrodymus, negalėjo netenkinti šio leidimo, tačiau atkreipė dėmesį į būtinybę turėti moky-
klą Kražiuose, kaip Žemaičių srities viduryje. Norėdami geresnio jos mokymo lygio, man 
siūlė ten steigti mokyklą iš buvusių jėzuitų pajamų. Didžiuliai mūriniai buvusių jėzuitų 
pastatai, esantys Kražiuose, patogūs mokyklai. Tų pastatų sutaisymas apskaičiuotas tam 
įpareigoto valdininko, o paskui patikrintas prie universiteto esančio statybos komiteto, 
siektų 9150,8 sid. rb. Todėl universitetas prašęs skirti šią vienkartinę sumą iš buvusių jė-
zuitų pajamų. Be to, iš tų pačių pajamų mokyklai išlaikyti ir mokytojų algoms numatyta 
kasmet po 3820 rublių. Taip pat universitetas praneša, kad Kražiuose prie mokyklos pasta-
tų yra didelė mūrinė bažnyčia, kurios remontas mokyklai visai nereikalingas. Todėl, susi-
siekus su dvasine vyresnybe, būtų galima ją paversti parapine su sąlyga, kad ja pamaldoms 
naudotųsi ir mokykla22. 

Ministrų komitetas cituotą teikimą patvirtino. Prasidėjo pereinamasis lai-
kotarpis. Karmelitai iš Kražių išsikėlė 1817 m. liepos mėnesį. Per 20 mokymo 
metų Kražiuose karmelitai taikėsi prie pažangesnių švietimo reikalavimų, rūpi-
nosi įsigyti naujų mokymo priemonių, vadovėlių. 1814 m. jie buvo padidinę bi-
bliotekos fondą. Tais metais mokykla turėjo tokias fizikos ir vaizdinių mokymo 
priemones: pneumatinę ir elektros mašinas, galvaninį elementą, mikroskopą, 
matavimų stalelį, kampmatį, geografinių žemėlapių. Visos mokymo priemonės 
buvo įsigytos karmelitų vienuolyno lėšomis.

21.  1815 m. žinios apie Kražių 
mokyklą, Ibid., b. 6486, l. 31. 

22.  Сборник распоряжений 
по Министерству народного 
просвещения, т. 1, СПб, 1898, 
с. 806–808. 
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1813/1814 mokslo metais dirbo muzikos mokytojas. Norinčius jis mokė 
dainuoti, groti įvairiais instrumentais23. 

Įvairių mokslo metų pradžia ir pabaiga parodyta 7 lentelėje24. 

7 lentelė. Mokslo metų pradžia ir pabaiga Kražių mokykloje 1797–1816 m.

Mokslo metai Pradžia Pabaiga, iškilmingas susirinkimas
1797/1798 spalio 6 d. liepos 6 d.
1798/1799 rugpjūčio 27 d.
1799/1800 ? birželio 28 d.
1800/1801 rugsėjo 1 d. „
1801/1802 rugsėjo 2 d. „

1802/1803 rugsėjo 1 d.
birželio 29 d. (mokiniai išsiskirstė 

savavališkai)
1803/1804 „ birželio 28 d.
1804/1805 „ birželio 28–29 d.
1805/1806 „ birželio 27–28 d.

1806/1807 „
birželio 24 d. (be iškilmingo susirinkimo, 

skirto  27 d.)
1807/1808 rugsėjo 2 d. birželio 27 d.
1808/1809 rugsėjo 1 d. birželio 26 d.
1809/1810 „ birželio 27 d.
1810/1811 „ „
1811/1812 „ birželio 22 d. (be iškilmingo susirinkimo)
1812/1813 „ birželio 26 d.
1813/1814 „ birželio 27 d.
1814/1815 ? „
1815/1816 ? „
1816/1817 ? „

23.  1813 m. žinios apie Kražių 
mokyklą, LVIA, f. 567, ap. 2, b. 

6486, l. 12. 

24.  M. Brenšteino duomenys, 
BN AB, sign. IV. 10672, l. 100. 



30

Iš mokyklos 1797–1813 metų kronikos 

M. Brenšteinas turėjo daug išrašų iš į jo rankas pakliuvusio Opis dzienny szkoły 
Krożskiey („Kražių mokyklos dienoraščio“)  – 160 lapų rankraščio, paimto iš 
mokyklos, pradėto 1800 m., tačiau turėjo ir ankstesnių įrašų. Šį rankraštį turėjo 
Telšių apskrities Zdoniškės dvaro savininkas Kleofas Dimša, vėliau paveldėjo 
jo sūnus, Sankt Peterburge gyvenęs profesorius Liubomiras Dimša. Koks toles-
nis šio vertingo istorijos šaltinio likimas, neaišku. Vėliau buvo rašoma kronikos 
pobūdžio Historya szkoły Krożskiej („Kražių mokyklos istorija“), kurios jau M. 
Brenšteinas niekur nesurado. Šis kultūros istorikas daug minėtos kronikos išra-
šų citavo pradėtoje rašyti mokyklos istorijoje. Pateikiama kronikos dalis papildo 
autentiškas žinias apie to laikotarpio mokyklą. Kronikos datos – pagal Julijaus 
kalendorių.

1797  m. po spalio 6 d. į Kražius atvyko generolo Kozlovo vadovaujamas kariškių 
pulkas.

1798 m. liepos 26 d. mokslo metų užbaigimo iškilmėse, be daugybės svečių, dalyvavo 
ir generolas Kozlovas su kitais karininkais.

1798 m. rudenį kilusi audra ir vėtra nuplėšė dalį Kražių mokyklos ir bažnyčios stogų. 
Prireikė poros metų, kol jie buvo pataisyti. Taip pat remontuoti irstantys buvusio jėzuitų 
vienuolyno mūrai.

1799 metai mokyklai buvo ramūs. Dėl nepalankių žemdirbystei sąlygų, lietaus Že-
maitijoje tik vėlų rudenį nukirsti javai. 

1800 m. sausio mėnesio viduryje dėl badmečio mokykloje liko mažai mokinių, todėl 
mokymas buvo nutrauktas.

1801 m. sausio 6 d. Kražių mokyklos mokytojai ir mokiniai prisaikdinti ištikimybe 
carui Aleksandrui I.

1801 m. spalio 22 d. vėjo sūkurys nuplėšė buvusios kolegijos ir bažnyčios stogą. Iš-
daužyta daug langų, dalis jų išplėšti su rėmais. 

1803 m. kovo 4 d. aktu Kražiai iš Radvilų atiteko Juozapui Rodzevičiui.
1803 m. spalio 5 d. į mokyklą atvyko vizitatorius kun. Ksaveras Bogušas. Be kitko, jis 

įpareigojo rašyti mokyklos kroniką (dienoraštį). Mokytojas Patricijus Bartoševičius įparei-
gotas vykdyti meteorologinius stebėjimus ir juos siųsti Vilniaus universitetui1. 

1803 m. spalio 15 d. vakarinėje bažnyčios koplyčioje po keliolikos metų pirmą kartą 
įvyko pamaldos už mirusį mokinį. Koplyčia anksčiau neveikė dėl plyšusio stogo. 1803 m. 
karmelitai jos stogą uždegė ąžuolinėmis lentomis.

1.  M. Brenšteino duomenys, BN 
AB, sign. IV. 10672, l. 138. 
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1803 m. lapkričio 3 d. atkurtas anksčiau veikęs „Mokyklos teismas“, kuris įsteigtas 
siekiant lavinti mokinių iškalbą. Kiekvienoje klasėje išrinkti teisėjai, advokatai, agentai ir 
kiti „teismo“ pareigūnai.

1804 m. sausio 20 d. į Kražius atvyko keturiasdešimt Lenkų legiono karių.
1804 m. balandžio mėnesį įsteigtas ir aptvertas mokyklos sodas-daržas, kurį turėti 

dar 1803 m. leido vizitatorius K. Bogušas.
1804 m. spalio 7 d. mokykloje lankėsi Žemaičių vysk. Simonas Giedraitis2. 
1805 m. liepos 20 d. pradėta taisyti kolegijos pastatų stogus. Tam skirti 3 tūkst. len-

kiškų auksinų.
1805 m. rugpjūčio 11 d. pirmame vienuolyno aukšte nukrito dalis papuvusių lubų. 

Žmonės nenukentėjo.
1805 m. rugpjūčio 12 d. mokykloje lankėsi Vilniaus universiteto profesorius ir deka-

nas kun. Juozapas Mickevičius. Jis apžiūrėjo biblioteką, fizikos kabinetą. 
1805 m. spalio 3–6 d. mokyklą vizitavo Vilniaus universiteto profesorius Pilypas Go-

lanskis.
1806 m. spalio 9–12 d. Kražių mokyklą vizitavo Juozapas Kosakovskis.
1807 m. nuo kovo mėnesio vidurio Kražiai tapo Rusijos karių, žygiuojančių į Prūsi-

jos pasienį, tarpiniu punktu. 
1807 m. kovo 19 d. atvykęs kariuomenės dalinys apsistojo ne tik miestelėnų, bet ir 

aplinkinių kaimų namuose. Tą dieną vienas kareivis įsiveržė į moksleivių butą ir ten buvu-
siam 16 metų mokiniui Steponui Juknevičiui įsakė iškraustyti kitų mokinių daiktus. Šiam 
nepaklusus, kareivis jį sumušė ir sužalojo. Kariškiams užėmus visus miestelio butus, moki-
niams leista laikinai apsigyventi kaimuose.

1807 m. kovo 23 d. į miestelį atvykę rusų ulonai pradėjo plėšikauti. Keturi mokiniai, 
nenorėję atiduoti savo maisto produktų, buvo sumušti ir sužaloti. Tuo metu Kražių para-
pijos kaimų gyventojai taip pat kentėjo nuo rusų karių, kurie plėšikavo, net žudė žmones, 
gyventojai pradėjo sirgti užkrečiamosiomis ligomis.

1807 m. nuo gegužės 24 d. į miestelį pradėti gabenti sužeisti kariai. 
1807 m. birželio 17 d. į Kražius ir jų apylinkes atgabenta apie 4000 sužeistų Rusijos 

kareivių. Todėl dvi dienas mokykloje pamokų nebuvo. Netrukus atvežta ir sužeistų belaisvių.
1807 m. birželio 24 d. dėl patalpų ir maisto trūkumo, gavus valdžios leidimą, baigti 

mokslo metai, mokiniai paleisti namo3. 
1807 m. liepos 28 d. nuo žydų pirkios kilęs gaisras persimetė ir į kitus namus. Ugnis 

sunaikino parapijos bažnyčią ir varpinę su varpais.
1808 m. kovo 3 d. karmelitai perėmė administruoti Kražių parapiją.
1808 m. kovo 14–20 d. mokykloje lankėsi Vilniaus universiteto prof. ir dekanas kun. 

J. Mickevičius.
1809 m. birželio 16 d. mokyklą vizitavo Juozapas Kosakovskis.
1811 m. kovo 18–21 d. mokyklą vizitavo kun. Andrius Špirkavičius.
1812 m. gegužės 16–19 d. mokyklą vizitavo Vilniaus universiteto prof. kun. Jonas 

Chodanis.
1812 m. birželio 19 d. 9 val. ryto kazokai spruko iš Kražių ir paliko karinį grūdų san-

dėlį. Apie 14 val. Į Kražius atvyko poručiko Liševskio vadovaujami lenkų kariai ir grūdus 
išvežė Raseinių link4. 

2.  Ibid., l. 147. 

3.  Ibid., l. 150. 

4.  Ibid., l. 154. 
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1812  m. birželio 22 d., nebaigus mokslo metų, dėl prancūzų kariuomenės žygio į 
Rusiją mokiniai paleisti namo. 

1812 m. gruodžio 15 d. traukiantis prancūzams, nebaigę pusmečio egzaminų, mo-
kiniai išvyko namo.

1812 m. gruodžio 16 d. 8 val. ryto Kražiuose pasirodė majoro Bocko vadovaujami 
kazokai. Jie įsiveržė į mokyklą ir ją apiplėšė, paėmė beveik visus maisto produktus, įvairių 
daiktų, sumušė mokytojus. 

1813 m. sausio 14 d. Kražių mokykloje vėl prasidėjo pamokos.
1813 m. birželio 6–8 d. mokyklą vizitavo kun. J. Chodanis5. 5.  Ibid., l. 155–156. 
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Pasaulietinė gimnazija 1817–1825 metais

Pirmuoju pasaulietinės gimnazijos vadovu Vilniaus universitetas paskyrė Igno-
tą Daujotą, 1807 m. baigusį Vilniaus pedagoginį institutą filosofijos magistro 
laipsniu, iki tol mokytojavusį Bobruisko, Maladečinos ir Gardino mokyklose. 
Jis buvo kilęs iš Šiaulių apskrities. Turėdamas nemažą pedagoginio darbo pa-
tirtį, I. Daujotas Kražiuose buvo sumanus organizacinių ir ūkinių gimnazijos 
reikalų tvarkytojas. Kaip matysime vėliau, jis – prieštaringai vertintina asmeny-
bė. Būdamas paklusnus caro valdžiai, ypač negarbingai elgėsi „Juodųjų brolių“ 
draugijos byloje. Nurodoma, kad jau 1819 m. I. Daujotas rašė mokyklos istoriją, 
kurios išliko tik fragmentai1. 

Pasaulietinė mokykla Žemaitijoje buvo naujovė. Amžininkai liudijo, kad 
karmelitai kurstė gyventojus neleisti savo sūnų į Kražių mokyklą – mokiniai 
tegul vyksta į Kolainius. Vincentas Juzumas nurodo, kad, karmelitams išvy-
kus iš Kražių į jų atidarytą mokyklą Kolainiuose, perėjo apie šimtas Kražių 
mokyklos mokinių. Iš pradžių moksleiviams ir jų tėvams atrodė keista, kad 
mokytojauja ne kunigai, bet pasauliečiai, turintys šeimas pedagogai. Tačiau su 
tuo greitai apsiprasta. 

Pirmiausia reikėjo suremontuoti patalpas tiek klasėms, tiek mokytojams 
apgyvendinti. 1817  m. liepos mėnesio spaudoje buvo paskelbta, kad rugsėjo 
1 d. Kražiuose atidaromos dvi žemesnės gimnazijos klasės. Taip ir įvyko. Be 
mokyklos vadovo, atvažiavo du mokytojai. 1817 m. rugsėjo mėnesį mokėsi tik 
šimtas aštuoni, tačiau mokslo metų pabaigoje jų jau buvo du šimtai šešiolika. 
1818/1819 mokslo metais jau veikė visos šešios klasės, dirbo devyni mokytojai 
(be tikybos dėstytojo), moksleivių skaičius viršijo tris šimtus2.   

Mokyklą pertvarkant į gimnaziją, etatai ir mokytojų atlyginimai parodyti 
8 lentelėje3. 

1.  Lebedys, op. cit., p. 66. 

2.  Ibid., p. 63–65, 71–72; LVIA, 
f. 567, ap. 2, b. 830, l. 362. 

3.  1818 m. Kražių gimnazijos 
mokytojų algos, LVIA, f. 567, ap. 

2, b. 1798, l. 3. 

4 il. Kražių gimnazijos 
antspaudas, naudotas 
1817–1825 m. In: LNM, S–209 
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8 lentelė. Kražių gimnazijos etatai ir nustatytas mokytojų atlyginimas 1818 m.

Mokytojai Metinė alga, rb
Mokyklos vadovas 320
Fizikos 300
Matematikos 300
Istorijos ir geografijos 300
Lenkų lit. 300
Lotynų ir graikų kalbų 300
Lenkų ir lotynų kalbų 300
Tikybos 300
Rusų k. 200
Prancūzų k. 200
Vokiečių k. 200
Piešimo 200
Iš viso   3220

Be to, mokyklai išlaikyti ir mokymo priemonėms įsigyti kasmet numatyta 
dar po 600 rb. Taigi gimnazijai kartu su jos vadovu skirta dvylika mokytojų.

J. Lebedys nurodo:

Kražiuose mokymosi sąlygos daugeliu atžvilgių susiklostė palankesnės, negu kitose 
vidurinėse mokyklose. Čia buvo geresni mokytojai, aukštesnis mokslo lygis, daugiau moks-
lo priemonių, daugiau skatinančių veiksnių. Tai rodo ir amžininkų atsiliepimai. Pavyz-
džiui, I. Bušinskis […] taip ją apibūdina: „Puiki tai buvo gimnazija, pasižymėjo rinktiniais 
mokytojais, gerai mokančiais dėstomą dalyką, drausmė ir tvarka joje buvo pavyzdinga […] 
visa tai su mažomis išimtimis suteikė Kražių mokyklai pirmenybę prieš kitas Žemaičių 
mokyklas, laikomas vienų vienuolių. Tos mokyklos mokiniai buvo pirmųjų Vilniaus uni-
versiteto mokinių tarpe […] pasižymėjo taurumu ir nepriekaištingu charakteriu“4.

Tuo laiku beveik visi gimnazijos pedagogai buvo baigę Vilniaus universi-
tetą ir turėjo filosofijos kandidato arba magistro laipsnius. Dalis jų buvo mokęsi 
Kražiuose arba kitose Žemaitijos mokyklose. Tokie mokytojai stengėsi nenu-
traukti ryšių su universitetu, kai kurie iš jų bendradarbiavo periodinėje spaudo-
je. Apie tai, cituodamas M. Brenšteiną, J. Lebedys rašo: 

Kaip Kražių gimnazijos mokytojai buvo susiję su Vilniaus universitetu, jo 
draugijiniu ir kultūriniu gyvenimu, rodo dar ir šie faktai. Į 1821 m. įsisteigusią 
Draugiją nepasiturintiems Vilniaus universiteto studentams remti tuojau įsirašė 
Z. Bartoševičius, J. Kroazė, I. Daujotas, S. Malcužinskis, J. Narkevičius ir moky-
klos globėjas M. Chlevinskis. O J. Čečioto atsiųstus J. Sobolevskiui dviejų Ad. 
Mickevičiais poezijos tomelių prenumeratos bilietus (1823) tuoj išpirko moky-

4.  Lebedys, op. cit., p. 65. 
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tojai: Z. Bartoševičius, B. Bieliauskas, J. Kroazė, A. Dambrauskas, I. Daujotas,  
J. Narkevičius, J. Šolma ir Kražių mokyklos mokinys Jurgis Pliateris5. 

J. Lebedžio teigimu, mokyklai tapus pasaulietine, mokymo programos 
mažai tepasikeitė. Buvo laikomasi dar Edukacinės komisijos nustatytų švietimo 
krypčių, naudotasi jos išleistais vadovėliais, nuostatais, o ir universitetas leisda-
vo naujus vadovėlius. Buvo gerinamas gamtos ir matematikos dėstymas, įvesta 
sodininkystė. Mokiniai gaudavo užduotis braižyti vietovių planus, vykdyti me-
teorologinius stebėjimus. Vizitatoriai nurodydavo dėstymą sieti su žemdirbyste6. 

Mokyklai tapus pasaulietine, padaryti šiokių tokių pakeitimų ir mokymo 
programoje. 1818 m. rusų kalbos mokytojas Aleksandras Solovjevičius universi-
tetui rašė, kad mokinių rusų kalbos žinios prastos, jie nesugeba rusiškai nei skai-
tyti, nei rašyti, gal todėl jau 1819 m. rusų kalba tapo privaloma nuo antros klasės7. 

1821/1822 mokslo metais pradėta dėstyti graikų kalba. Vis dėlto tais moks-
lo metais, palyginus Vilniaus ir Kražių gimnazijų programas, matyti keletas 
skirtumų. Kražių gimnazijos šeštoje klasėje visai nebuvo dėstoma matematika, 
o tik logika, taip pat gerokai platesnė gamtos mokslų programa, o Rusijos istori-
ja šeštoje klasėje dėstyta glausčiau8. Be to, vietoj anksčiau nereguliariai dėstytos 
braižybos įvestos piešimo pamokos, tiesa, neprivalomos. 1822 m., įskaitant tiky-
bos dėstytoją ir mokyklos vadovą, dirbo jau trylika mokytojų.

Iš programos ne visai aišku, kuriose klasėse buvo dėstomos svetimos kal-
bos. 1823 m. birželio mėnesį vizitatorius nurodė, kad, įskaitant parengiamąją 
klasę, iš keturių šimtų penkiasdešimt dviejų mokinių rusų kalbos mokėsi du 
šimtai dešimt, prancūzų – septyniasdešimt šeši, vokiečių – šimtas šešiasdešimt 
du. Piešimo (tapybos) mokėsi dvidešimt devyni, topografinės braižybos – šim-
tas aštuoniasdešimt penki. 1821 m. buvo dėstomi ir kai kurie Lietuvos praeities 
dalykai, įterpti į Lenkijos istoriją9. 

1819–1821 m. iš humanitarinių mokslų palyginti daug dėmesio buvo krei-
piama į senąsias kalbas ir literatūras, į Graikijos ir Romos istoriją. Iš lenkų lite-
ratūros buvo skaitomi, mokomasi atmintinai įvairių rašytojų kūriniai: žymaus 
lenkų XVIII a. pabaigos švietimo literatūros kūrėjo Ignacy Krasickio pasakė-
čios, satyros, laiškai, beveik to paties laikotarpio poeto Adamo Naruszewicziaus 
odės, Juliano Ursyno Niemcewicziaus Śpiewy historyczne („Istorinės dainos“) 
ir kt. Iš senosios literatūros lotynų kalba taip pat mokytasi mintinai ir skaitytos 
Phaedrus’o pasakėčios, filosofo Cicerono, rašytojo Cezario, dramaturgo Teren-
cijaus, poeto Vergilijaus „Eneida“ ir kitų antikos rašytojų kūriniai. Per prancūzų 
kalbos pamokas buvo verčiami į lenkų kalbą François Fénelono Les avanture de 
Télemaque („Telemacho nuotykiai“), iš lenkų kalbos į prancūzų kalbą – I. Kra-
sickio kūriniai. Mokydamiesi vokiečių kalbos, skaitė vokiečių rašytojo Joachi-

5.  Ibid., p. 68–69. 

6.  Ibid., p. 75–76. 

7.  Lukšienė, op. cit., p. 138; 
1818 m. A. Solovjovo raštas 

Vilniaus universitetui, LVIA, 
f. 567, ap. 2, b. 830, l. 56. 

8.  Iš Lietuvos mokyklų istorijos, 
Mokykla ir gyvenimas, 1922,  

nr. 7, p. 16–17. 

9.  1823 06 Kražių mokyklos 
vizitacija, VUB RS, f. 2. KC–516, 
p. 236; Lukšienė, op. cit., p. 148. 



36

mo Heinricho Campe’s kūrinius. Be to, žinių apie prancūzų, vokiečių literatūrą 
mokiniai galėjo rasti Friedricho Gedike’s prancūzų ir vokiečių chrestomatijose 
(Wypisy francuskie, Wypisy nemieckie).

Literatūros teoriją dėstęs S. Malcužinskis naudojosi Pranciškaus Dmo-
chovskio, Stanislovo Potockio, Gregoro Piramovičiaus, užsienio autorių darbais 
ir vadovėliais, universiteto užrašais. Mokykla stengėsi įsigyti ir naujus rusų filo-
logų darbus10. 

1820 m. gegužės mėnesio vizitacijoje rašoma, kad pirmai klasei mokinius 
rengia tos gimnazijos auklėtinis Antanas Saudargas. Mokyklos patalpose pa-
rengiamajai buvo skirta atskira klasė. Iš kiekvieno mokinio A. Saudargas ėmė 
po pusę rublio per mokslo metus. Vizitatorius pabrėžė, kad parengiamoji klasė 
Žemaitijoje yra labai reikalinga, nes „žymi dalis jaunimo, atiduoto į mokyklą, 
nemoka lenkų kalbos“11. 

1821  m. gimnazijos vadovas, mokytojai ir kapelionas gyveno kolegijos 
mūruose. Bursoje buvo parengiamoji klasė, o kituose kambariuose – sandėliai 
ir virtuvės. Šešios salės buvo skirtos klasėms, septinta – koplyčiai. 

Mokiniai gyveno dvidešimt dviejuose privačiuose butuose, iš kurių tik ke-
turi buvo tvarkingi. Kiti dėl savininkų nerūpestingumo susenę ir sutrešę, todėl 
nesaugūs gyventi. Mokiniai uniformų dar neturėjo, tad dėvėjo naminius dra-
bužius.

Pasauliečiams mokytojams nebuvo draudžiama nuomoti patalpas moki-
niams, todėl turtingesni pas juos ir apsigyvendavo. Antai, 1822 m. pas I. Daujotą 
gyveno trys, pas mokytojus: Vincentą Hurčiną – šeši, Juozapą Narkevičių – trys, 
Zigmantą Bartoševičių – keturi, Joną Kroazę – penki, Stanislovą Malcužinskį – 
vienas. Už butą ir visą išlaikymą buvo imama po 50 rb per metus. Taigi mokyto-
jai turėdavo palyginti nemažai ir papildomų pajamų. Vizitatoriaus Tomo Žickio 
teigimu, Kražiuose viskas buvo brangu, ypač maisto produktai: duona, mėsa, 
žuvis12. 

Gyveno ir tokių jaunuolių, kurie, patys mokydamiesi, už tam tikrą atly-
gį mokė ir kitus – juos vadino korepetitoriais, namų mokytojais, guverneriais. 
1819 m. rugpjūčio 1 (13) d. Vilniaus universiteto rektorius Simonas Malevskis 
patvirtino „Laikinąsias taisykles gimnazijoms ir mokykloms“. Jose numatyta, 
kad namų mokytojais iš vyresniųjų klasių mokinių, pasižyminčių geru elgesiu, 
stropumu ir pažangumu, skiria prefektas kartu su mokytojais. 

Korepetitorius galėjo padėti suprasti ir išmokti pamokas tiems, su kuriais 
gyveno. Šiuo atveju jis turėjo ne tik aiškinti kiekvieną pamoką, bet kartu būti ir 
savotiškas mokinių sargas. Jis galėjo turėti ir ateinančių mokinių, bet privalėjo 
bent kartą per savaitę aplankyti butuose. Korepetitoriui kartą per mėnesį reikėjo 
raštu pranešti prefektui apie jo prižiūrimus mokinius. Visiems nepilnamečiams 

10.  Lebedys, op. cit, p. 81–82. 

11.  1820 m. Kražių gimnazijos 
vizitacija, LVIA, f. 567, ap. 2, b. 
992, l. 17. 

12.  Lebedys, op. cit., p. 74–75. 
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turėti korepetitorių buvo privalu. Jeigu neturtingi tėvai arba globėjai negalėdavo 
jo pasamdyti, tuomet mokyklos vadovas jį skirdavo iš apmokamų mokinių. Ko-
repetitorius buvo ir būsimasis lietuvių rašytojas Simonas Stanevičius13. 

Gimnazijoje daugiausia mokėsi neturtingų bajorų sūnūs. 1824 m. iš trijų 
šimtų penkiasdešimt devynių mokinių kaip valstiečių vaikai nurodyta tik ketu-
riolika, o dešimt save kildino iš miestelėnų. Tikėtina, kad pasitaikydavo ir bajo-
rais užsirašiusių valstiečių14. 

1817–1822 m. gimnazijos mokinių skaičius ir kilmė pagal apskritis paro-
dyta 9 lentelėje15. 

9 lentelė. Kražių gimnazijos mokinių skaičius ir kilmė pagal apskritis 1817–1822 m. 

Apskritis
Skaičius mokslo metais

Iš viso
1817/1818 1818/1819 1819/1820 1820/1821 1821/1822

Raseinių 181 270 281 272 302 1306
Šiaulių   40   57   65   74   72   308
Telšių   21   26   24   22   22   115
Upytės     3     1     1     6     9     20
Trakų     1     7     2     1     1     12
Ukmergės     –     1     2     2     1       5
Kauno     –     –     –     2     2       4
Minsko     1     1     –     1     1       4
Vilniaus     –     –     2     –     –       2
Livonijos     –     1     –     –     –       1
Iš viso 247 364 377 380 410 1178

Iš lentelės matyti, kad gimnazijoje daugiausia mokydavo mokinių, kilusių 
iš Žemaitijos. 

Toje pačioje vizitacijoje pateiktas ir mokinių pasiskirstymas klasėmis pa-
rodytas 10 lentelėje16. 

10 lentelė.  Kražių gimnazijos mokinių pasiskirstymas klasėmis 1817–1822 m.

Klasė
Skaičius mokslo metais

Iš viso
1817/1818 1818/1819 1819/1820 1820/1821 1821/1822

Parengiamoji  73  74  52  35  29 263
I  50   82  98  88  75 393
II  55  62  77  84  94 372
III        –  54  66  69  84 273
IV   –  27  25  40  63 155
V   –    9  22  22  22   75
VI   –    3    3  16  17   39

Iš viso 178 311 343 354 384
Korepetitorių   14   24   27   33   35

13.  Ibid., p. 77–78. 

14.  1824 m. žinios apie Kražių 
gimnaziją, VUB RS, f. 2, 

KC–563, p. 81–134. 

15.  1822 06 01 Kražių 
gimnazijos vizitacija, Ibid., 

KC–515, p. 21. 

16.  Ibid.
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Palyginus 9 ir 10 lenteles, matyti: mokinių skaičius jose skiriasi. Tikėtina, 
kad pateiktos statistinės lentelės rengtos tuo pačiu mokslo metų laiku. 

Iš paskelbtų atsiminimų apie tų metų mokyklą susidaro įspūdis, kad tarp 
mokinių vyravo demokratinės nuotaikos, žemesnio (valstiečių) luomo mokslei-
viai nebuvo skriaudžiami, matyt, todėl, jog dauguma neturtingų bajorų vaikų 
kalbėjo lietuviškai. Buvęs Kražių mokyklos mokinys Jonas Kelpša savo atsimi-
nimuose rašė: 

Prieš 1820 m. Ganyprovos savininkas maršalka Ivanavičius paėmė į rekrū-
tus savo valstietį Baracevičių, kuris jau buvo antrosios klasės mokinys ir išsivežė 
į savo dvarą Ganyprovą, 10 varstų nuo Kražių. Tuo pasipiktino jo draugai, nes 
tai visi palaikė savo garbės įžeidimu, ir tą patį vakarą, susirinkę keli šimtai nu-
vyko pėsti vydamies savo nuosavybės atsiimti. Atvykę į Ganyprovą vyresnieji 
mokiniai apsupo tą namą, kuriame Baracevičius buvo apkaltas, o jaunesnieji 
apsupo patį dvarą, primygtinai reikalaudami, kad pats maršalka išeitų prie jų. 
Ivanavičius nežinojo, kaip elgtis – įsakyti išvaikyti, bet tarp įpykusių vaikų gali 
įvykti kriminalas. Pagaliau su kuo turėti reikalo – su vaikais, taigi galimas daik-
tas ir su savo giminaičiais. Buvo priverstas išeiti į prieangį ir užklausti: „Ko jūs, 
vaikeliai iš manęs reikalaujate?“ Mokiniai vienbalsiai atsiliepė: „Ponas Ivanavi-
čiau, atiduok mums mūsų draugą, o jei geruoju neatiduosi, tai prievarta paim-
sime.“ Maršalka nustebo dėl tų mokinių energingumo ir, nenorėdamas iššaukti 
tiekos vaikų atsakomybės, sutiko jiems draugą atiduoti. Šie, pasiėmę draugą, tą 
pačią naktį trimituodami grįžo į Kražių miestelį. Žinoma, prefektas apie tai tuo-
jau sužinojo, bet jau kitą dieną atvažiavo Ivanavičius, ir, pats nuėjęs pas prefektą, 
prašė jiems atleisti, nes, šį faktą iškėlus aikštėn, daug iš jaunuomenės galėtų būti 
patraukti atsakomybėn ir pašalinti iš mokyklos. Ivanavičiui įsimaišius, prefektas 
nutylėjo, tik smarkiai išbarė ir įspėjo, kad ateityje to nedrįstų daryti, nes bus 
žiauriai nubausti17. 

17.  Biržiška V. Ištraukos iš J. 
Kelpšos atsiminimų, Mūsų 
senovė, t. 3, 1940, nr. 1(10),  
p. 65–66. 

5 il. 1822 m. Mykolo 
Chlevinskio lėšomis nukaltas 
medalis pažangiausiems 
Kražių gimnazijos mokiniams. 
In: Lietuva medaliuose, Vilnius, 
1998, p. 168 



39

1822 m. vizitacijoje taip pat pateikta žinios, iš kurių vietų (namų ar moky-
klų) kilę mokiniai18. 

11 lentelė. Kražių gimnazijos mokiniai, atvykę iš kitų mokyklų ar namų 1817–1822 m.
 

Iš kurios mokyklos
Skaičius mokslo metais

Iš viso
1817/1818 1818/1819 1819/1820 1820/1821 1821/1822

jau mokėsi Kražiuose   67 185 205 274 305 1119
iš namų 180 151   81   60   58 540
Raseinių   –     9    2   18     7 36
Kolainių         –   12    4     6     3 25
Padubysio      –     1    –     8   12 21
Panevėžio      –    –    –     7     – 7
Dotnuvos       –    –    –     –     5 5
Vilniaus gimnazijos   –     2     1     2     – 5
Telšių   –     1    –     1          3 5
Kėdainių      –     3     1     –     – 4
Žemaičių Kalvarijos    –    –     3     1     1 5
Šeduvos      –    –     –     „     – 1
Gardino gimnazijos   –    –     –     –     1 1
Kauno   –    –     –         „ 1
Troškūnų      –    –     –     „ 1
Iš viso 247 364 375 378  397 1776

1823/1824 mokslo metais su parengiamąja klase gimnazijoje mokėsi keturi 
šimtai keturiolika, o 1824/1825 m. – trys šimtai septyniasdešimt19. 

Kaip ir šeimininkaujant karmelitams, svarbus įvykis mokytojams ir moki-
niams būdavo mokslo metų baigimo iškilmės. 1821 m. vasarą buvo leista nukalti 
medalius pasižymėjusiems Kražių gimnazistams. Nukalti 1822 m. Juos iškilmin-
gai įteikdavo per mokslo metų baigimo iškilmes. Medaliams lėšų skyrė Raseinių 
apskrities mokyklų garbės prižiūrėtojas Mykolas Chlevinskis. Vienoje medalio 
pusėje – caro Aleksandro I portretas, užrašas ALEXANDER I. IMP. TOT. RUS. 
PROTECTOR SCIENT., o portreto apačioje mažomis raidėmis  – MAINERT 
(medalio autoriaus Gottfriedo Mainerto pavardė). Kitoje pusėje – vainikas, kurio 
kairė dalis – iš javų varpų, o dešinė – iš ąžuolo lapų. Tos pusės viduryje – DILI-
GENTIAE20. (Nurodytame straipsnyje medalio įrašas netikslus) (5 il.). 

1822 m. vizitatorius Jonas Chodzka pažymėjo, kad Kražių mokykla geriau-
sia visoje Žemaitijoje, o 1823 m. M. Chlevinskis ją apibūdino kaip tobuliausiai 
tvarkomą įstaigą. Universitetas įpareigodavo Kražių pedagogus egzaminuoti kitų 
mokyklų mokytojus, spręsti apie jų išsilavinimą, dėstomų dalykų išmanymą.

Tiesa, Mykolas Chlevinskis pranešime Adomui Čartoriskiui nurodė ir 
mokyklos trūkumus. Mokytojai, rūpindamiesi jaunuolių atminties lavinimu, 

18.  1822 m. Kražių mokyklos 
vizitacija, VUB RS, f. 2, KC–515, 

p. 22. 

19.  Žinios apie Kražių 
gimnaziją, LVIA, f. 567, ap. 2, b. 

1450, l. 21; b. 1795, l. 11. 

20.  Историческая записка о 
Ковенской гимназии, с. 916. 
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nepratindavo savarankiškai galvoti, teorijos nesiedavo su praktika. Net geresni 
mokiniai, grįžę namo, nesugebėdavę tinkamai parašyti laiško, išmatuoti žemės 
sklypų, nubraižyti tikslių jų planų. Lankydamas pamokas ir per viešus egzaminus 
įsitikinęs, kad apleista praktinė geometrija. Kalbėdami arba rašydami mokiniai 
nesugeba tinkamai taikyti lenkų kalbos gramatikos. Apleistas deklamavimas. 
Prigimtinė teisė, logika dėstytos dar nerūpestingiau. Sodininkystė mokyta be 
ryšio su praktika. Apie mokymo trūkumus M. Chlevinskis kalbėjęs su prefektu 
ir mokytojais, tačiau iki šiol akivaizdesnio pagerėjimo nepastebėjęs21. Kritinės 
pastabos rodė požiūrį į švietimo sistemą apskritai. Kražių mokyklą pavadinęs 
tobula įstaiga, Raseinių apskrities mokyklų garbės prižiūrėtojas norėjo matyti 
ją dar geresnę. 

21.  Lebedys, op. cit., p. 84–86. 
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„Juodieji broliai“ ir jų byla 

1815 m. gegužės 3 d. Austrija, Prancūzija ir Rusija, pritariant Anglijai, pasira-
šė sutartį, kuria buvusi Varšuvos kunigaikštystė atiteko Rusijai. Kunigaikštystę 
pavadino Lenkijos Karalyste, ji gavo šiokią tokią autonomiją. Tikėtasi, kad prie 
Lenkijos Karalystės bus prijungtos ir LDK žemės, tačiau tos viltys žlugo.

Dar 1817  m. Vilniuje įsisteigė slapta jaunimo Filomatų draugija, iš pra-
džių kaip savišvietos organizacija. Vėliau filomatai virto politine draugija ir sie-
kė atkurti Lietuvos-Lenkijos valstybę. Jie telkė ir kitas organizacijas, tarp kurių 
buvo 1820 m. įsisteigusi Studentų lavinimosi filaretų draugija. Tos organizaci-
jos turėjo įtakos ir Kauno, Kėdainių, Kražių, Panevėžio, Raseinių, kitų moky-
klų moksleiviams. Slaptoms jaunimo organizacijoms tirti Lenkijos vietininkas 
Konstantinas į Vilnių išsiuntė senatorių Nikolajų Novosilcevą, jis sudarė tardy-
mo komisiją. 

Apie slaptą „Juodųjų brolių“ draugiją dar 1906  m. daugiausia iš skelbtų 
šaltinių parašė M. Brenšteinas1. Remdamasis Vilniaus viešosios bibliotekos 
Rankraštyne rastomis N. Novosilcevo sudarytomis slaptų draugijų bylomis ir 
įvairiais kitais šaltiniais, ištisą studiją apie „Juoduosius brolius“ yra paskelbęs 
Augustinas Janulaitis2. Studijos priede paskelbta ir dokumentų. Rodos, viešojoje 
bibliotekoje saugota Kražių mokinių baudžiamoji byla kažkokiu būdu pateko į 
Lietuvos valstybės istorijos archyvą3. Daugiausia, nagrinėjant šios baudžiamo-
sios bylos dokumentus, ir apžvelgiama „Juodųjų brolių“ veikla. Kadangi vyko 
platus susirašinėjimas, archyve yra dar keli saugojimo vienetai, susiję su šia 
draugija. Nors naujų faktų apie „Juoduosius brolius“ nedaug, priminsime apie 
šią organizaciją, ypač apie žiaurų caro valdžios susidorojimą su jos nariais, nes 
tai neatsiejama nuo gimnazijos istorijos.

1822 m. rudenį į gimnaziją iš Kauno apskrities mokyklos atvyko Kiprijonas 
Jančiauskas. Jo gimtinė – Diržionių dvaras (Raseinių apskrities Betygalos parapi-
ja). Mokėsi Raseinių, vėliau Kauno mokykloje. K. Jančiauskas žinojo apie „Juodų-
jų brolių“ organizaciją, o gal ir dalyvavo jos veikloje. Kaip žinoma, Kaune mokyto-
javo filomatas, garsus poetas Adomas Mickevičius. K. Jančiauskas rašė eiles lenkų 
kalba, sukūrė pasakėčią ,,Vilkas ir veršiai“. Kauno mokyklos vadovybė įtarė, kad 
jis kuria eiles, o tai mokiniui nebuvo leistina, todėl jam teko palikti Kauną ir per-
sikelti į Kražius. Šiame miestelyje tėvai išnuomojo butą, kurio viename kambaryje 

1.  Brensztejn M. ,,Bracia czarni“. 
Kartka z przeszlości Litwy, 

Biblioteka Warszawska, t. 2, 
1906, s. 549–564. 

2.  Janulaitis A. Juodieji broliai 
Kražiuose, Praeitis, t. 1, Kaunas, 

1930, p. 214–303 (toliau 
cituojama iš šio leidinio). 

3.  Byla apie atskleistus 
kurstomus raštus Kražių 

miestelyje, LVIA, f. 378, ap. 121, 
b. 1481. 
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gyveno K. Jančiauskas su dviem jaunesniaisiais broliais, 
kitame – mokytojas Vincentas Paškevičius. 

Susipažinęs su keliais bendraminčiais, K. Jan-
čiauskas pasiūlė įsteigti slaptą „Juodųjų brolių“ drau-
giją. Į sumanytą organizaciją įtraukė Joną Vitkevičių, 
o šis – Feliksą Zelenavičių. Jie trise įkalbėjo prisidėti 
Aloyzą Pesliaką, ir ketveriukė pradėjo rengti slaptas 
sueigas. Vėliau įstojo Viktoras Ivaškevičius ir Mika-
lojus Suchockis. Grupė pasivadino „Juodaisiais bro-
liais“. Draugija nuostatų neturėjo, tačiau tikėjosi įsigy-
ti antspaudą. Tartasi prie klasių ir ant mokyklos sienų 
pradėti rašyti eiliuotus šūkius. Narių sukurti, jie liko 
popieriuose, o iškilus pavojui, buvo sudeginti4. 

Beje, Kražiuose tuo metu mokytojavo filoma-
tas, Adomo Mickevičiaus draugas Jonas Sabaliauskas. 
Miestelyje jam buvo liūdna ir nyku. Čia jokios slaptos 
organizacijos jis nekūrė, tiktai susirašinėjo su draugais 
filomatais ir prašėsi perkeliamas į Vilnių. Kilus filo-
matų bylai, 1823 m. lapkričio 6 (18) d. J. Sabaliauskas 
išvežamas į Vilnių, kur buvo kalinamas ir tardomas. 
Apie jo išvežimą J. Kelpšos atsiminimuose rašoma: 

Į Kražius atvyko su kazokais nuovados asesorius, kad 
suimtų fizikos ir gamtos mokytoją Sabaliauską. Tai buvo di-
delių gabumų žmogus; savo maloniu ir teisingu elgesiu su 
mokiniais, nors trumpu laiku, taip juos prie savęs pririšo, kad 
jie buvo pasiryžę jam nors gyvybę aukoti. Prefektas, žinoda-
mas tokį mokinių prisirišimą, patarė asesoriui išvežti naktį, 
bet ir tai nepadėjo. Tik sutemus prasidėjo didelė mokinių su-
irutė, pradžioje kazokai mėgino gąsdinti išvaikyti mokinius, 
bet tai ne tik nepadėjo, bet dar labiau išerzino. Galiausiai 
prefektas, išėjęs į gonką, mėgino juos įtikinti išsiskirstyti, bet visi mokiniai atsiliepė, kad 
mokytojo neleis išvežti. Galiausiai išėjo į gonką pats Sabaliauskas ir pradėjo mokiniams 
įkalbinėti ir prašyti išsiskirstyti, tvirtindamas, kad tokiu savo elgesiu ir jam nieko nepadės 
ir patys užtrauks sau didelę atsakomybę, kad jis po savaitės, daugiausia po dviejų pas juos 
grįš, pabaigoje prašė, kad jam padarys didžiausią smagumą, jeigu išsiskirstys. Beveik atėjo 
pusiaunaktis, kai mokiniai pradėjo skirstytis – mokytoją išvežė5. 

Nurodoma, kad, sukrėstas filomatų areštų, 1823 m. spalio mėnesio pabai-
goje netoli Raseinių nusišovė buvęs Vilniaus universiteto studentas, rašęs eiles 
ir priklausęs filomatų atšakai „Žaliųjų sąjunga“ Kajetonas Pšeciševskis. Pasak 
M. Brenšteino – tai pirma kruvina filaretų jaunimo auka. 

4.  Janulaitis, op. cit., p. 222–228. 

5.  Kelpša, op. cit., p. 67–68. 

6 il. „Juodųjų brolių“ 
baudžiamosios bylos viršelis. 
In: LVIA, f. 378, ap. 121, b. 1481
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J. Sabaliauskas teismo nuosprendžiu turėjo būti ištremtas į tolimas Rusi-
jos gubernijas. 1824 m. spalio 24 (lapkričio 5) d. jis kartu su A. Mickevičiumi 
išvežtas į Sankt Peterburgą, o iš ten turėjo būti tremiamas toliau. Kadangi buvo 
gabus, Sankt Peterburge priimtas į vandens transporto tarnybą. J. Sabaliauskas 
mirė ar žuvo 1829 m. pavasarį Archangelske6. Tikėtina, kad mokytojo areštas 
paskatino „Juoduosiuos brolius“ veikti aktyviau. 

J. Vitkevičius siūlė parašyti patriotiškus laiškus prefektui ir kai kuriems 
mokiniams. Tekstus sukūrė K. Jančiauskas, o perrašė F. Zelenavičius. Neabejota, 
kad mokiniams skirti laiškai taip pat pateks į I. Daujoto rankas. 

Nutarta prašyti, kad laiškus išnešiotų žydai, o būtų saugiausia, jeigu pra-
šančio įteikti laiškus žydas nepažintų. Su laiškais pas smulkų prekybininką nu-
siuntė M. Suchockį. Kadangi prekeivis mokinį pažino, jis su laiškais grįžo. Per 
kelias dienas nesuradę, kas galėtų nunešti laiškus prefektui ir nurodytiems mo-
kiniams, to ėmėsi J. Vitkevičius ir K. Jančiauskas. 1823 lapkričio 27 (gruodžio 
9) d. vakare J. Vitkevičius už kuklų atlygį įdavė Abeliui Calkovičiui (Chackeliui) 
laiškus įteikti I. Daujotui, o K. Jančiauskas susitarė, kad laiškus išnešios Leiba 
Jankelevičius. Trys jų buvo skirti mokiniams Jonui Vitkevičiui, Kiprijonui Jan-
čiauskui, Augustinui Holšteinui, ketvirtas – parengiamosios klasės mokytojui 
Pranciškui Stulginskiui. Adresuojant laiškus, matyt, siekta, kad pradėtas val-
džios tyrimas dėl jų eitų klystkeliais. L. Jankelevičius išnešiojo tą patį vakarą. 
J. Vitkevičius laišką perdavė V. Hurčinui, o šis nunešė prefektui. K. Jančiauskas 
laišką gavo, matant V. Paškevičiui; pastarasis jį paėmė ir nuskubėjo pas moky-
klos vadovą, korespondenciją jam įteikė ir P. Stulginskis, o A. Holšteinas laišką 
sudegino. 

Lapkričio 28 (gruodžio 10) d. apie vidudienį A. Chackelis tris laiškus at-
nešė I. Daujotui. Vienas buvo adresuotas jam pačiam, o kiti du – šeštos klasės 
mokiniams Mikalojui Čaprackui (tada jau buvo įstojęs į Vilniaus universitetą) 
ir Bonifacui Jaulauskui. 

Atplėšęs ir perskaitęs jam adresuotą laišką, persigandęs prefektas paklau-
sė A. Chackelį, kas jam juos įteikė. Šis atsakė: palikęs nepažįstamas vežėjas ir 
paprašęs įduoti adresatams. Laiškų vertimus į lietuvių kalbą yra paskelbęs A. 
Janulaitis, todėl jie plačiau neaptariami. Laiške I. Daujotui, be kitko, patariama 
netrukdyti organizacijai, kuri priešinsis rusų valdžiai. Visi lenkiškai rašyti laiš-
kai buvo pasirašyti C. B. – Czarni Bracia (Juodieji broliai)7. 

I. Daujotas nurodė policininkui (Kražių parapijos prižiūrėtojui) uždaryti į 
daboklę abu laiškus išnešiojusius žydus. Apie gautus valdžiai priešiškus laiškus 
lapkričio 30 d. prefektas pranešė ir pridėjo, išskyrus vieną, adresuotą B. Jaulaus-
kui, nes jis sutapo su laišku M. Čaprackui, Vilniaus universiteto rektoriui. Tas 
laiškas paliktas rašysenai tirti, nes visi buvo rašyti viena ranka. Tą pačią dieną 

6.  Brensztejn M. Filomata 
w Krożach (Jan Sobolewski). 

1921–1923, Wilno, 1929. 

7.  Janulaitis, op. cit.,  
p. 228–234, 290–292. 
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I. Daujotas apie įvykį pranešė ir Raseinių žemesniajam žemės teismui. Teismas 
įsakė į Kražius tučtuojau vykti antstoliui Juškevičiui, su mokyklos atstovu nusta-
tyti kaltininkus ir tyrimo aktus pateikti teismui. Kražių policininkas įpareigotas 
abu žydus toliau laikyti areštuotus. Apie gautą prefekto žinią ir pradėtą tyrimą 
teismas pranešė Vilniaus generalgubernatoriui Aleksandrui Rimskiui-Korsako-
vui ir paprašė atsiųsti tardytojų8. 

Savo ruožtu universiteto rektorius apie Kražių gimnazijos vadovo raštą 
pranešė senatoriui N. Novosilcevui ir pridėjo gautus maištingus laiškus. Taip pat 
šios bylos reikalu pradėtas N. Novosilcevo susirašinėjimas ir su generalguberna-
toriumi. Gruodžio 6 (18) d. N. Novosilcevas jam pranešė, kad į Kražius išsiųstas 
tikrasis patarėjas (patyręs tardytojas) Levas Baikovas ir prokuroras Jeronimas 
Botvinka9 (7, 8 il.).

Minėti asmenys, generalgubernatoriaus raštinėje susitvarkę dokumentus, 
paėmę persiųstus maištingus laiškus, kartu su policininku Pranciškumi Kru-
likovskiu išskubėjo į Kražius. Dėl pradėtų slaptų draugijų bylų vykstantiems 
pareigūnams jau kelionėje vaidenosi nusikaltimai. Rumšiškių pašto stotyje jie 
pastebėjo iš Vilniaus į Raseinius skubiu paštu (estafete) siunčiamą laišką. 

Gruodžio 8 (20) d. naktį atvykę į Raseinius, tyrėjai iškvietė pašto ekspe-
ditorių ir pareikalavo pateikti iš Vilniaus gautą laišką. Jis buvo adresuotas to 
miesto gyventojui, Raseinių iždinės buhalteriui Vismantui. Įsakyta iškviesti 
adresatą. Siunta buvo atplėšta jam matant. Rastas prašymas Vismantui kuo sku-
biau išsiųsti pridedamą laišką į Kražius V. Hurčinui. O šiame laiške rašoma, kad 
į Kražius vyksta tardytojai, tad įspėjama neturėti jį kompromituojančių knygų, 
rankraščių, taip pat sunaikinti ir šį laišką. Vismantas iškrečiamas, areštuoja-
mas ir su paimtais įvairiais jo raštais išvežamas į Kražius tardytojui Juškevičiui. 
Pastarajam įsakyta kartu su Kražiuose esančiu husarų pulko majoru nedelsiant 
suimti V. Hurčiną. Jį turi saugoti kareiviai ir neleisti nė su kuo bendrauti; moky-
tojo knygas, laiškus ir visus rankraščius užantspauduoti ir saugoti. 

Pareigūnai iš Vilniaus Raseiniuose ėmė klausinėti apie įtartinus ir peiktino 
elgesio asmenis. Pasitelkus karinio dalinio vadą papulkininkį Readą, advokato 
Juozapo Zavadskio, gyventojų Jono Pivnickio, Kasparo Koverskio ir Vincento 
Ščotkovskio butuose padarytos kratos. Iš jų paimta knygų ir įvairių įtartinų raš-
tų – juos išsiuntė N. Novosilcevui ir atsiklausė, ar tuos asmenis suimti. Be Kra-
žių mokinių, pradėtos dar dvi naujos bylos: 1. Kas išdavė paslaptį apie į Kražius 
siunčiamus pareigūnus ir 2. Dėl valdžiai nepatikimo Vismanto ir kitų įtartinų 
Raseinių gyventojų. Abu Vismantui adresuoti laiškai išsiųsti N. Novosilcevui. L. 
Baikovas ir J. Botvinka išskubėjo į Kražius10. 

Gruodžio 9 (21) d. vakare L. Baikovas su J. Botvinka jau buvo miestelyje. 
Pirmiausia jie pareikalavo tardytojo Juškevičiaus tyrimo duomenų. Atvykėlius 

8.  1823 12 01 Raseinių 
žemesniojo žemės teismo raštas 
Vilniaus generalgubernatoriui, 
LVIA, f. 378, ap. 121, b. 1481, l. 
10–11. 

9.  1823 12 07 Vilniaus 
generalgubernatoriaus raštas N. 
Novosilcevui, Ibid., l. 9. 

10.  1823 12 09 L. Baikovo 
ir J. Botvinkos raštas N. 
Novosilcevui, Ibid., l. 21–26. 
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suerzino menki rezultatai: iš įvairių mokinių atėmęs daugybę knygų ir rankraš-
čių, tačiau jų kenksmingumo nenustatęs, maištingus laiškus išnešioję žydai ne-
suimti. Tuoj areštuojamas L. Jankelevičius ir kiti jam talkinę, o A. Calkovičius 
(Chackelis) kažkur buvo išvykęs. Iš prefekto ir mokytojų pareikalauta žinių apie 
maištingus laiškus gavusius mokinius. 

I. Daujotas privalėjo aktyviai dalyvauti nustatant kaltininkus. O šis jau 
nuo lapkričio 28 d. uoliai ieškojo kaltųjų. Įtarė, kad laiškų autorius yra K. Jan-
čiauskas. Dar mokslo metų pradžioje prefektas iš jo buvo atėmęs mokytis nerei-
kalingas penkias knygas ir laikė užrakintas bibliotekoje. Tyrėjams įteiktos šios 
K. Jančiausko knygos: 1. Prawo, uchwalone dnia 3go Maja Ru 1791 („Teisė, priim-
ta 1791 m. gegužės 3 d.“); 2. X: Hugona Kołłątaja uwagi nad pismem pod tytulem 
Seweryna Rzewuskiego o sukcesyi Tronu w Polsce („Kun. Hugono Kołłątajaus 
pastabos Severyno Rzewuskio rašiniui apie sosto paveldėjimą Lenkijoje“); 3. 
Życie, czyny y wyniesienie Bonapartego („Bonaparte’o gyvenimas, žygdarbiai ir 
iškilimas“) (vertimas iš rusų kalbos); 4. Głos obywatela do narodu Polskiego („Pi-
liečio balsas į lenkų tautą“), Warszawa, 1788; 5. Kodex Napoleona („Napoléo-
no teisynas“). Tos knygos turėjo liudyti, kad K. Jančiauskas nepatenkintas rusų 
valdžia. Jos paimtos tirti. Peržiūrėję užantspauduotas Juškevičiaus iš mokinių 
atimtas knygas, visokius užrašus, tyrėjai nieko neleistino nerado.

Apklaustas V. Hurčinas. Jam parodytas iš Vilniaus siųsto ir perimto laiš-
ko nuorašas, pareikalauta pateikti tardytojams visas savo knygas, laiškus ir 
rankraščius. Mokytojas sakė turįs Vilniuje pažįstamų ir giminių. Iš V. Hurčino 

7 il. Tardytojas Levas Baikovas. 
In: Mościcki H. Wilno i 
Warszawa w „Dziadach“ 
Mickiewicza, Warszawa, 1908, 
s. 110

8 il. Prokuroras Jeronimas 
Botvinka. In: Mościcki 
H. Wilno i Warszawa w 
„Dziadach“ Mickiewicza, 
Warszawa, 1908, s. 45

7. 8.
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sužinota, kad pas jo bute gyvenantį J. Vitkevičių bene dar lapkričio 27 (gruo-
džio 8) d. buvo atėjęs L. Jankelevičius, kuris kalbėjęs apie laiškus, o vėliau 
antrąkart atėjęs ir įteikęs jam adresuotą laišką. Peržiūrėjus knygas, užrašus ir 
korespondencijas, nieko įtartino nerasta. Kadangi Raseiniuose buvusio kari-
nio dalinio ir eskadrono Kražiuose vadai patikino, kad iki šiol V. Hurčinas val-
džiai buvo patikimas, iš arešto jis paleistas. V. Hurčinas tardytojams dar galėjo 
būti naudingas. Atvykus iš Raseinių Juškevičiui, buvo paskirtas jo talkininku, 
padėjo suimti įtariamus mokinius11. 

Gruodžio 10 (22) d. toliau kvostas L. Jankelevičius. Jis laikėsi savo anks-
tesnio teiginio – laiškus jo tėvui paliko nepažįstamas vežėjas, o jis tik įvykdė 
tėvo pageidavimą. Žinoma, tyrėjai tuo netikėjo, lygino ankstesnius parodymus, 
įsivėlė į jo giminaičių apklausas, parodymų nesutapimus, tačiau nieko nepešė. 
Kilo įtarimas, kad laiškus atgabeno ir žydams įteikė spalio mėnesį iš Kražių gim-
nazijos pašalintas, Kaltinėnų parapijoje gyvenantis Antanas Bytautas. Regis, šį 
gandą galėjo paleisti patys žydai. Paaiškėjo, kad tuo metu iš namų A. Bytautas 
niekur nebuvo išvykęs. Per kratą tarp jo knygų ir sąsiuvinių nieko neleistino 
nerasta. Domėtasi ir kitais pašalintais iš gimnazijos mokiniais. Aiškinantis, kas 
žydams įdavė laiškus, tardytojai ėjo įvairiais klystkeliais. 

Gruodžio 11 (23) d. I. Daujotas K. Jančiauską apibūdino esant neramaus 
būdo, svajingą, paiką, o atimtos iš jo knygos žalingos jaunuomenei. I. Daujotas 
tardytojams pareiškė: ištikimai tarnaudamas valdžiai, siekęs atskleisti nusikals-
tamų laiškų autorius, rinkęs žinias iš mokytojų ir mokinių. Iš surinktų žinių 
esąs įsitikinęs, kad įtarimas krinta K. Jančiauskui. Pas jį vieną rastos ne tiktai 
nereikalingos mokytis, bet ir užkrečiančios jauno žmogaus sąmonę knygos. 
Pereitais mokslo metais jis parodęs nepaklusnumą mokyklos tvarkai ir buvęs 
nubaustas, mokytojų laikomas užsispyrusiu. K. Jančiausko mąstymo būdas ga-
lėjęs būti priežastis panaikinti jo įvestą gimnazijoje tvarką, mokinių knygų ir 
korespondencijos tikrinimą. Kai, gavęs laiškus, I. Daujotas mokiniams aiškinęs, 
kad, padarę šį neteisėtą poelgį, mokiniai turi būti išaiškinti, K. Jančiausko veide 
pastebėjęs baimę ir susijaudinimą. Laiškuose prefektas randąs daug K. Jančiaus-
ko rašysenos panašumų. Kadangi jis bendraudavęs su A. Pesliaku, įtariąs, kad 
pastarasis ir galėjęs žydams įduoti nusikalstamus laiškus. Iki šiol A. Pesliakas 
nebuvo areštuotas ir niekuo įtartas. 

Tą pačią dieną I. Daujotas pranešė, kad slaptai ir po vieną šaukėsi šešis pa-
žangiausius, geriausio elgesio šeštos klasės mokinius, rodė laišką ir K. Jančiaus-
ko rankraščio pavyzdį ir klausė, ar laiškas rašytas K. Jančiausko ranka. Keturi 
mokiniai pripažino, kad laiškai rašyti jo, o kiti du įžiūrėjo tik kai kurių raidžių 
panašumą. Kiekvienas mokinys tai turėjo pareikšti raštu, o I. Daujotas, viską su-
sisteminęs, perrašė ir įteikė bylos tyrėjams. Tardytojams idėja patiko. Jie pasiūlė 

11.  1823 12 12 L. Baikovo 
ir J. Botvinkos raštas N. 
Novosilcevui, Ibid., l. 39–43. 
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tokį pat bandymą atlikti ir su mokytojais: kiekvieno klausta, ar laiškai rašyti 
K. Jančiausko. Keturi mokytojai (kun. Felicijonas Alkimavičius, Jonas Kroazė, 
Vincentas  Paškevičius ir Ivanas Semenovskis) teigė, kad tai K. Jančiausko rašy-
sena. V. Hurčinas, S. Malcužinskis ir J. Narkevičius įžiūrėjo tiktai kelių raidžių 
panašumą, o Benediktas Bieliavskis, Adomas Dambrauskas ir Joachimas Slo-
minskis jokio panašumo nematė. 

Įtarimą K. Jančiauską parengus laiškus tardytojams pareiškė ir kartu gy-
venęs mokytojas V. Paškevičius. Jis pranešė, kad K. Jančiauskas, mokydamasis 
Kauno mokykloje, kūręs paskvilius ir, rodos, buvęs areštuotas. K. Jančiauskas – 
įžūlus, patrakęs ir piktas, reiškęs nepasitenkinimą valdžia, už tai ne kartą jį tekę 
auklėti. Iš gimnazistų tik K. Jančiauskas galįs sukurti tokius laiškus. 

Gruodžio 11 (23) d. pavakare tyrėjai, turėdami N. Novosilcevo nurodymą, 
sušaukė Kražių žydų savivaldos (kahalo) tarybą ir pareikalavo priversti kaltina-
mus jų bendruomenės narius pasakyti, kas įdavė nunešti laiškus. To per parą 
nepadarius, žydams pagrasinta ,,griežta egzekucija“. Kahalo vyresnieji paprašė 
leisti susitikti su areštuotais žydais, ir pokalbis su įtariamaisiais įvyko. Tardytojai 
pranešė N. Novosilcevui, kad laiškų autoriumi įtariamas K. Jančiauskas12. Karinio 
dalinio vadui nurodyta nuo šiol akylai jį saugoti, neleisti niekam pas jį atvykti13. 

Praėjo para. Kvočiami žydai nieko neišdavė. Tardytojai grasinimą įvykdė. 
Gruodžio 12 (24) d. žydų namuose buvo apgyvendinti keturiasdešimt keturi 
husarai, o žydai privalėjo maitinti ne tik husarus, bet ir šerti jų žirgus. Net to-
kia priemonė žydų neaplaužė. Jau minėta, kad V. Hurčinas buvo pranešęs tar-
dytojams apie L. Jankelevičiaus apsilankymą pas J. Vitkevičių. Buvo surengtos 
L.  Jankelevičiaus akistatos su J. Vitkevičiumi, V. Hurčinu ir V. Paškevičiumi. 
Šių akistatų rezultatai, artimųjų ir pažįstamųjų apklausų parodymų neatitiki-
mai L. Jankelevičiaus neprivertė pakeisti ankstesnių teiginių. Buvo kvočiamas 
ir korespondenciją iš Kražių į Raseinius vežiojantis Martynas Jacevičius, tačiau 
nieko reikšmingo nesužinota. 

K. Jančiauskas buvo tardomas kasdien. Jam būdavo pateikiami klausimai, 
į kuriuos reikėjo atsakyti raštu. Atimtas knygas sakė pereitais metais pirkęs iš į 
Kražius atvykusio nepažįstamo bukinisto. Dėl laiškų ar „Juodųjų brolių“ orga-
nizacijos neprisipažino ir kitų pavardžių nepaminėjo. 

I. Daujotas nėrėsi iš kailio, stengdamasis padėti tardytojams, vis ieško-
jo naujų įtarimų. Apie K. Jančiausko pažiūras ir kita jis klausinėjo paklus-
niausių mokinių, namo, kuriame gyveno, savininkų, mokytojų. Mokinys 
Juozapatas Račkauskas pasakojo girdėjęs, kad K. Jančiauskas kalbėjęs apie 
konstituciją ir politinį valdymą, o kitam mokiniui – Adomui Labanauskui – 
pasakęs nebijąs mokyklos valdžios. Tie mokiniai vėliau liudijo ir bylos ty-
rėjams. Iš V. Paškevičiaus sužinojo, kad K. Jančiauskas nekalbėdavo kasdie-

12.  Ibid.,  l. 44–57. 

13.  L. Baikovo ir J. Botvinkos 
rašto husarų pulko vadui 

nuorašas, LVIA, f. 567, ap. 2, b. 
1324, l. 44. 
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ninių maldų, turėjo nesusipratimų su tikybos dėstytoju, nerodė ir kitiems 
mokytojams nuolankumo. 

Tardytojai dėl K. Jančiausko papildomai kvotė V. Paškevičių. Klausė, iš kur 
žinąs, kad tas mokinys Kaune rašė paskvilius, pašiepiančius advokatus ir po-
liciją, ir kas jį buvo areštavę. Šis atsakė tokius gandus tik girdėjęs, o paskvilių 
turinio ir arešto aplinkybių nežinąs. Daug pripasakojo apie K. Jančiausko pasa-
kytas nepagarbias frazes apie mokyklos vadovybę ir kitus valdininkus. Tai buvo 
medžiaga papildomiems klausimams K. Jančiauskui. 

Klausinėjamas apie Kaune kurtas eiles, K. Jančiauskas prisipažino pasiel-
gęs neprotingai, bandęs pašiepti advokatus dėl blogo elgesio, nurodė ir kelias 
kūrusių eiliuotus užrašus mokinių pavardes. Aiškindamasis dėl atžagaraus elge-
sio Kražiuose, teigė pereitais metais turėjęs nesusipratimų su mokytoju J. Saba-
liausku ir tikybos dėstytoju, bet jų atsiprašęs. 

Tardytojai tyrė, iš ko K. Jančiauskas įsigijo „uždraustas“ knygas. Jie pareiš-
kė, kad prefektui ir V. Paškevičiui apie knygų įsigijimą aiškinęs kitaip, asmuo 
prekiauti knygomis į Kražius nebuvęs atvykęs. Matyt, supratęs, kad ankstesne 
knygų įsigijimo versija tardytojai nepatikės, jis teigė vieną knygą pirkęs iš šeštos 
klasės mokinio Ksavero Abromavičiaus, o kitas paėmęs ir savo dėdės Ignoto 
Bielskio, gyvenančio Betygalos parapijos Paturkšlio dvare. Knygų turėjęs vie-
nuolika ir surašė jų pavadinimus. Pats tų knygų, išskyrus vieną apie Gegužės 3 d. 
konstituciją, neskaitęs. Apie knygas žinojęs ir V. Paškevičius, jis apie tai pranešęs 
mokyklos vadovui, o šis atėjęs ir jas paėmęs. Parodymų keitimas suteikė kvotė-
jams viltį jaunuolį palaužti14. 

Turėdami I. Daujoto ir V. Paškevičiaus teiginius, kad laiškų autorius yra 
K. Jančiauskas, tardytojai dėjosi viską žiną. Apie jaunuolio palaužimą per gruo-
džio 14 (26) d. kvotą L. Baikovas ir J. Botvinka N. Novosilcevui, be kitko, rašė: 

Pagaliau, kai jam buvo įteikiamas paskutinis ir svarbiausias klausimų punktas, ir kai 
jis vis dar apie žinomus laiškus ir jų kūrėjus teigė nieko nežinąs, mes pripažinome esant rei-
kalinga atnaujinti stipriausią pagraudenimą, įteigiant jam, kad, prisiminęs Dievą, žinantį 
visas širdies paslaptis, atliktų sąžinės atgailą, o žinodamas įstatymų griežtumą, prisipažintų 
savo nusikaltimą, paaiškintų aplinkybes, kurios jam buvo pretekstas parašyti laiškus. Mes 
teikėme jam, kad tiktai atgailavimas gali sušvelninti jo laukiančią bausmę. Jančiauskas, 
susijaudinęs iki ašarų, nutilo, mes, pasinaudoję susijaudinimo minute, primygtinai reika-
lavome ryžtingumo. Dėl to jis prasitarė apie nusikaltimą ir atskleidė jo dalyvius, Kražių 
gimnazijos mokinius: Joną Vitkevičių, Feliksą Zelenavičių, Aloyzą Pesliaką ir Mikalojų Su-
chockį, paprašydamas laiko sutelkti jėgų tai aprašyti. Sielvarto nuraminti jo norą mes pa-
tenkinome ir,  nedelsdami nė minutės, įsakėme areštuoti keturis pastaruosius [mokinius], 
iš kurių Vitkevičius, kaip pakliuvęs į mūsų akiratį, jau buvo laikomas areštuotas. 

Kartu ryžomės panaikinti buvusią žydų kahalo narių egzekuciją ir keturiems žy-
dams, dalyvavusiems išnešiojant laiškus, įsakėme nuimti geležinius pančius ir juos pačius, 

14.  1823 12 16 L. Baikovo 
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kaip nepažinojusius laiškų įteikėjų – tai patvirtino ir pats Jančiauskas – laiduojant kahalo 
nariams, paleisti15. 

Oficialiuose pranešimuose nebūna žinių apie tardytojų darbo metodus, 
siekiant priversti įtariamąjį prisipažinti. Jeigu iki pat 1844 m. gimnazijos mo-
kiniams už nusižengimus buvo taikomos fizinės bausmės, tai jas galėjo naudoti 
ir tardytojai. Tikėtina, kad, veikdami psichologiškai, tardytojai teikė vilčių, kad 
prisipažinęs nuo bausmės bus atleistas. Apskritai, tardomi mokiniai nežinojo, 
kaip reikėtų elgtis. Tardytojų apeliacija į Dievą ir sąžinę, siekiant jaunuolius pa-
smerkti sunkioms kančioms ar mirties bausmei – tai veidmainystė. 

Spiriamas K. Jančiauskas surašė viską apie „Juoduosius brolius“, apgailes-
tavo pasielgęs neišmintingai ir prašė atleisti. To tardytojams buvo maža. Cituo-
tame pranešime rašoma: „Mes įtikinome jį tęsti aprašymą visiškai atvirai, nenu-
tylint mažiausių dalykų, kurie buvo jo ir susijusių su tuo asmenų veikloje, kartu 
suteikdami viltį, kad nuoširdumu jis palengvins savo sąžinę“16. 

Toliau išdėstoma, kas dar sužinota iš K. Jančiausko. „Juodųjų brolių“ draugi-
jos idėja kilusi jam. Žinojęs, kad prieš kelerius metus tokia draugija veikė Kaune, 
ten rinkdavosi Chrapovickio namuose. Mokydamasis Kaune, elgęsis neprotingai 
ir rašęs paskvilius apie advokatus, jų blogus poelgius. Panašioje veikloje dalyva-
vęs Svinarskis, Apolinaras Charevičius, Jevgrafas Berezinas, Vincentas Veržins-
kis, o kitų nebeprisiminė. V. Veržinskis buvo sukūręs paskvilį prieš policiją. 

Iš pradžių Kražiuose draugija jokių tikslų neturėjusi. Kelis kartus buvo su-
sirinkę pas A. Pesliaką, V. Hurčino namuose, kuriuose pats mokytojas negyvena, 
taip pat du ar tris kartus – mokykloje, penktokams skirtoje klasėje. Ką nors daryti 
reikėjo visų narių pritarimo. Rašomiems laiškams mintys imtos iš skaitytų knygų. 
Laiškuose minimi Kražiuose negyvenantys asmenys todėl, kad būtų neaišku, iš 
kur veikiama. Laiškus perrašęs ir redagavęs F. Zelenavičius. Pateikta daug smul-
kmenų, kaip buvo paruošti ir įduoti išnešioti laiškai, apie ruoštus eiliuotus šūkius, 
kuriuos buvę siūlyta rašyti ant sienų. Kadangi įklampinti K. Jančiauską ypač sten-
gėsi V. Paškevičius, jis pabaigoje paprašė tardytojų leisti pasakyti tiesą apie šį mo-
kytoją. Jeigu buvusios kalbos apie valdžią, tai jas pradėdavęs pats V. Paškevičius, jis 
tik apsimeta esąs labai ištikimas valdžiai. Iš tarno Jonuko sužinojęs, kad gruodžio 
9 d., kai į Kražius atvyko tardytojai, V. Paškevičius savo popierius sudeginęs 17. 

Dėl V. Paškevičiaus sudegintų popierių tardytojai apklausė K. Jančiausko mi-
nėtą berniuką. Tuo metu buvo virtuvėje ir Elžbieta Liutkevičienė. Ji prisaikdinta 
pasakė, kad gruodžio 10 (22) d. apie 7 ar 8 val. V. Paškevičius atnešė ryšulį jai ne-
žinomų popierių ir židinyje sudegino. Tai matė ir Jonas Jančiauskas (kaltinamojo 
broliukas). Mokytojas reikalavęs apie tai niekam nepasakoti. Po tokio liudijimo 
V. Paškevičių nutarta areštuoti, paimti iš jo visas knygas ir popierius. Pateikti klau-
simai ir visiems kitiems kaltinamiesiems, kuriems liko tik prisipažinti. 

15.  Ibid., l. 81–82; Janulaitis, op. 
cit., p. 295. 

16.  Ibid., l. 83. 

17.  Ibid., l. 84–87. 
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Tą pačią gruodžio 14 (26) d. visiems suimtiems „Juodųjų brolių“ nariams 
kvotos klausimai buvo pateikti raštu. J. Vitkevičiaus parodymai buvo panašūs į 
K. Jančiausko. Apie laiškų turinį žinojęs ir V. Ivaškevičius, tačiau jų neskaitęs. 
Jis prisiminęs surašė savo eilėmis sukurtus tekstus lenkų kalba, kuriuos galvota 
rašyti ant mūrinių pastatų sienų. 

F. Zelenavičius teigė, kad įstoti į draugiją jį įkalbinęs J. Vitkevičius. Sakęs, 
kad siekiąs padėti „Spindulingiesiems“. („Spindulingųjų“ draugija – tai Vilniaus 
universiteto studentų organizacija, kurią uždarius, buvo įsteigta Filaretų drau-
gija). Prisipažino, kad perrašė K. Jančiausko atneštus laiškus. 

A. Pesliakas neneigė priklausęs „Juodųjų brolių“ organizacijai. Jį įtraukęs 
K. Jančiauskas, J. Vitkevičius ir F. Zelenavičius. Užrašęs ant vokų adresus. Laiš-
kais siekę sukelti sąjūdį, koks buvo Vilniuje. 

M. Suchockis prisipažino gautus iš J. Vitkevičiaus laiškus nunešęs žydams. 
Kadangi L. Jankelevičius jį pažino, laiškų neatidavęs, jų neskaitęs ir turinio ne-
žinojęs. 

V. Ivaškevičių įstoti į draugiją prikalbinėjęs K. Jančiauskas ir J. Vitkevičius, 
tačiau jis nesutikęs. Privertę duoti garbės žodį, kad apie draugiją tylės. Prasidė-
jus kvotoms, J. Vitkevičius prašęs paimti jo kėdėje paslėptas eiles ir sudeginti. Jis 
tai ir padaręs, sudegino neskaitęs18. 

Kitą dieną dar papildomai kvostas V. Paškevičius, taip pat J. Vitkevičius ir K. 
Jančiauskas. Tuo tardymas buvo baigtas, surašytas kaltinamasis aktas. Gruodžio 
16 (28) d. išsiųstas ilgas pranešimas N. Novosilcevui. Raseinių policijos vadui įsa-
koma kaltinamuosius mokinius atgabenti į Raseinius, o iš ten – į Vilnių. V. Paške-
vičius paliktas Kražiuose I. Daujotui prižiūrėti. Paskutinis kaltinamasis – M. Su-
chockis – į Raseinius atvežtas gruodžio 19 (31) ir tą pačią dieną išsiųstas į Vilnių19. 

N. Novosilcevas apie mokinių tyrimo rezultatus, pateiktus kaltinimus pra-
nešė caraičiui Konstantinui ir siūlė Vilniuje kaltinamuosius dar kartą ištardyti. 
1824 m. sausio 6 (18) d. Konstantinas pranešė N. Novosilcevui įsakęs Kražių 
mokinius ir mokytoją V. Paškevičių perduoti karo teismui Vilniuje, teismo pir-
mininku paskirtas generolas majoras Grigorijus Rozenas. Konstantinas siūly-
mui pritarė ir įsakė atlikti papildomą kvotą20. 

Jau 1824 m. sausio 11 (23) d. G. Rozenas su karo teismo komisijos nariais 
(asesoriais) atvyko į Vilnių. Jam perduota visa byla. Nutarta papildomai klau-
sinėti apie ginklus, „Juodųjų brolių“ draugiją, jos ryšius su Vilniumi ir kitomis 
slaptomis organizacijomis, apie V. Paškevičių. Aptariamoje baudžiamojoje bylo-
je yra papildomi tiktai K. Jančiausko ir V. Paškevičiaus parodymai. K. Jančiaus-
ko teirautasi, ar, mokydamasis Kaune, priklausė slaptai organizacijai. Jis teigė 
į Kauną mokytis atsikėlęs 1818 m. ir tais pat metais apie draugiją sužinojęs iš 
Egmondo Zavišos, su kuriuo kartu gyvenęs. Jai priklausę vyresniųjų klasių mo-

18.  Janulaitis, op. cit.,  
p. 296–302. 

19.  1824 12 22 Raseinių 
ispravniko raštas L. Baikovui, 
LVIA, f. 567, ap. 2, b. 1325, l. 4. 

20.  1824 01 06 Caraičio 
Konstantino raštas N. 
Novosilcevui, LVIA, f. 378,  
ap. 121, b. 1481, l. 143. 
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kiniai. Netrukus draugija, kurios veikloje jis nedalyvavęs, iširusi. Nors anksčiau 
buvo paminėtos kelios Kauno mokinių, galėjusių priklausyti slaptai draugijai, 
pavardės, tačiau gal dėl senumo šiuo reikalu tyrimas nebuvo vykdomas. K. Jan-
čiauskas pakartojo tai, ką jau anksčiau buvo pasakęs. Nenustatyta, kad Kražių 
moksleiviai būtų turėję ryšių su kitomis organizacijomis. Įtarimas surengti gin-
kluotą sąmokslą liko neįrodytas. 

Nors V. Paškevičiaus ryšių su slaptomis draugijomis nebuvo nustatyta, ta-
čiau jo biografijoje liko neaiškumų. Vilniuje jis buvo kvočiamas dėl parodymų 
neatitikimo. Sakėsi esąs našlaitis, bet per gruodžio 15 (27) d. kvotą pasakęs, kad 
tarp sudegintų popierių buvę sesers ir giminių laiškų. Tada jis prisipažino tu-
rįs nesantuokinę žmoną, našlę Prancišką Adomavičienę, gyvenančią Budslave, 
Minsko gubernijoje. Su ja turįs sūnų ir dukrą. Visa tai slėpęs, nes bijojęs prarasti 
mokytojo tarnybą. Prisiekė šį kartą sakąs tiesą21. Nors dėl V. Paškevičiaus bio-
grafijos dar liko klaustukų, tačiau nutarta, kad neaiškumai neesminiai, ir nebe-
verta gaišti laiko. 

Karo teismas iš apskričių policijos pareikalavo skubiai pateikti visų kaltina-
mųjų krikšto metrikų įrašų nuorašus. To reikėjo tiksliam mokinių amžiui nusta-
tyti, nes nepilnamečiams ir karo teismai skirdavo švelnesnes bausmes. Dėl krikšto 
metrikų įrašų yra išlikusi atskira 41 lapo byla, tačiau joje yra tiktai susirašinėjimas 
ir vienas krikšto įrašo nuorašas, kiti buvo išsiųsti tiesiog karo teismo komisijai22. 

1824 m. vasario mėnesio pradžioje Raseinių apskrities žemės ribų teisė-
jas Pranciškus Jančiauskas, siekdamas kuo nors padėti sūnui Kiprijonui, lankėsi 
Vilniuje. Jis raštu prašė N. Novosilcevo tarpininkauti carui dėl malonės K. Jan-
čiauskui23. Atsakymas buvo formalus ir nieko gero nežadantis. N. Novosilcevas 
nesirengė užtarti jaunuolio. Tada motina Liudvika Jančiauskienė raštu prašė 
caraitį Konstantiną suteikti malonę ir nebausti sūnaus Kiprijono. Tironai gailes-
tingumo neturi. Prašymas buvo atmestas24. 

Nors Kražių mokiniai jokio karo nusikaltimo nepadarė, jie atiduoti karo 
lauko teismui. Tokie teismai būdavo uždari, be advokatų ir be jokios galimybės 
gintis, o bausmes skirdavo ypač sunkias. Tiesa, nuosprendžiai iškart neįsigalio-
davo  – būdavo konfirmuojami caro skiriamų aukštų karo pareigūnų. Konfir-
muojant buvo galima nuosprendį patvirtinti arba panaikinti ir savo nuožiūra 
paskirti kitokią bausmę arba jos neskirti. 

Karo teismo nuosprendžio Kražių mokiniams aptikti nepavyko. Jo nerado 
ir A. Janulaitis, tačiau iš netiesioginių duomenų priėjo prie išvados, kad 1824 m. 
vasario 6–7 (18–19) d. karo teismas K. Jančiauską, J. Vitkevičių, F. Zelenavičių 
pasmerkė mirti, A. Pesliaką, V. Ivaškevičių ir M. Suchockį nuteisė išplakti, o 
V. Paškevičių – įkalinti tvirtovėje (Janulaitis, op. cit., p. 281). Tačiau A. Peslia-
kas patvirtina, kad karo teismo mirties bausmei buvo pasmerkti K. Jančiauskas 

21.  1824 01 23 K. Jančiausko, 
01 20 ir 01 22 V. Paškevičiaus 
parodymai, Ibid., l. 171–180. 

22.  Byla apie karo teismui 
atiduotų Kražių mokinių 

krikšto metrikų pateikimą, Ibid, 
b. 1486. 

23.  1824 02 04 P. Jančiausko 
prašymas N. Novosilcevui, Ibid., 

b. 1481, l. 181. 

24.  1824 03 11 caraičio 
Konstantino rašto Vilniaus 

generalgubernatoriui nuorašas, 
Ibid., f. 378, BS, 1823 m., b. 893, 

l. 45.
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ir F. Zelenavičius, o kitiems keturiems mokiniams nutarta atimti visas teises ir 
ištremti į katorgą dirbti25. 

N. Novosilcevas šį nuosprendį tuoj išsiuntė caraičiui Konstantinui, baus-
mių sušvelninti nesiūlė. Kražiečių byloje Konstantinas surašė šią konfirmaciją. 

Konfirmacija
Jo Didenybei valdovui, visos Rusijos monarchui įsakius

Peržiūrėjęs pagal įsakymą man pateiktą karo teismo bylą, nagrinėtą specialiai Vilniu-
je įsteigtos karo komisijos teisme, Kražių mokyklos, esančios Vilniaus gubernijos Raseinių 
apskrityje, mokiniams: Kiprijonui Jančiauskui, Jonui Vitkevičiui, Aloyzui Pesliakui, Felik-
sui Zelenavičiui, Viktorui Ivaškevičiui, Mikalojui Suchockiui ir tos mokyklos mokytojui 
Vincentui Paškevičiui, aš pripažinau juos kaltus pagal jų pačių prisipažinimą: Jančiauską 
ir Vitkevičių įsteigus „Juodųjų brolių“ draugiją, į kurią jie įtraukė Zelenavičių, Pesliaką ir 
Ivaškevičių, parašė piktinančių laiškų ir eilėraščių, kurių pirmuosius išsiuntinėjo Kražių 
mokyklos mokytojams ir mokiniams, pastaruosius buvo pasiryžę užrašyti ant namų sie-
nų; visa tai jie darė ramybei sutrikdyti ir sumišimui sukelti visose mokyklose. – Suchockį 
žinojus apie tą draugiją, nepranešus apie tai vyresnybei ir sutikus išnešioti papiktinamus 
kūrinius, nors jis ir nežinojo jų turinio. – Pagaliau mokytoją Paškevičių sudeginus savo 
raštus, atvykus į Kražių miestelį tardytojams dėl minėtų piktinamų laiškų, dėl to buvo įtar-
tas nusimanius, kad šie raštai galėjo būti kuo nors valdžiai priešingi, ir tardytojui, pagaliau 
ir karo teisme davus aiškiai melagingus parodymus – tai ir patsai prisipažino. Už tokius 
nusikaltimus jie pagal įstatymus teismo komisijos nuosprendžiu pasmerkė save griežtoms 
bausmėms, bet aš, panaikindamas šį nuosprendį, man Aukščiausiojo imperatoriškosios jo 
didenybės suteikta valdžia paskiriu: visus aukščiau surašytus mokinius, atimdamas dvari-
ninkų titulus, iš jų Jančiauską, kaip sumanytoją, ir Zelenavičių, vienodai kaltą, sukausčius 
geležimis, išsiųsti dešimčiai metų į Bobruisko tvirtovę sunkiesiems tvirtovės darbams, lai-
kant sukaustytus geležimis. Pasibaigus dešimties metų terminui, jeigu bus tinkami karo 
tarnybai, išsiųsti į Orenburgo liniją, paskirti į vietines įgulas kareiviais negaunant gali-
mybės išsitarnauti, o jeigu netinkami, – ištremti gyventi į Sibirą. Takia pat bausme turėtų 
būti nubaustas ir Vitkevičius, kaip sumanytojas kartu su Jančiausku, bet jis pasirodė esąs 
nepilnametis, tai, vadovaujantis 1766 m. gegužės 2 d. įsaku, tiek jį, tiek taip pat mažiau 
kaltus Pesliaką, Ivaškevičių ir Suchockį išsiųsti taip pat kelionės laiku sukaustytus grandi-
nėmis į Orenburgo liniją, paskirti į vietines įgulas kareiviais, negaunant teisės išsitarnau-
ti. – O mokytoją Paškevičių už aukščiau surašytus nusikaltimus, atsižvelgus į vyresnybės 
liudijimą apie ankstesnę nepriekaištingą jo tarnybą, įkalinti Bobruisko tvirtovės kameroje 
atskirai vieną dvejiems metams, o paskui išleisti. Aukščiau surašytų nusikaltėlių išsiuntimą 
iki paskyrimo vietų įvykdyti paštu per specialius gubernijos žandarus, o kokių prireiks 
išlaidų, viską išieškoti iš jų arba neturto atveju – iš jų tėvų ir giminaičių. Be to, tokiu pat 
būdu išreikalauti komisinių sumų, išleistų iš jos šiai bylai, papildymui, siunčiant specialias 
estafetes valdininkų, paskirtų į teismo komisiją, kelionpinigiams apmokėti, kiek, surinktais 
duomenimis, prireikė. 

Sudaryta Varšuvoje 1824 m. vasario 28 [kovo 11] d. 
Generolas, visos kavalerijos inspektorius caraitis Konstantinas26. 

25.  Лоссиевский М. 
В. Записки Песляка, 
Исторический вестник, 1883, 
№ 9, с. 577. 

26.  Konfirmacijos Kražių 
mokinių byloje nuorašas, LVIA, 
f. 378, ap. 121, b. 1481, l. 143, l. 
190–191; LIŠ, I, p. 409–410. 
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Tą pačią dieną vienas šios konfirmacijos nuorašų buvo išsiųstas ir carui, 
tačiau nuosprendį įsakyta įvykdyti tučtuojau, nelaukiant imperatoriaus patvirti-
nimo. Einantis komendanto pareigas, kavalerijos papulkininkis Bogdanovičius 
pranešė generalgubernatoriui, kad, vykdant Konstantino konfirmaciją, 1824 m. 
kovo 8 (20) d. apkaustyti geležimis Kražių mokyklos mokiniai K. Jančiauskas, 
F. Zelenavičius ir mokytojas V. Paškevičius be geležinių pančių. Lydimi kiekvie-
nas atskiro žandaro, išsiųsti į Bobruisko tvirtovę. Tą pačią dieną J. Vitkevičius, 
A. Pesliakas, V. Ivaškevičius ir M. Suchockis, sukaustyti grandinėmis, išsiųsti į 
Orenburgą. Kiekvieną jų taip pat lydėjo atskiras žandaras27. 

Konstantinas įsakė N. Novosilcevui pasmerktuosius išsiųsti viešai, taip pat 
nurodė slapta stebėti ir jam pranešti, kokį įspūdį susirinkusiems pažiūrėti pada-
rys bausmė28. Valdžios pareigūnų pranešimų išvada – bausmės daro pageidauti-
ną įspūdį. Apie pasmerktųjų išgabenimą A. Janulaitis rašo: 

Vežimus tyčia pastatė toliau nuo daboklės, už kokių pusantro šimto žingsnių, kad 
apkalti, nepratę dar prie naujų ir neištemptų geležinių pančių, vilktųsi prie jų pamažėle 
ir sunkiai. Jie ėjo pro daugybę susirinkusių žmonių, kurie verkė graudžiomis ašaromis, 
bet niekas neparodė jokio pasipiktinimo. Visi paniuriai tyli, tik kartais girdėti verkiant ir 
raudant29. 

Jau kovo 11 (23) d. visi trys pasmerktieji perduoti į Bobruisko tvirtovę. 
Orenburgo kariniam daliniui keturi mokiniai perduoti balandžio 10 (22) d.30. 

Keletas žodžių apie V. Hurčino bylą dėl perimto laiško. Vilniuje gyvenantis 
Holubovičius turėjo žentą, Kražių mokytoją V. Hurčiną. Holubovičius iš Vil-
niaus universiteto policininko Vincento Sidaravičiaus sužinojo apie į Kražius 
siunčiamus prokurorus ir bandė skubiu laišku įspėti V. Hurčiną. Jau minėta, kad 
šis laiškas pateko L. Baikovui ir J. Botvinkai. Komisija Vilniuje greitai išsiaiš-
kino, kas paslaptį išdavė Holubovičiui. V. Sidaravičius perduotas karo teismui 
ir buvo nuteistas mirti. Konstantinas, nuosprendį konfirmavęs, V. Sidaravičiui 
paskyrė dvejus metus kalėti Bobruisko tvirtovėje31. 

Nepamiršti ir valdžios talkininkai. Kartu prie siųstos carui tvirtinti konfir-
macijos Kražių mokinių byloje Konstantinas dar pridūrė: 

Kražių mokyklos mokiniai Čaprackis, Stulginskis ir Javlovskis, kuriems buvo išsiųsti 
piktinamieji laiškai, juos gavę, tučtuojau įteikė vyresnybei, o mokinys Holšteinas nors jam 
adresuotą laišką iš baimės ir suglumimo sudegino, bet taip pat apie tai pranešė vyresnybei. 
Tokiais savo veiksmais jie parodė atsidavimą ir ištikimybę valdžiai, už tai, ypač dabartinė-
mis aplinkybėmis, mano nuomone, nusipelno būti pažymėti kaip pavyzdys kitiems, tuo 
labiau, kad piktinamųjų laiškų rengėjai, jiems tai adresuodami, galėjo mėginti: praneš apie 
tokius ar nuslėps, pastaruoju atveju tikrai būtų stengęsi juos pritraukti ir padidinti ben-
draminčių skaičių. Todėl gal malonėtumėte, Jūsų imperatoriškoji didenybė, apdovanoti 
juos medaliais su deramais užrašais arba kuo nors kitu. Kadangi minėtos mokyklos prie-

27.  1824 03 09 pranešimas 
Vilniaus generalgubernatoriui, 

LVIA, f. 378, BS, 1823 m., b. 
893, l. 20. 

28.  1824 02 29 Konstantino 
raštas N. Novosilcevui, LVIA, f. 

378, ap. 121, b. 1481, l. 197. 

29.  Janulaitis, op. cit., p. 283. 

30.  Bobruisko komendanto 
ir Orenburgo gubernatoriaus 

raštai Vilniaus 
generalgubernatoriui, LVIA, f. 

378, BS, 1823 m., b. 893,  
l. 25, 27. 

31.  1824 01 10 konfirmacijos 
nuorašas Sidaravičiaus byloje, 
LVIA, f. 378, ap. 121, b. 1481, 

l. 153. 
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vaizdas kolegijos asesorius Daujotas, pristatydamas vyresnybei tuos laiškus, lygiai ir jam 
adresuotą, ne tik tiksliai atliko savo pareigą, bet ir šios bylos tardymo metu visokiais būdais 
stengėsi padėti ieškoti kaltininkų, tad drįstu jį pristatyti Jūsų imperatoriškajai didenybei 
apdovanoti Šv. Vladimiro ordinu32. 

Caras pritarė siūlymui apdovanoti valdžiai ištikimus mokinius. Sidabro 
medaliai su užrašu за усердие и верность (už prielankumą ir ištikimybę) buvo 
užsakyti. Nurodyta per 1824 mokslo metų baigimo iškilmes tokius medalius 
įteikti M. Čaprackiui, A. Holšteinui, B. Jaulauskui ir parengiamosios klasės mo-
kytojui P. Stulginskiui. I. Daujotas 1824 m. kovo 28 (balandžio 11) d. apdovano-
tas Šv. Vladimiro IV laipsnio ordinu33. 

Neliko pamiršti ir aukšti valdininkai. N. Novosilcevui suteiktas tikrojo 
slaptojo tarėjo rangas, 1824  m. jis tapo Vilniaus švietimo apygardos globėju 
(kuratoriumi). Buvo susirašinėjama dėl universiteto rektoriaus Juozapo Tvar-
dovskio, bylos tyrėjų L. Baikovo, J. Botvinkos ir P. Krulikovskio apdovanoji-
mų34. Žinių apie pastarųjų apdovanojimus nepasitaikė aptikti. Jeigu vienas jų 
L. Baikovas ir buvo apdovanotas, neilgai tuo tesidžiaugė. Iki 1829 m. kovo 10 
(22) d. jis jau buvo miręs35. 

Dar liko išreikalauti bylos išlaidas. Už L. Baikovo ir J. Botvinkos kelionę 
į Kražius ir atgal, kariškių karo teismo paskirtų narių atvažiavimą į Vilnių ir 
grįžimą, taip pat nuteistųjų gabenimą iš Vilniaus buvę išleisti 3766 rb. K. Jan-
čiausko, F. Zelenavičiaus tėvams ir mokytojui V. Paškevičiui reikėjo sumokėti 
po 298,5, J. Vitkevičiaus, A. Pesliako, V. Ivaškevičiaus ir M. Suchockio tėvams – 
po 700,7 rb. Rodos, iš V. Paškevičiaus ir mokinio A. Pesliako tėvų tokių pini-
gų išreikalauti nepavyko. V. Paškevičiaus turtas  – tiktai Kražiuose likusios jo 
knygos ir padėvėti rūbai. Giminių ir oficialaus nekilnojamojo turto jis neturėjo. 
A. Pesliako tėvai gyveno iš geradarių aukų, jokio turto neturėjo36. 

Galima dar paminėti, kad pradėta Raseinių buhalterio Vismanto ir kitų 
byla užsitęsė ir karo teismui nebuvo perduota. Vadovaujantis caro 1826 m. rug-
pjūčio 22 (rugsėjo 3) d. manifestu, 1827 m. rugsėjo mėnesį ši byla nutraukta37. 

Keletas kitų duomenų apie nubaustuosius ir jų likimus. 
Ivaškevičius, Viktoras (Iwaszkiewicz, Wiktor), sūnus Karolio, krikštytas 

1806 m. gruodžio 22 d. (senuoju stiliumi) Kelmės bažnyčioje. 1824 m. jo tėvai 
Šiaulių apskrityje turėjo Suvartuvos (dabar Kelmės r.) dvarelį. 1821 ir 1822 m. 
minimas tarp pažangių mokinių. Išvežtas į Vilnių, kalintas misionierių vienuo-
lyne. Atgabentas į Orenburgą, paskirtas į Troicko batalioną. Vėliau buvo kil-
nojamas po kitus dalinius. 1830 m. jau nurodytas kaip puskarininkis. 1844 m. 
tapo Sibiro korpuso vado generolo majoro Žemčiužnikovo adjutantu. 1844 m. 
apdovanotas Šv. Stanislovo III laipsnio ordinu. 1845 m. išleistas į atsargą, netu-
rint teisės išvykti iš Omsko. Jam paskirta slapta policijos priežiūra. Vėliau buvo 

32.  1824 02 28 Konstantino 
pranešimo carui nuorašas, Ibid., 
l. 193–196. 

33.  Janulaitis, op. cit., p. 
284–285; 1827 m. pažyma dėl 
Vismanto bylos, LVIA, f. 567, 
ap. 2, b. 2271, l. 85. 

34.  Janulaitis, op. cit., p. 84–85. 

35.  Byla dėl paveldėtojų mirus L. 
Baikovui, LVIA, f. 721, ap. 1, b. 
700, l. 1–8. 

36.  1824 m. susirašinėjimas dėl 
Kražių mokinių bylos išlaidų ir 
jų išreikalavimo, LVIA, f. 378, 
BS, 1823 m., b. 893, l. 61, l. 50, 
51, 61, 65–66. 

37.  1827 09 18 Lietuvos 
vyriausiojo teismo pranešimas 
N. Novosilcevui, LVIA, f. 378, 
ap. 121, b. 1481, l. 222–231. 
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kilnojamas po įvairias Vakarų Sibiro vietas. 1853 m. jam leista gyventi bet ku-
rioje Rusijos imperijos vietoje, išskyrus Lenkijos Karalystę. 1855 m. apsigyveno 
Omske. 1860 m. pranešta, kad jam negalima atgauti bajoro titulo. Mirties data 
nesužinota38. 

Jančiauskas, Kiprijonas (Janczewski, Cyprjan) buvo vyriausiasis P. ir L. 
Jančiauskų sūnus. Gimė 1805 m. gruodžio 9 (21) d. Diržioniuose. 1818 m. įstojo 
į Kauno apskrities mokyklą, o 1822 m. perėjo į Kražių gimnaziją. 

K. Jančiausko motina 1829  m. pradžioje prašė caraičio Konstantino jos 
sūnų iš Bobruisko tvirtovės paskirti į karo tarnybą. Konstantinas atsakė, kad, tik 
atlikęs jam skirtą kalinimo bausmę, gali būti išsiųstas į Orenburgo karinį dalinį, 
jeigu bus tinkamas karo tarnybai39. M. Brenšteino iš sūnaus Edvardo Jančiausko 
gautomis žiniomis, 1826 m. per carienę pavykę išmaldauti naujojo caro Niko-
lajaus malonę, ir  K. Jančiauskas paskirtas eiliniu į kariuomenę. K. Jančiausko 
sūnaus ir A. Pesliako žinios šiek tiek skiriasi. Kadangi K. Jančiausko motina dar 
1829 m. prašė paskirti sūnų į karo tarnybą, ištrūkti iš Bobruisko tvirtovės jis 
galėjo ne 1826, bet anksčiausiai 1829 m. Nurodoma, kad dar 1829 m. dalyvavo 
kare su turkais, buvo pakeltas į puskarininkius, nusiųstas malšinti 1830 m. suki-
limo Lenkijoje. Buvo sužeistas, gavo karininko laipsnį. 

Išleistas į atsargą, grįžo į Žemaitiją, apsigyveno Belvederio dvare prie Sere-
džiaus. 1844 m. susituokė su Kazimiera Burbaite. Kraičio ji gavo Blinstrubiškių 
dvarą prie Viduklės. Ten K. Jančiauskas su žmona ir apsigyveno. 1846–1852 m. 
buvo Raseinių apskrities bajorų vadas. 1850 m. sunaikino visus savo rankraš-
čius. Nurodoma, kad Blinstrubiškių dvare buvo iš Paryžiaus A. Mickevičiaus at-
siųstas portretas su dedikacija „Kiprijonui Jančiauskui – Adomas Mickevičius“. 
Portretas vėliau atsidūrė Krokuvos nacionaliniame muziejuje. K. Jančiauskas 
mirė 1853 m. rugsėjo 19 (spalio 1) d. Palaidotas Viduklės kapinėse. 

A. Mickevičius poemos „Vėlinės“ trečios dalies epizode apie surakintų 
jaunuolių trėmimą mini ir K. Jančiauską. Jo sūnus E. Jančiauskas (1846–1918) 
buvo ilgametis Krokuvos universiteto profesorius, 1901–1902 m. ėjo to univer-
siteto rektoriaus pareigas. 1879 m. Krokuvoje išleido monografiją Zapiski pomo-
logiczne, wyniki doświadceń z sadu Blinstrubiskiego na Żmudzi („Pomologiniai 
užrašai ir tyrimų duomenys iš Blinstrubiškių sodo Žemaitijoje“)40 (9–11 il.). 

Paškevičius, Vincentas (Paszkiewicz, Wincenty) gimė apie 1781 m. Tei-
gė, kad motina anksti mirė, tėvo neminėjo. Jo žodžiais, mokėsi Mintaujoje 
(Jelgavoje), vėliau Kražiuose. Įstojo į Vilniaus universitetą. Siekdamas pasito-
bulinti užsienio kalbas, studijavo Karaliaučiuje. Grįžęs į Vilnių, vertėsi priva-
čiomis pamokomis. 1818 m. Vilniaus vyriausiojoje seminarijoje dėstė vokie-
čių kalbą. 1819 m. paskirtas Kražių gimnazijos vokiečių kalbos mokytoju41.

 

38.  Śliwowska W. Zesłańcy, 
polscy w Imperium Rosyjskim 

w pierwszej połowie XIX wieku, 
Warszawa, 1998, s. 220–221; 

1824 05 15 Vilniaus gub. raštas 
generalgubernatoriui, LVIA, f. 
378, BS, 1823 m., b. 893, l. 41. 

39.  1829 05 11 caraičio 
Konstantino raštas Vilniaus 

generalgubernatoriui,  
Ibid., l. 67. 

40.  Brensztejn, „Bracia 
czarni“, s. 551, 558–560; 
Лоссиевский, op. cit., p. 

577; Pocius A. Kiprijonas 
Jančiauskas – kovotojas prieš 

carizmą, Viduklė, Kaunas, 2002, 
p. 826–832; Raseinių kraštas, 

sudarytojas A. Pocius, Kaunas, 
2008, p. 126–127. 

41.  V. Paškevičiaus tarnybos 
lapas, LVIA, f. 567, ap. 2, b. 

1223, l. 71. 
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Atlikęs bausmę, 1826 m. grįžo į Vilnių. Vadovaudamasis tuo, kad jo baus-
mės konfirmacijoje skirta tik kalėti tvirtovėje, tačiau neatimtos pilietinės teisės, 
jis prašė caraitį Konstantiną išmokėti jam atlyginimą už kalinimo laiką, duoti 
pažymą apie tarnybą ir leisti toliau mokytojauti. Einantis universiteto rektoriaus 
pareigas Vaclovas Pelikanas teigė, kad V. Paškevičiaus prašymo tenkinti nega-
lima: jo etate Kražiuose dirba kitas asmuo, buvęs kalinys negalįs įtikinti val-
džios, kad pasitaisė jo mąstymas, asmuo elgsis gerai. Maža to, rektorius pareiškė 
asmeninę nuomonę, kad V. Paškevičiui reikėtų uždrausti gyventi Vilniuje, nes 
„galėtų turėti neleistinų ryšių su mokiniais“42. 

Tokią pat nuomonę kunigaikščiui Konstantinui išreiškė ir N. Novosilcevas. 
Caraitis įsakė uždrausti V. Paškevičiui mokytojauti, nedelsiant išvaryti į gimti-
nę, kur turi gyventi, prižiūrimas policijos. V. Paškevičius ištremtas į Raseinius. 
1827 m. prašė leisti jam gyventi Minsko gubernijoje, Budslave, kur teigė turįs 
nekilnojamąją nuosavybę43. Prašymas patenkintas, Budslave jam paskirta poli-
cijos priežiūra. Tolesnis jo likimas nežinomas. 

Galima dar paminėti, kad, konfirmuodamas nuosprendį, kunigaikštis 
Konstantinas pastebėjo, kad V. Paškevičius, skiriamas mokytojauti, nebuvęs 
prisaikdintas būti ištikimas valdžiai ir apie tai pranešė švietimo ministrui. Vil-
niaus universitetas atsakė, kad reikalavimas prisaikdinti mokytojus gautas tiktai 
1824 m. balandžio 8 (20) d., todėl V. Paškevičius liko neprisaikdintas44. 

Pesliakas, Aloyzas (Pieślak, Aloizy), Stanislovo, gimė 1805 m. Lekavičių 
dvarelyje Trakų apskrityje. Krikštytas Semeliškių bažnyčioje. Nors tėvai buvo 
neturtingi, jį atidavė mokytis į Kražių gimnaziją. Per 1822 m. mokslo metų 
baigimo iškilmes gavo pagyrimą, geriausiai atlikdavo topografinius piešinius. 
Atgabenus į Orenburgą, paskirtas į Verchneuralsko karinį dalinį. Laisvu nuo 
tarnybos laiku mokė kariškių vaikus, gaudavo po 10–12 kapeikų už vaiką per 

42.  1828 08 08 V. Pelikano raštas 
Vilniaus švietimo apygardos 
globėjui, Ibid., b. 2078, l. 19. 

43.  Ibid., l. 20–25. 

44.  1827 m. susirašinėjimas 
dėl V. Paškevičiaus priesaikos, 
LVIA, f. 721, ap. 1, b. 293, l. 58, 
61.

9 il. Kiprijono Jančiausko 
krikšto metrikų įrašas. In: LVIA, 
f. 669, ap. 1, b. 232, l. 81 

10 il. Kiprijonas Jančiauskas. 
In: Viduklė, Kaunas, 2002,  
p. 655

9. 10.
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mėnesį. Po trejų metų moky-
ti vaikus jam uždrausta. Tada 
ėmėsi amatų: mezgė kojines, 
pirštines, išmoko daryti kariš-
kiams batus. Susitiko su Tomu 
Zanu, padėjo jam rinkti mine-
ralų pavyzdžius. Po penkerių 
metų tarnybos pasiūlytas į puskarininkius, tačiau nepatvirtintas. Pasitraukus 
iš gyvenimo M. Suchockiui, jis irgi galvojo apie savižudybę, bet išgelbėjo de-
kabristas Aleksandras Vedeniapinas, su juo tapo draugais. Pastarąjį iškėlus į 
Kaukazą, A. Pesliakui gyvenimas vėl tapo sunkiai pakeliamas. Rinko mine-
ralus ir kitą mokslinę medžiagą. Uralo upe keliaujant žymiam gamtininkui 
Alexanderiui Humboldtui, A. Pesliakas su juo susitiko, parodė savo mineralų 
rinkinį ir kitas kolekcijas. T. Zano paprašytas, A. Humboldtas pasiūlė valdžiai 
palengvinti J. Vitkevičiaus, A. Pesliako ir V. Ivaškevičiaus dalią. Po penkių 
mėnesių caras visiems trims suteikė puskarininkio laipsnius. Apie 1835  m. 
A. Pesliakas pakeltas į karininkus. Dalyvavo žygiuose į kirgizų valdas. 1841 m. 
susituokė. 1844  m. išleistas į atsargą, apsigyveno žmonos ūkyje, Aleksejev-
koje Birsko apskrityje. Laikytas policijos priežiūroje. Sudegus sodybai, buvo 
priverstas vėl ieškoti tarnybos, 1854 m. paskirtas Birsko pilininku, tačiau ten 
dirbo neilgai. Naikinant baudžiavą, 1861 m. gavo taikos tarpininko tarnybą, 
tačiau 1867 m. iš tų pareigų pašalintas. Mirė 1881 m. Paliko daug rankraščių, 
užrašų, mineralų rinkinį. Jų likimas nežinomas. 1883 m. rusų spaudoje pa-
skelbti A. Pesliako atsiminimai45.

45.  Śliwowska, op. cit., p. 453, 
455; Лоссиевский, op. cit.,  

p. 576–594. 

11 il. Kiprijono ir Kazimieros 
Jančiauskų kapas Viduklės 
kapinėse. 2014. Eugenijos 
Dočkuvienės nuotr. 

12 il. Aloyzas Pesliakas. In: 
Mościcki H. Wilno i Warszawa 
w „Dziadach“ Mickiewicza, 
Warszawa, 1908, s. 102

11.

12.
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Suchockis, Mikalojus (Suchocki, Mikołaj) gimė 1807 m. 1824 m. jo tėvai 
gyveno Velpesių dvarelyje netoli Raseinių46. Atgabenus į Orenburgą, paskirtas 
į Zverinogolovsko dalinį prie Tobolo upės. Nurodoma, kad, ištarnavus penke-
rius metus kariuomenėje, siūlytas paaukštinti į puskarininkius, tačiau nebuvo 
patvirtintas, todėl 1829 m. gruodžio mėnesį nusišovė. T. Zanas laiške rašė, kad 
pasitraukimo iš gyvenimo priežastis – meilė komendanto dukrai47. 

Vitkevičius, Jonas (Witkiewicz, Jan) gimė 1808 m. birželio 24 (liepos 6) d. 
Pašiaušėje (Kelmės r.). Jis buvo jauniausias ir drąsiausias „Juodųjų brolių“ drau-
gijos narys. Atgabenus į Orenburgą, paskirtas į Orską. Sunki kareivio dalia jo 
nepalaužė. Buvo labai gabus, domėjosi Rytų kraštų geografija, išmoko arabų, 
persų, puštunų ir kitas kalbas. 1830 m. pakeltas į puskarininkius. Teigiama, kad 
jo pastangomis stepėse buvo užkluptas ir suimtas vienas kirgizų, kovojusių su 
rusais, vadų. Jis dalyvavo ekspedicijose po Azijos šalis. 1832 m. gavo karininko 
laipsnį, vadinasi, jam buvo grąžintas bajoro titulas. 

Po 1831 m. sukilimo į Orenburgo karinius dalinius buvo atsiųsta nemažai 
sukilėlių iš buvusios LDK. Rusų kariškiams ėmė vaidentis rengiami kareivių iš 
Lietuvos sąmokslai. Tikėtina, kad pasitaikė asmenų, kurie melagingais skundi-
mais tikėjosi tapti bent puskarininkiais. Buvo gauta pranešimų apie rengiamą 
sukilimą. Už bandymą pabėgti iš kariuomenės įkalintas kažkoks Mejeris pra-
nešė, kad rengiamas maištas. Atsirado ir liudininkas tūlas Kšivickis. 1833  m. 
spalio 26 (lapkričio 7) d. J. Vitkevičius ir T. Zanas areštuojami. Speciali komi-
sija pradėjo tyrimą. Visus Kšivickio „liudijimus“ J. Vitkevičius argumentuotai 
paneigė. Kiti skundikai savo teiginių irgi niekuo nesugebėjo pagrįsti. Komisija 
kruopščiai tyrė gausią J. Vitkevičiaus ir T. Zano korespondenciją. Prieš rusų ka-
riškius ar valdžią nieko ten nebuvo. Iš viso susirašinėjimo kvotos komisijai įtari-
mą sukėlė šešios laiškuose aptiktos įtartinos frazės. Kaltinamiesiems įtikinamai 
paaiškinus jų prasmę, byla subliuško. Lygiai po mėnesio suimtieji J. Vitkevičius 
ir T. Zanas paleisti. 

1834 m. J. Vitkevičius keliavo po kazachų ir kirgizų stepes. 1835 m. nusiųs-
tas misijai į Bucharą. 1837 m. vyko su diplomatine užduotimi į Afganistaną. Jo 
buvimas Kabule ir sudaryta taikos sutartis su Persija sukėlė anglų įtūžį. Matyt, 
bijant, kad Anglija nesudarytų sąjungos su Turkija prieš Rusiją, J. Vitkevičius 
1838  m. iš tarnybos atleistas. Jo diplomatinių laimėjimų atsisakyta. 1839  m. 
balandžio mėnesį J. Vitkevičius iš Kabulo išvyko į Sankt Peterburgą. Apsistojo 
„Paryžiaus“ viešbutyje. Užsienio reikalų ministerijos Azijos departamente jam 
buvo pasakyta, kad atleistas dėl pasikeitusios politikos Persijos ir Afganistano 
atžvilgiu. Laukė priėmimo pas ministerijos kanclerį.

 1839 m. gegužės 9 (21) d. buvo rastas nušautas kartu su tarnu. Oficiali ver-
sija – savižudybė. J. Vitkevičiaus žūtis kėlė daug svarstymų, klausimų. Ar tikrai 

46.  1824 05 15 Vilniaus gub. 
raštas generalgubernatoriui, 
LVIA, f. 378, BS, 1823 m., b. 
893, l. 41. 

47.  Śliwowska, op. cit., p. 580. 
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savižudybė, gal tai plėšikų 
darbas, bet kokiu tikslu, gal 
jis buvo anglų agentas, gal 
ištikimas Rusijos diploma-
tas, gal jį nužudė anglų žval-
gyba, gal tai Rusijos specia-
liųjų tarnybų darbas? Nors 
apie J. Vitkevičių paskelbta 
daugybė straipsnių, tačiau 
jo žūties aplinkybės neišaiš-
kintos iki šiol. Vien 1959–
1975  m. išleistos keturios 
nuotykių knygos, kuriose 
jis – svarbiausias veikėjas. J. 
Vitkevičiaus kelionių apra-
šymai ir moksliniai tyrimai 
paskelbti knygoje Записки 
о Бухарском ханстве. 
Отчеты П. И. Демезона и И. В. Виткевича („Užrašai apie Bucharos chanatą. 
P. I. Demezono ir J. Vitkevičiaus ataskaitos“), Москва, 198348 (13 il.). 

Zelenavičius, Feliksas (Zielenowicz, Feliks) gimė apie 1805 m. 1823 m. 
rudenį mokėsi šeštoje klasėje. 1824 m. jo tėvai gyveno Šiaulių apskrityje įkeis-
tame Polekėlės (?) (Пулеки) ūkyje. Vilniuje kalintas Pijorų kolegijos vienutėje. 
Sunkios kalėjimo sąlygos drėgnoje Bobruisko tvirtovės kameroje palaužė jau-
nuolio sveikatą. A. Pesliako žiniomis, po devynių kalinimo mėnesių išprotėjo 
ir vėliau mirė. K. Jančiausko giminių žiniomis, 1826 m. jis mirė nuo džiovos49. 

Žiauriomis bausmėmis „Juodųjų brolių“ byloje caro valdžia siekė, kad Lie-
tuvos jaunimas nedrįstų net svajoti ne tiktai atkurti LDK valstybę, bet ir apie 
autonomiją, kokią tuo metu turėjo Lenkija. Iš tikrųjų nieko nespėję nuveikti, 
šeši mokiniai buvo pasmerkti sunkioms fizinėms ir moralinėms kančioms. Tik-
tai vienam iš jų – K. Jančiauskui – pavyko grįžti į tėvynę. Pavergėjai nenorėjo 
suprasti, kad tokiais žiauriais būdais negalima nusipelnyti nors pavergtųjų pa-
garbos, o laisvės dvasia ilgam lieka gyva. 

48.  Потто В. Ссильные поляки 
в Оренбурге, Исторический 
вестник, 1889, т. 38, № 12, с. 

584–606; Śliwowska, op. cit., p. 
672–675. 

49.  Śliwowska, op. cit., p. 713; 
Лоссиевский, op. cit., p.  577. 

13 il. Jonas Vitkevičius. In: 
Исторический вестник, 
1889, т. 38, № 12, с. 593
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Gimnazija ir apskrities mokykla 
1825–1831 metais

Dėl „Juodųjų brolių“ N. Novosilcevas siūlė visai uždaryti Kražių gimnaziją, 
tačiau kunigaikštis Konstantinas tokiam siūlymui nepritarė1. Įsigalėjus reakci-
jai, Vilniaus švietimo apygardai vadovavęs N. Novosilcevas 1825 m. teigė, kad 
gimnazijos reikalingos tik tiems, kurie toliau studijuos universitete, todėl jau 
1825 m. birželio 1 (13) d. jis nurodė Vilniaus universitetui pertvarkyti švietimo 
sistemą. Nuo tų metų rugsėjo 1 (13) d. visos apskrities mokyklos turėjo būti per-
tvarkomos į keturklases. Kiekvienos klasės mokymo kursas – tik vieneri metai. 
Anksčiau apskričių mokyklų trečios ir ketvirtos klasių mokymo programa bū-
davo išeinama per ketverius metus. Pirma–trečia klasės laikytos pagrindinėmis, 
kurias baigus, buvo galima stoti į gimnaziją. Ketvirta apskrities mokyklos klasė 
skirta tiems, kurie toliau nebesimokys. Iki tol veikusias gimnazijas numatyta 
padalyti į trijų klasių apskričių mokyklas ir keturklases gimnazijas2. 

Šešiaklasės gimnazijos buvo išskaidytos į triklases gimnazijas ir tiek pat 
klasių turinčias apskričių mokyklas. Taip Kražiuose atsirado gimnazija ir prie 
jos – apskrities mokykla. 

Abiejų mokyklų etatai ir mokytojų atlyginimai parodyti 11 lentelėje3.

12 lentelė. 1825 m. nustatyti Kražių gimnazijos ir apskrities mokyklos etatai

Dalyko  mokytojas Metinė alga, rb
Gimnazija

Vadovas 320
Katalikų tikybos 300
Rusų k. 300
Lenkų k. 300
Lotynų ir graikų kalbų 300
Prancūzų k. 200
Vokiečių k. 200
Istorijos ir geografijos 300
Matematikos, topografinės braižybos ir kaimo architektūros 300
Fizikos, visuotinės istorijos ir technologijos 300
Piešimo 200
Iš viso 3020

1.  Brensztejn M.  
,,Bracia czarni...“, s. 557. 

2.  1825 06 Vilniaus universiteto 
aplinkraštis, LVIA, f. 567, ap. 2, 
b. 1506, l. 7–9; Lukšienė, op. cit., 
p. 114–115.

3.  1825 m. Kražių apskrities 
mokyklos ir gimnazijos etatai, 
LVIA, f. 567, ap. 2, b. 1798, l. 4. 

14 il. Kražių gimnazijos 
ir apskrities mokyklos 
antspaudas, naudotas 1825–
1834 m. In: LNM, S–436
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Dalyko  mokytojas Metinė alga, rb
Apskrities mokykla prie Kražių gimnazijos

Rusų k. 200
Lenkų ir lotynų kalbų 300
Prancūzų k. 200
Vokiečių k. 200
Istorijos ir geografijos 300
Aritmetikos ir geometrijos 300
Iš viso 1500

Priimami mokytojai turėdavo raštu patvirtinti, kad nepriklauso ir nepri-
klausys jokioms masonų ar kitoms slaptoms organizacijoms. Be to, mokyklos 
vadovas naujus mokytojus prisaikdindavo būti ištikimiems Rusijos carui ir jo 
valdžiai. Raštiška priesaika likdavo mokyklos archyve, o apie prisaikdinimą bū-
davo pranešama švietimo apygardai.

Kaip ir anksčiau, pastatams prižiūrėti bei mokymo priemonėms įsigyti dar 
numatyta 600 sid. rb metams. Reformuotai gimnazijai išlaikyti reikėjo 5120 sid. 
rb – 1000 sid. rb daugiau negu anksčiau. Vilniaus universitetas siūlė trūkstamas 
lėšas skirti iš kitų apskričių mokyklų sutaupytų lėšų. Švietimo ministerija tokiam 
siūlymui pritarė ir teikė svarstyti Ministrų komitetui. Komitetas nutarė Kražių 
gimnazijai ir prie jos esančiai apskrities mokyklai kasmet papildomai skirti po 
1450 sid. rb. Šį komiteto nutarimą 1826 m. gegužės 1 (13) d. patvirtino caras. 
Abi Kražių mokyklos buvo tuose pačiuose mūruose, turėjo vieną prefektą4. 

Jau 1825 m. įsakyta geografiją ir istoriją gimnazijoje dėstyti rusiškai. Kaip 
ir anksčiau, triklasė apskrities mokykla prie gimnazijos turėjo ir parengiamą-
ją klasę. Nors nuo seno jai buvo skirtos patalpos gimnazijos pastate, tačiau ši 
klasė ir toliau veikė kaip parapinė mokykla. Parengiamosios klasės mokytojas 
valdinės algos negaudavo, jam mokėdavo mokinių tėvai. 1825 m. aplinkraščiu 
išsiuntinėti savaitiniai gimnazijos ir triklasės apskrities mokyklos pamokų tvar-
karaščiai parodyti 13 ir 14 lentelėse5. 

13 lentelė. Kražių gimnazijos 1825 m. savaitinis pamokų tvarkaraštis 

Dienos Valandos
Klasė 

I II III

Pi
rm

ad
ie

ni
s

8–9 Papročių mokslas Gamtos mokslai Rusų k.
9–10 Vokiečių k. Rusų k. Lotynų k.

10–11 Visuotinė istorija Lenkų iškalba Algebra
14–15 Rusų k. Vokiečių k. Gamtos mokslai
15–16 Lotynų k. Prancūzų k. Visuotinė istorija
16–17 Lenkų iškalba Lotynų k. Prancūzų k.

4.  1825 m. žinios apie 
reformuojamą Kražių 

gimnaziją, Ibid., b. 1655, l. 6–10. 

5.  1825 m. nustatyti apskričių 
mokykloms ir gimnazijoms 

pamokų tvarkaraščiai, Ibid., b. 
1506, l. 11, 12. 
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Dienos Valandos
Klasė 

I II III
A

nt
ra

di
en

is 8–9 Gamtos mokslai Graikų k. Tikyba
9–10 Geometrija Visuotinė istorija Vokiečių k.

10–11 Prancūzų k.
Topografiniai matavimai ir 
piešimas

Lenkų iškalba

Tr
eč

ia
di

en
is

8–9 Tikyba Rusų k. Prancūzų k.
9–10 Geometrija Fizika Rusų k.

10–11 Fizika Lotynų k. Lenkų iškalba
14–15 Rusų k. Algebra Fizika
15–16 Lotynų k. Vokiečių k. Visuotinė istorija
16–17 Vokiečių k. Prancūzų k. Graikų k. 

Ke
tv

irt
ad

ie
ni

s

8–9 Prancūzų k. Tikyba Lenkų iškalba

9–10 Visuotinė istorija Lenkų iškalba Lotynų k.

10–11 Geometrija Graikų k. Vokiečių k.

Pe
nk

ta
di

en
is

8–9 Papročių mokslas Rusų k. Geometrija
9–10 Algebra Gamtos mokslai Rusų k.

10–11 Lenkų iškalba Prancūzų k. Statistika

14–15 Rusų k.
Topografiniai matavimai ir 
piešimas

Fizika

15–16 Vokiečių k. Lotynų k. Gamtos mokslai
16–17 Graikų k. Vokiečių k. Prancūzų k.

Še
št

ad
ie

ni
s

8–9 Vokiečių k. Tikyba
Geometrija, 
braižyba

9–10 Geometrija Fizika Lenkų iškalba
10–11 Prancūzų k. Lenkų iškalba Rusų k.
14–15 Rusų k. Geometrija Vokiečių k.
15–16 Lotynų k. Prancūzų k. Visuotinė istorija
16–17 Tikyba Visuotinė istorija Graikų k.

14 lentelė. Apskrities mokyklos prie Kražių gimnazijos 1825 m.  
savaitinis pamokų tvarkaraštis 

Dienos Valandos
Klasė

I II III

Pi
rm

ad
ie

ni
s

8–9 Rusų k. Vokiečių k. Lenkų k.
9–10 Lenkų k. Prancūzų k. Geometrija

10–11 Vokiečių k. Aritmetika Gamtos mokslai
14–15 Aritmetika Gamtos mokslai Vokiečių k.
15–16 Geografija Rusų k. Prancūzų k.
16–17 Prancūzų k. Lenkų k. Rusų k.

A
nt

ra
di

en
is 8–9 Vokiečių k. Tikyba Fizika

9–10 Lenkų k. Aritmetika Rusų k.

10–11 Rusų k. Lotynų k. Prancūzų k.
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Dienos Valandos
Klasė

I II III

Tr
eč

ia
di

en
is

8–9 Tikyba Geografija Aritmetika
9–10 Vokiečių k. Geometrija Gamtos mokslai
10–11 Gamtos mokslai Prancūzų k. Vokiečių k.
14–15 Aritmetika Rusų k. Tikyba
15–16 Rusų k. Gamtos mokslai Visuotinė istorija
16–17 Prancūzų k. Vokiečių k. Lotynų k.

Ke
tv

ta
di

en
is 8–9 Prancūzų k. Lenkų k. Rusų k.

9–10 Rusų k. Gamtos mokslai Prancūzų k.

10–11 Lenkų k. Vokiečių k. Fizika
Pe

nk
ta

di
en

is

8–9 Geometrija Vokiečių k. Gamtos mokslai
9–10 Aritmetika Prancūzų k. Geometrija
10–11 Prancūzų k. Lotynų k. Geografija
14–15 Tikyba Aritmetika Lenkų k.
15–16 Lenkų k. Rusų k. Aritmetika
16–17 Vokiečių k. Tikyba Gamtos mokslai

Še
št

ad
ie

ni
s

8–9 Lotynų k. Geografija Rusų k.
9–10 Geografija Lenkų k. Geometrija
10–11 Prancūzų k. Geometrija Vokiečių k.
14–15 Aritmetika Prancūzų k. Tikyba
15–16 Rusų k. Vokiečių k. Prancūzų k.
16–17 Vokiečių k. Rusų k. Lotynų k.

Jau 1825 m. lapkričio mėnesį I. Daujotas pranešė universitetui, kad iš trijų 
šimtų septynių gimnazijos ir apskrities mokyklos mokinių yra trys stačiatikiai. 
1824/1825 mokslo metais gimnazijoje jų nebuvo, tad dabar prireikė stačiatikių 
tikybos dėstytojo. Arti Kražių stačiatikių cerkvių nebuvo. Prefektas siūlė moky-
klų direkcijai įpareigoti šią tikybą dėstyti rusų kalbos mokytoją Ivaną Čunichi-
ną ir jam skirti papildomai 100 sid. rb per metus iš sutaupytų gimnazijos lėšų. 
Švietimo apygarda tokiam siūlymui pritarė, tačiau algos už stačiatikių tikybos 
dėstymą skyrė perpus mažiau6. 

1826 m. rudenį I. Čunichino Kražiuose nebebuvo. Rusų kalbą dėstė ka-
talikas, mokinių gerbiamas Petras Medekša. Matyt, 1826/1827 mokslo metais 
stačiatikių tikyba nebuvo dėstoma. Ateinančiais mokslo metais mokėsi du sta-
čiatikiai. Jiems tikybą dėstė rusų kalbos mokytojas Nikolajus Felicinas7. 

1828 m. vasarą mokyklai paskirtas ir evangelikų reformatų tikybos dėsty-
tojas kun. Mykolas Rečinskis. Žinoma, šios tikybos mokinių būdavo daugiau 
negu stačiatikių, pavyzdžiui, 1824 m. rudenį – šeši, 1835/1836 mokslo metais – 
devyni evangelikai reformatai ir trys evangelikai liuteronai8. 

Mokykla gaudavo ir išsiųsdavo gana daug įvairiausių raštų. Be tiesioginių 
mokymo reikalų, reikėjo turėti tikslią iš fundacijų neturtingiems mokiniams 

6.  Susirašinėjimas dėl stačiatikių 
tikybos dėstymo Kražiuose, 

Ibid., b. 1798, l. 16–17. 

7.  Žinios apie mokyklą 
1827/1828 m., Ibid., b. 2245, l. 6. 

8.  1824 10 10 ir 1835 10 15 
žinios apie Kražių mokyklos 

mokinius, Ibid., b. 1458, l. 62; b. 
4053, l. 77. 
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šelpti gaunamų bei panaudojamų lėšų apskaitą, todėl mokykla prašė leisti iš 
turimų lėšų kasmet skirti 50 sid. rb raštininkui samdyti. Universitetas tokiam 
prašymui tarpininkavo9.

Kiekvienos klasės mokiniams per metus reikėdavo laikyti egzaminus du 
kartus – įpusėjus mokslo metams ir pasibaigus. Baigimo iškilmės dėl rusų val-
džios politikos keitėsi, tačiau dalis tradicijų išliko. Birželio mėnesio pabaigoje 
vykdavę baigiamieji egzaminai būdavo vieši. Juos galėdavo stebėti tėvai, įtakin-
gi svečiai, valdžios pareigūnai. Išliko ir pažangiausių apdovanojimo tradicija. 
Iš kiekvienos apskrities mokyklos ir gimnazijos klasės apdovanoti būdavo pa-
renkami du mokiniai. Vienam iš jų įteikdavo garbės raštą, kitam dovanodavo 
knygą. Be to, ypač gerai besimokantiems antrų ir trečių gimnazijos klasių mo-
kiniams būdavo skiriami sidabro ir aukso medaliai. Apdovanojimus dažniau-
siai įteikdavo Raseinių apskrities švietimo garbės globėjas, sakykim, 1828  m. 
birželio mėnesį įteikti šeši garbės raštai ir šešios knygos, trys medaliai (kokie – 
nenurodyta)10. 

Apdovanotų antrų–trečių klasių mokinių skaičius priklausydavo nuo mo-
kyklos vadovybės. Tarkim, per 1829/1830 mokslo metų baigimo iškilmes vienas 
antros klasės mokinys apdovanotas knyga, du – pagyrimo raštais, o Ignotas Bie-
liavskis gavo sidabro medalį. Vienas trečios klasės absolventas gavo pagyrimo 
raštą, kitas  – knygą; Mykolui Baženskiui, Zigmantui Gruževskiui, Pranciškui 
Vaižgėlai įteikti sidabro, o Lionginui Gudauskui – aukso medalis11. Rodos, visi 
apdovanotieji būdavo įrašomi į mokyklos garbės (aukso) knygą. Deja, šios kny-
gos neišliko.

Būdavo iškilminga ir mokslo metų pradžia. Rugsėjo 1 d. mokytojai, moki-
niai ir svečiai rinkdavosi į gimnazijos koplyčią arba parapijos bažnyčią. 1830 m. 
iškilmėse dalyvavo Žemaičių vyskupo deleguotas dvasininkas, nemažai dvarinin-
kų, du rusų karininkai. N. Felicinas skaitė savo svarstymus rusų kalba. Iškilmių 
pabaigoje perskaitytos į aukštesnes klases perkeltų mokinių pavardės. Mokymas 
paprastai prasidėdavo keliomis dienomis vėliau, 1830 m. – rugsėjo 4 (16) d.12. 

Beveik visi mokiniai gyvendavo miestelyje nuomojamuose butuose, ir 
gana varganai. 1827  m. rudenį I. Daujotas rašė, kad per pastaruosius dvejus 
metus tinkamų mokiniams gyventi namų nepadaugėjo ir nebuvo vilties, kad 
netolimoje ateityje jų atsiras daugiau. Nuo gimnazijos artimiausios gatvės ir 
turgaus aikštė buvo apstatytos sukiužusiais ir auklėtiniams netinkamais gyventi 
žydų namais. Daugelis turėjo gyventi nepatenkinamomis sąlygomis. Pačiame 
miestelyje buvo tik dvylika namų, kur gyveno mokiniai. Gimnazijos jurisdikoje 
jie nuomojo butus dar dvidešimtyje namų. Be mokinių, tuose namuose butus 
nuomojo gydytojas, vaistininkas ir du husarų pulko karininkai. Be to, trūkstant 
patalpų, gimnazijoje butus nuomojo trys mokytojai. Taigi beveik keturi šim-

9.  1829 08 26 Vilniaus 
universiteto valdybos raštas 
Vilniaus švietimo apygardos 
globėjui, Ibid., b. 1798, l. 42. 

10.  Pranešimas apie 1826/1827 
mokslo metų pabaigą 
Kražiuose, Ibid., b. 2271, l. 53. 

11.  Ibid., b. 2759, l. 1. 

12.  Pranešimas apie 1830/1831 
mokslo metų pradžią, Ibid., b. 
2714, l. 54. 
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tai mokinių turėjo sutilpti dvidešimt devyniuose mediniuose namuose. Dviejų 
kambarių nuoma metams kainavo 45–50 sid. rb, t. y. apie šeštadalį ar ketvirta-
dalį mokytojo metinės algos13. 

Anksčiau minėta, kad Kražių mokykloje galėjo mokytis ir baudžiaunin-
kų vaikai, tačiau 1827 m. rugpjūčio 19 (31) d. caras raštu švietimo ministrui 
nurodė, kad dvarininkų baudžiauninkai ir tarnai gali mokytis tik parapinėse 
(pradinėse) ir apskričių žemės ūkio ar amatų mokyklose, o gimnazijos ir joms 
tolygios mokyklos yra skirtos bajorams, pirkliams, miestiečiams, t. y. laisvųjų 
luomų žmonėms. Todėl gimnazijoje toliau nebegalėjo mokytis trys laisvės ne-
turėję mokiniai14. 

1826 m. mokyklos piešimo mokytoju paskirtas Jonas Joteika nebuvo nuo-
lankus valdžiai. 1827  m. pavasarį jis, neatsiklausęs valdžios, susituokė ir tuo 
užsitraukė nemalonę. 1828 m. birželio 19 (liepos 1) d. per mokytojų pasivaikš-
čiojimą mokyklos kieme J. Joteika neva pasakęs užgaulių žodžių rusų kalbos 
mokytojui Dmitrijui Polanskiui. Pastarasis siūlė piešimo mokytojui paeiti į šoną 
pasikalbėti ir trenkė į veidą, kilo muštynės. Kiti mokytojai juos išskyrė. Nuėjęs 
į savo butą, J. Joteika pasiėmė špagą ir vėl pasirodė kieme, tačiau N. Felicinas 
netrukus jį sulaikė. 

Sužinojusi apie įvykį, universiteto valdyba apklausė kitus mokytojus ir tei-
gė, kad pretekstas muštis kilo dėl J. Joteikos pasakytų nederamų žodžių, todėl jį 
nušalino nuo pareigų ir perdavė baudžiamajam teismui15. Teismas J. Joteiką pri-
pažino kaltu, o D. Polanskį išteisino. J. Joteika iš mokytojų pašalintas, o D. Po-
lanskis paskirtas kitur. 

Vadovėlių rengimu, jų spausdinimu ir tiekimu mokykloms rūpinosi uni-
versitetas. Kražių mokykla užsakydavo orientacinį įvairių vadovėlių skaičių. Fi-
nansines ataskaitas apie parduotas ir likusias knygas keturis kartus per metus ji 
siųsdavo universitetui. Remiantis šiomis ataskaitomis, parengta 15 lentelė apie 
per dvejus, 1828–1830, mokslo metus mokinių įsigytas knygas16. Vadovėlių pa-
vadinimai sąraše pateikti nepilni, be leidimo vietos ir metų.

15 lentelė. 1828/1829 mokslo metais Kražių mokinių nupirkti vadovėliai ir 
skaitiniai

Eil. 
nr.

Supaprastintas pavadinimas
Egz. kaina Pirkta 

egz.
Sumokėta

rb kp rb kp
1 Algebry Wyrwicza. Części I 20 19 3 80
2 Algebry przypisów do części I 15 19 2 85
3 Algebry początków części II 20 14 2 80
4 Algebry przypisów do części II 20 14 2 80
5 Andryanki komedya Terencyusza 30 10 3

13.  1827 09 16 I. Daujoto 
pranešimas mokyklų direkcijai, 

Ibid., b. 2271, l. 62. 

14.  Merkys, op. cit., p. 103–104. 

15.  1828 07 11 V. Pelikano raštas 
Vilniaus švietimo apygardos 

globėjui, LVIA, f. 567, ap. 2, b. 
1798, l. 22–24. 

16.  1828 ir 1830 m. ataskaitos, 
apie Kražių mokiniams 

parduotas knygas, ibid., b. 1525, 
l. 156–210. 
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6 Baiek Krasickiego 15 37 5 55
7 Baiek Fedra 10 4 40
8 Botaniki X. Jundziłła 45 9 4 5
9 Chemii Fonberga dla szkól powiatowych 16 9 1 48
10 Elementarza Łacinsko Polskiego 5 2 10
11 Elementarza Polskiego 3 13 39
12 Eneyda Wirgiliusza. Tlumaczenie Dmuchowskiego 2 1 2
13 Fabulae Phaedro 10 30 3
14 Fizyki Drzewińskiego na kl. II gimnazyalną 37,5 22 8 25
15 Fizyki Drzewińskiego na kl. III gimnazyalną 25 29 7 25
16 Geometryi na kl. I powiatową 6 34 2 4
17 Geografii fizyczney Drzewińskiego 25 16 4
18 Geografii krótko zebraney 10 32 3 20
19 Geometryi na kl. I powiatową 6 35 2 10
20 Geometryi na kl. II powiatową 15 33 4 95
21 Geometryi na kl. III powiatową 20 31 6 20
22 Geometryi na kl. I gimnnazyalną 15 10 1 50
23 Geometryi analityczney na kl. II gimnazyalną 20 15 3
24 Geometryi analityczney na kl. III gimnazyalną 21 10 2 10
25 Geometryi praktyczniej Zaborowskiego 1 50 3 4 50
26 Gramatyki Francuzkiey Kamińskiego 25 32 8
27 Gramatyki Łacińskiey Bredera 12,5 50 6 25
28 Gramatyki Łacińskiey na kl. I gimnazyalną 8 10 80
29 Gramatyki Łacińskiey na kl. II gimnazyalną 15 12 1 80
30 Gramatyki Niemieckiey Kamińskiego 25 23 5 75

31
Gramatyki Polskiej Jakóbowicza na kl. I 
gimnazyalną

6 20 1 20

32
Gramatyki Polskiej Jakóbowicza na kl. II 
gimnazyalną

12 25 3

33
Gramatyki Polskiej Jakóbowicza na kl. III 
gimnazyalną

50 23 11 50

34 Historyi biblyiney części I 10 66 6 60
35 Historyi biblyiney części II 12,5 14 1 75
36 Historyi Powszechney Kaydanowa (3 tomy) 1 10 8 8 80
37 Historyi Św. dawnego przymierza I 5 21 1 5
38 Katechizmu Albertrandego 20 16 3 20
39 Katechizmu Belarmina 3 15 45
40 Katechizmu historycznego Fleurego 10 55 5 50
41 Kurs poezyi Korzeniewskiego 1 1 1

42
Livius, wydania Z. Bartoszewicza na kl. I–II 
gimnazyalną

40 32 12 80

43 Logiki X. Dowgirda 1 25 1 1 25
44 Metamorfoz Owidyusza (2 tomy) 60 12 7 20
45 Miernictwa i rownoważenia 1 20 2 2 40
46 Mineralogii na kl. III powiatową 15 54 8 10
47 Mineralogii Janowickiego dla gimnazyów 75 28 20
48 Nauki Chrześciańskiey Belarmina 3 25 75
49 Ogrodnictwa P. Krassowskiego 10 26 2 60
50 O dziejopisach Polskich Golębiowskiego 1 40 1 1 40
51 Obraz wieku Zygmunta III (2 tomy) 4 1 4
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52 Opis starożytności Polskich 3 30 1 3 30
53 Owidyusza Metamorfoz (2 tomy) 60 4 2 40
54 Pierwsze zasady gramatyki języka Polskiego 85 1 85
55 Plansona gramatyki Francuzkiey 25 48 12
56 Plansona Manuel de lecture 25 31 7 75
57 Plansona Grammaire Française 25 4 1
58 Początki logiki 14 15 2 40
59 Prawideł wymowy i poezii 40 26 10 40
60 Proste zasady stylu Polskiego Królikowskiego 75 1 75
61 Przykładów stylu Polskiego 90 5 4 50

62
Rozprawa o sledzeniu początków narodów 
Sławianskich

1 1 1

63 Rufus Grammaire Française 19 10 1 90
64 Rysunek linearny Rumbowicza z 2 tablicami 25 1 25
65 Rysunek linearny Rumbowicza z 11 tablicami 80 1 80
66 Teorya rysowania gór Lechmana 1 10 1 1 10
67 Trygonometrii Polińskiego 60 5 3
68 Virgilii Opera 35 8 2 80
69 Wypisów Francuzkich Filsjeana 28 97 27 16
70 Wypisów Francuzkich Gedike 30 11 3 30
71 Wypisów Greckich 50 5 2 50

72
Wypisów Łacińskich Sobolewskiego na kl. I 
powiatową

7,5 95 7 12,5

73
Wypisów Łacińskich Sobolewskiego na kl. II 
powiatową

7,5 49 3 67,5

74
Wypisów Łacińskich Sobolewskiego na kl. III 
powiatową

10 33 3 30

75
Wypisów Łacińskich Sobolewskiego na kl. I 
gimnazyalną

23,5 42 9 87

76 Wypisów Łacińskich Jakóbowicza na kl. I i II 15 2 30
77 Wypisów Niemieckich Gedike 30 25 7 50
78 Wypisów Niemieckich Kuczyńskiego 33 109 35 97
79 Wypisów Niemieckich Lidla 23 8 1 84
80 Wypisów Polskich Kurhanowicza 20 161 32 20
81 Wypisów Rossyyskich Ostrowskiego 35 11 3 85
82 Wypisów Rossyyskich Rogalskiego 25 60 15
83 Wzorów Niemieckich do pisania 2,5 48 1 20
84 Wzorów Polskich wiekszych do pisania 2,5 44 1 10
85 Wzorów Polskich mnieyszych do pisania 2,5 40 1
86 Wzorów Rossyyskich wiekszych do pisania 2,5 62 1 55
87 Wzorów Rossyyskich mnieyszych do pisania 2,5 52 1 30
88 Wzorów rysowania mapu Colberga 90 9 8 10
89 Zasady wymowy poezyi Szallera (2 tomy) 2 50 1 2 50
90 Книга для чтения 21,5 1 21,5
91 Краткая география для детей 50 4 2

92
Краткое начертание всeобщей истории 
Кайдановым

1 7 7

93 Курс всеобщей истории Зaбловского 7 50 1 7 50
94 Новейшей статистики Европейских государств 2 40 1 2 40
95 Российский букварь Островского 19 2 38
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Iš lentelės matyti, kad vadovėlių ir kitų leidinių pirkdavo gana daug. Per šį 
laikotarpį nenupirktos kelios anksčiau užsakytos knygos, į šį sąrašą neįtrauktos. 
Mokykloms būdavo leidžiami ir įvairūs žodynai, tačiau neaišku, ar jų tada jau 
nebebuvo, ar mokykla neužsakydavo. Kadangi iki 1834 m. dėstomoji kalba buvo 
lenkų, rusiškų leidinių mokykla imdavo nedaug. Uždarius Vilniaus universite-
tą, vadovėliais mokyklas aprūpindavo Vilniaus gubernijos mokyklų direkcija. 
1830 m. kelių lentelėje pateiktų knygų kainos nežymiai skyrėsi, tačiau joms pa-
likta 1828–1829 m. vertė.

1828 m. buvo parengti bendri Rusijos imperijos švietimo nuostatai, kur 
numatyta mokyti tiktai rusų kalba. Iš pradžių tie nuostatai nebuvo taikomi Dor-
pato (Tartu) ir Vilniaus švietimo apygardose17. 17.  Lukšienė, op. cit., p. 173. 
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Mokykla ir mokiniai per 1831 metų sukilimą

Kaip žinoma, 1830 m. lapkričio mėnesio pabaigoje Lenkijoje prasidėjo sukili-
mas, kuriuo siekta atkurti unijinę Lietuvos-Lenkijos valstybę. 1831 m. pradžio-
je sukilimas prasidėjo ir Žemaitijoje. Raseinių apskrityje sukilimas prasidėjo 
1831 m. kovo 13 (25) d. Tą pačią dieną apie iš Kelmės dvaro į Raseinius išvyku-
sius sukilėlius sužinojo ir Kražių gimnazijos prefektas. 

Kitą dieną apie sukilimą I. Daujotui pranešė dvarininkas Malinauskas iš 
Kelmės. Kaip liudija mokytojo Jono Ochmano kvota, apie rengiamą sukilimą 
prefektas žinojo likus kelioms dienoms iki jo pradžios. Mokyklos vadovas, uo-
liai talkininkavęs caro valdžios pareigūnams, šįkart palaikė išsivadavimo kovas. 
Tikėtina, kad bijojo nevykdyti sukilimo valdžios nurodymų. I. Daujoto vaidmuo 
lieka ne visai aiškus. Prieš jį liudijo J. Ochmanas, iš prefekto patyręs nuoskaudų. 

Apie prasidėjusį sukilimą greitai sužinojo Kražių miestelėnai ir mokiniai. 
Sunkios bausmės „Juodiesiems broliams“ iš mokyklos jaunimo širdžių neišrovė 
demokratinių Lietuvos-Lenkijos valstybės atkūrimo idėjų. Kovo 14 (26) d. rytą 
moksleivių būrys užpuolė sargybinius, kurie vedė į rekrūtus žydus, ir juos išva-
davo. Žinomi šie sargybinius užpuolę moksleiviai: Mykolas Juškevičius, Leonar-
das Krasnickas ir Hilaras Novickis1. 

Kovo 14 (26) d. po pamaldų I. Daujotas sušaukė mokytojus ir jiems pra-
nešė apie prasidėjusį sukilimą. Nurodoma, kad susirinkime nebuvo trijų rusų 
tautybės mokytojų, ištikimų caro valdžiai – prefektas jiems buvo uždraudęs pa-
sirodyti gimnazijoje. M. Brenšteino teigimu, dėl galimų neramumų jis nurodė 
budriai stebėti mokinius jų gyvenamosiose vietose. Vėliau tardymo komisijos 
medžiagoje yra teiginys, kad „po pasitarimo I. Daujotas, nuėjęs į 3 klasę, pa-
skelbė moksleiviams apie sukilimą ir ragino juos dėtis prie sukilėlių ir eiti ginti 
tėvynės“2. Kiti šaltiniai verčia šiuo teiginiu abejoti. Jeigu toks poelgis būtų buvęs 
įrodytas, vargu ar prefektas nebūtų buvęs nedelsiant pašalintas iš pareigų.

Vidudienį iš atvykusių į Kražius asmenų, tėvų, norinčių atsiimti savo vai-
kus, apie prasidėjusį sukilimą sužinojo ir mokiniai. Jaunimas jaudinosi ir karštai 
domėjosi prasidėjusia kova už laisvę, juos užvaldė neramūs jausmai. Per pa-
mokas nebegalėjo susikaupti ir suvokti dėstomų dalykų. Neramesni matė lais-
vės vizijas. Antros klasės gimnazistai Mykolas Juškevičius, Hilaras  Novickis, 

1.  Sliesoriūnas F. Nežinomas 
Kražių gimnazijos istorijos 

puslapis, Kraštotyra, Vilnius, 
1967, p. 79.

2.  Ibid. 
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 Vincentas Andriuškevičius, Konstantinas Steponavičius, taip pat pirmokas Leo-
nardas Krasnickas per pertraukas būrė mokinius ir pasakojo, ką žinojo apie su-
kilimą. Rekrūtus išlaisvinę moksleiviai dalijosi įspūdžiais3. 

I. Daujotas mokinius mėgino visaip raminti. Jis lakstė iš klasės į klasę, rei-
kalavo tvarkos, gąsdino. Pamokų neprireikė nutraukti. Joms pasibaigus, prefek-
tas sušaukė visus korepetitorius ir nurodė globotinius budriai stebėti, neleisti 
išeiti iš namų, bendrauti su atvykstančiais asmenimis4. 

Tą pačią dieną apie 18 val. atvyko sukilėlių atstovai Ignotas Burba ir Ste-
ponas Gruževskis. Turgavietėje susirinko minia žmonių. Buvo įsakyta sudary-
ti vietinę sukilėlių valdžią ir karinį dalinį iš gimnazistų, miestelėnų, apylinkių 
gyventojų. Sukilėlių valdžios komendantu paskirtas mokytojas Karolis Adolfas 
Guderlėjus. Kažkas paleido gandus, jog ruošiamasi paimti mokyklos pinigus. 
I. Daujotas sušaukė mokytojus ir dar du asmenis, kuriems nurodė nieko iš pa-
šalinių į mokyklą neįleisti. 

Apie vidurnaktį pasigirdo šūviai. Į turgaus aikštę vėl rinkosi miestelėnai. 
Būrys žmonių patraukė gimnazijos link. Jiems kelią pastojo korepetitoriai. Pa-
aiškėjo, kad tai ramūs miestelėnai, einantys iš smalsumo su atvykusiu iš Rasei-
nių sukilėlių pasiuntiniu Volfgangu Baublevičiumi, kuris atvežė sukilimo vado-
vybės atsišaukimą ir norėjo įteikti gimnazijos vadovybei. Įteikęs atsišaukimus, 
pasiuntinys išvyko, viskas nurimo5. 

Sekmadienį, kovo 15 (27) d., per pamaldas mokinių koplyčioje viskas vyko 
ramiai. Užtat parapijos bažnyčioje buvo pranešta apie Rusijos karių Raseinių įgu-
los nuginklavimą, perskaitytas sukilėlių vadovybės atsišaukimas, pareikalauta iš 
gimnazijos pašalinti Rusijos imperijos herbus. Rodos, tą dieną mokytojus sukilė-
lių valdžiai prisaikdino tikybos dėstytojas ir kapelionas kun. Jonas Jamontas.

Tą pačią dieną iš Kaltinėnų į miestelį atvežė kelis nuginkluotus ir į nelaisvę 
paimtus Rusijos karius. Belaisviai buvo uždaryti į vieną iš gimnazijos klasių. 

Kovo 16 (28) d. rytą mokiniams susirinkus į koplyčią melstis, paaiškėjo, 
kad iš keturių šimtų keturiasdešimt trijų mokinių liko mažiau negu pusė, nes 
dalis atvykusių tėvų vaikus atsiėmė. I. Daujotas, matydamas ginkluotus asme-
nis, sau ir mokytojams iš gimnazijos kasos išmokėjo atlyginimus už kovo mėne-
sį. Prefekto nuojauta pasitvirtino.

Tos pačios dienos pavakare atvykęs sukilėlių atstovas Teofilis Pševlockis 
pareikalavo, kad I. Daujotas su pajamų-išlaidų knygomis ir kasoje esančiais pi-
nigais, taip pat su mokytojais rusais Nikolajumi Felicinu, Martynu Kutnevičiu-
mi, Ivanu Orlinskiu atvyktų į Raseinius. Gimnazijos kasoje buvo 1225 sid. rb; 
juos prefektas išvežė į apskrities centrą ir perdavė sukilimo vadovybei. Kartu, 
saugomi T. Pševlockio sargybinių, važiavo ir minėti mokytojai. 

3.  M. Brenšteino duomenys, BN 
AB, sign. II. 10671/1, l. 101–102. 

4.  Ibid. 

5.  Ibid., l. 102–103. 
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Kovo 18 (30) d. grįžęs I. Daujotas rado žymias permainas. Mokykloje ne-
bebuvo nė vieno mokinio. Nežinia ar kam įsakius, ar stichiškai kovo 16 (28) d. 
jie išvyko. Netrukus visi mokytojai skirtingu laiku sugrįžo6. 

Apie kovo 17 (29) d., kai Kražiuose nebuvo I. Daujoto, į miestelį atvažiavo 
K. Steponavičius. Jis turėjo įsakymą iš buvusios jėzuitų bažnyčios vargonų ir 
langų paimti šviną. Taip pat, sukilėlių policijos vadui K. A. Guderlėjui įsakius, 
iš minėtos bažnyčios į Varnius, kur sukilėliai buvo įsirengę laikiną patrankų lie-
jyklą, išvežti du varpai ir dvylika žvakidžių. Kražių gimnazijos prefekto Antano 
Bernhofo teigimu, perlieti į patrankas buvo išvežti trys varpai7. 1831 m. gegužės 
11 (23) d. caro kariuomenė liejyklą sunaikino. Karo grobiu tapę dvidešimt sep-
tyni varpai išvežti į Daugpilį ir išdalyti stačiatikių cerkvėms.

Nelikus mokinių, mokytojų padėtis tapo sunki. Pirmi valdžios raštai Kra-
žius pasiekė tiktai rugpjūčio mėnesį. Pasak M. Valančiaus, „mokytojai, iš prie-
žasties sumišimo algos nebgaudami, mažne badu stipo“8. 

Apylinkių dvarininkas Jonas Chlopickis sutelkė sukilėlių pulką, į kurį 
įstojo daug Kražių gimnazistų. Šį pulką Raseinių apskrityje sukilimo valdžia iš-
skirstė. Felikso Sliesoriūno žiniomis, Kražių legiono dalis buvo įtraukta į majoro 
V. Baublevičiaus pulką, kuris turėjo keturis šimtus penkiasdešimt kovotojų. Šis 
pulkas kovo 24 (balandžio 5) d. ties Vidukle susikovė su rusų kariuomenės dali-
niu. Mūšyje Kražių moksleivių būriui vadovavo inžinierius Edvardas Narbutas; 
jis žuvo. Apskritai žuvo arba buvo sužeista apie keturi šimtai kovotojų, o šimtas 
aštuoniolika pateko į nelaisvę. 

Į sukilėlių gretas įstojo ir K. A. Guderlėjus. Tada sukilėlių policijai ėmė va-
dovauti mokytojas J. Slominskis. K. A. Guderlėjus kovojo Raseinių apskrityje an-
trajame sukilėlių ulonų pulke, turėjo leitenanto laipsnį. Šiame pulke taip pat buvo 
Kražių gimnazistai Mauricijus Juškevičius, Leonardas Krasnickas, Hilaras Novic-
kis, Jonas Guderlėjus. O pirmajame Raseinių apskrities pulke karininkais buvo 
paskirti Kražių moksleiviai Vincentas Andriuškevičius ir Boguslavas Bernackis9. 

Į Kražių sukilėlių policijos ir tvarkos palaikymo būrį buvo įsirašę šie as-
menys:10 

1. Baginskas, Jonas (Bagiński, Jan), 23 m. Kilęs iš Upytės apskrities Pabais-
ko parapijos, Kražių gimnazijos pirmos klasės mokinys. Turėjo anglišką karabiną. 

2. Butvydas, Zacharijus (Butwid, Zacharjasz), 18 m., iš laisvųjų valstiečių. 
Kilęs iš Raseinių apskrities Vainuto parapijos, Kražių gimnazijos pirmos klasės 
mokinys. Turėjo karabiną. 

3. Gajauskas, Vincentas (Gaiewski, Wincenty), 18 m. Kilęs iš Kražių para-
pijos, Kražių apskrities mokyklos antros klasės mokinys. Ginklo neturėjo. 

4. Jasūdas, Adomas (Jasud, Adam), 19 m. Kilęs iš Kražių parapijos, Kražių 
apskrities mokyklos trečios klasės mokinys. Ginklo neturėjo. 

6.  Ibid., l. 103–105; Sliesoriūnas, 
op. cit., p. 79–80; 1831 09 12 I. 

Daujoto pranešimo Vilniaus 
gub. mokyklų direktoriui 

nuorašas, LVIA, f. 378, BS, 1831, 
b. 2486, l. 15–23; f. 567, ap. 2, b. 

2891, l. 136. 

7.  1831 09 12 I. Daujoto rašto 
Vilniaus gubernijos mokyklų 

direkcijai nuorašas, LVIA, f. 
378, BS, 1831, b. 2486, l. 17–22; 

1838 03 12 A. Bernhofo raštas 
Baltarusijos švietimo apygardai, 
LVIA, f. 567, ap. 2, b. 3666, l. 45. 

8.  Valančius, op. cit., p. 253. 

9.  Sliesoriūnas, op. cit., p. 80–82. 

10.  Kražių sukilimo 
„komandos“ narių sąrašas, 

LVIA, f. 437, ap. 3, b. 40, d. 4, l. 
87–89. 
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5. Javtokas, Petras (Jawtok, Piotr), 19 m. Kilęs iš Kražių parapijos, Kražių 
apskrities mokyklos trečios klasės mokinys. Ginklo neturėjo. 

6. Knystautas, Andrius (Knistowt, Andrzey), 18 m. Kilęs iš Vitebsko gu-
bernijos Polocko apskrities, Kražių apskrities mokyklos trečios klasės mokinys. 
Turėjo anglišką karabiną. 

7. Krasnickas, Leonardas (Krasnicki, Leonard). Kražių gimnazijos pirmos 
klasės mokinys. Užsirašė atvyksiąs su arkliu, balnu ir ginkluote, tačiau neatvyko. 

8. Mažeika, Vincentas (Możeyko, Wincenty), 20 m. Kilęs iš Raseinių aps-
krities Nemakščių parapijos. Ne mokinys, menkai raštingas. Turėjo ginklą. 

9. Miliauskas, Tomas (Milewski, Tomasz), 20 m. Kilęs iš Raseinių apskri-
ties Šilalės parapijos, Kražių apskrities antros klasės mokinys. Ginklo neturėjo. 

10. Narkevičius, Teofilis (Narkiewicz, Teofil), 18 m. Kilęs iš Kražių para-
pijos. Ne mokinys, raštingas. Ginklo neturėjo. 

11. Narkevičius, Viktoras (Narkiewicz, Wiktory), 25  m. Kilęs iš Kražių 
parapijos. Ne mokinys, raštingas. Ginklo neturėjo. 

12. Ordilauskas, Aleksandras (Ordyłowski, Aleksander), 21  m. Kilęs iš 
Kražių parapijos, Kražių apskrities mokyklos trečios klasės mokinys. Užsirašė 
stoti su arkliu, balnu ir ginkluote, tačiau neatvyko. 

13. Rečkovskis, Vincentas (Rzeczkowski, Wincenty), 18 m. Kilęs iš Kėdai-
nių parapijos, Kražių apskrities mokyklos trečios klasės mokinys. Turėjo ginklą. 

14. Ščalkovskis, Karolis (Strzałkowski, Karol), 20 m. Kilęs iš Raseinių aps-
krities Šiluvos parapijos, Kražių apskrities mokyklos pirmos klasės mokinys. 
Ginklo neturėjo. 

15. Šimkevičius, Karolis (Szymkiewicz, Karol), 18  m. Kilęs iš Raseinių 
apskrities Šilalės parapijos, Kražių apskrities mokyklos pirmos klasės mokinys. 
Ginklo neturėjo. 

16. Tiška, Martynas (Tyszko, Marcin), 29 m. Kilęs iš Kražių parapijos. Ne 
mokinys, raštingas. Užsirašė stoti su arkliu, balnu ir ginkluote, tačiau neatvyko. 

17. Vencevičius, Ipolitas (Węcewicz, Hipolit), 18 m. Kilęs iš Kražių para-
pijos, Kražių gimnazijos pirmos klasės mokinys. Turėjo šautuvą. 

Matome, kad buvo įsirašę trylika mokinių ir keturi kražiškiai ne mokiniai. 
Išskyrus Z. Butvydą, visi save laikė bajorais. Tikėtina, kad trys asmenys, užsirašę 
atvyksią su arkliais, įstojo tiesiog į dalinį. 

1831 m. balandžio 1 (13) d. į steigiamą Juozapo Rimkevičiaus, o gal ir kitus 
būrius iš minėto sąrašo įstojo šie gimnazijos mokiniai: J. Baginskas, Z. Butvydas, 
A. Knystaustas, T. Miliauskas, V. Rečkovskis, K. Ščalkovskis, I. Vencevičius. Taip 
pat į kovotojų gretas įstojo apskrities mokyklos moksleiviai: Steponas Horodec-
kis (Stefan Horodecki), 23 m., kilęs iš Šiaulių apskrities Šakynos parapijos, pir-
mos klasės mokinys; Jonas Steponkevičius (Jan Stefankiewicz), kilęs iš Kražių 
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parapijos, pirmos klasės mokinys; Adomas Underavičius (Adam Underowicz), 
Benedikto, 18 m., kilęs iš Raseinių apskrities Viduklės parapijos, antros klasės 
mokinys, įstojo su arkliu, kardu ir dviem pistoletais11. 

1831 m. gegužės 12 (24) d. Fiodoro Širmano kariuomenės dalinys iš Ada-
kavo atžygiavo į Kražius. Čia buvusi sukilėlių grupė, saugojusi į nelaisvę paim-
tus dvidešimt kazokų ir poručiką (leitenantą) Ušakovą, suspėjo pasitraukti12. 

Į miestelį atvykus F. Širmanui, visi mokytojai, išskyrus K. A. Guderlėjų, ku-
ris buvo sukilėlių būryje, prisaikdinti būti ištikimi carui. Rusų dalinys Kražiuose 
buvo keturias dienas ir išvyko į Varnius. Rusijos kariuomenei išėjus, miestelyje 
vėl buvo atkurta sukilėlių valdžia, kurios policijai toliau vadovavo J. Slominskis. 
1831 m. gegužės 20 (birželio 1) d. N. Felicinas išvyko į Telšius ir pradėjo dirbti 
karinio viršininko keturioms apskritims F. Širmano raštinėje, mokytojauti ne-
begrįžo. 

Vietoj sumušto V. Baublevičiaus sukilėlių pulko buvo surinktas naujas. Jo 
kariai kurį laiką stovėjo Kražiuose. Raseinių apskrities sukilėlių valdžios narys 
J. Rimkevičius išsiuntė gimnazijos fizikos ir technologijos mokytoją Hilarą Oko-
lovą į Žadvainius (tarp Rietavo ir Judrėnų) padėti gaminti sukilėliams paraką. 
Priartėjus rusų kariuomenei prie Žadvainių, H. Okolovas grįžo. 

Gimnazijos gydytojas Justinas Kochanovskis buvo paskirtas sukilėlių karo 
ligoninės Raseiniuose gydytoju, bet ši ligoninė ilgiau veikti negalėjo.

1831 m. birželio 29 (11) d. į Raseinių apskrities pirmąjį ulonų pulką buvo 
paskirtas ir J. Ochmanas, tačiau sukilėlių gretose jis, galima sakyti, nekovojo13. 

Už pasižymėjimą mūšiuose ir parodytą drąsą Raseinių apskrities antrojo ulo-
nų pulko vadas Kazimieras Hubertavičius siūlė apdovanoti Karo kryžiumi dešimt 
karininkų, tarp kurių – mokytoją K. A. Guderlėjų ir gimnazistą M. Juškevičių.

1831 m. birželio mėnesį Kražiuose stovėjo apie tūkstantis penki šimtai Anu-
pro Jacevičiaus vadovaujamų sukilėlių, kurie 1831 m. birželio 26 (liepos 8) d. iš-
žygiavo į Ganyprovą, iš kur kitą dieną vėl grįžo į miestelį ir patraukė Varnių link. 

1831 m. birželio 30 (liepos 12) d. iš prie Kražių stovinčio būrio Julijonas 
Gruževskis Ezechieliui Stanevičiui pranešė, kad Kražiuose, ypač tarp žydų, plin-
ta cholera, šia liga jau buvo užsikrėtę ir du jo būrio kovotojai. J. Gruževskis prašė 
leisti būriui persikelti kitur, atsiųsti karo gydytoją ir instruktorių. Buvo įsakyta 
atvykti į Raseinius. Tuo metu gydytojas J. Kochanovskis jau buvo sukilėlių dali-
nyje. Kovojant su cholera, daug išradingumo ir energijos parodė J. Slominskis. 
Jis įsteigė laikiną sergantiems cholera ligoninę ir surado sanitarą. Galima pami-
nėti, kad 1831 m. birželio 26 (liepos 8) d. nuo choleros mirė piešimo mokytojas 
Jokūbas Pilypas Lensis14. 

Pranešimų iš Kražių apie kovą su cholera nepasitaikė aptikti. Apie pasiro-
džiusią cholerą, šios ligos požymius ir kaip nuo jos saugotis, buvo tiek valdžios, 

11.  M. Brenšteino duomenys,  
l. 82–87.

12.  Sliesoriūnas F. 1830–1831 
metų sukilimas Lietuvoje, 

Vilnius, 1974, p. 257.

13.  1831 09 12 I. Daujoto 
pranešimo Vilniaus gub. 

mokyklų direktoriui nuorašas, 
LVIA, f. 378,  BS, 1831 m., b. 

2486, l. 15–23. 

14.  M. Brenšteino duomenys, 
l. 84–85, 107; Sliesoriūnas, 

Nežinomi..., p. 82–83.
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tiek sukilėlių vadovybės pranešimų, todėl mirties priežastis cholera nurodyta ir 
Kražių parapijos mirimo metrikų įrašuose. Pirmos dviejų moterų mirtys nuo 
choleros Kražiuose įregistruotos 1831 m. birželio 1 (13) d. Birželio mėnesį Kražių 
parapijos kapinėse palaidoti dvidešimt du choleros pakirsti asmenys, iš jų – dvy-
lika Kražių gyventojų, dešimt – iš kaimų. Liepos mėnesį tos parapijos kapinėse 
palaidoti tik septyni nuo šios ligos mirę asmenys, paskutinis – liepos 13 (25) d.15. 

Ši statistika nėra pilna. Pavyzdžiui, mirties įrašuose nėra minėto J. P. Len-
sio. Kaimyninėje Kaltinėnų parapijoje nuo choleros užregistruotos penkiasde-
šimt šešios mirtys16. Beveik perpus mažesnis mirčių nuo choleros skaičius Kražių 
negu Kaltinėnų parapijoje liudija sėkmingą J. Slominskio kovą su ja. Apie miru-
sius nuo choleros žydus Kražiuose žinių nerasta, tačiau jų mirčių turėjo būti. 

Nuslopinus ginkluotą kovą, Vilniaus gubernijos tardymo komisija K. A. 
Guderlėjų, V. Andriuškevičių, B. Bernackį, M. Juškevičių, L. Krasnicką ir keletą 
kitų priskyrė prie antros valstybinių nusikaltėlių kategorijos. Tokius asmenis tu-
rėjo teisti karo teismai. Jei teisiamieji būdavo tinkami karo tarnybai, tai išsiųsda-
vo į karinius Kaukazo arba Sibiro dalinius, o jeigu netikdavo – tremdavo į Sibirą 
katorgos darbams17. 

K. A. Guderlėjus su Pranciškaus Rolando daliniu 1831 m. liepos 15 (27) d. 
pasitraukė į Prūsiją, kur buvo internuotas. 1832 m. atvyko į Prancūziją. Mirė 
1841 m. rugsėjo 3 (15) d.

M. Juškevičius irgi pasitraukė į Prūsiją. 1832 m. atvyko į Prancūziją ir dir-
bo laikrodžių meistru18. 

Galima paminėti, kad sukilime įvairiais Raseinių apskrities sukilėlių vado-
vais buvo ir ankstesni Kražių gimnazijos auklėtiniai, beje, pažangiausi: Ignotas 
Burba, Aleksandras Chmielevskis, Domininkas Daubaras, Vladimiras Gadonas, 
Anupras Jacevičius, Adolfas Pšeciševskis, Teofilis Pševlockis, Juozapas Rimke-
vičius, Juozapas Tomkevičius ir kiti. 1831 m. sukilime dalyvavo ir nukentėjusio 
„Juodųjų brolių“ byloje brolis Henrikas Jančiauskas19. 

Dar nespėtas uždaryti Vilniaus universitetas pranešė švietimo ministrui 
apie Kražių gimnazijos mokytojus, įtariamus prisidėjus prie sukilimo. Ministras 
įsakė nuo 1831 m. rugsėjo 1 (13) d. pašalinti iš pareigų J. Ochmaną, H. Okolovą 
ir J. Slominskį20. 

1831/1832 mokslo metai prasidėjo rugsėjo 1 (13) d. Visi mokytojai susi-
rinko į mokyklos koplyčią, mokinių beveik nebuvo. Nuotaikos slogios. Tądien į 
Kražius atvyko F. Širmanas. Iki rugsėjo 7 (19) d. užsirašė vos trisdešimt moks-
leivių, o pamokos prasidėjo tiktai 9 (21) d. 1832 m. balandžio 9 (21) d. mokyklą 
aplankė Vilniaus generalgubernatorius kunigaikštis Nikalojus Dolgorukovas, 
prieš metus paskirtas į šias pareigas21. Pralaimėjus 1831 m. sukilimui, rusų val-
džia budriai stebėjo tiek Kražių mokytojus, tiek mokinius. 

15.  1831 m. Kražių parapijos 
mirties metrikų nuorašai, LVIA, 
f. 669, ap 1, b. 669, l. 447–449. 

16.  Kaltinėnai, Vilnius, 2010, 
p. 137.

17.  Sliesoriūnas, Nežinomi...,  
p. 82–83.

18.  Bielecki R. Słownik 
biograficzny oficerów powstania 
listopadowego, t. 2, Warszawa, 
1996, s. 151, 232. 

19.  M. Brenšteino duomenys, 
BN AB, sign. II. 10671/1,  
l. 105–106. 

20.  1832 01 05 I. Daujoto 
ataskaita, LVIA, f. 567, ap. 2, b. 
3198, l. 286. 

21.  Ibid. 
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Gimnazija ir apskrities mokykla 
1832–1834 metais

Europos žandaras, Rusijos imperija, turėdama kokybinę ir kiekybinę kariuo-
menės persvarą, nepalyginamai geresnę ginkluotę, numalšino sukilimą, siekusį 
atkurti Lietuvos-Lenkijos valstybę. Krašte prasidėjo reakcija. Asmenų, dalyva-
vusių sukilime, kaltei nustatyti buvo sudaromos tardymo komisijos, konfiskuo-
jamas sukilėlių turtas, jų dvarai, uždarinėjami vienuolynai ir kt.

Vilniuje įsteigta gubernijos tardymo komisija sukilime dalyvavusių as-
menų nusikaltimo kategorijai nustatyti atskirai tyrė ir Kražių gimnazijos mo-
kytojus. Komisija apklausė ne tiktai mokytojus, bet ir kitus asmenis, surinko 
sukilėlių dokumentų. Komisijos tyrimo medžiaga 1833 m. sausio mėnesį pa-
teikta Vilniaus generalgubernatoriui. Pateikiame tardymo komisijos nutarimo 
santrauką dėl Kražių mokytojų: 

1. Mokytoją K. A. Guderlėjų, dalyvavusį sukilime ir pasitraukusį į užsienį, priskirti 
antrai valstybinių nusikaltėlių kategorijai ir konfiskuoti jo turtą. 

2. Mokytojas J. Ochmanas kaltinamas palaikęs ryšius su sukilėliais, bet pats tai neigia. 
J. Ochmano kaltę patvirtina tarp sukilėlių dokumentų rastas jo laiškas. Priskirtas trečiai 
valstybinių nusikaltėlių kategorijai, tačiau, pritaikius amnestiją, nebaudžiamas. Kadangi 
atvykęs iš užsienio, siūloma iš Rusijos išvaryti. 

3. Mokytojas J. Slominskis aiškinęs, kad buvęs priverstas eiti sukilėlių policininko 
pareigas, o tuose sumišimuose stengęsis padėti gyventojams. Priskirtas trečiai valstybinių 
nusikaltėlių kategorijai, tačiau, pritaikius amnestiją, bausmė dovanojama. Dėl jo galimybės 
toliau mokytojauti arba dirbti kitoje valstybės tarnyboje paliekama spręsti Vilniaus gene-
ralgubernatoriui. 

4. Mokytojo H. Okolovo, sukilėlių nusiųsto gaminti parako, ir visų kitų mokytojų, 
prisiekusių sukilėlių valdžiai, taip pat tikybos dėstytojo kun. J. Jamonto, prisaikdinusio 
mokytojus, nebausti, nes jie vėl prisiekė rusų valdžiai, ir jiems taikoma amnestija. Išimtis – 
H. Okolovas. Jo kaltę įrodo pas sukilėlius rastas pranešimas apie parako gamybą. Todėl 
šis mokytojas yra nepatikimas ir negali dirbti valstybės tarnyboje, jam skiriama policijos 
priežiūra. 

5. Bajorui, Kražių batsiuviui Rapolui Zavadskiui, išėjusiam į sukilimą, tačiau iš jo 
pasitraukusiam, pritaikius caro 1831 m. birželio 4 d. amnestiją, bausmės neskirti. 

6. H. Okolovo liudijimais esą I. Daujotas ir kiti mokytojai turėjo ryšių su sukilėliais 
netikėti. 

7. Gimnazijos pinigus atiduoti sukilėliams I. Daujotas buvo priverstas. Išsamesnį ty-
rimą šiuo reikalu ir paimtų pinigų išieškojimo galimybes įpareigotas atlikti Raseinių aps-
krities teismas. 
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Vilniaus generalgubernatorius tokioms išvadoms iš esmės neprieštaravo. Tiktai ne-
pritarė H. Okolovo išvarymui iš Rusijos. Iš gautų dokumentų įsitikinta, kad H. Okolovas 
kilęs iš Gardino gubernijos, tiktai mokęsis Silezijoje, iš kur vėl grįžęs į Rusiją. Caro vie-
tininkas taip pat teigė, kad bajorai negali verstis amatais, todėl įsakyta iš R. Zavadskio 
išreikalauti bajorystės įrodymą1. 

Dar 1831 m. balandžio 4 (16) d. caro įsaku Švietimo ministerijai ir ypač 
Vilniaus švietimo apygardai nurodyta stengtis kuo greičiau panaikinti visas 
katalikų vienuolių laikomas mokyklas. Taip pat pareikalauta visose mokyklose 
įvesti dėstymą tik rusų kalba, per švietimą siekti suartinti vietinius gyventojus 
su tikraisiais rusais2. 

Buvęs dekabristas, tapęs vienu ištikimiausių caro tarnų, Mogiliavo guber-
natorius Michailas Muravjovas, vėliau žiaurus 1863–1864 m. sukilimo malšinto-
jas, dar 1831 m. rugpjūčio 29 (rugsėjo 9) d. siūlė uždaryti Vilniaus universitetą, 
o ateinančių metų gegužės 1 (13) d. įsaku caras šią aukštąją mokyklą panai-
kino. Tuo pačiu įsaku panaikinta ir Vilniaus švietimo apygarda – ji prijungta 
prie 1829 m. įsteigtos Baltarusijos švietimo apygardos. Prasidėjo rusinimas per 
mokyklas. Žinoma, tai padaryta ne iš karto. 

Baltarusijos švietimo apygarda jai atitekusias mokyklas ėmė visaip tikrinti. 
1832 m. birželio 25–30 (liepos 7–12) d. Kražių gimnaziją inspektavo valdinin-
kas Andrejus Baturinskis. Jis kartu su prefektu lankėsi mokinių gyvenamuose 
butuose. Tikrintojas liko patenkintas esama tvarka, kai, nebuvusius pamokose, 
nedalyvavusius pamaldose ar šiaip nesilaikiusius taisyklių, mokinius korepeti-
toriai užrašydavo į specialų žurnalą, kurį kasdien tikrino budintis mokytojas. 
Klasėse jis klausėsi dėstomų dalykų, tikrino mokinių žinias, apžiūrėjo fizikos, 
mineralogijos ir kitus kabinetus, biblioteką. Birželio 29–30 (liepos 11–12) d. 
dalyvavo egzaminuose ir mokslo metų baigimo iškilmėse. Geriausiems mo-
kiniams buvo įteikti aukso ir sidabro medaliai, o penkiolika gimnazistų gavo 
gimnazijos baigimo pažymėjimus. A. Baturinskis mokyklai priekaištų neturė-
jo. Mokyklų garbės globėjo Raseinių apskritis nebeturėjo. Nemažai nusipelnęs 
Kražių gimnazijai geradarys I. Chlevinskis mirė 1831 m. liepos mėnesį3. 

Pašalintas iš mokytojo pareigų, J. Ochmanas skundėsi esąs nekaltas. Teigė, 
kad jį asmeniniais sumetimais nepagrįstai įskundęs I. Daujotas. J. Ochmanas 
nurodė, kad pats prefektas yra prisidėjęs prie sukilimo, ir prašė jo poelgius ištir-
ti. Tiriančiai šį skundą caro administracijai pavyko išsiaiškinti nemažai aplinky-
bių, dėl kurių buvo pagrindas nepasitikėti beveik visais mokytojais.

Aiškinantis nustatyta, jog I. Daujotas nieko nepadarė, kad būtų išsaugoti 
gimnazijos pinigai, tačiau už tai atgailavęs, ir jam pritaikyta 1831 m. birželio 4 
(16) d. caro amnestija. J. Jamontas valdžiai irgi atgailavo dėl savo nusikaltimo, 
jam taip pat buvo pritaikyta amnestija. Tačiau 1833 m. vidaus reikalų ministrui 

1.  1833 03 28 Vilniaus 
generalgubernatoriaus raštas 
Vilniaus tardymo komisijai, 
LVIA, f. 437, ap. 4, b. 27,  
l. 77–79. 

2.  Ковенская губерния за время 
1843–1893, Ковно, 1893, с. 83. 

3.  Ibid.; Ульяновский, op. cit., 
p. 33–36. 
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nurodžius, J. Jamontas iš tikybos dėstytojo ir kapeliono pareigų atleistas. Taip 
pat pareikalauta jo neskirti klebonu4. 

Vilniaus generalgubernatorius pareiškė, kad visi mokytojai, prisiekę suki-
lėlių valdžiai, o vėliau amnestuoti, yra nepatikimi, todėl I. Daujotą, V. Hurčiną, 
Mikalojų Paulavičių, J. Narkevičių, B. Bieliavskį, J. Kroazę ir A. Dambrauską, 
pasitaikius galimybei, iš Kražių iškelti arba vėliau atleisti iš mokytojų pareigų. 
Dėl I. Daujoto generalgubernatorius rašė, kad jis nusikalto labiau iš baimės negu 
dėl sąmoningos neištikimybės ir dar gali praversti valdžios tikslams pasiekti5. 

Ilgai įrodinėjęs esąs nekaltas, J. Ochmanas mokytojo vietos nebeatgavo, 
tačiau 1834 m. vasarą generalgubernatorius tarpininkavo, kad kokios nors mo-
kytojo pareigos būtų skirtos J. Slominskiui. 1833 m. Vilniaus civilinis guberna-
torius buvo įpareigotas pasirūpinti, kad būtų kruopščiai sekami Kražių gimna-
zijos mokytojai ir mokiniai6. 

1832 m. uždarytas ne tik Vilniaus universitetas. Kaip minėta, vietoj Vil-
niaus švietimo apygardos atsirado Baltarusijos švietimo apygarda, jos būstinė – 
Vitebske. Tos apygardos globėjas 1832 m. rugpjūčio mėnesį nurodė laikinajam 
mokyklų komitetui Vilniuje Kražių geografijos ir istorijos mokytoją V. Hurčiną 
pakeisti rusu. Jau seniai esą įsakyta minėtus dalykus mokyti rusiškai. V. Hurči-
nui leista dėstyti lenkų literatūrą7. 1832 m. dėstyti geografiją ir istoriją atsiųstas 
stačiatikių dvasininko sūnus Andrejus Boričevskis.

1832 m. mokyklą sujaudino vienas keistas įvykis. Kovo 2 (14) d. rytą dingo 
trys gimnazijos pirmos klasės mokiniai, gyvenantys viename kambaryje: Leo-
nardas Junovičius (17 m.), Jurgis Karpovičius (17 m.) ir Kalikstas Liachovičius 
(15 m.). I. Daujotas apie tai pranešė parapijos viršininkui (policininkui) ir švie-
timo vadovybei. Prefekto nuomone, mokiniai pabėgo todėl, kad jiems per sun-
ku mokytis. Praėjus beveik mėnesiui, K. Liachovičiaus tėvas laišku I. Daujotui 
pranešė: sūnus Kalikstas grįžo namo, ir prašė vėl jį priimti į gimnaziją. Paaiškėjo, 
kad atsirado visi pabėgę mokiniai. Naudodamasis proga, I. Daujotas pasikvietė 
bėglį J. Karpovičių ir ištardė. Labai knietėjo išsiaiškinti pabėgimo priežastį.

Mokinių teigimu, net Kražiuose esantys kareiviai skleidę gandus, kad, grį-
žę iš Lenkijos, kariai visus vyresnius mokinius paims karo tarnybon. Bėglius iš 
Kražių išvedęs Feliksas Sliženis, ir visi keturi pasiekę Tilžę. Po kurio laiko F. Sli-
ženis juos pervedęs atgal per sieną į Raseinių apskritį, iš kur jie grįžę pas tėvus. 
Tilžėje matę ir Kražių gimnazijos trečios klasės mokinį A. Underavičių, kuris 
anksčiau atsiprašęs mokyklos vadovybės aplankyti sergančią mamą. I. Daujotas 
apie pabėgėlių apklausą pranešė Raseinių apskrities kariniam viršininkui.

N. Dolgorukovas įpareigojo prefektą ištardyti visus pabėgėlius. Šį kartą ne 
mokyklos tikrinti, bet aiškintis mokinių pabėgimo aplinkybių atvyko pats caro 
vietininkas. Jeigu nieko smerktino ar nusikalstamo nepaaiškėtų, N. Dolgoru-

4.  1831 10 31 Švietimo ministro 
raštas Baltarusijos švietimo 

apygardos globėjui, LVIA, f. 567, 
ap. 2, b. 2623, l. 145. 

5.  Aleksandravičius, op. cit., p. 31. 

6.  1833–1834 m. susirašinėjimas 
dėl Kražių mokytojų, LVIA,  

f. 378, BS. 1833 m., b. 2001, l. 
1–2; f. 567, ap. 2, b. 2916,  

l. 106–168. 

7.  1832 08 Baltarusijos švietimo 
apygardos raštas Vilniaus gub. 

mokyklų direktoriui, LVIA,  
f. 567, ap. 2, b. 3094, l. 1. 
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kovas leido gimnazijos vedėjui, mokinius deramai nubaudus (matyt, išplakus 
rykštėmis), vėl priimti mokytis. I. Daujotas pranešė, kad pabėgėliai aiškinosi 
vienodai, o jų poelgyje nieko valdžią dominančio nėra, todėl visus tris vėl priė-
męs į gimnaziją8. 

Ar tikrai tokia buvo mokinių pasitraukimo priežastis, ką jie iš tiesų veikė, 
kur visą mėnesį buvo, liko paslaptis, tuo labiau, kad nėra daugiau žinių apie mo-
kinius į Tilžę vedusį F. Sliženį ir tuo pat metu tik kitu pretekstu ten pasitraukusį 
A. Underavičių. Mokinių išvykimo priežastis galėjo būti kalbos, kad į Prūsiją 
pasitraukusi sukilimo kariuomenė puls ir išvaduos iš Rusijos priespaudos Lie-
tuvos-Lenkijos valstybę.

1833 m. švietimo apygardos teikimu visų gimnazijų rusų kalbos mokytojai 
priskirti vyresniųjų kategorijai9. 

Po 1831 m. sukilimo aukšti caro valdžios pareigūnai vis labiau domėjosi 
Kražių gimnazija: 1833 m. gegužės 9 (21) d. lankėsi trijų Žemaitijos gubernijų 
karinis viršininkas kunigaikštis Trubeckojus ir Vilniaus gubernatorius Georgi-
jus Dopelmajeris. Pareigūnai kalbėjosi su kai kuriais mokytojais, pažadėjo at-
vykti kitą kartą ir išsamiau pasidomėti šia mokslo įstaiga10. 

Gimnazijos ir prie jos esančios apskrities mokyklos mokinių skaičius 
1825–1833 m. parodytas 16 lentelėje.

16 lentelė. Kražių gimnazijos ir apskrities mokyklos mokinių skaičius  
klasėse 1825–1834 m. 

Mokslo 
metai

Mokinių skaičius

Iš viso
Šaltinis
LVIA, f. 567, ap. 2,

Paren-
giamoji
klasė

Apskrities mokykla Gimnazija

Klasė

I II III I II III

1825/1826 42 62 60 74 61 54 17 370 b. 1795, l. 13.

1826/1827 58 88 51 48 66 40 28 379 b. 2269, l. 6.

1827/1828 50 73 69 31 60 27 20 340 b. 2316, l. 11–12.

1828/1829 56 75 80 45 67 45 25 394 b. 2313, l. 20, 22, 376.

1829/1830 47 73 63 74 52 51 33 383 b. 2759, l. 3, 8, 29.

1830/1831 49 91 65 69 74 52 35 435 b. 2759, l. 20–23.

1831/1832 15 56 43 39 42 23 17 235 b. 3198, l. 286–288.

1832/1833 25 64 60 51 44 39 21 304 b. 2323, l. 68–73.

1833/1834 26 73 58 54 48 38 19 316 b. 3305, l. 130–136.

8.  1832 03 03, 04 08, 04 29 I. 
Daujoto pranešimai Vilniaus 
gub. mokyklų direktoriui, Ibid., 
b. 3030, l. 113, 172, 205; b. 733, 
l. 43–44. 

9.  Краткая записка о 
Ковенской гимназии, 
Виленский вестник, 1872, № 
231, с. 920. 

10.  1833 05 19 Vilniaus gub. 
mokyklų direkcijos raštas 
Baltarusijos švietimo apygardai, 
LVIA, f. 567, ap. 2, b. 3046, l. 12. 
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Kaip matysime vėliau, nuo 1834 m. kovo mėnesio per reformą apskrities 
mokykla buvo panaikinta – liko septynklasė rusiška gimnazija.

Įvairiose žiniose, ataskaitose pateikiamas mokinių skaičius šiek tiek ski-
riasi. Per mokslo metus jis keisdavosi dėl įvairių priežasčių: vieni nutraukdavo 
mokslus, įstodavo į kitas mokyklas arba iš kitur pereidavo į Kražius. Iš lentelės 
matyti, kad po 1831 m. sukilimo, ypač 1831/1832 mokslo metais, mokinių ge-
rokai sumažėjo. 
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Gimnazija 1834–1836 metais

1831 m. sukilimas pagreitino 1828 m. reakcingų švietimo nuostatų taikymą Bal-
tarusijos švietimo apygardoje. Nors dėl sukilimo I. Daujotas buvo praradęs pasi-
tikėjimą, tačiau, turėdamas didelį autoritetą, valdžiai, siekiančiai savo tikslų, dar 
buvo reikalingas. 1834 m. sausio 3 (15) d. gautas caro sutikimas naujiems Vil-
niaus gubernijos gimnazijų etatams. Išlaidos gimnazijai parodytos 17 lentelėje1. 

17 lentelė. 1834 m. pradžioje patvirtintos išlaidos Kražių gimnazijai 

Išlaidų rūšis
Etatų 

skaičius

Metinės išlaidos

vienam visiems

Vadovui, mokytojams
Vadovui 
Tikybos dėstytojams
Vyresniesiems mokytojams
Jaunesniesiems mokytojams
Piešimo ir dailyraščio mokytojui

1
2
6
5
1

600
150
400
300
 240

 600
 300
2400
1500
 240

Iš viso                                                                            5040
Mokymo priemonėms įsigyti
Geriausiems mokiniams apdovanoti mokslo metų pabaigoje
Mokyklos pastatui išlaikyti, samdomiems darbuotojams ir kt.

 150
   40
 400
 590

Iš viso                                                                      5630

Palyginti su kitomis valdinėmis gubernijos gimnazijomis, Kražiams pa-
tvirtinta mažiausiai pinigų. Vilniaus pirmajai gimnazijai skirta 8360, antrajai – 
7760 sid. rb. 

Patvirtinus etatus, vadovaujantis minėtais 1828  m. švietimo nuostatais, 
buvo parengti nurodymai, kaip gimnazijas pertvarkyti. Rodos, šį dokumentą 
1834 m. kovo 11 (23) d. į Kražius atvežė švietimo apygardos valdininkas. Moky-
tojai ir mokiniai išklausė jo pranešimą. Paskui valdininkas kelias dienas tikrino 
mokyklos veiklą. Jis pripažino, kad tvarka gera, mokytojai uolūs, mokiniai klus-
nūs ir gerai mokosi, ypač lotynų ir rusų kalbų2. Vėlesniame pranešime I. Daujo-

1.  1834 m. Kražių gimnazijos 
išlaidų sąmata, LVIA, f. 567, ap. 
2, b. 2931, l. 26. 

2.  Merkys, op. cit., p. 107–108. 
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tas rašė, kad nurodymus pertvarkyti gimnaziją gavo kovo 11 (23) d. ir, tuoj pat 
sukvietęs tarybą, jai apie tai pranešęs ir nurodęs nedelsiant vykdyti. Kitą dieną 
apie pertvarką paaiškinta mokytojų ir mokinių susirinkime.

Matyt, jau tada buvo praneštas valdžios reikalavimas atleisti mokytojus 
B.  Bieliavskį ir J. Kroazę. Pastarojo ginti stojo buvusio mokytojo N. Felicino 
našlė Stefanija. Remdamasi tuo, kad jos sesuo yra J. Kroazės žmona, o šis šelpia 
našlę, likusią su dviem mažamečiais vaikais, kreipėsi į N. Dolgorukovą ir prašė 
J. Kroazės iš mokytojų nepašalinti. Savo ruožtu ir pats J. Kroazė prašė caro vieti-
ninką jį palikti toliau mokytojauti. Generalgubernatoriaus įstaigos valdininkas 
apie jį parengė pažymą. 1831  m. J. Kroazė buvo pasirašęs priesaiką sukilėlių 
vyriausybei, tačiau niekas iš Kražių mokytojų to negalėję atsisakyti. Vėliau da-
vęs priesaiką rusų valdžiai, ir, vadovaujantis amnestija, neturįs būti baudžiamas3 
(15 il.).  

B. Bieliavskis 1834 m. liepos mėnesio prašyme generalgubernatoriui rašė, 
kad dėl gimnazijos pertvarkos jam ir J. Kroazei nelikę mokytojų vietos. Jis pra-
šė malonės leisti toliau mokytojauti, nes šešiolika metų nepriekaištingai dės-
tęs matematiką. N. Dolgorukovas tarpininkavo švietimo ministrui dėl minėtų 
prašymų. 1834 m. liepos mėnesį pastarasis nurodė prašymus tenkinti, o jeigu 
B. Bieliavskis atleistas, tai vėl jį priimti4. Kaip matysime vėliau, šie mokytojai 
Kražiuose palikti laikinai.

Nuo šiol gimnazija sujungta su apskrities mokykla ir tapo septynklase ru-
siška mokymo įstaiga. Po mėnesio I. Daujotas pranešė apie gimnazijos pertvar-
kymą ir pridėjo pamokų tvarkaraštį, kuris pateiktas 18 lentelėje5. 

18 lentelė. Kražių gimnazijos pamokų tvarkaraštis 1834 m. gegužės mėnesiui 

Diena Valandos
Klasė

I II III IV

Pirmadienis

8–930 Aritmetika Lenkų k. Prancūzų k. Rusų k.
930–11 Lenkų k. Aritmetika Vokiečių k. Statistika
14–1530 Geografija Rusų k. Lotynų k. Vokiečių k.
1530–17 Tikyba Geografija Rusų k. Graikų k.

Antradienis

8–930 Aritmetika Prancūzų k. Lenkų k. Rusų lit.
930–11 Vokiečių k. Rusų k. Algebra Lotynų k.
14–1530 Dailyraštis Lotynų k. Geografija Matematika
1530–17    Lotynų k. Piešimas Tikyba Graikų k.

Trečiadienis

8–930 Lotynų k. Vokiečių k. Algebra Lenkų k.
930–11 Rusų k. Aritmetika Prancūzų k. Matematika
14–1530 Piešimas Tikyba Lotynų k.
1530–17 Geografija Rusų k. Dailyraštis

3.  1834 03 prašymai palikti J. 
Kroazę mokytojo pareigose ir 
kitas susirašinėjimas, LVIA, f. 

378, BS, 1834 m., b. 553, l. 1–5. 

4.  Ibid., l. 19–31. 

5.  1834 05 15 I. Daujoto 
pranešimas Baltarusijos 

švietimo apygardai, LVIA, f. 567, 
ap. 2, b. 2931, l. 77–78. 

15 il. Kražių gimnazijos 
antspaudas, naudotas 1834–
1844 m. Iš: LNM, S–301 
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Diena Valandos
Klasė

I II III IV

Ketvirtadienis

8–930 Aritmetika Dailyraštis Vokiečių k. Rusų k.
930–11 Lenkų k. Lotynų k. Rusų k. Istorija
14–1530 Dailyraštis Geografija Lotynų k. Vokiečių k.
1530–17 Lotynų k. Tikyba Piešimas Prancūzų k.

Penktadienis

8–930 Rusų k. Vokiečių k. Algebra Lotynų k.
930–11 Vokiečių k. Aritmetika Lenkų k. Matematika
14–1530 Piešimas Lotynų k. Rusų k. Tikyba
1530–17 Rusų k. Lenkų k. Tikyba Istorija

Šeštadienis

8–930 Aritmetika Prancūzų k. Lotynų k. Rusų k.
930–11 Lotynų k. Aritmetika Rusų k. Lenkų k.
14–1530 Tikyba Rusų k. Algebra Piešimas
1530–17 Rusų k. Lotynų k. Geografija Prancūzų k.

Diena Valandos
Klasė

V VI VII

Pirmadienis

8–930 Statistika Lotynų k. Fizika
930–11 Rusų k. Graikų k. Lotynų k.
14–1530 Matematika Rusų k. Tikyba
1530–17 Prancūzų k. Vokiečių k. Rusų k.

Antradienis

8–930 Lotynų k. Matematika Statistika
930–11 Rusų k. Istorija Matematika
14–1530 Istorija Tikyba Prancūzų k.
1530–17 Lenkų k. Prancūzų k. Vokiečių k.

Trečiadienis

8–930 Matematika Rusų k. Istorija
930–11 Graikų k. Istorija Rusų lit.
14–1530

1530–17

Ketvirtadienis

8–930 Istorija Fizika Fizika
930–11 Rusų k. Graikų k. Graikų k.
14–1530 Lotynų k. Matematika Lenkų k.
1530–17 Vokiečių k. Lenkų k. Lotynų k.

Penktadienis

8–930 Matematika Rusų lit. Statistika
930–11 Tikyba Lotynų k. Rusų k.
14–1530 Graikų k. Istorija Prancūzų k.
1530–17 Prancūzų k. Rusų k. Vokiečių k.

Šeštadienis

8–930 Istorija Graikų k. Rusų k.
930–11 Rusų k. Matematika Istorija
14–1530 Vokiečių k. Prancūzų k. Graikų k.
1530–17 Piešimas Vokiečių k. Matematika

Palyginę su ankstesniu kursu, matome, kad panaikintas gamtos mokslų 
dėstymas. Kadangi vietoj šešių atsirado septynios klasės, padidėjo mokytojų 
darbo krūvis. Apie tai I. Daujoto pateikti duomenys parodyti 19 lentelėje6. 6.  Ibid., l. 76–77. 
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19 lentelė. Savaitinis dėstytų valandų skaičius iki pertvarkos ir po jos

Eil. 
nr.

Dalykai ir jų mokytojai
Val. per savaitę

iki pertvarkos po pertvarkos

1
Katalikų tikyba. E. p. kun. Antanas 
Jamontas

11 15

2 Rusų lit. ir logika. Sergejus Vasiljevas 10 21

3 Piešimas ir dailyraštis. Sergejus Vasiljevas   6 15

4 Rusų k. Karolis Zablockis 13 21

5 Lenkų k. Vincentas Hurčinas   9 16

6
Graikų ir lotynų kalbos. Mikalojus 
Paulavičius

14 21

7 Lotynų k. Juozapas Narkevičius 17 21

8 Vokiečių k. Titas Romanas Kurnatovskis 10 21

9 Prancūzų k. Jonas Kroazė 11 18

10
Istorija ir statistika. Aleksandras 
Chitrovas

10 21

11 Geografija. Andrejus Boričevskis 10  9

12
Matematika ir fizika. Adomas 
Dombrovskis

12  22,5

13 Aritmetika. Adomas Giedraitis 16 18

Kražiuose liko ir parengiamoji klasė, nes tai numatė 1828 m. švietimo nuos-
tatai. Joje buvo mokoma tikybos, rusiškai skaityti, dailyraščio ir aritmetikos pra-
dmenų. Nuo šiol svarbiausias parengiamosios klasės tikslas – pramokyti rusiškai7. 

1828 m. Rusijos švietimo nuostatai privalomą graikų kalbos kursą numatė 
tik tose gimnazijose, kur yra universitetai, tačiau šios kalbos dėstymo kitur ne-
draudė. Kražiuose graikų kalba palikta, todėl ši gimnazija kartais buvo vadina-
ma graikiška. Iš kitų užsienio kalbų vieni mokiniai galėjo pasirinkti prancūzų, 
kiti – vokiečių.

Valdžia ir toliau reikalavo, kad mokytųsi tik laisvojo luomo asmenys. 
1834 m. pabaigoje, atsakydamas į valdžios reikalavimą, I. Daujotas pranešė, kad 
kiekvienas mokinys, norintis įstoti į gimnaziją, 1834/1835 mokslo metų pradžioje 
privalėjo pateikti nustatytos formos pažymą apie savo kilmę. Bajorų vaikai turėjo 
pateikti apskričių bajorų vadų pažymas, apie tai būdavo pažymima mokinių žur-
nale. 1834 m. pabaigoje buvo užregistruoti du šimtai devyniasdešimt keturi ba-
jorų kilmės mokiniai. Valstiečiams Kražių mokykla ir toliau liko nepasiekiama8. 

7.  1836 01 05 žinios apie Kražių 
gimnazijos parengiamąją klasę, 

Ibid., b. 3735, l. 212–213. 

8.  1834 12 30 I. Daujoto raštas 
Baltarusijos švietimo apygardai, 

LVIA, f. 567, ap. 2, b. 3459,  
l. 366. 
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Nuo1834 m. atmetami ir senieji vadovėliai. 1836 m. Vilniaus gubernijos 
gimnazijų pirmoms–šeštoms klasėms buvo privalomi šie vadovėliai; jų sąrašas 
be leidimo vietos ir metų9: 

I klasei
1. Katechizm o czci Cesarza Wszech Rossyy.
2. Modły za Panuiącego Monarchę.
3. Krótki Katechizm dla młodzi Rzymsko-Katolickiego Wyznania, za Naywyższym 

rozkazem ułożony.
4. Сокращенная Русская грамматика А. Востокова.
5. Книга для чтения и переводов, часть 1. Островского.
6. Начальные основание Латинского языка Белюстина.
7. Всеобщая география Забловского.
8. Арифметика Буссе, часть 1.
9. Немецкая граматика Гаке.
10. Wypisy Niemieckie przez Kuczyńskiego.
11. Gramatyka języka Polskiego przez Kurhanowicza.
12. Wypisy Polskie przez Zakrzewskiego.
13. Прописи для чистописания.

II klasei
1. Katechizm o czci Cesarza Wszech Rossyy.
2. Modły za Panuiącego Monarchę.
3. Krótki Katechiyzm dla młodzi Rzymsko-Katolickiego Wyznania, za Naywyższym 

rozkazem ułożony.
4. Сокращенная Русская грамматика А. Востокова.
5. Российская хрестоматия Пининского.
6. Латинская грамматика Кошанского
7. Всеобщая география Забловского.
8. Арифметика Буссе, часть 2.
9. Немецкая грамматика Гаке.
10. Gramatyka języka Polskiego przez Kurhanowicza, cześć 2.
11. Wypisy Niemieckie przez Kuczyńskiego.
12. Wypisy Polskie przez Zakrzewskiego.
13. Gramatyka języka Francuzkiego, przez Chapsala i Noela.
14. Wypisy Francuzkie przez Filsjeana.
15. Прописи для чистописания.

III klasei
1. Katechizm o czci Cesarza Wszech Rossyy.
2. Modły za Panuiącego Monarchę.
3. Krótki Katechizm dla młodzi Rzymsko-Katolickiego Wyznania, za Naywyższym 

rozkazem ułożony.
4. Сокращенная Русская грамматика А. Востокова.

9.  1836 m. privalomų vadovėlių 
sąrašai, Ibid., b. 4009. 
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5. Российская хрестоматия Пининского.
6. Латинская грамматика Кошанского
7. Всеобщая география Забловского.
8. Краткое начертание Российской истории.
9. Немецкая грамматика Гаке.
10. Wypisy Niemieckie przez Kuczyńskiego.
11. Gramatyka języka Francuzkiego, przez Chapsala i Noela.
12. Wypisy Francuzkie przez Filsjeana.
13. Gramatyka języka Polskiego przez Kurhanowicza, cześć 2.
14. Wypisy Polskie przez Zakrzewskiego.
15. Алгебра Белавеня.

IV klasei
1. Katechizm o czci Cesarza Wszech Rossyy.
2. Modły za Panuiącego Monarchę.
3. Krótki Katechizm dla młodzi Rzymsko-Katolickiego Wyznania, za Naywyższym 

rozkazem ułożony.
4. Русская грамматика А. Востокова.
5. Российская хрестоматия Пининского.
6. Латинская грамматика Кошанского
7. Cornelius Nepos.
8. Phaedrus.
9. Алгебра Белавеня.
10. Геометрия Буссе.
11. Gramatyka języka Francuzkiego, przez Chapsala i Noela.
12. Немецкая грамматика Гаке.
13. Курс Французской словесности Шапсаля и Ноела.
14. Wypisy Niemieckie przez Lidla.
15. Всеобщая история Кайданова, часть 1.
16. География Забловского.
17. Краткий атлас Российской Империи.

V klasei
1. Katechizm o czci Cesarza Wszech Rossyy.
2. Modły za Panuiącego Monarchę.
3. Krótki Katechizm dla młodzi Rzymsko-Katolickiego Wyznania, za Naywyższym 

rozkazem ułożony.
4. Пространная Русская грамматика А. Востокова.
5. Российская хрестоматия Пининского, часть 1.
6. Общая реторика Кошанского.
7. Salustius.
8. Virgilii Aeneis.
9. Алгебра Белавеня.
10. Геометрия Буссе.
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11. Краткое руководство к математической географии.
12. Всеобщая история Кайданова, часть 2.
13. Немецкая грамматика Гаке.
14. Wypisy Niemieckie przez Lidla.
15. Французская грамматика Ломонда.
16. Курс Французской словесности Шапсаля и Ноела.

VI klasei
1. Российская хрестоматия Пининского, часть 2.
2. Общая реторика Кошанского.
3. Wypisy Niemieckie przez Lidla.
4. Livius.
5. Virgilii Aeneis.
6. Всеобщая история Кайданова, часть 3.
7. Курс Французской словесности Шапсаля и Ноела.
8. Физика Баумгартена.
9. Логика Кизебетера.

Dar nurodyti visoms klasėms būtini trys žodynai. Neaišku kodėl nenuro-
dyti vadovėliai septintai klasei. Nuo 1834 m. vadovėlius ir metodinę literatūrą 
mokytojams pagal siuntinėjamus sąrašus reikėdavo užsisakyti iš Švietimo mi-
nisterijos Ūkio skyriaus.

Nors 1834 m. pradžioje buvo tik šešios klasės, tačiau, I. Daujoto teigimu, 
pavasarį, pertvarkant gimnaziją, iš anksčiau ją baigusių susidarė septinta klasė, 
kurioje iki mokslo metų pabaigos jos mokiniai tobulino rusų kalbos ir literatū-
ros žinias. Vadovas atsiklausė, ar 1834/1835 mokslo metams galima turėti sep-
tintą klasę. Aišku, pritarimas buvo gautas10.

Dar iki pertvarkymo pradžios norėta pakeisti ir gimnazijos vadovą. Dėl to 
švietimo apygardos globėjas liaudies švietimo ministrui rašė:

 Dabar, išleisdamas Baltarusijos švietimo apygardos valdybos potvarkį dėl Kražių 
gimnazijos pertvarkymo, turiu garbės prašyti Jūsų prakilnybę leisti kuriam laikui palikti 
laikinai eiti šios gimnazijos direktoriaus pareigas jau 18 metų valdantį Kražių gimnaziją 
prižiūrėtoją, rūmų patarėją Daujotą, nes numatytas į tą vietą kolegijos asesorius Bata-
rovskis jos visiškai atsisakė. Nesitikėdamas pakeisti minėtą Daujotą, apie tai 1833 m. 
gruodžio 14 d. pranešiau Jūsų prakilnybei. Šis valdininkas gali geriau negu kitas naujas 
viršininkas įteigti jaunuoliams pertvarkymo naudingumą, kadangi tie ir kiti dėl ilgalai-
kės šio tarnybos Kražiuose juo pasitiki. Šiuo reikalu rūmų patarėjui aš daviau ypatingus 
nurodymus11. 

Žinome, kad svarbiausius nurodymus I. Daujotas jau buvo įvykdęs. Savo ruož-
tu švietimo ministras prašymą patenkino. Apie tai buvo pranešta ir I. Daujotui12. 

10. 1834 08 26 I. Daujoto 
raštas Vilniaus gub. mokyklų 
direkcijai, Ibid., l. 126.

11.  1835 01 15 Baltarusijos 
švietimo apygardos raštas 
švietimo ministrui, Ibid.,  
l. 182–183. 

12.  Ibid., l. 205–207. 
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1835  m. pradžioje švietimo apygarda gimnazijai pateikė naują pamokų 
tvarkaraštį, kuris nedaug skyrėsi nuo pateikto 18 lentelėje. Nurodytas savaitinis 
pamokų ir valandų skaičius pateiktas 20 lentelėje. Tada pamokos trukmė buvo 
pusantros valandos.

20 lentelė. Savaitinis dėstytų dalykų pamokų skaičius Kražių gimnazijoje  
1835 m. pradžioje

Dalykai
Pamokų skaičius klasėse

Iš viso
 I II III IV V VI VII

Tikyba 2 2 2 2 1 1 1 11

Rusų lit. ir logika 4 4 4 4 4 4 4 28

Lenkų k. 2 2 2 1 1 1 –  9

Lotynų k. 4 4 4 4 4 3 3 26

Graikų k. – – – 4 5 5 5 19

Vokiečių k. 2 2 2 2 2 2 2 14

Prancūzų k. 2 2 2 2 2 2 2 14

Matematika 4 4 4 1 1 1 – 15

Fizika – – – – – 2 2  4

Geografija, statistika 2 2 2 1 – – 2  9

Istorija – – 2 2 3 3 3 13

Dailyraštis, braižyba, piešimas 4 4 2 1 1 1 1 14

Iš lentelės matyti, kad daugiausia laiko skirta rusų literatūrai. Nurodęs pa-
vardėmis, kiek kokiam mokytojui skiriama, algos, švietimo apygardos globėjas 
priminė, kad B. Bieliavskis, V. Hurčinas, J. Kroazė, J. Narkevičius ir M. Paulavi-
čius yra tik einantys mokytojų pareigas.

Apie gimnazijos pertvarkymą 1835  m. kovo mėnesį švietimo apygardos 
globėjui I. Daujotas rašė: 

Jūsų prakilnybės malone, dar pereitais metais pertvarkant Kražių gimnaziją, aš 
nuolat stengiausi įtikinėti man patikėtus jaunuolius vyriausybės tikslų kilnumu, stiprin-
ti rusų ir senosios literatūros [dėstymą]. Skatindamas domėtis rusų kalba ir literatūra, 
turėjau laimės nemažai suspėti, nes Kražių gimnazija, kurioje visi dalykai dėstomi rusų 
kalba, mokinių skaičiumi lenkia Kolainių ir kitas artimesnes mokyklas, kur viskas tebė-
ra lenkiškai. Ir tiems mokiniams kasdien stiprėja noras ir pasiekimai jų pamėgtoje rusų 
kalboje ir literatūroje, kuriai iš pradžių buvo gana abejingi. Kartu juos tikiuosi paskatinti 
domėtis ir senąja literatūra. Dabar paskelbta šeštos klasės mokiniams, kad negalvojantys 
baigti viso gimnazijos kurso gali būti atleisti nuo graikų kalbos, tačiau tokia lengvata 
niekas nepanoro pasinaudoti13.

13.  1835 03 06 I. Daujoto raštas 
Baltarusijos švietimo apygardos 

globėjui, Ibid., b. 4009, l. 234. 
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 Kadangi, ryžtingai rusinant gimnaziją, neiškilo viešumon jokių mokinių 
nepasitenkinimo proveržių, tai gali būti ir I. Daujoto nuopelnas. 

Vėliau ne visi mokiniai norėjo mokytis graikų kalbos. Nuo 1836 m. vasaros 
iki 1839/1840 mokslo metų pabaigos paduota daugiau negu trisdešimties gim-
nazistų tėvų, globėjų ar pačių mokinių prašymų leisti jos nesimokyti, esą jų pa-
sirinktai valstybinei ar karo tarnybai ji nereikalinga. Švietimo apygarda beveik 
visus prašymus patenkindavo14. 

Vadovaujantis 1828  m. švietimo nuostatais, pasibaigus mokslo metams, 
egzaminus laikydavo tiktai baigiamoji gimnazijos klasė. Kitų klasių mokiniai 
būdavo paleidžiami atostogų, o egzaminus laikydavo nuo rugpjūčio 1 (13) d. 
Išnyko iškilminga mokslo metų baigimo paminėjimo tradicija. Savaime supran-
tama, mokiniams vasaros atostogos negalėdavo būti ramios, juk laukė egzami-
nai. Į mokyklą jie vėl turėdavo rinktis rugpjūčio 1 (13) d. ir beveik visą mėnesį 
būdavo egzaminuojami. Formaliai mokslas prasidėdavo rugsėjo 1 (13) d. 

Kražiai ir toliau nestokojo aukštų caro valdžios pareigūnų dėmesio. 
1835 m. gegužės 19 (31) d. tikrinti mokyklos atvyko Vilniaus gubernijos moky-
klų direktorius Andriejus Sandersas ir Vilniaus gimnazijos inspektorius Arnol-
das Gravertas. Šie pareigūnai beveik visą dieną egzaminavo, apžiūrėjo biblioteką 
bei fizikos kabinetą ir kitą dieną išvyko15. 

1835 m. rugpjūčio 5 (17) d. apie pusę dvylikos mokyklos kieme iš karie-
tos išlipo N. Dolgorukovas. Iš vakaro žinodamas apie šį vizitą, caro vietininką 
pasitiko einantis direktoriaus pareigas I. Daujotas ir raportavo apie gimnazijos 
būklę, mokytojų, mokinių skaičių. Klasėse sėdėjo uniformas vilkintys moki-
niai, o prie jų durų laukė mokytojai. Išklausęs raporto, I. Daujoto pakviestas, 
N. Dolgorukovas užėjo į jo kambarį, pakui buvo pristatyti visi mokytojai. Savo 
palydovų ir gimnazijos tarnautojų lydimas, generalgubernatorius užėjo į šeštą 
klasę. Išklausęs mokinio Adomo Plevės sveikinimo, ėmė egzaminuoti iš rusų 
literatūros, Rusijos bei visuotinės istorijos, statistikos, prancūzų kalbos. Lotynų 
kalbos klausinėjo ypatingųjų įpareigojimų valdininkas Ulanovas. Po valandos 
N. Dolgorukovas perėjo į penktą klasę, kur taip pat egzaminavo iš minėtų da-
lykų ir matematikos. Paskui aplankė ir visas kitas klases, net parengiamąją, už-
trukdamas jose bent po 15 min.

Mokinių egzaminavimas truko iki 16 val. Tuo metu Kražiuose nebuvo vo-
kiečių kalbos mokytojo. Caro vietininkas pasiteiravo, kodėl taip atsitiko, ar šiuo 
reikalu pranešta švietimo vadovybei. Jis pareiškė savo palankumą mokyklai už 
gerą tvarką ir pasiekimus moksle ir direktorių pakvietė pietų, įpareigojęs savo 
nuožiūra pakviesti vieną iš vyresniųjų mokytojų. I. Daujotas, žinoma, pakvietė 
rusų literatūros mokytoją S. Vasiljevą.

14.  Susirašinėjimas dėl leidimų 
Kražių mokiniams nesimokyti 
graikų kalbos, Ibid., b. 3966,  
l. 1–63. 

15.  1836 01 05 Kražių 
gimnazijos ataskaita,  Ibid.,  
b. 3737, l. 203. 
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Po pietų N. Dolgorukovas dar apžiūrėjo biblioteką ir fizikos kabinetą. 18 
val. išvykstant į Raseinius, susirinkusiems generalgubernatorių išlydėti pedago-
gams šis pagyrė rusų kalbos mokytoją K. Zablockį: „Jūsų metodas man patiko, 
mokinių pasiekimais iš jūsų dalyko esu labai patenkintas…“ Visiems mokyto-
jams palinkėjo uoliai tęsti tarnybą. Savo pastabas apie mokyklą pažadėjo pa-
reikšti švietimo ministrui ir išvažiavo15. 

Rugsėjo 21 (spalio 3) d. tikrinti gimnazijos atvyko švietimo ministro pa-
vaduotojas grafas Nikolajus Protasovas. Kieme išklausęs jį pasitikusio vadovo 
raporto, grafas užėjo į jo kambarį ir kiek pailsėjęs panoro aplankyti gyvenančių 
miestelyje mokinių butus. Grįžus prie mokyklos, grafui buvo pristatyti čia jo 
laukę mokytojai. Po to N. Protasovas, pradėdamas nuo parengiamosios, ėjo iš 
klasės į klasę ir egzaminavo mokinius svarbiausia iš rusų kalbos bei literatūros, 
taip pat lotynų ir prancūzų kalbų, geografijos, visuotinės istorijos, aritmetikos, 
matematikos. Egzaminai baigėsi 20 val. 

Pusvalandį pailsėjęs, tikrintojas susitiko su mokytojais ir pareiškė nema-
žai pastabų bei nurodymų. Pernakvojęs kitą dieną prieš išvykdamas pareiškė 
likęs patenkintas mokytojais M. Paulavičiumi ir M. Valančiumi. Piktai užsi-
puolė ir išbarė matematikos mokytoją B. Bieliavskį ir generalgubernatoriaus 
pagirtą K. Zablockį. Jis įsakė žemesniųjų klasių rusų kalbos mokytoju paskirti 

16.  Merkys, op. cit., p. 108–109; 
1835 08 14 I. Daujoto raštas 

Baltarusijos švietimo apygardai, 
LVIA, f. 567, ap. 2, b. 3758,  

l. 64–65. 

16 il. Rusijos moksleivių 
uniforma, nuo 1834 m. 
privaloma ir Kražių 
gimnazistams. In: LVIA, f. 567, 
ap. 2, b. 6517, l. 107



90

A. Bori čevskį, o K. Zablockiui iki naujo potvarkio dėstyti žemesniosiose klasė-
se aritmetiką ir geografiją. Netrukus B. Bieliavskis ir K. Zablockis buvo iškelti. 
M. Brenšteino turėtoje Kražių mokyklos kronikoje teigiama, kad šiuos peda-
gogus N. Protasovas užsipuolė dėl rusų mokytojų įskundimo. Tampa aišku, 
kodėl N. Dolgorukovo viešai pagirtas K. Zablockis po pusantro mėnesio nuo 
dėstomojo dalyko buvo nušalintas. Išvykdamas švietimo ministro pavaduotojas 
I. Daujotui pasakęs: „защищай русских“ (gink rusus)17. 

Apie lankymąsi Kražiuose N. Protasovas oficialiai pranešė: 

gimnazija Raseinių apskrities Kražių miestelyje turi gana patogias patalpas, ir į ją 
suplaukia didelis mokinių skaičius. Per egzaminą rusų kalbos pasiekimai pasirodė pa-
tenkinami; kitų dalykų, išskyrus matematiką, – geri. Būsimiems pasiekimams užtikrinti 
kai kurie mokytojai bus pakeisti kitais, patikimesniais18. 

I. Daujotas mokytojams rusams jokios valdžios neturėjo: Aleksandras 
Chitrovas, Stepanas Krasnoumovas ir Sergejus Vasiljevas naktimis pliekdavo 
kortomis. Neretai pamokas baigdavo anksčiau ir leisdavo mokinius pasivaikš-
čioti. Užtat reikalaudavo, kad mokiniai juos samdytų privačioms pamokoms. 
Atsisakysi  – neišlaikysi egzaminų. Ir mokiniai mokėjo. Teigiama, kad tokiu 
būdu S. Krasnoumovas per mokslo metus turėjo apie 1000 sid. rb papildomų 
pajamų, o jos buvo reikalingos apmokėti skoloms. A. Chitrovas – amžinai gir-
tas. Buvęs unitų kunigas, graikų kalbos mokytojas Ignotas Kosovičius viešai 
per pamokas peikdavo religiją, vadino išsigalvojimu. Šie ir kiti poelgiai liko be 
jokių pasekmių. 

1836 m. birželio 16 (28) d. A. Chitrovas turguje sutiktą ketvirtos klasės 
mokinį Aleksandrą Šiukštą ėmė mušti lazda, dėl to jo kūne atsirado ne tik 
mėlynių, bet ir guzų. Tėvas, ieškodamas teisybės, kreipėsi net į švietimo mi-
nistrą, tačiau tyrimas buvo šališkas. A. Šiukšta pripažintas kaltu ir pašalintas 
iš gimnazijos. Beje, A. Chitrovas siautėjo toliau  – spalio 19 (lapkričio 1) d. 
skaldė antausius parengiamosios klasės mokytojui Mykolui Beinaravičiui. Šis 
įvykis viešumon neiškilo19. 

Mokytojų dėstomų dalykų ir valandų skaičius 1835/1836 mokslo metais 
parodytas 21 lentelėje20. 

17.  1835 m. pranešimas apie 
Kražių gimnaziją, ibid., l. 70–71.

18.  Ульяновский, op. cit., p. 46. 

19.  M. Brenšteino duomenys, 
l. 167. 

20.  1836 m. Kražių gimnazijos 
ataskaita, LVIA, f. 567, ap. 2, b. 
4053, l. 75. 
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21 lentelė. 1835/1836 mokslo metais Kražių gimnazijoje dėstyti dalykai ir pamokų 
skaičius

Dalykai ir mokytojai
Pamokų skaičius klasėse Iš 

visoI II III IV V VI VII

Kun. M. Valančius. Katalikų tikyba 2 2 2 2 1 1 1 11

Vyr. mokyt. S. Vasiljevas 
Rusų lit. 
Logika

123 3 4
1 1

Vyr. mokyt. I. Kosovičius. Graikų k. 5 5 5 15

E. vyr. mokyt. p. M. Paulavičius 
Lotynų k.
Graikų k.

144 3 3
4

Vyr. mokyt. A. Chitrovas
Istorija
Statistika

152 2 3 3 3
2

E. vyr. mokyt. p. B. Bieliavskis
Matematika
Fizika

154 4 1 1 1
2 2

E. vyr. mokyt. p. A. Boričevskis
Rusų k. 16

4 4 4 4
Vyr. mokyt. padėjėjas, jaunesn. 
mokyt. J. Narkevičius
Lotynų k.

12
4 4 4

Vyr. mokyt. padėjėjas,  
jaunesn. mokyt. K. Zablockis
Lotynų k.
Aritmetika
Geografija

124
4
2 2

Vokiečių k. mokyt. Feliksas 
Maruševskis 2 2 2 2 2 2 2 14

Prancūzų k. mokyt. J. Kroazė 2 2 2 2 2 2 2 14

E. jaunesn. mokyt. p. V. Hurčinas
Lenkų k.
Lenkų k. apjungtose klasėse
Geografija

102 1 1 1
1 1

2 1
Piešimo mokyt. Mykolas Kulieša
Dailyraštis
Braižyba
Piešimas

12
2 2 1
1 1
1 1 1 1 1
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Iš šių mokytojų trys (M. Valančius, B. Bieliavskis ir V. Hurčinas) buvo kilę 
iš Žemaitijos, dar keturi gimę etninėje Lietuvoje, tačiau vėliau vietinės kilmės 
mokytojų Kražiuose dar sumažėjo.

Šitoks dėstomųjų dalykų paskirstymas pateiktas jau po N. Protasovo 
lankymosi.

1834 m. pradžioje įsakius taikyti 1828 m. švietimo nuostatus, baigusiems 
septynias gimnazijos klases pažangiausiems mokiniams kartu su atestatu būda-
vo suteikiama ir pati žemiausia – keturiolikta – valdininko kategorija. Kandida-
tus svarstydavo gimnazijos pedagogų taryba, o tvirtindavo švietimo apygarda21. 
Paprastai tokį rangą gaudavo penki šeši abiturientai.

1835 m. lapkričio mėnesį buvo uždaryta kunigų bazilijonų išlaikoma Pa-
dubysio mokykla ir kunigų karmelitų gimnazija Kolainiuose. Švietimo apygar-
dos globėjui nurodžius, šių mokyklų mokiniai buvo egzaminuojami skrupu-
lingiausiai. Norintys toliau mokytis Kražių gimnazijoje būdavo priimami tik į 
žemesnę klasę22. Kaip galima įsitikinti iš 24 lentelės, 1836–1837 m. Kražiuose 
žymiai padaugėjo mokinių, tačiau dėl vietų stokos šioje gimnazijoje daugumos 
uždarytų mokyklų mokinių nebuvo galimybės priimti.

Kadangi gimnazija dėl vietos stokos galėjo priimti tik nedidelę dalį bu-
vusių Padubysio bei Kolainių mokyklų mokinių, I. Daujotas siūlė švietimo 
apygardai padalyti į dvi pirmą bei antrą klases, t. y. turėti šių klasių po du 
komplektus. Apygarda tokiam siūlymui pritarė ir 1836 m. liepos mėnesį prašė 
švietimo ministrą papildomai skirti du etatus Kražių gimnazijai; metinė alga – 
300 sid. rb. Be to, kitų valdinių gimnazijų pavyzdžiu siūlyta ir Kražiams skirti 
inspektoriaus etatą. Kelti ir kiti aktualūs reikalai. Reikėjo specialių pareigūnų 
prižiūrėti mokiniams jų gyvenamuose butuose, nes Kražiuose nebuvo zemski-
nės policijos. Gimnazija, gaunanti palyginti mažai lėšų mokymo priemonėms 
įsigyti ir mokyklos pastatams prižiūrėti. Priminta, kad pirmai ir antrai kla-
sėms tapus dvikomplektėmis, katalikų tikybos mokytojui per savaitę prisidėtų 
keturios pamokos, o jo alga – tik 150 sid. rb per metus.

1836 m. rugsėjo 1 (13) d. caras patvirtino siūlymą Kražių ir Balstogės gim-
nazijų pirmą ir antrą klases padaryti dviejų komplektų ir papildomai skirti po 
du mokytojus; metinė alga – 300 sid. rb23. 

Kražių gimnazijos patalpose nebuvo daugiau didesnių kambarių, tinkamų 
klasėms, kur galėtų tilpti penkiasdešimt–šešiasdešim mokinių. I. Daujotas teigė, 
kad griauti sienas ir sujungti du kambarius naujoms klasėms būtų brangu, ir 
tokie pertvarkymai užtruktų, todėl pasiūlė nuomoti patalpas dviem klasėms iš 
S. Vasiljevo, kuris gimnazijos žemėje buvo pasistatęs namą ir tikėjosi įsirengti 
iki lapkričio 1 (13) d. Patalpų nuoma iki mokslo metų pabaigos kainuotų 80, 

21.  1836 07 05 I. Daujoto 
pranešimas, Baltarusijos 
švietimo apygardos valdybai, 
Ibid., b. 4111, l. 77–80. 

22.  M. Brenšteino duomenys, 
l. 166. 

23.  1836 07 07 Baltarusijos 
švietimo apygardos raštas 
Švietimo ministrui ir caro 
įsakas, LVIA, f. 567, ap. 2, b. 
3918, l. 2–5, 14. 
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suolų padarymas – 30 sid. rb. Švietimo apygarda tokiam siūlymui pritarė, tačiau 
tai įgyvendinti jau teko kitam gimnazijos vadovui24. 

Pagaliau atėjo laikas pakeisti ir I. Daujotą. 1836 m. rugsėjo mėnesį liaudies 
švietimo ministras švietimo apygardos globėjui pranešė, kad į I. Daujoto vietą 
skiria Oloneco gubernijos gimnazijos inspektorių A. Bernhofą. Ministras nu-
rodė, kad, pastarajam atvykus, I. Daujotui pasiūlyti pasiprašyti išeiti į pensiją, o 
nesutikus, pranešti: bus atleistas. Taip dešimt metų mokytojavęs kitur ir devy-
niolika metų vadovavęs Kražių gimnazijai, 1836 m. spalio 14 (26) d. I. Daujotas, 
formaliai motyvuodamas pablogėjusia sveikata, nusilpusiu regėjimu, pasiprašė 
atleisti iš pareigų ir išrūpinti pensiją. Prašymas patenkintas. Jam iki gyvos galvos 
paskirta metinė 600 sid. rb pensija. 1836 m. spalio 25 (lapkričio  6) d. aktu I. 
Daujotas Kražių gimnaziją perdavė A. Bernhofui25. 

Devyniolika metų buvęs Kražių gimnazijos direktoriumi, I. Daujotas buvo 
pelnęs autoritetą ne tik Kražiuose, bet ir visoje Žemaitijoje. Jo negarbingas el-
gesys „Juodųjų brolių“ byloje neliko paniekos verta dėme. Liudvikas Jucevičius 
rašo, kad I. Daujotas, 

eidamas savo pareigas visuomenės labui ir jaunimo švietimui, pasirodė esąs uo-
liausias visuomenės lavinimo, pavyzdingų papročių ir tikrojo pamaldumo jaunojoje že-
maičių kartoje diegėjas.

Eidamas vadovo pareigas, savo paties noru dėstė vyresnėms klasėms moralinę fi-
losofiją, parodydamas išties nepaprastą, tik išrinktiesiems suteikiamą mokytojo talentą; 
visi jo mokiniai prie maloniausių savo gyvenimo valandų priskiria tas, kuriomis klausė to 
žymaus žmogaus dėstomų tiesos žodžių, apšviečiančių protą ir pratinančių širdis pamilti 
dorybę...26 

V. Merkys nurodo: 

I. Daujoto pašalinimas ir A. Bernhofo paskyrimas vėl suaudrino mokinių ir jų 
tėvų protus. Apie tai apygardos globėjas savo 1839 m. ataskaitoje rašė: „nors griežtai pri-
žiūrint gimnazijos mokinius jų elgesys apskritai yra tinkamas ir nepeiktinas, tačiau, kaip 
pranešė direktorius, tarp aukštesniųjų klasių mokinių pastebimas kažkoks nihilizmas 
[...] Beje, kaip atrodo, jiems nepatinka dabar į Kražius paskirtas rusas direktorius [...]“

 Toliau guodžiamasi: gal nepasikartos 1823 ir 1831 m. įvykiai, bet apgailes-
taujama, kad Kražiuose nėra policijos, kuri prižiūrėtų tvarką27. 

  

24.  Ibid., l. 11–12. 

25.  1836 m. susirašinėjimas dėl 
A. Bernhofo paskyrimo Kražių 

gimnazijos vadovu, LVIA, f. 567, 
ap. 2, b. 3955 l. 9–20. 

26.  Jucevičius L. Mokyti 
žemaičiai, Vilnius, 1975, p. 59. 

27.  Merkys, op. cit., p. 118. 
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Gimnazija vadovaujant Antanui Bernhofui 
(1836–1841)

31 metų A. Bernhofas į Kražius atvyko iš Petrozavodzko. Jis, Rygos evan-
gelikų liuteronų pastoriaus sūnus, karšto, ūmaus būdo, ypač uolus caro valdžios 
tarnas. Iš pradžių paliktas tik einančiu gimnazijos direktoriaus pareigas. Rodos, 
lenkiškai nemokėjo.

Savo pirmoje metinėje ataskaitoje A. Bernhofas rašė, kad mokiniai prižiū-
rimi ir tikrinami dar griežčiau. Švietimo apygardos globėjas mokiniams prižiū-
rėti leidęs paeiliui iš mokytojų skirti sau tiesioginius pagalbininkus, einančius 
mokyklos inspektoriaus pareigas. Einamaisiais 1836 m. mokytojai negalėję kaip 
reikiant išmokyti programose numatytų dalykų, nes reikėję pratinti mokinius 
taisyklingos rusų šnekamosios kalbos1. 

Nors S. Vasiljevo namas buvo įrengtas beveik numatytu laiku, tačiau an-
triems pirmos ir antros klasių komplektams suolai padaryti tiktai 1837 m. vasa-
rio mėnesio pradžioje2. Į jo namą buvo perkeltos šešta ir septinta klasės, turin-
čios mažiausiai mokinių. Paralelinės klasės sudarytos dar vėliau. 

1837 m. sausio 28 (vasario 9) d. tikrinti mokyklos atvyko švietimo apy-
gardos globėjo padėjėjas Evaristas Gruberis. Apžiūrėjęs biblioteką ir pastatus, 
14–21 val. be pertraukos egzaminavo mokinius, daugiausia dėmesio skirdamas 
rusų, lotynų, prancūzų ir vokiečių kalboms. Lenkų, graikų kalbų ir tikybos ne-
egzaminavo, duodamas suprasti, kad šie dalykai valdžiai rūpi mažiausiai.

Rytojaus dieną, jam išvažiuojant į Telšius, teisėjas J. Chlopickis įteikė skun-
dą dėl nepagrįsto jo sūnaus Henriko pašalinimo iš gimnazijos3. 

Literatūroje paskelbtas 1837  m. pranešimas apie kilnų ir drąsų mokinio 
poelgį. 

Vasario 18 d., apie 11 valandą vakaro, užsidegė dvarininko Chlopickio valstiečio, 
gyvenančio miestelyje, Tado Vilčiausko medinis namas. Šeimininkas tuo metu buvo 
išvykęs, o namie palikęs žmoną, brolį, du sūnus, kurių vienas suaugęs, dvi dukras ir tar-
naitę. Gūdžią žiemos naktį miegota giliu miegu, nes šeimyna sukilo tik tada, kai šiaudi-
nis stogas jau skendėjo liepsnoje. Ir pažadino ją ne dūmai, o netoliese buvusių Raseinių 
teismo tarėjo Sirtauto ir tos pačios įstaigos raštininko Dobalevičiaus riksmas. Vilčiaus-
kienė su dieveriu ir vyresne dukra bei suaugusiu sūnumi kuo greičiausiai iššoko į kiemą, 
bet tuojau pat pasigedo sergančio mažamečio sūnaus ir septynmetės dukrelės. Pasigirdo 
riksmas, nevilties šauksmas. Lyg pakvaišusi vyresnioji dukra Veronika puolė liepsnon, o 

1.  1837 01 15 A. Bernhofo 
ataskaita, LVIA, f. 567, ap. 2, b. 
3901, l. 247. 

2.  1837 02 07 A. Bernhofo raštas 
Baltarusijos švietimo apygardos 
valdybai, Ibid., b. 3918, l. 33. 

3.  M. Brenšteino duomenys,  
l. 167. 
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iš paskos jai užsimaukšlinęs ant galvos kepurę, atskubėjęs antros man patikėtos gimna-
zijos klasės mokinys Mečislovas Gadonas, 16-kos metų amžiaus, iš bajorų. Prasibrovęs 
į pastato vidų, jis aptiko Vilčiauskų tarnaitę Eleną Juzefavičiūtę, kuri netekusi jėgų iš 
baimės gulėjo ant grindų, ir pastvėręs ją išnešė laukan. Vėl puolęs vidun jis ilgą laiką 
ieškojo gyvenamoje patalpoje likusių vaikų ir net rado lovą, kurioje jų miegota, ir galop 
iš visų pusių supamas liepsnos ir beveik dusdamas nuo dūmų ėmė keturpėsčias šliaužti 
link durų, kai staiga aptiko gulinčią be sąmonės vyresniąją Vilčiauskų dukterį; sukaupęs 
paskutines jėgas jis išvilko ją į kiemą.

Nors buvau ten gaisro metu, kad kartu su kitais dėstytojais sulaikytume sveiko 
proto ribose mokinius, panašiais atvejais visada pasirengusius tapti pirmaisiais veikėjais, 
tačiau vienok tik kitos dienos rytą sužinojau apie humanišką mokinio Gadono poelgį 
ir man nemažai vargo kainavo, kol priverčiau jį apie viską papasakoti. Jis visokeriopai 
stengėsi išsisukti ar dėl bereikalingo kuklumo, ar iš baimės, kad aš jį galiu nubausti […]4 

M. Gadonas buvo teikiamas apdovanoti medaliu. Ar jį gavo, žinių nepasi-
taikė aptikti. 

Dėstomąją lenkų kalbą pakeitus į rusų, reikalauta, kad mokytojai ir moki-
niai tarpusavyje kalbėtųsi tiktai rusiškai. 

1837 m. pabaigoje švietimo apygarda iš visų gimnazijų rinko dėstomųjų 
dalykų programas, reikalavo tiksliau surašyti per egzaminus mokiniams duoda-
mus klausimus. Nors jie formalūs, tačiau iš jų galima susidaryti apytikrį vaizdą 
apie gimnazijos mokymo lygį. 

Iš tiksliųjų mokslų bene išsamiausiai būdavo išeinama aritmetika. Mo-
kiniai pratinti spręsti ir žodinius uždavinius, turėjo mokėti visus veiksmus su 
sveikaisiais ir trupmeniniais skaičiais, paprastąsias trupmenas paversti dešim-
tainėmis, skaičius kelti laipsniu, traukti kvadratines šaknis. 

Reikalauta mokėti spręsti paprastąsias bei kvadratines algebrines lygtis. 
Geometrijos dėstyti tik pradmenys. Šis kursas nesietas su praktiniu taikymu 
apskaičiuoti plotą, tūrį, nustatyti aukštį. Trigonometrijos kurso iš viso nebuvo. 
Silpnas ir fizikos kursas, dėstytas šeštoje ir septintoje klasėse. 

Mokant tiek senąsias (graikų, lotynų), tiek prancūzų, vokiečių kalbas, dės-
tomoji kalba buvo rusų. Mokiniai iš tų kalbų darydavo vertimus į rusų kalbą. 
Daug dėmesio buvo skiriama pastarajai, jos gramatikai ir literatūrai, istorijai, 
poezijos teorijai. Logikos kursas irgi buvo siejamas su rusų kalba.

Geografijos kursas apėmė fizinę ir ekonominę Rusijos imperijos ir kitų pa-
saulio šalių geografiją, tačiau nebuvo jokio klausimo, susijusio su gyvenamuoju 
kraštu. Nedėstyta nei geografinė Šiaurės vakarų krašto, nei, savaime aišku, Vil-
niaus gubernijos apžvalga. 

Mokyta ir vadinamosios matematinės geografijos. Iš tikrųjų tai buvo astro-
nomijos pagrindai. 

4.  Aleksandravičius, op. cit.,  
p. 39. 



96

Mokyta senovės ir visuotinės viduramžių istorijos. Ypač plati Rusijos istorija, 
aptarti kiekvieno caro valdymo ypatumai. Tarp šio kurso klausimų nėra nė vieno, 
susijusio su Lenkija ar Lietuva. Dailyraščiui ir piešimui klausimų nebuvo5. 

V. Merkys rašo, kad nuo 1834 m. gimnazijoje „imta sustiprintai mokyti tų 
dalykų, kurie turėjo ugdyti integracinę imperijos valdymo orientaciją, būtent 
rusų kalbos ir literatūros, istorijos bei statistikos ir, žinoma, stačiatikių tikybos“6. 

1836 m. pavasarį paskirtas stačiatikių tikybos mokytojas Floras Dučinskis, 
kuris iki 1840 m. kitų pareigų neturėjo, nors stačiatikių tikybos mokiniams su-
skaičiuoti visada užtekdavo vienos rankos pirštų. Taigi nuo 1836 m. prasidėjo 
intensyvus gimnazijos rusinimas.

1838 m. pradžioje Švietimo ministerija gavo caro pritarimą gimnazijoms 
skirti specialius mokinių prižiūrėtojus už mokyklos ribų, dar vadinamus bede-
liais, kurie turėtų juos stebėti namie, domėtis ateinančiais asmenimis. Prižiūrė-
tojams algas siūlyta mokėti iš gimnazijų turimų rezervų7. 

Žinoma, siūlymą A. Bernhofas noriai palaikė. Vasaros pradžioje jis pra-
nešė suradęs du tinkamus mokiniams prižiūrėti asmenis: Tomą Tamulevičių ir 
Stanislovą Nagrodzkį. Šie sutikę kurį laiką pareigas eiti be atlyginimo. T. Tamu-
levičius, buvęs Kražių mokyklos mokinys, kurį laiką dirbo Raseinių apskrities 
matininku. S. Nagrodzkis buvo baigęs prie Vilniaus universiteto veikusią moky-
tojų seminariją, vėliau privačiai mokydavo muzikos. Siūlomus asmenis priim-
ti mokinių prižiūrėtojais švietimo apygarda leido. Tiktai 1839 m. vasarą jiems 
skirtos algos – po 200 sid. rb per metus kiekvienam8. 

Prižiūrėtojai eidavo pas gimnazistus į jų butus, stengdavosi atvykti įvairiu 
laiku, netikėtai, stebėdavo mokykloje iki prasidedant pamokoms ir po jų.

Švietimo apygardai pateikus, už puikiai vykdomas direktoriaus pareigas 
1839 m. birželio mėnesį švietimo ministras A. Bernhofą patvirtino eiti pareigas9. 

Dar 1838 m. pavasarį mokytojas Bazilijus Ostroumovas kreipėsi į švieti-
mo apygardą ir prašė atleisti jo brolį Piotrą, Kražių mokyklos mokinį, nuo len-
kų kalbos mokymosi. Jis teigė, kad brolis nori geriau išmokti rusų literatūrą, o 
tarnauti tikisi vidinėse Rusijos gubernijose, kur lenkų kalba nereikalinga. Pra-
šymas buvo patenkintas10. Gal šis prašymas buvo prisimintas vėliau, naikinant 
lenkų kalbos kursą.

1839 m. sausio mėnesį caras patvirtino naujus Kražių gimnazijos etatus, 
kurie nustatė mokytojų skaičių ir jų algų dydį. Įvestas inspektoriaus etatas; juo 
galėjo dirbti vyresnysis mokytojas ir gauti 150 sid. rb per metus. Numatyti sep-
tyni vyresnieji ir trys jaunesnieji mokytojai, jų atlyginimai nepasikeitė. Įvestas 
vienodas atlyginimas katalikų ir stačiatikių tikybos dėstytojams – po 250 sid. 
rb per metus. Dar atsirado raštvedžio pareigybė ir minėti du mokinių prižiū-
rėtojų etatai, dėl to 1840 m. birželio 15 (27) d. visose klasėse panaikintas lenkų 

5.  1837 m. Kražių gimnazijos 
mokinių egzaminų klausimai, 
LVIA, f, 567, ap. 2, b. 4053, l. 
7–46, 207–246. 

6.  Merkys, op. cit., p. 112. 

7.  1838 02 21 Švietimo ministro 
raštas Baltarusijos švietimo 
apygardai, LVIA, f. 567, ap. 2, b. 
4188, l. 2. 

8.  Ibid., l. 42–43, 47.

9.  1839 06 22 Švietimo ministro 
pranešimas, Ibid., b. 3955, l. 30. 

10.  1838 04 09 B. Ostroumovo 
prašymas ir Baltarusijos 
švietimo apygardos globėjo 
atsakymas, Ibid., b. 4295, l. 1–2. 
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kalbos dėstymas. A. Bern-
hofui pasiūlius, atsisakyta 
ir graikų kalbos11. Tiesa, jau 
nuo 1839 m. rudens nebebu-
vo graikų kalbos mokytojo. 
Direktoriui nurodžius ir jam 
prižiūrint, per šios kalbos pa-
mokas mokiniai turėdavo skaityti rusų rašytojų kūrinius12. 

1840/1841 mokslo metams A. Bernhofo sudarytas savaitinis pamokų skai-
čius parodytas 22 lentelėje13. 

22 lentelė. Savaitinis pamokų skaičius Kražių gimnazijoje 1840/1841 mokslo metais

Dalykai
Pamokų skaičius klasėse

Iš viso
Ia Ib IIa IIb III IV V VI VII

Tikyba 2 2 2 2 2 2 2 2 1 17
Rusų lit. ir logika 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
Lotynų k. 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
Vokiečių k. 2 2 2 2 2 2 2 2 2 18
Prancūzų k. 2 2 2 2 2 2 2 2 2 18
Matematika 4 4 4 4 4 4 3 3 2 32
Geografija, statistika 2 2 2 2 2 1 1 2 14
Istorija 2 2 3 3 3 13
Fizika 2 2  4
Dailyraštis 2 2 2 2 1  9
Braižyba, piešimas 2 2 2 2 1 1 1 11

11.  Merkys, op. cit., p. 112. 

12.  1839/1840 mokslo metų 
pranešimai apie Kražių 

gimnazijoje praleistas pamokas, 
Ibid., b. 4395, l. 36 ir kt. 

13.  Iš 1841 m. žinių apie Kražių 
gimnaziją, Ibid., b. 3998, l. 61. 

17 il. Sumokėto už mokslą 
antrame 1841 m. pusmetyje 
mokesčio gimnazijos kvitas. 
In:  LVIA, f. 567, ap. 2, b. 5201

18 il. Gimnazijos blanko 
spaudas tarnybiniam 
susirašinėjimui. In: LVIA, f. 567 
1840 m. bylose

17.

18.
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Matyti, kad ir toliau daugiausia pamokų skirta rusų kalbai ir literatūrai. 
Taip pat žymiai padaugėjo ir lotynų kalbos pamokų. 

1840 m. pabaigos etatiniai darbuotojai ir jų atlyginimai parodyti 23 len-
telėje14. 

23 lentelė. Kražių gimnazijos etatiniai darbuotojai 1840 m. pabaigoje

Pareigos/dalykai Vardas, pavardė Metinė alga, sid. rb

Direktorius Antanas Bernhofas 800

Inspektorius, rusų k. ir lit. vyr. mokyt. Sergejus Vasiljevas 550

Stačiatikių tikybos dėstyt. Floras Dučinskis 250

Katalikų tikybos dėstyt. Kun. Jurgis Girštautas 250

Rusų k. vyr. mokyt. Aleksandras Fiodorovskis 400

Lotynų k. vyr. mokyt. Bazilijus Ostroumovas 400

Lotynų k. vyr. mokyt. Juozapas Narkevičius 400

Matematikos ir fizikos vyr. mokyt. Stefanas Krasnoumovas 400

E. matematikos vyr. mokyt. p. Vincentas Voinilovičius 300

Istorijos ir statistikos vyr. mokyt. Teodoras Hartcas 400

Vokiečių k. jaunesn. mokyt. Feliksas Maruševskis 300

E. prancūzų k. jaunesn. mokyt. p. Florentinas Alenas 300

Dailyraščio ir piešimo mokyt. Adolfas Revkevičius 240

Parengiamosios klasės mokyt. Mykolas Beinaravičius 150

Mokinių prižiūrėtojas Stanislovas Nagrodzkis 200

Mokinių prižiūrėtojas Tomas Tamulevičius 200

Raštvedys (sekretorius) Julijonas Žilevičius 150

Gydytojas Juozapas Semaška Be algos

Gydytojas iš valdžios algos negaudavo – gimnazija mokėdavo iš mokesčių, 
surinktų iš mokinių. Daugeliui mokytojų Žemaitija buvo svetimas kraštas, tik 
J.  Girštautas buvo kilęs iš etninės Lietuvos. Dauguma vyresniųjų mokytojų  – 
atvykėliai iš grynai rusiškų gubernijų. Jų nedomino nei Lietuva, nei Žemaitija, 
nei vietinių žmonių kalba, papročiai, reikėjo tik vykdyti rusinimo misiją.

14.  1841 01 10 Kražių 
gimnazijos ataskaita, Ibid.,  
b. 4708, l. 301–306. 



99

Fizinės mokinių bausmės

Apie jas jau minėta. Čia aprašomos fizinės bausmės iš valdinio susirašinėjimo 
yra painios ir vargu ar objektyvios, nes siekia pateisinti vadovo ir mokytojų, 
egzekucijų vykdytojų, veiksmus. Tikri represijų mastai aiškėja iš M. Brenšteino 
turėtos Kražių gimnazijos kronikos, apie tą laikotarpį rašytos M. Valančiaus. 

Mokyklą sukrėtė 1837  m. pavasario pradžios įvykiai. 1837  m. vasario 
14  (26) d. A. Chitrovas pastebėjo antroką Martyną Katerlą, mėtantį sniego 
gniūžtes. Taip žaisti mokiniams buvo draudžiama. Mokytojas, jį pasišaukęs į 
savo butą, skėlė keletą antausių, paskui išplakė rykšte. Įvairiuose pranešimuose 
nurodytos skirtingos M. Katerlos mušimo aplinkybės.

Praėjus keturioms dienoms, direktoriui leidus, gimnazistai žaidė kieme. Į 
jų pulką įsimaišė apsvaigęs klebonijos bernas ir pradėjo mėtytis sniegu. Vaikai 
jam atsakė tuo pačiu. Šis įpykęs paleido į darbą kumščius, o „priešai“, nelikda-
mi skolingi, jį ėmė kulti. Pačiame įkarštyje atbėgo A. Bernhofas ir ėmė gaudyti 
mokinius. Atsivedė į kambarį, pasikvietė į pagalbą mokytojus A. Chitrovą ir 
S. Kasnoumovą, taip pat tris pagalbinius gimnazijos darbininkus ir pradėjo eg-
zekuciją. Tą vakarą buvo nuplakta šešiasdešimt moksleivių.

Ankstų kitos dienos rytą A. Bernhofas su A. Chitrovu ir trimis darbinin-
kais vaikščiojo po gimnazistų butus ir nuplakė dar šimtą dvidešimt. Per tokią 
egzekuciją neapsieita ir be rimtesnių pasekmių, nes dalis vyresniųjų nesidavė 
geruoju, tad ketvirtokui Ignotui Chronstovskiui buvo suplėšytas munduras, 
septintokui Edvardui Straševičiui sužeista krūtinė, tekėjo kraujas, o S. Krasnou-
movui spyrus į šoną, atsirado guzas.

Toks naujo direktoriaus išpuolis sujaudino ir įpykdė mokinius. Dvylika 
septintokų atėjo pas jį ir pareikalavo pažymėjimų  – jie palieka mokyklą. Jais 
pasekė ir šeštokai.

Sunerimęs dėl tokios manifestacijos, galinčios pakenkti ir jo karjerai, A. 
Bernhofas ėmė grasinti juos ištremti į Sibirą kaip „maištininkus“. Pasikvietęs 
policininką, įkalbinėjo ketinimo atsisakyti. Pagaliau, pasitelkus mokytojus len-
kus, moksleivius pavyko išlaikyti.

Toks įvykis negalėjo neiškilti viešumon. Netrukus iš įvairių vietų į Kra-
žius pradėjo važiuoti tėvai atsiimti savo vaikų arba pranešti, kad jie lieka tik iki 
mokslo metų pabaigos. Atvažiavusi E. Straševičiaus motina sūnų irgi atsiėmė. 
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Apskritai, iki 1836/1837 mokslo metų pabaigos gimnaziją paliko devyniasde-
šimt septyni mokiniai1. 

Balandžio mėnesio pabaigoje iš Raseinių atvyko A. Chitrovo sumušto M. 
Katerlos tėvas, atsargos pulkininkas. Girdint A. Chitrovui, A. Bernhofui jis pa-
reiškė, kad dėl sūnaus sumušimo skųsis vyresnybei, ir išvažiavo. Sunerimęs A. 
Bernhofas Vilniaus generalgubernatoriui išsiuntė pranešimą esą atvykęs atsar-
gos pulkininkas Jeronimas Katerla grubiai elgėsi ir kalbėjo taip garsiai, kad iš iš-
gąsčio susirgusi direktoriaus žmona. N. Dolgorukovas atsargos pulkininką pik-
tai išbaręs. Į Kražius tirti įvykių, susijusių su mokinių mušimu, atvyko Vilniaus 
gimnazijos inspektorius A. Gravertas ir pulkininkas Žilinskis. Kokie šio tyrimo 
rezultatai, Kražių gimnazijos kronikos autorius nežinojo2. Norisi pasakyti au-
toriui ačiū, nes iš išlikusių valdžios dokumentų sunku suprasti, kas tada įvyko.

Metinėje A. Bernhofo 1837 kalendorinių metų ataskaitoje apie mokinių 
plakimą nėra nė žodžio. Reikalas tas, kad šis reiškinys valdžiai nebuvo jokia 
naujiena. Mokymo įstaigų statuto 205 paragrafas leido taikyti fizines bausmes, 
tačiau tik žemesnėse (pirmose–trečiose) klasėse ir tik pritarus pedagogų tary-
bai. Matyt, dėl gimnazistų mušimo mėginta nutylėti, o dėl pirmokų–trečiokų 
egzekucijų direktorius siekė pasirodyti esąs visiškai teisus. 

1837 m. vasario 1 (13) d. mokytojų tarybos posėdžio protokole remiamasi 
žodiniu švietimo apygardos globėjo nurodymu, kad, siekiant mokinius apsau-
goti nuo galimų nusikaltimų, reikia taikyti griežtas priemones, tad dėl kiekvieno 
mokinio baudimo rykštėmis šaukti posėdį esą netikslinga. Nutarta mokinius 
suskirstyti į patikimus ir nepatikimus. Tiktai norint įkirsti rykščių patikimam 
mokiniui reikia tarybos pritarimo. Kiti moksleiviai fizinėmis bausmėmis gali 
būti baudžiami einančio inspektoriaus pareigas nuožiūra. 

Čia pat pridedamas ir keturiasdešimt penkių „nepatikimų“ mokinių sąra-
šas, kuriuos, kada nori, gali plakti A. Bernhofo talkininkas, einantis inspektoriaus 
pareigas. Tame sąraše buvo ir M. Katerla. Nutarimą pasirašė A. Bernhofas ir vy-
resnieji mokytojai S. Vasiljevas, S. Krasnoumovas, A. Chitrovas, M. Paulavičius, 
I. Kosovičius ir A. Fiodorovskis3. Aišku, nutarimas, pasirašytas penkių rusų ir tik 
vieno lenko, priimtas pateisinti A. Chitrovo ir A. Bernhofo veiksmams.

Konkrečiai dėl M. Katerlos sumušimo atsirado kitas tarybos nutarimas. 
Jame rašoma, kad A. Bernhofas iš anksto sužinojęs apie J. Katerlos ketinimus 
skųsti valdžiai A. Chitrovą dėl jo sūnaus plūdimo ir mušimo per veidą. Atsargos 
pulkininkas, atvykęs į Kražius, atmetė A. Bernhofo įtikinėjimus, kad nusikaltu-
siam M. Katerlai mokytojas tiktai įkirtęs rykščių. Neva dalyvavęs mokinio eg-
zekucijoje I. Kosovičius tvirtino, kad buvę suduota ne daugiau kaip šeši kirčiai. 
A. Chitrovas pareikalavo papildomų jo poelgio tyrimų, ir apie tai nutarta pra-
nešti švietimo apygardai4. 

1.  1838 01 14 A. Bernhofo 
ataskaita, Ibid., b. 4164, l. 107; 
M. Brenšteino išrašai iš Kražių 
gimnazijos kronikos, BN AB, 
sign. IV. 10672, l. 168–170. 

2.  Ibid. 

3.  1837 02 01 Kražių gimnazijos 
mokytojų tarybos posėdžio 
protokolo nuorašas, LVIA,  
f. 567, ap. 2, b. 4005, l. 56. 

4.  Ibid, l. 55. 
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Tirti skundų dėl neteisėto mokinių mušimo atsiųstas inspektorius A. Gra-
vertas. 1837 m. gegužės 13 (25) d. jis atvyko į Raseinius ir tarėsi su kariniu vir-
šininku Žilinskiu, kitais valdininkais, o paskui atvažiavo į Kražius. Raseinių val-
dininkai teigė, kad A. Chitrovas yra ūmaus būdo ir nemoka elgtis su mokiniais. 
Nors šis tyrimas gana tendencingas, tačiau jame yra nemažai žinių apie mokinių 
padėtį, jų santykius su mokytojais ir kt.

Pavyzdžiui, pranešime dėl Vladislovo Šiukštos mušimo rašoma, kad jis bu-
vęs sugadintas, blogai elgdavęsis. A. Chitrovas aiškino 1836 m. birželio 5 (17) d. 
sutikęs A. Šiukštą gatvėje neleistinu laiku. Paklausęs kur einąs, o šis atsakęs – šiaip 
sau. Mokytojas turėta lazda jam užkirtęs kelią ir privertęs grįžti į gyvenamąjį butą. 
Plūdęsis ne mokytojas, bet mokinys. Kambario, kuriame V. Šiukšta gyveno, vyres-
nysis teigė per vakarienę išgirdęs triukšmą. Išėjęs į priemenę, pamatęs A. Šiukštą, 
už apykaklės laikomą A. Chitrovo. V. Šiukštą apšaukęs mužiku ir maištininku, 
jam kelis kartus trenkęs lazda per nugarą. Moksleivis paklausęs, kodėl mane taip 
vadini. Tada A. Chitrovas paskyręs įkirsti rykščių ir, nieko nelaukdamas, trenkęs 
vaikui į veidą. Tą patį patvirtinęs ir kitas to kambario gyventojas. 

M. Beinaravičius teigė, kad, 1834 m. vasarą jam lankantis V. Šiukštos tėvų 
dvare, tėvas prašęs neversti jo sūnaus mokytis nereikalingos rusų kalbos. Da-
roma išvada – V. Šiukšta elgėsi blogai, todėl iš gimnazijos pašalintas  pagrįstai5. 

J. Chlopickis savo skunde rašė, jog pats A. Bernhofas blogai elgiasi su mo-
kiniais  – Ignotui Žickiui trenkė į veidą. Šiuo reikalu A. Gravertas rašė: „Visi 
mokytojai vienbalsiai parodė, kad p[onas] einantis direktoriaus pareigas su mo-
kiniais elgiasi visai romiai ir mandagiai. Kūno bausmių paskyrimo atvejais pa-
prastai visuomet naudoja rykštes. Šios bausmės visada vykdomos jam dalyvau-
jant“. Nubaustieji gaunantys 5–10 kirčių. O buvęs gimnazijos vedėjas I. Daujotas 
bausdavęs bizūnu arba diržu6. Visi kalbinti Kražių miestelio gyventojai ir „geros 
valios“ dvarininkai A. Bernhofu patenkinti. J. Chlopickis turįs polinkį rašinėti 
skundus. Jis turįs net kelias bylas, kaltinamas prisidėjęs prie 1831 m. sukilimo, 
bendravęs su Kražių parapijos viršininku. 

Neva tėvo pakurstytas, H. Chlopickis įkalbinėjęs septintokus nepaklusti 
vyresnybei ir palikti Kražių mokyklą, parašęs kelis laiškus mokinių tėvams atva-
žiuoti gelbėti savo vaikų. 

1836 m. lapkričio mėnesį sergant klasės vyresniajam (seniūnui), H. Chlo-
pickis po paskutinės pamokos paėmęs klasės žurnalą pažymėti nebuvusiems 
pamokoje. Vėliau žurnale rasta praleistų pamokų taisymų. Kaltinamas H. Chlo-
pickis teigė nieko netaisęs. Iškviesto tėvo nuomone, sūnaus kaltė nesanti įrodyta, 
tam reikia tirti papildomai. Vis dėlto H. Chlopickis iš gimnazijos pašalinamas.

Trenkęs I. Žickiui į veidą, matant daugybei liudininkų, A. Bernhofas su-
prato, kad tai neigti beprasmiška. Savotiškai įdomios jo paaiškintos tokio elgesio 

5.  1837 05 28 inspektoriaus  
A. Graverto pranešimas, Ibid., 

l. 36–37. 

6.  J. Chlopickio skundas, Ibid., 
l. 38. 
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aplinkybės. 1837 m. sausio 7 (19) d. per pamoką ketvirtokai buvę neramūs. Mo-
kytojas M. Paulavičius iškvietė A. Bernhofą. Šis mokinius išbarė, įsakė surašyti 
triukšmavusius ir išėjo. Pasibaigus pamokai, direktorius prisėlino prie pravirų 
klasės durų ir klausėsi, kaip mokytojas I. Žickiui kalbėjo, kad ir jis neramiai 
sėdėjęs, tačiau šį kartą dovanojąs. I. Žickis neva netinkamu tonu ir laikysena 
pasakęs „dėkoju“. Už tokį įžūlumą A. Bernhofas pripuolęs prie mokinio ir visų 
akivaizdoje du kartus trenkęs į veidą. Be to, paskyręs įkirsti rykščių. Po poros 
dienų atvykusi I. Žičkio motina sūnaus kaltę supratusi. A. Gravertui ji pareišku-
si A. Bernhofui pretenzijų neturinti. Taip daroma išvada, jog ir šis J. Chlopickio 
skundo teiginys yra nepagrįstas7. I. Žičkio mamą galima suprasti: tuomet trys 
jos sūnūs mokėsi Kražių gimnazijoje. Tačiau kaip suprasti A. Gravertą, net ne-
užsiminusį, kad toks A. Bernhofo elgesys yra mažiausiai peiktinas?

Nebuvo galima nutylėti ir minėto Kražius sukrėtusio fakto, tačiau viskas 
pateikiama taip, kaip aiškino pats A. Bernhofas. 1836 m. vasario 18 (kovo 2) 
d. direktorius pro langą pamatęs kelis mokinius, kieme besimėtančius sniego 
gniūžtėmis, ir, išskubėjęs į kiemą, Kražantės pusėje išgirdęs rėkavimus, tad nu-
bėgęs į tą pusę. Pamatęs daugybę moksleivių, kurie, pastebėję direktorių, dūmė 
įvairiomis kryptimis kiek kojos neša, ir jų nė vieno neliko. A. Bernhofas teigė 
daugelį mokinių įsiminęs. Prie A. Bernhofo priėjo sukruvintu veidu klebonijos 
tarnas Gailius ir pareiškė, kad mokiniai jį sumušė. Grįžęs į gimnaziją, jis pasi-
kvietė A. Chitrovą ir A. Krasnoumovą ir trise išėjo tirti įvykio. Jie ėjo per butus 
ir tardė. Vaizdas susidarė panašus į aprašytą anksčiau. Matyt, tada mokiniai ir 
buvo mušami, kaip minėta M. Brenšteino turėtame šaltinyje.

Daugybei vaikų žaidžiant ant Kražantės ledo, pro šalį einantis Gailius 
pradėjo mėtytis sniegu. Mokinių iš visų pusių apmėtytas sniego gniūžtėmis, jis 
įpyko ir čiupo pagalį. Mokiniai jį sulaikė ir ėmė mušti. Kai tarnas sumušimo 
aplinkybes aiškino Kražių vikarui, kartu dalyvavęs ir M. Valančius patvirtino: 
jis buvo girtas. 

Teigiama, kad, išsiaiškinęs muštynių priežastį, A. Bernhofas įsakė nubausti 
rykštėmis penkiolika gimnazistų, tarp jų ir septintoką E. Straševičių. Primena-
ma, kad jis buvo baustas rykštėmis dar 1834 m., kai, pamatęs ant mokyklos sie-
nos nederamą užrašą, sukvietęs kitus mokinius, ir visi tuo mėgavęsi. Tik vienam 
Jonui Ulinskiui paskyręs dvidešimt kirčių, visiems kitiems – ne daugiau kaip po 
dešimt. Trečiokas Justinas Zelenavičius net dvi dienas slapstėsi. Kai per kamba-
rio vyresnįjį buvo įspėtas, kad bausmės neišvengs, pats atėjo pas direktorių. Dėl 
E. Straševičiaus rašoma: 

Nors einantis direktoriaus pareigas ir mokytojas Chitrovas ėmėsi priemonių, kad 
VII klasės mokiniui E. Straševičiui įvykdyta bausmė liktų paslaptyje, ir nors jie patarė 
jam negrįžti į klasę, kol nenusiramins, bet šis padarė priešingai ir ašaromis atkreipė į 

7.  Ibid., l. 41. 
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save 10 mokinių dėmesį. Sužinoję iš jo apie įvykį ir pasiėmę jį kartu, 10 mokinių atėjo 
pas p[oną] Bernhofą ir, laikydami save nuskriaustais draugo asmenyje, pareiškė norą 
palikti gimnaziją ir todėl prašė išduoti pažymėjimus [...] Pažymėjimus apie išeitą moks-
lo kursą direktorius atsisakė duoti.

Teigiama, kad mokytojas I. Kosovičius išaiškinęs septintokams jų poelgio 
nepadorumą, ir šie dar tą pačią dieną grįžę į klasę. Vėliau trys mokiniai dėl 
tos pačios priežasties dar kartą prašė duoti pažymėjimus apie išeitą gimnazijos 
kursą, tačiau, tarpininkaujant teismo tarėjui Sirtautui, sutikę likti8. Matyti, kad 
išplaktų mokinių skaičių A. Bernhofas sumažino daugiau negu dešimteriopai.

Iš A. Graverto pranešimo galima sužinoti, kad ir mokinių tarpusavio san-
tykiai ne visuomet būdavo draugiški. Mokinių gyvenamojo kambario vyresny-
sis Juozapas Benediktavičius aiškino, kad 1837 m. vasario 14 (26) d. pas sergantį 
jų kambario draugą atėjo gydytojas, kuriam Martynas Katerla ir Aleksandras 
Bobianskis parodę kažkokį grubumą. J. Benediktavičius norėjęs kambario drau-
gus nubausti – pastatyti į kampą. Šie nepakluso. Vyresnysis juos apskundė A. 
Chitrovui. Pastarasis abiem atseikėjo po aštuonis kirčius rykščių. Išplaktas M. 
Katerla šyptelėjo, už tai A. Chitrovas trenkė į veidą. Tai patvirtino ir A. Bobians-
kis. A. Chitrovas gynėsi taip nemušęs. Nubaudimo iniciatorius irgi teigė smūgio 
M. Katerlai į veidą nematęs.

Apklausiamas Raseinių karinio viršininko, J. Katerla teigė esąs nepaten-
kintas tik A. Chitrovu, mušusiu jo sūnų per veidą, o A. Bernhofui jokių priekaiš-
tų neturįs. Tačiau liko pastarojo skundas apie jo bute sukeltą triukšmą, dėl to iš 
išgąsčio neva susirgusi A. Bernhofo žmona. Atsargos karininkas tokį kaltinimą 
kategoriškai neigė. Siekdamas didesnio poveikio, A. Bernhofas dėl žmonos ligos 
buvo pasikvietęs ir gydytoją Juozapą Semašką, kuris išrašęs vaistų. Šį faktą gy-
dytojas vėliau paliudijo A. Gravertui, tačiau A. Bernhofas pareiškė, jog skundą 
gali atsiimti, jei J. Katerla neturės jokių pretenzijų dėl sūnaus mušimo. Taip ir 
buvo sutarta9. 

Nors tiriant stengtasi pateisinti visus A. Chitrovo veiksmus, tačiau dar ty-
rimo pradžioje jis parašė prašymą jį iškelti kitur dėl „vietinių dvarininkų nepa-
lankumo“. 

Taip tyrimas ir baigėsi. Mokiniai ir toliau net už direktoriui ar mokytojui 
nepatikusį šyptelėjimą galėjo būti talžomi per veidą ar baudžiami kitaip. Tokiu 
tyrimu parodyta, kad, siekiantys nors šiokio tokio teisingumo, mokinių tėvai 
patys galėdavo likti kaltinamaisiais, prigalvojus nebūtų dalykų.

Siekdamas užgniaužti mokinių skundus dėl mokytojų teroro, 1837 m. bir-
želio 2 (14) d. gimnazijos aikštėje apie 16 val. iš karietos išlipo N. Dolgorukovas. 
Jį pasitiko A. Bernhofas ir laisvi nuo pamokų mokytojai. Direktorius raportavo 
apie mokyklos būklę ir pakvietė generalgubernatorių į jam paruoštą kambarį. 

8.  Ibid., l. 42–45. 

9.  Ibid., l. 51. 
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Jis aiškinosi konflikto su atsargos pulkininku aplinkybes. Šiuo reikalu N. Dolgo-
rukovas nurodė kariškiui Žilinskiui pasiūlyti J. Katerlai dar kartą atvykti į Kra-
žius ir reikalą dėl jo sūnaus baigti susitaikymu. Kalbėta ir apie daugiau panašių 
skundų ir kaip nuraminti kitus, ieškančius teisingumo. 

Paskui N. Dolgorukovas lankėsi klasėse. Čia jį rusiškai sveikino iš anksto 
paruošti mokiniai. Pats generalgubernatorius šį kartą neegzaminavo, tiktai įpa-
reigojo A. Chitrovą trečioje klasėje paklausinėti iš Rusijos istorijos. Pareigūnui 
išėjus iš antros klasės, koridoriuje moksleivių muzikantų orkestras užgrojo Ru-
sijos himną „Dieve, sergėk carą“. N. Dolgorukovas pareiškė A. Bernhofui norįs, 
kad ateityje mokiniai jo lauktų ne klasėse, bet gimnazijos aikštėje. 

Kražiuose pabuvęs keturias valandas, išvykdamas generalgubernatorius 
pareiškė kitą dieną atleidžiąs mokinius nuo pamokų. Matyt, tokia malone siekta 
sumažinti tarp gimnazistų tvyrančią įtampą10. 

Mokiniai buvo mušami ir vėliau, tiktai supratę, kad skųstis beprasmiška, 
nuoskaudas dažniausiai nutylėdavo. Skirdamas mokinį išplakti, A. Bernhofas 
kartais leisdavo pasirinkti – fizinė bausmė arba šalinimas iš gimnazijos. 

10.  1837 06 06 A. Bernhofo 
pranešimas Baltarusijos 
švietimo apygardos globėjui, 
Ibid., b. 4057, l. 12–14. 
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Katalikų tikybos dėstymas.  
Kun. Motiejus Valančius Kražiuose

Vysk. M. Valančiaus gyvenimas ir veikla istorikų, ypač V. Merkio, yra ištyrinėta 
išsamiai. Autorius rašo ir apie ganytojo gyvenimą Kražiuose1. Kadangi būsimasis 
vyskupas buvo vienas iš nedaugelio šviesulių niūrioje rusinamos gimnazijos pa-
dangėje, apžvelgsime ir jo darbą šiuose buvusios jėzuitų kolegijos mūruose. Ta-
čiau pirmiausia keli žodžiai pasakytini ir apie ankstesnius gimnazijos kapelionus.

Tikybos dėstymas, kai dauguma arba visi mokytojai buvo dvasininkai, ne-
aptariamas. Mokyklai tapus pasaulietine, 1817 m. jos kapelionu ir tikybos dės-
tytoju paskiriamas teologijos kandidatas kun. Juozapas Boblevskis. Jis buvo sil-
pnos sveikatos2. Gal todėl 1819 m. rugpjūčio mėnesį J. Boblevskis pakeičiamas 
teologijos magistru kun. Felicijonu Alkimavičiumi. 

Pastarojo santykiai su I. Daujotu nebuvo visai geri. 1824 m. pradžioje Vil-
niaus gubernijos mokyklų direktoriui I. Daujotas rašė, kad anksčiau gaudavęs 
raštu per metus gimnazijos kapeliono pasakytus pamokslus ir juos siųsdavęs 
direkcijai. Jau 1823 m. vasarą pranešęs, kad nuo tų metų nebegauna mokiniams 
sakomų pamokslų tekstų. Šiais mokslo metais girdėjęs F. Alkimavičiaus pasa-
kytus keturis pamokslus. Juose, be kitko, kalbėta ir apie mokinių paklusnumą 
valdžiai, kuri einanti iš Dievo. Daugiau pamokslų tikybos mokytojas nebesakąs 
net per privalomas šventes. Kunigas tai motyvavęs užimtumu, nes, pagal naują 
nurodymą, be tikybos trims klasėms, turįs dėstyti Bažnyčios istoriją3. 

Jau 1824 m. vasarą tam pat direktoriui I. Daujotas skundėsi, kad iš per tą 
pusmetį mokiniams pasakytų penkiolikos pamokslų F. Alkimavičius jam nepa-
rodęs nė vieno teksto. Teisinosi neturintis laiko pamokslus perrašyti4. 

Apie valdžios požiūrį į katalikų tikybos dėstymą A. Janulaitis rašė: 

Žiūrint dorinio auklėjimo, tai vyriausybė tarė, jog auklėjimo pamatan reikia dėti 
tik tikybą. […] Šitai, jų nuomone, geriausiai apsaugos visuomenę nuo perversmų. […] 
Visokia krikščionių tikyba, net katalikų, apsaugosianti rusų monarchiją nuo visokių vi-
daus pavojų. Dėl to tikybos mokytojas gimnazijoj įgyja didelę reikšmę: jis turi saugoti 
esamą politinę tvarką. Kražiuose kapelionas kun. Alkimavičius turėjo tas reikalingas 
savybes: pasižymėjo uolumu; matyt tai buvo sausas formalistas, su griežtumu reikalavęs 
tikybinių apeigų atlikimo; negalėdamas savo pasiekti skundėsi direktoriui, o su šituo vi-
sur sulaukdavo priešingų vaisių. Tas pačias savybes turėjo gimnazijos direktorius Dau-
jotas ir vienas kitas mokytojas5. 

1.  Merkys, op. cit., p. 102–119. 

2.  1818 m. žinios apie Kražių 
gimnazijos mokytojus, LVIA, f. 

567, ap. 2, b. 747, l. 1. 

3.  1824 02 15 I. Daujoto 
pranešimas Vilniaus gub. 

mokyklų direktoriui, Ibid., b. 
1458, dok. nr. 10. 

4.  1824 07 11 I. Daujoto 
pranešimas Vilniaus gub. 

mokyklų direktoriui, Ibid., dok. 
nr. 46. 

5.  Janulaitis, op. cit., p. 221. 
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Deja, po 1831 m. sukilimo daugumai kunigų caro valdžia teko nusivilti. 
Iš minėtų I. Daujoto pranešimų žinoma, kad F. Alkimavičius turėjo ir savo 

principus, o mokiniams lankyti pamaldas buvo privaloma.
Iš tiesų rusų valdžia katalikų tikybos dėstymui skyrė nemažai dėmesio. 

1825  m. gimnazijoms buvo parengta „Krikščioniškos katalikų religijos tikėji-
mo ir dorovės programa“, kurią kitais metais patvirtino universiteto profesorius 
kun. Andrius Klangevičius. Programa turėjo šias keturias dalis: 1. Įvadas į krikš-
čionybės mokslą; 2. Tikėjimo mokslas; 3. Dorovės mokslas; 4. Apie krikščioniš-
ką gyvenimą. Kiekviena dalis turėjo 9–12 skyrių6. 

Seno leidimo katalikų katekizmai caro valdžios netenkino, todėl jau 
1825  m. Vilniaus universitetui nurodyta parengti katekizmus mokykloms ir 
gimnazijoms. Jų rengimą valdžia ypač kruopščiai kontroliavo, ne kartą reikala-
vo taisyti. Bene pirmiausia išleistas katekizmas apie caro garbinimą Katechyzm 
o czci Cesarza Wszech Rossyy („Katekizmas apie visos Rusijos caro garbinimą“). 
Taip pat buvo išspausdintos lenkiškos maldos už carą.

Pagaliau, viską suderinus, katalikų katekizmai mokykloms ir gimnazi-
joms buvo išspausdinti Vilniuje 1833 ir 1834 m. (Krótki Katechyzm dla młodzi 
Rzymsko-Katolickiego Wyznania uczącej się w naukowych zakładach w Rossyi za 
Naywyższym rozkazem ułożony („Trumpas katekizmas, parengtas Aukščiausia-
jam įsakius, Rusijos mokymo įstaigų Romos katalikų tikėjimo jaunuoliams“), 
Wilno, 1833; Katechyzm wiekszy dla młodzi Rzymsko-Katolickiego Wyznania 
uczącej się w naukowych zakładach w Rossyi („Platesnis katekizmas Rusijos mo-
kymo įstaigų Romos katalikų tikėjimo jaunuoliams“), Wilno, 1834).

1836 m. Vilniaus vyskupijos valdytojas A. Klangevičius, be minėtų kate-
kizmų ir maldų už carą, aprobavo ir dar šešias knygas lenkų kalba tikybai ir 
katalikų Bažnyčios istorijai dėstyti. (Pranešime tų knygų, leistų naudoti per ka-
talikų tikybos pamokas, nurodyti tiktai rusiški pavadinimai. Jų vertimai galbūt 
ne visai tikslūs; pavadinimų originalo kalba nepavyko nustatyti. Originalių jų 
pavadinimų nenurodo ir akademikas Vytautas Merkys). 

Naudoti kitus vadovėlius ar knygas tikybai dėstyti, nors mokytojui jos pa-
sirodytų ir geresnės, buvo uždrausta7. 

Dėl minėtų I. Daujoto skundų ir kitų priežasčių (rodos, ginčijosi su Kražių 
savininku) F. Alkimavičius valdžiai neįtiko, ir 1826 m. balandžio 28 (gegužės 9) d. 
N. Novosilcevas įsakė iš pareigų jį pašalinti. Nuo to laiko iki mokslo metų pabaigos 
kapeliono pareigas ėjo kun. J. Mickevičius, o tikybą dėstė mokytojas V. Hurčinas8. 

1826 m. vasarą kapelionu ir tikybos dėstytoju paskirtas ką tik Vilniaus vy-
riausiąją kunigų seminariją teologijos magistro laipsniu baigęs kun. Juozapas 
Taujenis. Jis buvo silpnos sveikatos ir nuo 1830 m. vasario mėnesio eiti pareigų 
nebegalėjo, tad būti kapelionu pakviestas Kražių parapijos administratorius kun. 

6.  1825 m. parengta katalikų 
tikybos programa mokykloms, 
LVIA, f. 567, ap. 2, b. 889,  
l. 16–17. 

7.  Merkys, op. cit., p. 110–111; 
1836 12 04 Vilniaus vyskupijos 
valdytojo raštas Baltarusijos 
švietimo apygardos globėjui, 
Ibid., b. 3770, l. 18–22. 

8.  1826 12 29 Vilniaus 
universiteto valdybos raštas 
Vilniaus švietimo apygardos 
globėjui, Ibid., b. 1798, l. 80. 
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J. Mickevičius, o jį iškėlus – kun. Antanas Barbševičius. Tikybą laikinai dėstė vo-
kiečių kalbos mokytojas J. Ochmanas – jis anksčiau rengėsi būti kunigas9. 

1830 m. gegužės 2 (14) d. tikybos dėstytoju paskirtas teologijos magistras 
kun. J. Jamontas. Paaiškėjo, kad kapelionui darbo Kražiuose per akis. Buvo pa-
siūlyta mokinių išpažintims klausyti iš Kolainių karmelitų vienuolyno kviesti du 
kunigus ir jiems atlyginti iš gimnazijos ūkio išlaidoms skirtų lėšų. I. Daujotas 
siūlė skirti du tikybos dėstytojus – apskrities mokyklai ir gimnazijai10. Abiem 
šiems siūlymams pritarta nebuvo.

Jau minėta, kad dėl mokytojų prisaikdinimo 1831 m. sukilėlių vadovybei 
1833 m. iš pareigų pašalintas J. Jamontas. Vietoj jo laikinai dėstyti paskirtas kun. 
A. Jamontas. 

1833 m. lapkričio mėnesį švietimo apygardos globėjas kreipėsi į Žemai-
čių vyskupą, kad į laisvą Kražių gimnazijos tikybos mokytojo vietą šis pasiūly-
tų „vertą ir patikimų pažiūrų dvasininką“11. Vysk. Juozapas Arnulfas Giedrai-
tis pasiūlė Mozyriaus apskrities mokykloje tokias pat pareigas einantį kun. 
M. Valančių12. 

Gavęs tokį siūlymą, globėjas pasiteiravo Minsko gubernatorių, ar M. Valan-
čius nebuvo prisidėjęs prie 1831 m. sukilimo. Be to, apie jo tikybos dėstymą toje 
mokykloje ir apskritai kokia nuomonė apie šį kunigą, jis paklausė Minsko guber-
nijos mokyklų direktorių13. Atsakyme direktorius Gerasimas Kutnevičius rašė: 

Nors, vasario pradžioje apžvelgdamas minėtą mokyklą, negalėjau nematyti, kad 
kunigo Valančiaus dėstomų tikėjimo, šventos istorijos ir dorovės rezultatai ne tokie, 
kokių reikėtų tikėtis, tačiau mokyklos vedėjas ir vietoje, ir neseniai važiuodamas per 
Minską, pakankamai gyrė ir jo gabumus, ir pastangas vykdant pareigas, ir jo dorovę. Su 
tokia nuomone sutinku ir aš14. 

Savo ruožtu Minsko gubernatorius pranešė, kad iš surinktų žinių apie M. 
Valančių nei pilietine, nei politine prasmėmis nieko blogo pasakyti negalima. 
Jis patikimas, 1831 m. sukilime nedalyvavo. Pagaliau po trijų mėnesių švietimo 
apygardos globėjas Žemaičių vyskupui pranešė, kad jį skirti Kražių gimnazijos 
tikybos dėstytoju kliūčių neatsirado15. 

1834 m. liepos 16 (28) d. M. Valančius jau buvo Minske. Jis kreipėsi į gu-
bernijos mokyklų direkciją kelionpinigių dviem arkliais vykti į Kražius. Dėl ne-
sutvarkytų formalumų pinigų negavo – į Žemaitiją išvyko savo lėšomis16. 

M. Valančius atvyko pačiame dėstomosios rusų kalbos įvedimo šurmulyje. 
Buvusioje kolegijoje gimnazijos vadovas jam paskyrė butą. Katalikų tikybą ir 
Bažnyčios istoriją leista dėstyti lenkiškai, pagaliau tokiam kursui vadovėlių rusų 
kalba ir nebuvo. Kaip parodyta 21 lentelėje, 1834/1835 mokslo metus kunigas 
pradėjo turėdamas vienuolika pamokų per savaitę, o 1837 m. pradžioje įsteigus 
dvi pirmąsias paralelines klases, prisidėjo dar dvi. 

9.  1830 02 14 I. Daujoto 
raštas Vilniaus gub. mokyklų 

direktoriui, Ibid., b. 2714,  
l. 12, 14. 

10.  1830 09 20 I. Daujoto 
raštas Vilniaus gub. mokyklų 

direktoriui, Ibid., l. 56. 

11.  1833 11 12 Baltarusijos 
švietimo apygardos globėjo 

raštas Žemaičių vyskupui, Ibid. 
b. 2623, l. 149. 

12.  1834 02 26 Žemaičių vysk. 
raštas Baltrusijos švietimo 

apygardos globėjui, Ibid., l. 173. 

13.  Ibid., l. 176–177. 

14.  1834 04 07 Minsko gub. 
mokyklų direktoriaus raštas 

Baltarusijos švietimo apygardos 
globėjui, Ibid., l. 184. 

15.  Ibid., l. 188–189. 

16.  Merkys, op. cit., p. 102. 
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Būdamas gimnazijos kapelionas, sekmadieniais ir kitų švenčių dienomis 
gimnazijos koplyčioje aukodavo mišias. Neretai per šventes mokiniai eidavo 
melstis į parapinę bažnyčią. Anksčiau 7 val. ryto pamaldos būdavo kasdien. Jau 
1826–1829 m. įvairios mokyklos, remdamosi tuo, kad per pamaldas šalta, prašė 
lapkričio–kovo mėnesiais leisti mokiniams į pamaldas eiti ne kasdien, bet tiktai 
švenčių dienomis. Universitetas tokius leidimus duodavo17. Kada panaikintos 
kasdienės pamaldos Kražių mokiniams, žinių nepasitaikė aptikti. Galima ma-
nyti, kad tai įvyko netrukus po 1831 m. sukilimo. 

Moksleiviai privalėjo bent keturis kartus per metus eiti išpažinties ir priim-
ti komuniją. Kapelionas jiems rengdavo trijų dienų rekolekcijas.

Anksčiau metinė katalikų tikybos mokytojo alga buvo 300, o nuo 1834 m. – 
tik 150 sid. rb. Tai buvo aiški katalikų tikybos dėstytojo diskriminacija, nes sta-
čiatikių tikybą dėstęs F. Dučinskis, turėjęs vos tris mokinius, gaudavo 350 sid. 
rb metinę algą. Vyresniojo mokytojo alga buvo 400, o jaunesniojo – 300 sid. rb 
per metus. M. Valančiaus alga buvo mažiausia. Tiesa, tiek pat gaudavo ir paren-
giamosios klasės mokytojas. Paties M. Valančiaus žodžiais, nors „pasmerktas 
alkanam vargui“, jis stengėsi laikytis „gimtojo krašto“18. 

Be tiesioginių kapeliono pareigų, I. Daujotas M. Valančių dar paskyrė bi-
bliotekininku, taip pat mineralogijos ir fizikos kabineto vedėju. Be to, jis buvo 
nepaprastasis benediktinių vienuolyno kapelionas ir parapijos bažnyčios Di-
džiosios šv. rožinio brolijos vadovas19. 

1836  m. pradžioje išsiųstoje ataskaitoje I. Daujotas dėl naujo kapeliono 
nuomonės nepareiškė ir jo nepaminėjo tarp „vertų dėmesio“ Kražių mokyto-
jų20. Pagaliau pačiam I. Daujotui vadovauti Kražių mokyklai bebuvo likęs ne 
ką daugiau negu pusmetis. 1836 m. spalio 25 (lapkričio 6) d. Kražių gimnazijos 
vadovo pareigoms M. Valančius prisaikdino A. Bernhofą21. 

1836 m. pabaigoje A. Bernhofas nežinojo, kaip kontroliuoti M. Valančiaus 
pamokas, nes katalikų tikybos dėstymas valdžios nebuvo aiškiai reglamentuo-
tas, tiktai nurodyti vadovėliai22. Jau pirmoje A. Bernhofo ataskaitoje rašoma: 
„istoriniai gimnazijos užrašai iki 1831 metų parengti ėjusio direktoriaus parei-
gas I. Daujoto. Juos tęsti iki 1837 metų ir toliau apsiėmė Romos katalikų tikybos 
mokytojas Valančius“23. 

Toje pat ataskaitoje nurodoma, kad kunigas rengia istorinį statistinį Že-
maitijos aprašymą. Tam patvirtinti pridedamas paties raštiškas M. Valančiaus 
pranešimas. Be to, A. Bernhofas jį pagyrė už pedagoginius gabumus, tarnybinį 
pareigingumą ir uolumą – už tai nusipelnąs ypatingo valdžios dėmesio24. 

Tikėtina, kad I. Daujotas savo istorinius užrašus apie Kražių gimnaziją pra-
dėjo atvykęs. Tokius kiekvienų mokslo metų užrašus jis siuntinėdavo Vilniaus 
gubernijos mokyklų direkcijai. Sprendžiant iš rastos 1823/1824 mokslo metų isto-
rijos dalies, ten daug faktų, tačiau stengiamasi pataikauti valdžiai, pavyzdžiui, net 

17.  Susirašinėjimas dėl pamaldų 
mokiniams, LVIA, f. 567, ap. 2, 
b. 2469, l. 1–5. 

18.  Merkys, op. cit., p. 113. 

19.  Susirašinėjimas dėl pamaldų 
mokiniams, LVIA, f. 567, ap. 2, 
b. 2469, l. 103. 

20.  1836 01 05 Kražių 
gimnazijos ataskaita, Ibid., b. 
3735, l. 201. 
21.  A. Bernhofo priesaika, Ibid., 
b. 3955, l. 15–16. 

22.  Ibid. 

23.  1837 01 15 Kražių 
gimnazijos ataskaita, Ibid., b. 
3901, l. 250. 

24.  Ibid., l. 25; Merkys, op. cit., 
p. 117, 1, 255–256. 
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nepaminėta „Juodųjų brolių“ byla, areštuoti mokiniai. Kadangi, rašant apie moky-
tojų permainas, nebuvo galima nutylėti J. Sabaliausko ir V. Paškevičiaus išvežimo, 
tačiau nežinančiam liktų visai neaišku, kodėl šie mokytojai išvežti, kokia jiems 
skirta bausmė ir kt. Užrašus I. Daujotas rašė lenkiškai25. Dėl 1831 m. sukilimo 
atsidūręs keblioje padėtyje, kronikos neberašė, taigi ją tęsė M. Valančius.

Kai 1837 m. vasarą švietimo valdžia pareikalavo dėstomųjų dalykų egza-
minų klausimų, tuoj jų parengti M. Valančius negalėjo, nes mokyklos biblioteka 
dar neturėjo visų naujų aprobuotų katalikų tikybai dėstyti knygų. Klausimai mi-
nėtam kursui buvo išsiųsti vėliau. Jie parengti, griežtai vadovaujantis minėtais 
valdžios ir Vilniaus vyskupo aprobuotais vadovėliais. Apskritai M. Valančiaus 
parengti katalikų tikybos, dorovės ir Bažnyčios istorijos klausimai, palyginti su 
kitų gimnazijų mokytojų, buvo išsamiausi, jų apimtis – 65 puslapiai26. 

1838 m. pradžios ataskaitoje A. Bernhofas rašė, jog švietimo vadovybė jau 
reglamentavusi katalikų tikybos kurso apimtį. Nurodyta, kad istorinius užrašus 
M. Valančius rašo lenkų kalba, ir bus imtasi priemonių juos išversti į rusų kalbą. 
Už rengiamą istorinį-statistinį Žemaitijos aprašymą 1837 m. autorius buvo pre-
mijuotas 75 sid. rb. M. Valančius vėl pagiriamas už tas pačias savybes27. 

Neaišku, ką 1839 m. ataskaitoje A. Bernhofas rašė apie M. Valančių, nes tų 
metų ataskaitos nepavyko surasti. Tikėtina, priekaištų kapelionui neturėjo (19 il.). 

25.  1823/1824 mokslo metų 
Kražių gimnazijos istorijos 

dalis, LVIA, f. 567, ap. 2, b. 1458, 
l. 53–54. 

26.  1837 06 lydraščiai ir Kražių 
gimnazijos katalikų tikybos 

egzaminų klausimai, Ibid., b. 
4053, l. 2, 207–236. 

27.  1838 01 14 Kražių 
gimnazijos ataskaita, Ibid., b. 

4164, l. 106, 118. 

19 il. 1837 m. Motiejaus 
Valančiaus ranka rašytas 
pranešimas apie jo rengiamą 
istorinį-statistinį Žemaitijos 
aprašymą. In: LCVA, f. 567, ap. 
2, b. 3901, l. 253
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Atvykęs į Kražius, M. Valančius jau turėjo šešerių metų kapelionavimo pa-
tirtį. Gimnazijos mokiniai jį gana greit pamėgo. Kražių mokinys, vėliau Kauno 
kunigų seminarijos rektorius, pirmasis vyskupo biografas Jeronimas Kiprijonas 
Račkauskis 1875 m. rašė: 

Kaipo kapelionas Kražių gimnazijos pasiliks ant visados pavyzdžiu visiems kape-
lionams. Rūpinos apie tikrą ir vienkart malonų aiškinimą mokslo ir apie paturėjimą tarp 
jaunuomenės nesuteptos dorybės; vaikus mylėjo, kaip tikra motina; taisė jų ydas, lavino 
charakterį, dėl to įgijo negirdėtą populiarumą: jauni protai visa širdimi prilipo prie jo. Kad 
klausė lekcijų, būriai berniukų turėjo apsiautę profesorišką jo katedrą, sėdėjo arba stovėjo, 
o jisai vieniems dalijo cukierkas, kitus glostė arba ant užklausimų atsakinėjo; vienu žodžiu 
klasėje būdavo klegesys; bet, pradėjus išguldinėti, tuojaus viskas nutildavo taip, kaip tai 
sakant, kad musė skristų, tai jų sparnų šlamėjimas girdėtųs, – taip noriai ir ramiai jaunuo-
menė klausės išguldinėjimų; tie patys vaikai tik ką rėksniai, davus ženklą, jog prasideda 
išguldinėjimas, su didžia atyda ištempė ausis ant žodžių numylėto kunigo ir gobėjos ryti 
mokslą. Meilė vaikų ir apskritai jaunosios kartos buvo charakteringas velionio širdies pri-
valumas; užlaikė jį lyg grabui...28  

Rusinamoje gimnazijoje, kur per visuotinės ir Rusijos istorijos pamokas 
buvo ignoruojama ne tik LDK, bet ir Lenkijos istorija, šių tautų kultūros pavel-
das, vyresniųjų klasių mokiniams M. Valančius buvo tikras šviesulys. V. Merkys 
cituoja Kražių mokinio, vėliau kun. Vincento Prialgauskio, vertusio į lenkų kal-
bą „Žemaičių vyskupystės“ dalį apie katedrą, šiuos įžangos žodžius: 

Mano kapelionas tuomet buvo kunigas Volončevskis [Motiejus Valančius], šios kny-
gos autorius, kuris, vaikus mokydamas katekizmo, protarpiais ir apie tėvynės istoriją užsi-
mindavo: iš jos pirmą kartą savo gyvenime išgirdau apie Jogailą ir Vytautą, Kęstutį ir Biru-
tę, Algirdą ir kryžiuočius ir t. t. Prisimenu kaip atidžiai IV klasėje klausėmės jo pasakojimų 
ir ryte rijome kiekvieną jo žodį. Jis kalbėjo garsiai, aiškia tarsena ir paprastai, ne vieno 
jaunuolio širdyje įpūsdamas tėvynės meilės ugnį, kuri nebegali išblėsti visą gyvenimą29. 

Buvęs M. Valančiaus mokinys Kražiuose Andrius Matas Ugianskis 1859 m. 
laiške jau vyskupui prisiminė, kad šios gimnazijos mokytojai lenkai gerai len-
kiškai neišmokusius kalbėti mokinius pravardžiuodavo „juodais žemaičiais“. Jis 
taip pat prisiminė, kad vienoje pamokoje apie reformacijos plitimą M. Valančius 
netiesiogiai priminęs lenkų intrigas prieš Lietuvą, jos savarankiškumo gynėjų 
persekiojimą, sutrukdymą Vytautui karūnuotis karaliumi ir kt.30. 

M. Valančius greitai įgijo autoritetą ir tarp mokytojų. Jau 1836 m. vasario 
mėnesį vokiečių kalbos mokytojas, kilęs iš Voluinės, F. Maruševskis, lenkų kalba 
parašė M. Valančiui skirtą eilėraštį, kuris 1841 m. išspausdintas L. Jucevičiaus 
sudarytoje knygoje. Šio eilėraščio prieraše sudarytojas teigė, kad jį „dėl nepa-
prasto išsimokslinimo ir uolaus atsidavimo mokyklinio jaunimo labui drąsiai 

28.  Kun. J. Račkauskis, 
Aprašymas gyvato Žemaičių 
vyskupo a. a. Motiejaus 
Valančiaus, Tėvynės sargas, 
1901, nr. 2/3B, p. 7–8. 

29.  Merkys, op. cit., p. 115. 

30.  Ibid., p. 114; 1859 10 01 A. 
Ugianskio laiškas M. Valančiui, 
Tauta ir žodis, t. 7, p. 336. 
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galime laikyti iškiliausiu tarp Žemaičių vyskupijos dvasininkų“. Eilėraštyje iš-
keliamas kunigo atsidavimas jaunimo auklėjimui, mokslui, tikėjimui ir dorai, 
ateities vilties žadinimas31. 

Būdamas bibliotekininkas, mineralogijos ir fizikos kabineto vedėjas, 
M. Valančius turėjo bendrauti su mokyklą lankančiais aukštais valdžios parei-
gūnais, nes tikrintojai tai laikė reikšmingu dalyku. Jau minėta, kad 1835 m. gra-
fas N. Protasovas pagyrė katalikų tikybos mokytoją M. Valančių (20 il.).

Nors savo būsimąjį darbą valdžiai pavadino „Istoriniu-statistiniu Žemai-
tijos aprašymu“, tikėtina, kad jau tada galvojo rašyti „Žemaičių vyskupystės“ 
istoriją. Kražiuose medžiagą rinko ne tik iš mokyklos bibliotekos, bet ir iš Kra-
žių parapijos archyvo, kuris tikriausiai yra dingęs. Iš „Žemaičių vyskupystės“ 
šaltinių nuorodų galima įsitikinti, kad net septyniose vietose remiamasi Kražių 
bažnyčios dokumentais. Išnašose jis nurodo tris Kražių mokyklos bibliotekos 
knygas ir šešis rankraščius ar dokumentus*.

Tikėtina, kad per atostogas M. Valančius lankė įvairius Lietuvos vienuoly-
nus ir bažnyčias: archyvuose ieškojo žinių, reikalingų būsimajam darbui. 

31.  Merkys, op. cit., p. 114. 

20 il. Buvusio Kražių 
gimnazijos mokinio Jono 
Zenkevičiaus 1850 m. tapytas 
Motiejaus Valančiaus 
portretas. In: LLTI (ten kabo)
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Sprendžiant iš pranešimų apie praleistas pamokas, M. Valančiaus sveikata 
buvo gera: 1836–1840 m. dėl ligos praleido tiktai šešias pamokas, o septyniose 
nebuvo direktoriui leidus dėl kitų nenurodytų priežasčių. Be to, per tą laiką de-
šimtyje pamokų jis pavadavo kitus sergančius mokytojus32. 

1840 m. birželio mėnesio pradžioje M. Valančius gavo Vilniaus dvasinės 
akademijos rektoriaus Antano Fijalkovskio raštą, kad 1840 m. gegužės 10 (22) d. 
vidaus reikalų ministro jis yra patvirtintas tos akademijos adjunktu (jaunes-
niuoju dėstytoju). Apie tai mokytojas pranešė A. Bernhofui. 1840 m. birželio 
25 (liepos 6) d. Švietimo apygardos globėjui nurodžius, M. Valančius iš pareigų 
atleistas ir netrukus išvyko į Vilnių. Gana greitai, be jokio tikrinimo jo vieton 
paskirtas J. Girštautas.

Jau išvykęs M. Valančius prašė valdžią už 12 metų nepriekaištingo pedago-
ginio darbo skirti jam vienkartinę pašalpą, tačiau prašymas atmestas33. 

M. Valančiui tebesant Kražiuose, A. Bernhofas, matyt, nemokėdamas len-
kiškai, nepaskaitė, kas jo rašoma gimnazijos kronikoje. Minėta, kad buvo nu-
matyta šį darbą išversti į rusų kalbą. Vienaip ar kitaip šiais istoriniais užrašais 
susidomėta jau autoriui išvykus.

32.  Žinios apie 1836–1840 m. 
mokytojų praleistas pamokas, 
LVIA, f. 567, ap. 2, b. 3862, 4039, 
4232, 4395. 

33.  1840 m. susirašinėjimas 
dėl M. Valančiaus atleidimo iš 
tikybos dėstytojo pareigų, Ibid., 
b. 5617, l. 72–92; Merkys, op. 
cit., p. 121. 

21 il. Motiejaus Valančiaus 
portretas, 1854 m. litografija. 
In: Vyskupo Motiejaus 
Valančiaus ikonografija, 
Vilnius, 2001 

22 il. 1864 m. Motiejaus 
Valančiaus nuotrauka su jo 
autografu. In: LVIA, f. 1135,  
ap. 4, b. 503

21. 22.
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23 il. Paminklas Motiejui 
Valančiui jo gimtinėje 
Nasrėnuose (Kretingos r.). 
In: Vyskupo M. Valančiaus 
gimtinės muziejaus fondai 

V. Merkys nurodo, kad 1840 m. ataskaitoje A. Bernhofas rašė: M. Valan-
čiaus „darbas kai kuriais požiūriais nepatenkinamas, jame yra iškreiptų ir netei-
singų teiginių“34.

Nors M. Valančiaus kronikos aptikti nepavyko, tačiau ją turėjo M. Brenš-
teinas, plačiai citavo savo nebaigtame darbe ir aptarė kaip istorijos šaltinį. Opis 
dzienny szkoły Krożskiey („Kražių mokyklos dienoraštis“) – įrištas 160 puslapių 
rankraštis, kurio 155–158 puslapiai išplėšti. Rankraštį jam buvo paskolinęs L. 
Dimša, kilęs iš Telšių apskrities Zdoniškės dvaro. Dienoraštis pradėtas 1797 m., 
o išsami kronika imta rašyti nuo 1800 m., įpareigojus vizitatoriui J. Kosakovskiui. 
1814 m. ji nutrūksta. Buvo pastaba, kad 1814–1834 m. įvykiai yra kitoje – rašy-
toje I. Daujoto – knygoje Historya szkoły Krożskiey („Kražių mokyklos istorija“), 
kurios niekur nepavyko aptikti. Dienoraštis baigėsi 1839 m. trumpu prierašu apie 
Kražių mokyklos perkėlimą į Kauną. Dienoraštis buvo rastas tarp mirusio M. Va-
lančiaus namų kapeliono popierių ir pateko Liubomiro tėvui Kleofui35. 

Tikėtina, kad, gimnazijai keliantis į Kauną, tas lenkiškai rašytas dienoraštis 
surusintai gimnazijai laikytas nereikalingu, todėl paliktas Kražiuose ir pateko į 
privačias rankas. 

34.  Ibid., p. 117. 

35.  M. Brenšteino išrašai, LN 
AB, sign. IV. 10672, l. 111. 
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Nereikėtų abejoti, kad dienoraštyje mokyklos 1835–1839 m. laikotarpis ra-
šytas M. Valančiaus. Žinoma, paaiškėjus, kad užrašytas rusų mokytojų lošimas 
kortomis, A. Chitrovo brutalumas, masinė mokinių egzekucija, įvykus mokinių 
muštynėms su girtu klebonijos tarnu, įvairūs mokinių mušimai, tėvų bandymai 
skųstis ir kitos neskleidžiamos gimnazijos ypatybės, negalėjo nesukelti A. Bern-
hofo pykčio. Tai nedetalizuojant išsakyta minėtoje 1840 m. mokyklos ataskai-
toje. Iš aptarto dienoraščio aišku, kurio laikotarpio kroniką rašė M. Valančius. 
A. Bernhofo ataskaitose tai nurodoma skirtingai ir netiksliai. 

Minėta, kad 1840 m. ataskaitoje A. Bernhofas rašė pripažinęs nepatenki-
namais M. Valančiaus kronikos užrašus, teigė sumanęs pats parašyti trumpus 
visos gimnazijos istorijos bruožus. Valdžios pataikūnui, nemokančiam lenkų 
kalbos, tai buvo neįgyvendinamas užmojis36.

Apie M. Valančių, kaip apie bibliotekininką, taip pat rašoma ir skyriuje 
apie biblioteką. Jo žinioje buvo ne tik biblioteka, bet ir visi mokymo priemonių 
kabinetai. 

Ypač mėgstamas moksleivių M. Valančius sugebėjo nesukelti abejonių 
savo lojalumu rusų valdžiai. Jo sumanumas, būdo bruožai, sugebėjimas malo-
niai nuteikti ir veikti pašnekovą, diplomato talentas leido Kražiuose įgyti tiek 
mokytojų, tiek direktoriaus palankumą. Jau tada būsimasis vyskupas puikiai ži-
nojo, ko ir kaip galima siekti. Be abejo, skaudėjo dėl Kražių mokyklos rusinimo, 
tačiau jis suprato, iš kur tai eina, todėl stengėsi nepatekti į valdžios nemalonę, 
nieko reikšmingesnio nenuveikęs katalikų Bažnyčiai ir lietuvybei.

36.  Merkys, op. cit., p. 117. 
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Kražių mokinių byla 1840–1841 metais

Lenkų kalbos pamokų panaikinimas sujaudino mokinius, ir nepasitenkinimas 
pasireiškė viešai. 1840 m. birželio 18 (30) d. grįždamas iš rytinių pamaldų, šeš-
tokas Marcijonas Šidlauskas ant Maušos Grinbergo svirno pamatė kreida užrašą 
lenkų kalba, kurio lietuviškas vertimas toks: 

Imperatoriau Nikolajau, dir[ektoriau] Bernhofai ir tu, rudasis bedeli Tamulevi-
čiau, ateis laikas, kai mes jus ir visus rusus išpjausime, – jūs panaikinote lenkų kalbą, 
tačiau neilgam, o mes rusų panaikinsime amžiams. Du asmenis: direktorių ir rudąjį 
bedelį Tamulevičių per šv. Petrą įkišime į užpakalį. Rašė tikras lenkas Ja. P.1 

T. Tamulevičius – minėtas mokinių prižiūrėtojas už mokyklos ribų. Apie 
pastebėtą užrašą M. Šidlauskas pranešė kitam prižiūrėtojui – S. Nagrodzkiui. 
Pastarasis apie užrašą kreida A. Bernhofui įteikė pranešimą. 

Užrašas tuoj nuvalytas. Dėl to net Rusijos valdantysis senatas piktinosi, nes 
policijai reikėjo pranešti nieko nesunaikinus. Prižiūrėtojo pranešimo nuorašus 
su lydraščiais A. Bernhofas nedelsdamas išsiuntė Baltarusijos švietimo apygar-
dos globėjui ir Raseinių apskrities policijai. Pradėta byla. Apie tai yra įvairių 
susirašinėjimų, tačiau mokinių apklausõs protokolų aptikti nepavyko, tad atpa-
sakotuose parodymuose atsiranda neaiškumų. Pasitelkęs inspektorių S. Vasilje-
vą, įvykį ėmė tirti ir pats A. Bernhofas. Įtarta, kad tai užrašė buvęs gimnazistas 
Pranciškus Michalčiauskas. Jo tėvas, vienkiemininkas, batsiuvys, kilęs iš Užne-
munės, buvo miręs. Vienkiemininkais rusų valdžia tuo metu vadino žmones, 
laikančius save bajorais, bet negavusius bajoro titulo patvirtinimo. P. Michal-
čiauskas, mokydamasis trečioje klasėje, nuo 1839 m. pradžios gimnazijoje nesi-
lankė, gyveno miestelyje pas motiną ir rengėsi stoti į kunigų seminariją.

Jau nebebūdamas gimnazistas, P. Michalčiauskas neva daręs neigiamą 
įtaką kitiems mokiniams. Motina prašiusi sūnų vėl priimti į gimnaziją, tačiau 
direktorius jokiu būdu nesutikęs. A. Bernhofas gyrėsi, kad už neigiamą įtaką 
P. Michalčiauską baudęs net du kartus. Pastarasis kartą, jam pareikalavus, po-
licijos laikytas namų arešte, o kitu atveju buvęs uždarytas viename gimnazijos 
kambarių kaip daboklėje2. 

Kol vyks „nusikaltimo“ tyrimas, švietimo apygardos globėjas įsakė nepa-
leisti mokinių vasaros atostogų. Atvyko Raseinių apskrities pirmos policijos 

1.  Byla dėl užrašo Kražiuose, 
LVIA, f. 567, ap. 2, b. 4728, l. 2. 

2.  Ibid., l. 14–15. 
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nuovados viršininkas Lavrovas ir, talkininkaujant A. Bernhofui, apklausė tris-
dešimt devynis mokinius ir miestelio gyventojus. Tarp tardomųjų buvo ir bū-
simasis gydytojas Vladas Andrijauskas, ir vėliau Žemaičių kunigų seminarijos 
rektoriumi tapęs J. K. Račkauskis3. 

Kai kurie apklausti mokinių liudijo, kad P. Michalčiauskas klausinėjęs, 
ar visose klasėse nebedėstoma lenkų kalba. Per birželio 25 (liepos 7) d. kvotą 
ketvirtokas Antanas Astrauskas teigė nieko nežinąs, kas galėjo kreida užrašyti 
piktinantį tekstą, tačiau kitą dieną jis atėjo pas A. Bernhofą ir su ašaromis akyse 
gailėdamasis pasakė žinąs šiokias tokias bylos aplinkybes. Beveik dvejus metus 
draugavęs su P. Michalčiausku. Jie kalbėjęsi ir politinėmis temomis, apie Len-
kijos valstybę. Jau kurį laiką P. Michalčiauskas norėjęs ką nors viešai užrašyti 
prieš A. Bernhofą ir T. Tamulevičių. Tai padaryti pasiryžęs prieš išvažiuodamas 
į Vilnių. Klausinėjęs jį ir mokinį Joną Navicką, ar visose klasėse panaikintas 
lenkų kalbos dėstymas. Pasakojęs, ką žada užrašyti. A. Astrauskas siūlęs užraše 
pridurti, kad T. Tamulevičius bus nubaustas. Savo poelgį A. Astrauskas laikąs 
lengvabūdišku. A. Bernhofas teigė, kad A. Astrauskas negalėjo užrašyti valdžią 
piktinančio teksto, nes trys jo broliai yra Rusijos kariškiai, o du iš jų net apdo-
vanoti medaliais4. Auštant P. Michalčiauskas grįžęs, pasakęs, kad prie mokyklos 
girdėjo kažkokius balsus, ir tuoj vėl išėjęs į miestelį5. 

Mokiniai šioje byloje buvo ne tik tardomi, bet ir mušami. Pavyzdžiui, per 
kratą pas P. Michalčiauską paimti trys Leonardo Slabševičiaus jam rašyti laiškai, 
kuriuose nepagarbiai atsiliepiama apie rusų kalbos mokytoją dėl jo reiklumo. 
Už tai A. Bernhofas įsakė L. Slabševičiui įkrėsti trisdešimt rykščių. Tai liko įrašy-
ta bylos akte. Tyrimui buvo pasitelkti įvairūs šnipai, provokatoriai, naudojamos 
kitos specialios priemonės6. 

Po tyrimų prieita prie išvados, kad iš mokinių galima kaltinti tiktai P. Mi-
chalčiauską ir A. Astrauską, pastarasis žinojęs apie rengiamą „nusikaltimą“, ta-
čiau mokyklos vadovybei nepranešęs. Abu uždaryti į Raseinių kalėjimą. Liko tik 
smulkmena – priversti P. Michalčiauską prisipažinti.

Liepos 4 (16) d. A. Bernhofas švietimo apygardai pranešė, kad, tardytojams 
pasiūlius, mokiniai paleidžiami atostogų. 1840 m. rugsėjo mėnesį A. Astrauskas 
prašė jį paleisti iš kalėjimo, ir, kol baigsis byla, leisti lankyti gimnaziją. Matyt, 
patenkintas išdavyste, A. Bernhofas tokiam prašymui neprieštaravo. Švietimo 
apygardos globėjas atsakė: „minėto mokinio poelgį laikau tiek smerktinu, kad 
negaliu leisti jį priimti į bet kokią viešąją mokymo įstaigą man patikėtoje švie-
timo apygardoje“7. 

P. Michalčiauskas kaltu neprisipažino. Jokios tardytojų priemonės, tikriau-
siai ir kankinimai jo nepalaužė. Tiktai kai kuriuose pranešimuose yra teiginys, 
kad P. Michalčiauskas prisipažino dar 1839  m. mokyklos pirmo aukšto kori-

3.  Biržiška V. Kražių gimnazistų 
byla 1840–1841 metuose, Mūsų 
senovė, t. 1, kn. 2, Tilžė, 1921,  
p. 105–106. 

4.  1842 03 06 Vilniaus 
baudžiamojo teismo rūmų 
raštas Vilniaus gubernijos 
valdybai, LVIA, f. 381, ap. 10, b. 
7771, l. 1–4.

5.  Pranešimas apie A. Astrausko 
liudijimą, LVIA, f. 378, PS,  
1840 m., b. 62, l. 26–27. 

6.  Pranešimai P. Michalčiausko 
byloje, Ibid., l. 8–9, 22–23. 

7.  1840 07 Baltarusijos švietimo 
apygardos raštas A. Bernhofui, 
LVIA, f. 567, ap. 2, b. 4728, l. 11, 
20–21. 
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doriuje užrašęs: „prižiūrėtojas Tamulevičius bus nubaustas“. Tada A. Bernhofas 
ir jį tardęs, tačiau tas išsigynęs. Keistas dalykas: Vilniaus baudžiamojo teismo 
rūmai tą faktą priskiria A. Astrauskui, o kaip liudija toliau skelbiama citata, val-
dantysis senatas – P. Michalčiauskui8. 

A. Bernhofas aiškino, kad P. Michalčiauskas yra atkaklus bei užsispyręs. 
1838 m. vasarą A. Bernhofas sužinojęs, kad jis su šautuvu ėjęs medžioti, ir rašė: 
„aš niekaip negalėjau priversti jį, Michalčiauską, pasakyti, kur slepiamas šautu-
vas, su kuriuo jis ėjo į medžioklę. Net kūno bausmės, kuriomis aš jį šiuo atveju 
nubaudžiau, liko neveiksmingos“9. 

Tardytojams nieko neišgavus, P. Michalčiauskas išvežtas į Vilnių, kur jį 
kvotė patyrusi tardymo komisija. Šiandien sunku pasakyti, kokias kančias jau-
nuolis patyrė Vilniuje. Apie tai dokumentai tyli. 1840 m. rugsėjo mėnesį Vil-
niaus generalgubernatoriui tardymo komisija rašė, kad P. Michalčiauskas ne-
prisipažįsta, o komisija stengiasi jį įtikinti prisipažinti, tam reikia laiko. Pagaliau 
kitų metų vasario 3 (15) d. komisija pranešė daugiau neturinti priemonių, tačiau 
P. Michalčiauskas taip ir neprisipažinęs. Formalus tardymas nutraukiamas10. 

Byloje dėl užrašo vienas iš generalgubernatoriaus įstaigos valdininkų pa-
rengė pažymą. Apžvelgus bylos eigą, rašoma, kad Kražių gimnazijos direktorius 
padarė „šiurkščią klaidą“, kai tardymo byloje paliko aktą apie kūno bausmes 
L. Slabševičiui, ir konstatavo – „P. Michalčiauskas ir A. Astrauskas daugiau negu 
septynis mėnesius uždaryti griežto režimo kalėjime. Taigi jeigu ir tikrai jie kuo 
nors kalti, tai jau pakankamai nubausti“11. O caro vietininkui tokia nuomonė 
nepatiko. 

1841 m. vasario mėnesį A. Astrauskas prašė paleisti jį iš Raseinių kalėjimo, 
nes esąs nekaltas. Už pastarąjį laidavus Raseinių gyventojui Vincentui Bytautui, 
iš arešto paleidžiamas. Apie 1841 m. rugsėjo mėnesį generalgubernatorius įsakė 
bylą perduoti Raseinių apskrities teismui. Šis teismas 1841 m. lapkričio mėnesį 
A. Astrauską pripažino kaltu, tačiau, atsižvelgus į teigiamus atsiliepimus, toles-
nė bausmė jam dovanota. P. Michalčiauskas pasmerktas neterminuotai ištremti 
į vieną iš tolimų Rusijos gubernijų. Toks nuosprendis išsiųstas Vilniaus baudžia-
mojo teismo rūmams, kurie 1842 m. kovo mėnesį jį patvirtino. 

Vilniaus gubernatorius, gavęs Raseinių apskrities teismo nuosprendį, pa-
tvirtintą Vilniaus baudžiamojo teismo rūmų, pastebėjo, jog nėra įrodyta, kas ant 
medinio svirno sienos kreida užrašė piktinantį užrašą, todėl bylą nusiuntė val-
dančiajam senatui. 1842 m. birželio mėnesį šios bylos sprendimą senatas atsiun-
tė Vilniaus gubernatoriui. Nors senato sprendime surašyta ir bylos apžvalga, 
tačiau iš esmės paliktas Raseinių apskrities teismo nuosprendis. Nutarta A. As-
trauską prapažinti kaltu, jam į bausmę įskaityti kardomąjį areštą ir paleisti, taip 
pat griežtai įspėti, kad, panašiai pasielgęs ateityje, griežtos bausmės neišvengs. 

8.  1842 03 06 Vilniaus 
baudžiamojo teismo rūmų 
raštas Vilniaus gubernijos 

valdybai, LVIA, f. 381, ap. 10,  
b. 7771, l. 3. 

9.  1840 m. A. Bernhofo raštas 
Baltarusijos švietimo apygardos 

globėjui, LVIA, f. 567, ap. 2, b. 
4728, l. 14. 

10.  P. Michalčiausko byla, LVIA, 
f. 378, PS, 1840 m., b. 62,  

l. 17–18.

11.  Pažyma P. Michalčiausko 
byloje, Ibid., l. 20–21. 
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Kitų asmenų, išskyrus P. Michalčiauską, nebausti. Nuosprendį P. Michalčiauskui 
pacituosime: 

Apsvarstęs išdėstytas aplinkybes, valdantysis senatas nustato, kad, teisiamajam 
[P.] Michalčiauskui neprisipažinus užrašius aukščiau pateiktą užrašą, vykdant tyrimą, 
aiškių įkalčių ir tikslių įstatymo reikalaujamų įrodymų, jį visiškai apkaltinančių tuo 
nusikaltimu, nenustatyta. Tačiau iš viso to kyla didelis įtarimas: viena, todėl, kad jis iki 
tol užrašė šiek tiek panašų užrašą prieš prižiūrėtoją [T.] Tamulevičių, kas liko nevie-
ša, o kita vertus, todėl, kad, direktoriaus tikinimu, tarp mokinių skleidė sąmyšį, ir jo 
draugas mokinys [A.] Astrauskas prisipažino žinojęs apie [P.] Michalčiausko ketinimą 
užrašyti paskvilį ir apie pasitarimą su juo, jį stipriai ir ryžtingai demaskavo. Todėl, 
imant pagrindu baudžiamojo įstatymų sąvado 25 tomo 105, 107, 109 ir 1029 straips-
nius, valdantysis senatas skiria: 1) sutinkamai su Vilniaus baudžiamojo teismo rūmų 
sprendimu Jums pone, civilini gubernatoriau, laikyti [P.] Michalčiauską stipriai įtaria-
mą užrašius užrašą. Kadangi jis iki tol ne kartą [nustatytas], esąs užsispyręs vyresnybės 
atžvilgiu ir, jo paties žodžiais, turėjo su [A.] Astrausku nederamus svarstymus politinė-
mis temomis, tai jį ištremti į vieną iš Rusijos gubernijų gyventi vietinės valdžios nuo-
žiūra [nurodytoje vietoje] su sąlyga, kad jo laikysenai ir poelgiams būtų skirta reikiama 
priežiūra. Jeigu ilgą laiką jam bus pripažintas reikalingas ir patikimas atsimetimas nuo 
laisvamanybės ir tiesioginis noras duoti ištikimybės priesaiką, tada būtų galima teikti 
senatui apie jo sugrąžinimą į gimtąją vietą12. 

Taip, neįrodžius kaltės, jaunuolis buvo pasmerktas ištremti. 
Pasiteiravus, kur P. Michalčiauską išsiųsti, generalgubernatorius nurodė 

Vladimiro guberniją. Tiktai 1842 m. rugpjūčio 1 (13) d. Policijos departamentas 
patvirtino nuteistojo tremtį.

1843 m. gegužės 12 (24) d. Vladimiro gubernatorius pranešė Vilniaus gu-
bernatoriui, kad ištremtas P. Michalčiauskas nemoka jokio amato ir neturi iš 
ko gyventi, todėl pasiteiravo, ar Lietuvoje nelikę tremtinio turto, iš ko galėtų 
pramisti. Vilniaus gubernijos valdyba patvirtino, kad P. Michalčiauskas turto 
neturi ir jokio amato nemoka. 

1843 m. birželio mėnesį Karo ministerija pranešė Vilniaus kariniam gu-
bernatoriui, kad P. Michalčiauskas pasiprašęs į karo tarnybą Kaukaze, ir apie jį 
pasiteiravo žinių. 1843 m. rudenį jam leista tarnauti kariuomenėje viename iš 
Kaukazo korpusų. 

Ištarnavus penkerius metus, 1848 m. Uršulė Michalčiauskienė prašė Karo 
ministeriją jos sūnų iš tarnybos paleisti. Esanti sena, ligota, ir jai būtina globa. 
Kariniam gubernatoriui neprieštaraujant, 1848 m. rugpjūčio 24 (rugsėjo 4) d. 
caras sutiko paleisti13. M. Brenšteino žiniomis, P. Michalčiauskas grįžo į Kražius, 
kur ir mirė14. 

Anksčiau, kol mokykloje dėstomoji kalba buvo lenkų, ne kartą minėtos 
vizitatorių pastabos, kad dėl lietuvių kalbos įtakos mokiniai blogai moka len-

12.  1842 06 09 valdančiojo 
senato sprendimo nuorašas  
P. Michalčiausko byloje, LVIA¸ 
f. 381, ap. 10, b. 7331, l. 16–17. 

13.  P. Michalčiausko byla, LVIA, 
f. 378, PS, 1840 m., b. 62,  
l. 38–109. 

14.  M. Brenšteino duomenys, 
BN AB, sign. III. 10677, l. 117. 
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kiškai. O 1840 m. dėl rusinimo protestavę gimnazistai save vadino lenkais, nors 
gyveno lietuviškai (žemaitiškai) kalbančioje aplinkoje, kur ne tik valstiečiai, bet 
ir dauguma bajorų mokėjo lietuviškai. Apskritai, bent iki 1831 m. didžioji dau-
guma Žemaitijos bajorų etnopolitine prasme laikė save lietuviais. Kalbėti len-
kiškai jiems nereiškė prarasti lietuvio tapatybės. 
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Mokinių gyvenimo reglamentavimas

1841 m. pabaigoje A. Bernhofas iš Kražių išvyko dirbti Vitebsko gubernijos mo-
kyklų direktoriumi. Einančiu vietos gimnazijos direktoriaus pareigas paskirtas 
iš Polocko kilęs katalikas Albinas Sivickis. Jo ir pareigos, ir apskritai valstybinė 
tarnyba buvo laikinos. A. Sivickis jau buvo išsirūpinęs pensiją, tačiau jam leista 
dar 5 metus dirbti, gauti atlyginimą ir visą pensiją. 

1841/1842 mokslo metų gimnazijos ataskaitoje buvo pridėtos ir moki-
niams parengtos taisyklės. Jas yra aptaręs E. Aleksandravičius1. Kadangi taisy-
klės lėmė mokinių gyvenimą, pateikiamas jų vertimas iš rusų kalbos. 

Kražių mokyklos mokinių taisyklės 1841/1842 mokslo metams

1. Suskambėjus gimnazijos varpui, visi be išimties mokiniai keliasi 5 valandą ryto ir, 
nukloję patalynę, susitvarkę rūbus ir nusivalę avalynę, nusiprausę, išskalavę burną, susišu-
kavę galvą, apsirengia. 

Pastaba. Sekmadieniais, šventinėmis ir apskritai laisvomis nuo mokymo dienomis 
leidžiama keltis valanda vėliau, t. y. 6 valandą ryto. 

2. Apskritai visų mokinių nagai ir plaukai turi būti trumpai kirpti, nešioti kuodus ir 
dideles garbanas, raityti plaukus ir tam turėti kaitinamas žnyples draudžiama. Ūsus, barzdą 
ir žandenas, jeigu jau kalasi, reikia kirpti arba skusti. 

3. Mokiniai rūpinasi, kad apranga visai tiksliai atitiktų nustatytą formą, reikia dėvėti 
uniformines kepures, kelnes, mundurus ir mundurų surdutus tiktai iš tamsiai žalios me-
džiagos ir ne kitokios spalvos. Mundurų ir mundurų surdutų sagos geltonos su Vilniaus 
gubernijos herbais, o trikampės skarelės juodos arba baltos, surištos dailiai ir lygiai, be 
didelių mazgų arba peteliškių su ilgais galais. Munduruose ir mundurų surdutuose, kurių 
pamušalas taip pat turi būti tamsiai žalias, reikia turėti ne daugiau kaip vieną kišenę, ir 
tai užpakalyje dėl nosinės, kelnėse visai neturi būti kišenių. Kai mokinys būna ne namie, 
visos mundurų, mundurų surdutų sagos ir visi 4 kabliukai turi būti užsegti. Su juostomis 
arba languotos kelnės ir liemenės, kepurės be snapelių arba su uždėtais lankais, taip pat 
juostelės [?], laikrodžių grandinės, žiedai, lazdelės ir panašūs daiktai, darkantys uniformi-
nę aprangą, griežtai draudžiami. Taip pat draudžiama turėti ir dėvėti šlikes (jarmulkas), 
eiti į klases ir apskritai [išeiti] iš kiemo su neuniforminiais drabužiais, chalatais, trumpais 
rūbais, vien milinėmis, neaptrauktais kailiniais ir taip toliau. Kiekvienas mokinys įparei-
gotas turėti mažiausiai dvi poras batų, kad, susidėvėjusius atidavus taisyti, nebūtų kliūčių 
nuolatos lankyti pamokas. 

1.  Aleksandravičius, op. cit.,  
p. 34–38. 
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4. Apsirengę visi mokiniai, turintys kambario vyresnįjį, renkasi bendrai maldai. Ryti-
nes ir vakarines maldas rytais, po pietų ir vakarienės garsiai ir raiškiai skaito pats kambario 
vyresnysis arba, iš anksto paskyrus, vienas iš mokinių. 

5. Po maldos prasideda pusryčiai ir trunka ne daugiau nei pusvalandį. Kambarių vy-
resnieji griežtai stebi, kad jų priežiūrai patikėti mokiniai pusryčiautų, pietautų, valgytų pava-
karius ir vakarieniautų vienu metu. Išimtis iš šios taisyklės leidžiama tiktai ligoniams, jeigu 
jiems, paskyrus gydytojui, bus paruoštas ypatingas maistas. Pusryčiai būti ne vėliau kaip 7 
valandą ryto, pietūs pusę pirmos, pavakariai 5 valandą vakaro, o vakarienė lygiai 8 valandą. 

Pastaba. Sekmadieniais, švenčių ir apskritai laisvomis nuo mokymo dienomis pusry-
čiai ir pietūs gali būti šiek tiek anksčiau arba vėliau. 

6. Baigę pusryčiauti iki be 15 minučių 8 valandą, t. y. iki pirmojo rytinio skambučio, 
visi be išimties mokiniai [eina] į klases, ruošiasi pamokoms. Šiuo laiku niekas neturi teisės 
išeiti iš kiemo, nebent svarbiais, negalimais atidėti atvejais ir tai ne kitaip negu po vieną 
žmogų iš kiekvieno kambario ir su ypatingu raštišku kambario vyresniojo leidimu. Apskri-
tai per visą dieną be kambario vyresniojo žinios išeiti iš kambario neleidžiama. 

Pastaba. Norintis dalyvauti ankstyvosiose mišiose gimnazijos koplyčioje turi tam 
gauti kambario vyresniojo sutikimą, prieš tai jį įtikinus, kad paruošė užduotas tos dienos 
rytines pamokas. 

7. Rytą nuo 7 val. 45 min. ir po pietų nuo 1 val. 45 min. po pirmo gimnazijos varpo 
skambesio visi grupėmis pagal gyvenamus butus eina į klases poromis (o per polaidžius po 
vieną), lydimi kambario vyresniųjų, kiek įmanoma palaikydami tylą ir pasiėmę visas pa-
mokoms reikalingas knygas, sąsiuvinius ir kitas priemones. Neštis į klases valgius, žaislus, 
paveiksliukus, ne mokymo knygas ir panašiai draudžiama, už tai gresia griežtos bausmės. 

Pastaba. Rytą, einant mokiniams į klases arba bažnyčią, kambarių vyresnieji žymi 
tam reikalui turimose knygelėse, kas ir dėl kokios priežasties pasilieka bute, jas kiekvieną 
dieną atneša į pono direktoriaus raštinę, net jeigu jokių žymėjimų jose nėra. 

8. Tokia pat tvarka sekmadieniais ir šventinėmis dienomis, beje, savaime suprantama, 
be mokymo knygų ir priemonių po pirmo gimnazijos varpo skambesio mokiniai renkasi į 
klases ir visi kartu eina į parapinę bažnyčią pamaldoms. Bažnyčioje kiekvienas su savo klase 
stovi nurodytoje vietoje, tačiau giedantys eina į chorą, o stačiatikių tikybos mokiniai stovi 
atskirai nuo kitų. Spraustis į kampus, slėptis už altorių, sėstis į suolus arba bet kur kitur drau-
džiama. Pasibaigus pamaldoms, visos klasės, pradedant parengiamąja, išeina iš bažnyčios 
poromis viena po kitos ir tokia tvarka eina bent iki Butvilo namo. Būti parapinėje bažnyčioje 
po rytinių pamaldų vėlesnėse arba vakarinėse mišiose niekam neleidžiama. 

9. Po pietų, nuo 2 iki 5 val., per neprivalomas pamokas, mokiniai neturi vaikštinėti 
po miestelį arba už jo, o būti namie ir ruošti pamokas arba imtis malonių dalykų. Esant rei-
kalui išeiti, leidžiama tiktai kambario vyresniajam leidus: kiekvienas išeidamas kambario 
vyresniajam arba jį pavaduojančiam pasako, kur eina. 

10. Bėgioti, šūkauti, švilpauti, grūstis, stumdytis ir panašiai, įeinant į klases arba iš-
einant iš jų, draudžiama, už tai gresia griežtos bausmės. Sėstis ant turėklų po viršutinio 
koridoriaus arkomis arba persisverti per juos neleidžiama, nes tai pavojinga. 

11. Per pertraukas tarp rytinių ir popietinių pamokų niekas neturi likti klasėje, šū-
kauti, triukšmauti ir peštis, terlioti lentą, vaikščioti arba šokinėti stalais, suolais ir taip to-
liau; tačiau tuo metu leidžiama vaikščioti gimnazijos aikštėje, ypač kai tyku, giedra ir šilta. 
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12. Pasibaigus rytinėms, taip pat popietinėms pamokoms, mokiniai, pasiėmę iš kla-
sės visas savo knygas ir daiktus, tuojau išsivaikšto namo, visiems laikantis reikiamos tylos, 
nieko nelaukiant, niekur nesustojant ir niekur neužeinant. 

13. Per pietus ir vakarienę, taip pat kitu laiku mokiniai privalo elgtis tyliai, kukliai ir 
padoriai. Per pietus ar vakarienę tyčia su bet kuo sukėlęs juoką, tuo labiau pradėjęs ginčą 
arba barnį, [mokinys] tučtuojau kambario vyresniojo pašalinamas nuo stalo ir lieka be 
pietų arba vakarienės. 

Pastaba. Iki maldos perskaitymo niekas negali sėsti prie stalo nei nuo jo nueiti. 
14. Laikas tarp rytinių ir popietinių pamokų, kai jau baigta pietauti, skiriamas poil-

siui ir trumpalaikiam pasišalinimui iš kiemo į parduotuves, pas amatininkus, draugus dėl 
mokymo priemonių ir taip toliau. Einantys pirkti į parduotuves žemesniųjų klasių moki-
niai pagal galimybes turi turėti smulkių pinigų, kad, laukiant grąžos, veltui negaištų laiko ir 
neliktų apsukti. Vietoj grąžos imti gardėsius arba nereikalingus daiktus griežtai draudžia-
ma. Tuo laiku žiemą mokiniams, turintiems pačiūžas, laikomas pas kambario vyresnįjį, 
esant palankiam orui, nuo pirmos iki be 15 minučių antros valandos leidžiama čiužinėti 
tam skirtoje vietoje, esant prižiūrėtojams arba inspektoriui. Laisvomis nuo pamokų dieno-
mis čiužinėjimas trunka iki 4 valandos vakaro. 

Pastaba. Kambario vyresnysis, išeidamas iš kiemo, bet, suprantama, tik leistinu pa-
sišalinti laiku, savo pareigų vykdymą įpareigoja kitam patikimam mokiniui, parinkdamas 
iš vyresniųjų klasių. 

15. Lošti kortomis, šaškėmis, šachmatais, kauliukais, vilkeliais, [eiti?] slėpynių, [žais-
ti?] čigoniukus, laidytis sniego gniūžtėmis, taip pat rengti loterijas, į jas dalyti arba imti 
bilietus, keisti arba pardavinėti draugams daiktus, čiužinėti, plaukti valtimi, mėtyti kamuo-
liukus į sienas, tyčia daužyti langų stiklus, svaidytis akmenimis, braižyti arba teplioti sie-
nas, piešti karikatūras, turėti paveikslėlius, užgaunančius padorumą arba išlavintą skonį, 
sekti pasakas arba jų klausytis, dainuoti dainas, išsigalvoti ir skleisti bet kokius gandus, 
skaityti nevadovėlines knygas, neturint kurio nors iš dėstytojų pritarimo, turėti, skaityti, 
nusirašinėti arba mokytis mintinai bet kokius eilėraščius, išskyrus užduotus ir paaiškintus 
klasėje, rūkyti arba uostyti tabaką, atvežti iš tėvų namų, pirkti, laikyti ir vartoti stipriuo-
sius gėrimus romą, punšą, vynuogių arba rugių degtinę, krupniką, saldžią degtinę, porterį, 
stiprų midų ir panašiai, pirkti arba turėti kenksmingus augalus ir mineralus; turėti, pirk-
ti, imti skolon arba skolintis parako ir šaunamąjį arba šaltąjį ginklą, eiti medžioti, laikyti 
paukščius, šunis ir kitus gyvūnus, žodžiu, viską, kas atitraukia mokinį nuo pagrindinių jo 
užsiėmimų ir kenkia jam arba kitiems, griežčiausiai draudžiama. Nusižengimas šiai taisy-
klei užtraukia atsakomybę ne tiktai nusikaltusiems, bet ir kambarių, kuriuose jie gyvena, 
vyresniesiems už silpną priežiūrą. 

16. Pasibaigus popietinėms pamokoms, pavakariams ir poilsiui skiriama valanda lai-
ko, kurį gimnazijos aikštėje norintys gali praleisti žaisdami arba pasivaikščiodami, tačiau, 
suprantama, tik esant geram orui ir tiktai pavasario pabaigoje, vasarą ir rudens pradžioje, 
kai 6 valandą vakaro dar būna šviesu. 

17. Nuo 6 iki 8 valandos vakaro visų klasių mokiniai ruošia pamokas. Asmeniškai 
už tai atsakingi, turi stebėti kambarių vyresnieji, kurie už nustatytą atlygį, sutartą su tė-
vais, privalo padėti ruošiantiems pamokas parengiamosios, pirmos, antros ir trečios klasių 
[mokiniams]. Kartoti pamokas pašaliniams vaikams tiek pačiame bute, tiek kitur leidžia 
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kambario vyresnysis, tiktai gavęs ypatingą leidimą einančio direktoriaus arba inspekto-
riaus pareigas. 

Pastaba. Žodžiai padėti ruošti anaiptol neturi būti suprasti kaip formalus dėstytos 
klasėse pamokos kartojimas. Spręsti aritmetikos uždavinius ir versti iš vienos kalbos į kitą 
kambarių vyresnieji palieka patiems mokiniams. Siekiant motyvuoti silpnesnius ir pritin-
ginčius, kambarių vyresnieji, padedant uoliausiems mokiniams, privalo kasdien patikrinti 
užduotų pamokų atlikimą ir tai pažymėti specialiame sąraše. 

18. 9 valandą vakaro pasigirdus gimnazijos varpo dūžiui, tokiu pat būdu, kaip ir rytą, 
skaitoma bendra malda, po to gula miegoti visi, išskyrus kambario vyresnįjį, kuris atsiduo-
da nusiraminimui tiktai įsitikinęs, kad virtuvės židinyje ugnis užgesinta. 

19. Nuo 6 iki 9 valandos vakaro, taip pat naktį niekas, net pats kambario vyresnysis, 
neturi teisės išeiti iš namo, nebent atsitiktų kas nors nepaprasto; tada kambario vyresnysis 
apie tai praneša direktoriui arba pats asmeniškai, arba per pašalinį ir patikimą mokinį. 

Pastaba. Gegužės ir birželio mėnesiais nuo pusės 9 iki 9 valandos vakaro, esant ge-
ram orui, po vakarienės leidžiama pasivaikščioti ir žaisti gimnazijoje aikštėje. Norintys 
nuolat, nustatytu laiku, imti pamokas iš gimnazijos dėstytojų, privalo turėti tam ypatingus 
inspektoriaus pasirašytus leidimus, kuriuose tiksliai nurodytos pamokų dienos ir valan-
dos, taip pat dėstančio mokytojo vardas [pavardė]. 

20. Kaip jau anksčiau buvo nurodyta, sekmadieniais, per šventes ir apskritai laisvo-
mis nuo mokymo dienomis įprasta tvarka šiek tiek keičiasi. Tačiau iki 11 valandos moki-
niai ruošiasi (mokosi) butuose ir iki to laiko, kol parapinėje bažnyčioje baigiasi suma, turi 
susilaikyti nuo visokių triukšmingų malonumų. Po pietų, leidus einančiam inspektoriaus 
arba direktoriaus pareigas, esant palankiam orui, galima pasivaikščioti lauke, miškeliuose, 
tačiau ne kitaip negu ištisais butais, kambarių vyresniųjų prižiūrimi ir už juos atsakantys, 
o jų ligos atveju – prižiūrint išrinktiems arba patikimiems mokiniams. Apie tai kambarių 
vyresnieji raštu praneša prižiūrėtojui – nurodo, kur eina. Penktą valandą vakaro, o pava-
sarį, rudenį ir žiemą – temstant visi mokiniai turi būti namie. Paskui nuo 6 iki 9 valandos 
vakaro taikoma tokia pat tvarka, kaip ir mokymo dieną. 

21. Bet kokiu laiku vaikščioti už miestelio pavieniui, dviese arba trise ir be leidimo 
draudžiama. 

Pastaba. Kairysis Kražantės krantas, benediktinių vienuolynas, valstiečio Dirmeikio 
namas Kaltinėnų gatvėje, dvarininko Bytauto tvartas ir valstiečio Šemetulskio namas lai-
komi jau už miestelio. 

22. Išpažinties, skiriamos žinomu laiku parapinėje bažnyčioje arba gimnazijos koply-
čioje, mokiniai eina paeiliui ištisais butais, prižiūrimi kambario vyresniojo, kuriam eilė pa-
skelbiama išvakarėse. Mokinys, negalintis eiti išpažinties kartu su kitais, [vėliau] išpažintį 
atlieka gavęs raštišką inspektoriaus arba prižiūrėtojo leidimą. 

23. Klases ir butus lankant asmenims iš mokyklų vadovybės arba pašaliniams, moki-
niai privalo juos sveikinti ir palydėti nusilenkimu. Lankant butą laiku, skirtu užsiėmimas 
(taip pat, kaip įeinant mokytojui į klasę), mokiniai, mandagiai nusilenkę, turi vėl atsisėsti 
ir tęsti savo užsiėmimus. 

24. Visi be išimties mokiniai, gyvenantys viename bute, privalo paklusti kambario 
vyresniajam, nors jei ir būtų vyresniųjų negu jis. Bet kas, pažeidęs šį principą, neišvengia-
mai bus nubaustas. 
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25. Per nenutrūkstamus pratimus siekiant vis geriau ir geriau išmokti tėvynės kalbą, 
visi mokiniai apskritai tiek su gimnazijos vadovybe, tiek tarpusavyje turi kalbėtis ne kitaip, 
negu rusiškai, ir taisyti vieni kitų šios kalbos klaidas, bet nė kiek nesišaipant. 

26. Kas įžeis žydą arba kitą asmenį žodžiu arba veiksmu, bet kokiu reikalu užeis į 
smuklę, mainys, parduos arba įkeis žydui kokį nors daiktą arba iš jo skolinsis, bus baudžia-
mas visu mokyklos taisyklių griežtumu. Siekiant išvengti daiktų įkeitimų ir pardavimų, 
kambarių vyresnieji, įstojus mokiniui į gimnaziją, sudaro jo daiktų ir knygų sąrašą, gy-
venant jį papildo arba sumažina. Vienas mokinio pasirašytas tokio sąrašo egzempliorius 
saugomas kambario vyresniojo, o kitas, pasirašytas kambario vyresniojo, lieka mokiniui. 
Kambarių vyresnieji įpareigoti kas mėnesį peržiūrėti ir tikrinti daiktus. 

27. Skolinti pinigus kam nors, net ir kambarių vyresniesiems arba kitiems draugams, 
griežtai draudžiama, todėl pateikiami mokinių skundai dėl jiems neatiduodamos skolos 
nenagrinėjami. 

28. Draudimas maudytis be asmeninės direktoriaus arba kieno nors iš gimnazijos 
valdininkų priežiūros lieka galioti. 

29. Apskritai mokiniai turi būti dievobaimingi, ištikimi valdovui ir tėvynei, nuo-
lankūs, taikūs, paklusnūs, pagarbūs, atviri ir uolūs ir visada elgtis taip, kad darytų garbę 
patiems sau, savo šeimai ir auklėtojams. 

30. Kiekvienas kambario vyresnysis, aiškiai, dailiai ir tiksliai nurašęs vieną šių tai-
syklių egzempliorių, kartą visam laikui praneša šeimininkui arba šeimininkei, tam, kas 
su juo arba su ja gali būti susiję, o mokiniams kiekvieną šeštadienį apie 6 valandą vakaro 
skaito [taisykles], reikiamai paaiškina, tačiau laisvai nekomentuoja. 

Einantis Kražių gimnazijos direktoriaus pareigas Albinas Sivickis2 

Paaiškinimui tiktų dar keli bendri dalykai. Kaip minėta, ir anksčiau mo-
kiniai, gyvendami butuose, turėdavo savo kambario vyresnįjį (prižiūrėtoją), 
dažniausiai penktos–septintos klasės mokinį. Gimnazistas miestelyje už butą 
mokėdavo vidutiniškai po 3 sid. rb per mėnesį. Pusryčius, pietus ir vakarienę 
ruošdavo namų šeimininkė iš mokinių atsivežtų produktų. Jaunesniųjų klasių 
mokiniai už savo globą prižiūrėtojui taip pat turėdavo mokėti. Gabieji, kuriems 
nereikėdavo padėti ruoštis pamokoms, už tai mokėdavo po pusantro rublio per 
metus. Kambario vyresnysis buvo atsakingas mokyklos vadovybei už visus to 
kambario mokinius. 

Tikėtina, kad panašios taisyklės galiojo ir anksčiau. Matyti, kad, griežtai 
kovojant su jaunimui būdingomis ydomis, įvesta ir daug užklasinės veiklos apri-
bojimų, pavyzdžiui, drausti ne tik azartiniai, bet ir protiniai žaidimai. Taisyklėse 
yra ir mokinių prievartinės asimiliacijos požymių, tačiau tai nedaug keitė iš tėvų 
paveldėtą mokinių pasaulėžiūrą ir nepasiekė svarbiausio tikslo – neišugdė pro-
rusiškos inteligentijos. 

2.  1842 m. Kražių gimnazijos 
ataskaita, LVIA, f. 567, ap. 2, b. 
5201, l. 19–26. 
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1834–1844 metų mokinių statistika, 
pažangiųjų skatinimas 

Pasibaigus 1841/1842 mokslo metams, visiems mokiniams buvo duoti pažymė-
jimai apie jų elgesį, mokymąsi, praleistas pamokas. Taip siekta skatinti geriau 
mokytis, pavyzdingiau elgtis1. 

Vietoj rašomos gimnazijos kronikos nutarus parašyti trumpą jos istoriją, šio 
darbo ėmėsi ne piktinęsis M. Valančiaus darbu A. Bernhofas, bet įpareigotas isto-
rijos ir statistikos mokytojas Apolonas Popovas. Teigiama, kad, remiantis moky-
klos bibliotekoje ir archyve esančia medžiaga, 1843 m. pabaigoje jau buvo para-
šyta trumpa gimnazijos istorija nuo jos įsteigimo 1616 m. iki 1832 m. pabaigos2. 

1834–1844 m. mokinių statistika klasėmis parodyta 24 lentelėje3. 

24 lentelė. Kražių gimnazijos mokinių skaičius klasėse 1834–1844 m. 

Mokslo metai

Skaičius

Iš visoParengiamoji 
klasė

Gimnazija; klasė

I II III IV V VI VII 

1834/1835 52 302
1835/1836 23   89   51 78 58 42 26 15 382
1836/1837 44 107 122 79 67 44 23 13 499
1837/1838 56 109 119 111 59 47 20 12 533
1838/1839 44 130 126 98 50 26 29 13 516
1839/1840 47   85 110 79 46 27 21 14 429
1840/1841 20  46  54 68 46 21 19 115 389
1841/1842 32  55  53 54 51 28 17 19 309
1842/1843 37  80  52 63 61 40 25 17 375

1834/1835 mokslo metų gimnazijos mokinių skaičiaus klasėmis nepavyko 
aptikti. 1841 m. sausio 10 (22) d. ataskaitoje nurodyta, kad 1839/1840 moks-
lo metais dėl įvairių priežasčių mokyklą paliko šimtas septyniasdešimt trys, o 
1840 m. rudenį priimti trisdešimt keturi mokiniai. Toks gimnazistų sumažėji-
mas sietinas su lenkų kalbos dėstymo panaikinimu. 

Didžioji dauguma moksleivių buvo katalikai. 1819–1843 m. tarp jų pasitai-
kė tiktai du judėjų tikybos, tačiau ir jie nuo trečios klasės čia nebesimokė. 

1.  1842 m. Kražių gimnazijos 
ataskaita, LVIA, f. 567, ap. 2, b. 

5201, l. 12. 

2.  1843 m. Kražių gimnazijos 
ataskaita, Ibid., b. 5371, l. 107. 

3.  Ульяновский, op. cit., p. 
82 (1836–1844 m.); LVIA, f. 

567, ap. 2, b. 3735, l. 211–213 
(1835/36 m.). 
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Iš Evangelikų liuteronų ir Evangelikų reformatų 1836–1838  m. mokėsi 
po devynis, 1839–1841  m.  – po aštuonis, 1842  m.  – šeši, 1843  m.  – aštuoni, 
1844 m. – vienuolika. Būdavo ir šios tikybos pamokos. 

Stačiatikių tikybos mokinių 1836 m. mokėsi du, 1837 m. – keturi, 1838 m. – 
dešimt, 1839  m.  – šeši, 1840  m.  – penki, 1841  m.  – trys, 1842  m.  – keturi, 
1843 m. – šeši, 1844 m. – aštuoni. Nuo 1830 m. stačiatikiams tikybą dėstė dva-
sinę Sankt Peterburgo akademiją baigęs I. Orlinskis, o nuo 1836 m. – F. Dučins-
kis, baigęs dvasinę Kijevo stačiatikių akademiją. Pamaldų laikyti kelis kartus per 
metus atvažiuodavo stačiatikių dvasininkas iš Raseinių arba Jurbarko4. Speciali 
koplyčia stačiatikiams nebuvo įrengta. 

Jau minėta, kad nuo 1834 m. gerai baigusiems septintokams būdavo sutei-
kiama keturiolikta valdininko kategorija. Nors tai žemiausias valdininko rangas, 
tačiau ir jį gauti buvo ne taip paprasta. Pagal penkių balų sistemą rusų kalbos ir 
literatūros žinios turėjo būti įvertintos tik penketu. Bendras abituriento pažan-
gumo, taip pat elgesio vidurkis negalėjo būti mažesnis už keturis. Valdininko 
rangą teikdavo pedagogų tarybos nutarimu, surašant svarbiausias žinias apie 
mokinį, jo mokymąsi, apdovanojimus, o tvirtindavo švietimo apygarda5. 

Iš baigusių gimnaziją 1837 m. keturioliktą valdininko rangą gavo penki, 
1838 m. – trys, 1839 m. – septyni, 1840 ir 1843 m. – po penkis abiturientus6. 

1821  m. M. Chlevinskio pinigais nukaldintų sidabro medalių užteko vi-
sam gimnazijos gyvavimo laikui. 1840 m. pavasarį jų turėjo dar trisdešimt ke-
turis. Aukso medaliai būdavo užsakomi iš visoms Rusijos imperijos mokykloms 
skirtųjų vienodų medalių. 1837 m. Kražių mokykla už aukso medalį sumokėjo 
82 sid. rb. Paskutiniais gimnazijos metais medaliais apdovanoti šie mokiniai:7 

1838 m. sidabro – Justinas Gedgaudas ir Jonas Narkevičius;
1839 m. sidabro – Vladislovas Bortkevičius ir Jonas Juška;
1840 m. aukso – Jonas Juška, sidabro – Andrius Matas Ugianskis;
1842 m. aukso – Konstantinas Mnichovskis, sidabro – Vladislovas Kon-

dratavičius;
1843 m. sidabro – Pranciškus Marcinkevičius ir Epigmenas Vaišvila.
Stojantiems į aukštąsias mokyklas švietimo apygarda kartais skirdavo sti-

pendijas. Jai gauti reikėdavo, baigus septintą klasę, dar metus pasilikti gimnazi-
joje, lankyti kai kurias pamokas, būti kambarių vyresniaisiais. Taip jie turėdavo 
papildomai įrodyti savo nuolat gerą elgesį, tačiau stipendija priklausė nuo val-
dininkų malonės. Sakykim, 1839 m. baigęs sidabro medaliu vėliau žinomas litu-
anistas, tautosakos skelbėjas J. Juška dar metus liko gimnazijoje, 1840 m. buvo 
apdovanotas aukso medaliu ir, gavęs valstybinę stipendiją, įstojo į Charkovo 
universitetą. 1840 m. sidabro medaliu baigęs A. M. Ugianskis irgi dar metus pa-
siliko gimnazijoje, tikėdamasis gauti valstybinę stipendiją studijuoti aukštojoje 
mokykloje8, ir 1841 m. ją gavo studijuoti Kazanės universitete. 

4.  Ульяновский, op. cit., p. 
80–81. 

5.  1843 07 07 A. Sivickio 
pranešimas Baltarusijos 
švietimo apygardai, LVIA, f. 567, 
ap. 2, b. 5289, l. 53. 

6.  Valdininkų rango baigusiems 
gimnazijas suteikimo bylos, 
Ibid., b. 4111, l. 18; b. 4289, l. 
33–34; b. 4480, l. 45; b. 4596, l. 
8; b. 5289, l. 52. 

7.  Ibid. 

8.  Ibid., b. 4596, l. 59. 
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Gimnazijos iškėlimas 

Jau pirmoje savo ataskaitoje naujasis mokyklos vadovas A. Bernhofas apgailes-
tavo, kad Kražiuose tvarkai prižiūrėti nėra stiprios policijos. Tai buvo svarus 
argumentas, kad miestelis – netinkama vieta gimnazijai. Kitas dalykas – pasta-
tus reikėjo taisyti kapitaliai. Daugelyje vietų stogas kiauras, išorinėje į Kražantės 
pusę šiaurės rytų korpuso sienoje dėl smunkančių pamatų buvo plyšių, ji išlinko 
į išorę, reikėjo keisti daugumos langų rėmus, permūryti krosnis, dūmtraukius ir 
kt.; švietimo apygardos vadovybė skirti lėšų nenorėjo, todėl pasiūlyta gimnaziją 
iškelti į Raseinius. Dar 1837 m. pavasarį Raseinių žydai, siekdami pagerinti savo 
būklę, prašė šiame apskrities mieste steigti gimnaziją1. 

Pasklidus kalboms, kad Kražiuose gimnazijos neliks, 1839 m. miestelio žy-
dai jausmingu raštu švietimo ministrą prašė ją palikti, nes čia gyvuoja daugiau 
negu šimtmetį, buvo ir yra vienintelis jų pragyvenimo šaltinis. Švietimo minis-
tras prašymą persiuntė švietimo apygardai2. 

1839  m. kovo mėnesį Vilniaus generalgubernatoriui A. Bernhofas rašė, 
kad dėl blogos gimnazijos pastatų būklės, pasibaigus mokslo metams, reikėtų 
atlikti šiuos remonto darbus: atramomis sutvirtinti krypstančią sieną, perdeng-
ti čerpių stogą, permūryti visus dūmtraukius ir nuo jų toliau perkelti medines 
konstrukcijas, keliose klasėse sudėti naujas grindis, kai kuriose klasėse ir moky-
tojų butuose pakeisti supuvusius langų rėmus3. 

1840 m. vasarą direktorius nuvyko į Raseinius, bet tinkamo pastato čia ne-
rado. Dvarininkas Pacevičius buvo pradėjęs statyti gimnazijai pritaikytą mūrinį 
namą, tačiau jo statyba ir įrengimas užtruktų ilgiau negu metus4. 

1840 m. dėmesys nukrypo į Šiaulius. Apskrities bajorai apsiėmė pastatyti 
mūrinę gimnaziją, tam pritarė ir dvasininkija. Šiam reikalui bajorai ir parapijų 
klebonai įsipareigojo per trejus metus mokėti po 10 sid. kp nuo kiekvieno jų val-
doje gyvenančio revizinio asmens. Prisidėti prie statybos žadėjo ir žydai. Be to, 
dvarininkai įsipareigojo per 15 metų gimnazijos reikalams kasmet surinkti po 
2000 rb asignacijomis. Švietimo apygarda apie tokius planus pranešė Švietimo 
ministerijai ir prašė išrūpinti caro įsaką gimnaziją statyti Šiauliuose – įsikurtų 
iš Kražių atkelta gimnazija, o Šiaulių bajorų mokykla būtų perkelta į Raseinius. 

Atsiklausus vidaus reikalų ministro, konstatuota, kad gimnazijai statyti 
užtenka gubernatoriaus sutikimo. Dėl šios statybos negalima apmokestinti vals-

1.  1837 05 18 Raseinių žydų 
raštas Baltarusijos švietimo 
apygardos globėjui, Ibid., b. 

4045, l. 1–2. 

2.  1839 11 16 Švietimo 
ministerijos raštas Baltarusijos 

švietimo apygardos globėjui, 
Ibid., l. 4. 

3.  1839 03 01 A. Bernhofo raštas 
Vilniaus generalgubernatoriui, 

LVIA, f. 378, BS, 1839, b. 799, 
l. 7–8. 

4.  1840 09 12 A. Bernhofo raštas 
Baltarusijos švietimo apygardos 

globėjui, LVIA, f. 567, ap. 2, b. 
4045, l. 10. 
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tiečių, savanoriškai aukoti gali tik dvarininkai ir miestelėnai. Ministerija taip 
pat atsiklausė nuomonės, ar tikslinga prašyti carą sutikimo Kražių gimnaziją 
perkelti į Šiaulius, kol dar neaišku, kada ten bus tinkamos tokiai mokymo įstai-
gai patalpos5. 

Gavęs prašymą gimnaziją statyti Šiauliuose, generalgubernatorius pranešė 
nurodęs gubernatoriui leisti statyti pagal patvirtintą projektą ir sudaryti staty-
bos komitetą6. 

Matyt, sužinojusi apie planus Kražių gimnaziją perkelti į Šiaulius, Raseinių 
miesto valdyba ėmė siuntinėti prašymus perkelti ją ne į Šiaulius, bet į Raseinius. 
Paaiškėjo, kad statyba Šiauliuose gali užtrukti daugiau negu dvejus metus. Švie-
timo apygardos globėjas buvo įsitikinęs, kad Kražių gimnazijos taisyti neverta. 
Raseinių mieto valdyba švietimo apygardos vadovybei pranešė, kad išnuomos 
patalpas gimnazijai, butus direktoriui ir inspektoriui, taip pat kiekvieno moky-
tojo buto nuomai skirs po 40 rb per metus. Tuomet švietimo apygardos globė-
jas paprašė Švietimo ministeriją Kražių gimnaziją nurodyti perkelti į Raseinius. 
Siūlymą ją iškelti į Raseinius Švietimo ministerija išsiuntė Ministrų komitetui, 
jis pritarė, o 1841 m. sausio 7 (19) d. caras „teikėsi paliepti“: 

1) Vilniaus gubernijos Kražių miestelyje esančią gimnaziją laikinai perkelti į Rasei-
nių miestą; 2) mokyklų žinybai priimti Raseinių miesto bendruomenės ypatingu aktu pa-
siūlytas aukas laikinoms patalpoms Kražių gimnazijai Raseiniuose7.  

Gavęs tokį įsaką, A. Bernhofas dėl esamų sunkumų švietimo apygardai pa-
siūlė gimnazijos perkėlimą atidėti bent iki birželio mėnesio. Siūlymui buvo pri-
tarta. Tuo reikalu vyko švietimo apygardos ir Raseinių miesto valdžios derybos 
dėl patalpų išnuomojimo. Miesto valdžia nuomai siūlė skirti 1300 rb per metus. 
Tuos pinigus norėta surinkti, penkeriems metams įvedus 11 kp rinkliavą nuo 
kiekvieno parduodamų miltų pūdo (pūdas – 16,38 kg). Deja, tokia rinkliava pri-
pažinta neteisėta. Tada pasiūlyta didinti akcizo mokestį degtinei ir tą dalį skirti 
patalpoms nuomoti. Gubernatorius tokiam siūlymui pritarė. 1841 m. liepos mė-
nesį jis lankėsi Kražiuose ir Raseiniuose. Gimnazijai iškelti į Raseinius atsirado 
nauja kliūtis. Paaiškėjo, kad numatytas išnuomoti mūrinis namas suplanuotas 
kitaip, negu buvę sutarta, ir gimnazijai pripažintas netinkamu8. 

Kadangi valdžia neskyrė lėšų net būtiniausiam gimnazijos remontui, 
1841 m. vasarą vaistininko Tomo Branskio iniciatyva iš miestelėnų aukų atliktas 
korpuso, kuriame buvo klasės, remontas. Perdengtas stogas, permūryti dūm-
traukiai, pakeista šešiolika supuvusių langų rėmų, įdėti nauji net aštuoniasde-
šimt aštuonių langų stiklai, išbaltintos šešios klasės, du koridoriai ir išorinės 
sienos. Toks pranešimas suerzino švietimo apygardos vadovybę, ir ji pasiteiravo, 
kodėl leista remontuoti aukomis, jeigu caro liepta ją iškelti9. 

5.  1840 10 14 Švietimo 
ministerijos raštas Baltarusijos 
švietimo apygardos globėjui, 
Ibid., b. 4470, l. 36–38.

6.  1840 12 10 Vilniaus 
generalgubernatoriaus raštas 
Baltarusijos švietimo apygardos 
globėjui, Ibid., l. 42. 

7.  1841 08 08 Baltarusijos 
švietimo apygardos raštas 
Vilniaus generalgubernatoriui, 
LVIA, f. 378, BS, 1839, b. 799,  
l. 18–19. 

8.  1841 02 06 ir 07 24 Kražių 
gimnazijos vadovo raštai 
Baltarusijos švietimo apygardai, 
LVIA, f. 567, ap. 2, b. 4470,  
l. 44–46. 

9.  1841 08 20 Kražių gimnazijos 
vadovo raštas ir Baltarusijos 
švietimo apygardos atsakymas, 
Ibid., l. 51–52, 55–56. 
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Padidinti akcizą už svaigiuosius gėrimus Raseinių rotušė delsė, reikalavo 
pirma atkelti gimnaziją. Jau minėta, kad siūlomas išnuomoti namas dėl pakeisto 
suplanavimo pripažintas netinkamu. 

1842 m. gruodžio 18 (30) d. caro įsaku įsteigta Kauno gubernija. Tai lėmė 
Kražių gimnazijos iškėlimą į jos centrą. Kadangi Kaune gimnazijai tinkamų pa-
talpų dar nebuvo, perkėlimas užsitęsė. 1843 m. pavasarį Kražių miestelio gyven-
tojai ir apylinkių bajorai prašė, iškėlus gimnaziją, palikti apskrities penkiaklasę 
mokyklą ir įsipareigojo patalpas suremontuoti. Prašymą atmetus, po poros mė-
nesių gyventojai dar prašė į Kražius atkelti Kauno bajorų mokyklą, bet valdžios 
planai buvo kitokie10. 

1843  m. spalio 20 (lapkričio 1) d. caras pasirašė įsaką Kražių gimnaziją 
perkelti į Kauną. Nuo šiol ši mokymo įstaiga pradėta vadinti Kauno gimnazija 
Kražiuose. Kražių gimnazijos direktorius A. Sivickis paskirtas Kauno guberni-
jos mokyklų direktoriumi ir 1844 m. sausio mėnesį išvyko į gubernijos sostinę. 
Laikinai eiti Kauno gimnazijos Kražiuose direktoriaus pareigas paskirtas ins-
pektorius Ferdinandas Petrovskis11. Gimnazija į Kauną perkelta 1844 m. vasarą, 
o į Raseinius iš Kauno atkelta apskrities mokykla. 

O Kražiai pripažinti verti turėti tiktai pradinę mokykla. Likusiame be gim-
nazistų miestelyje tapo liūdna ir nyku. 

10.  1843 05 04 gyventojų 
prašymas Baltarusijos 

švietimo apygardai ir kitas 
susirašinėjimas, Ibid., l. 120, 

125–126. 

11.  Ульяновский, op. cit.,  
p. 48–49. 
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Neturtingų mokinių šelpimo fundacijos

Dar nuo jėzuitų laikų neturtingiems mokiniams išlaikyti geradarių skirti fondai 
buvo vadinami konviktais. Tai reiškė, kad mokinys, gyvendamas bursoje arba 
nuomojamame bute, gauna visišką išlaikymą. 

Mokinių šelpimo fondų iš jėzuitų laikų Edukacinei komisijai neatiteko. 
Rodos, jėzuitų statyta mūrinė bursa liko nebaigta įrengti. 1783  m. jai skirtas 
pastatas buvo apleistas ir apgriuvęs. Vizitatoriaus Pranciškaus Benkovskio nuo-
mone, tą namą būtų geriau nugriauti ir medžiagas parduoti1. Tačiau jau kitais 
metais į Vyriausiojo Lietuvos tribunolo knygą buvo įrašytas pirmas labdaros 
aktas, skirtas Kražių mokyklos mokiniams šelpti. 

Kun. Jono Pilsudskio fundacija. 1784 m. kovo 5 (17) d. aktu teologijos 
daktaras, 1769–1771 m. buvęs Kražių kolegijos rektorius J. Pilsudskis paskyrė 
66,6 tūkst. lenkiškųjų auksinų, arba 3700 raudonųjų (červoncų), kurių palū-
kanos kasmet būtų skirtos septyniolikai neturtingų Pilsudskių giminės bajorų, 
kurie mokosi Kražių gimnazijoje, išlaikyti. Už sutartas palūkanas 3000 lenk. 
auks. buvo paskolinti Gelgaudiškio dvarui, o 700 – mūrinio namo savininkui 
Vilniuje. Skirtas lėšas administruoti įpareigota Edukacinė komisija, o šelpiamus 
mokinius turėjo atrinkti ir gautus pinigus naudoti mokyklos vadovas. Iš tų pi-
nigų palūkanų kasmet kiekvienam mokiniui mokslo metams turėjo tekti 250, o 
rektoriui už fundatoriaus valios įgyvendinimą – 412 lenk. auks. Mokinys visišką 
išlaikymą (butą arba bursą, maitinimą ir priežiūrą) iš minėto fondo galėjo gauti 
ne ilgiau negu 7 metus2. 

Jau 1786 m. vizitacijoje pažymėta, kad iš J. Pilsudskio fondo neturtingų 
bajorų vaikams išlaikoma septyniolika mokinių. Jie apgyvendinti senojoje me-
dinėje suremontuotoje bursoje. Vaikais rūpinasi mokyklos vadovas, skirti du 
prižiūrėtojai. 1788 m. vizitacijoje nurodyta, kad septyniolika iš fundacijos išlai-
komų neturtingųjų turi tris prižiūrėtojus, gyvena atskirame name (oficinoje). 
Tas konviktas laikomas nepriekaištingai3. 

Atrodo, Gelgaudiškio dvarui J. Pilsudskio paskolinti pinigai netrukus 
buvo grąžinti, o vėliau paskolinti Plūsčių dvaro savininkui V. Pšeciševskiui. Jau 
1788 m. vizitacijoje nurodyti iškilę J. Pilsudskio fundacijos įgyvendinimo ne-
sklandumai. Neturtingiems mokiniams išlaikyti mokykla privalėjusi gauti 259 
lenk. auks. 1787/1788 mokslo metais iš priklausančių fundacijos palūkanų ne-

1.  Raporty, s. 113. 

2.  Dzieje dobroczynności, 1821, 
s. 441–442, 574–577.

3.  Raporty, s. 167–168, 293. 
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gauta 120, o iš viso 139 lenk. auks. Vienas asmuo, paėmęs fundacinių pinigų iš 
nustatytų palūkanų, nesumokėjo 90, o kitas, turėjęs mokėti 49 lenk. auks., nesu-
mokėjo nieko. Šiuo reikalu pradėtas teisminis ieškinys. 1788 m. vasario mėnesį 
bursą reikėjo remontuoti. 1790 m. vizitacijoje pažymėta, kad bursoje išlaikoma 
septyniolika mokinių, tačiau namas, kuriame jie apgyvendinti, genda, o jam tai-
syti fundacijos nėra4. 

1790 m. spalio 20 (lapkričio 1) d. aktu J. Pilsudskis paskyrė dar 500 lenk. 
auks., iš kurių palūkanų turėjo būti išlaikomi dar trys mokiniai. Taigi nuo šiol 
iš metinių fundacijos palūkanų reikėjo šelpti dvidešimtį5. 1791 m. vizitacijoje 
nurodyta dvidešimt moksleivių, gaunančių išlaikymą iš minėtos fundacijos. Jie 
gyveno nebe bursoje, bet trijuose nuomojamuose butuose6. 

Po trečiojo Lietuvos-Lenkijos valstybės padalijimo J. Pilsudskio paaukoti 
pinigai neturtingiesiems šelpti nepradingo. 1803 m. įsteigus Vilniaus švietimo 
apygardą, tokiomis fundacijomis įpareigotas rūpintis Vilniaus universitetas. 
1803 m. vizitacijoje rašoma, kad J. Pilsudskio fondo 3000 lenk. auks. yra pa-
skolinti V. Pšeciševskiui, palūkanas jis moka reguliariai, o 700 buvę paskolinti 
Jonui Pranckevičiui, kuris už tai įkeitęs Vilniuje turimą mūrinį namą. Pinigai 
paskolinti už 7 procentus palūkanų, tačiau iš tos paskolos jau keliolika metų 
jos nemokamos, todėl pradėta byla, o visi dokumentai šiuo reikalu buvo uni-
versiteto raštinėje. Vizitatorius nerado iš to fondo išlaikomų mokinių sąrašų, 
nebuvo atskiros finansinės gaunamų palūkanų dokumentacijos. 1804 m. iš šio 
fondo buvo išlaikoma penkiolika. 1803 ir 1804 m. šelpiamieji gyveno buvusios 
kolegijos kambaryje7. 

Vizitacijų aktai ir kiti pranešimai liudija, kad 1804–1809 m. iš J. Pilsudskio 
fundacijos buvo išlaikoma keturiolika–septyniolika moksleivių. 1810 m. vizita-
cijoje pažymėta, kad visišką išlaikymą gaudavo septyniolika, jie apgyvendinti 
erdviose trobose. Vizitatorius domėjosi buitinėmis sąlygomis, maitinimu, ta-
čiau jie niekuo nesiskundė8. 

1811 m. iš minėtos fundacijos palūkanų buvo išlaikoma aštuoniolika mo-
kinių, tarp jų Liudvikas, Ferdinandas ir Jonas Pilsudskiai9. 1813–1815 m. išlai-
kymą gaudavo septyniolika.

1822 m. iš fondo už septynis procentus palūkanų pinigai buvo paskolinti 
penkiems žemvaldžiams; palūkanos tekdavo dvidešimčiai, tarp jų – Kazimie-
rui ir Rapolui Pilsudskiams. 1827 m. išlaikymą gavo irgi tiek pat mokinių, tarp 
kurių nurodytas ir Stanislovas Pilsudskis, taip pat stačiatikių tikybos mokinys 
Aleksandras Puzirevskis10. 

1832 m. fundacija lenkiškaisiais auksinais buvo paskolinta šiems žemval-
džiams: 

4.  Ibid., p. 450, 492. 

5.  Dzieje dobroczynności, 1821, 
s. 577–279. 

6.  Raporty, s. 531. 

7.  1803 ir 1804 m. Kražių 
mokyklos vizitacijos, VUB RS, 
f. 13, b. 184, l. 157–159; b. 219, 

l. 16.

8.  1810 m. Kražių mokyklos 
vizitacija, LVIA, f. 567, ap. 2, b. 

275, l. 74. 

9.  1811 10 02 pranešimas apie 
Kražių mokyklą, Ibid., b. 6486, 

l. 26. 

10.  1822 ir 1827 m. žinios apie 
Kražių gimnazijos konviktus, 

Ibid., b. 1006, l. 216–217; b. 
2259, l. 177–178. 
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1. Tadui Daugirdui, Plembego (Raseinių aps.) dvaras – 2300; 2. Jonui Pše-
ciševskiui, Plūsčių (Raseinių aps.) dvaras – 994; 3. Ipolitui Volkui, Sudervės (Vil-
niaus aps.) dvaras – 1398; 4. Mykolui Römeriui, Kriaunų (Ukmergės aps.) dva-
ras – 587; 5. Stanislovui Belozarui, Tirkšlionių (Panevėžio aps.) dvaras – 208. 

Iš šių paskolų palūkanų toliau buvo išlaikoma dvidešimt moksleivių. Iš 
gimnazijos išėjus Ksaverui Pilsudskiui, 1832 m. sąraše nebebuvo nė vienos šios 
giminės pavardės11. Matyti, kad fondas buvo padidėjęs. Tikėtina, papildomų pi-
nigų gauta iš parduoto įkeisto namo Vilniuje.

1832 m. gegužės 7 (19) d. Edvardas Römeris savo tėvo Mykolo 1820 m. 
pasiskolintus 587 lenk. auks. panoro grąžinti ir tuo reikalu kreipėsi į universi-
tetą. Deja, jau 1832 m. gegužės 1 (13) d. caras buvo pasirašęs jo uždarymo de-
kretą. Nors fundacijomis turėjo rūpintis Laikinasis mokyklų komitetas, tačiau 
iki 1833  m. pradžios E. Römeris atsakymo negavo. Po pakartotinio prašymo 
paskolą leista grąžinti12. 

Apie fondo administravimą yra išlikusios kelios stambios bylos – įvairūs 
susirašinėjimai dėl laiku negautų palūkanų, kreipimaisi į teismus ir kt. Fondo 
administravimas  – ne šios knygos tema. Paskolą grąžinus arba atsiėmus, rei-
kėdavo surasti, kam vėl paskolinti. 1839 m. spaudoje paskelbta: iš J. Pilsudskio 
fondo norintys paimti 1400 lenk. auks. paskolą, mokant 6 procentus palūkanų, 
gali kreiptis į Baltarusijos švietimo apygardos raštinę Vilniuje13. 

Nuo 1833 m. ataskaitose išsamesnių žinių apie šalpos fondus ir jų išlaiko-
mus mokinius nebepasitaiko, dažnai jie visai nebeminimi. Žinoma, kad 1834 m. 
iš J. Pilsudskio fondo buvo šelpiama irgi dvidešimt mokinių14. 

1840 m. ataskaitoje rašoma, kad iš šalpai investuotų pinigų gaunamų pa-
lūkanų skiriama parama neturtingiesiems, kuriuos atrenkant, pirmenybė tei-
kiama fondus aukojusių asmenų giminėms. Tuo metu gimnazija, be šio, turėjo 
dar keturis šalpos fondus. Iš viso šalpą gaudavo trisdešimt penki. Giminėms 
prašant, šalpa keturiems perkelta į Vilniaus gimnaziją, nes jie ten mokėsi15. Kiti 
gimnazijos mokinių šalpos fondai paskirti jau XIX a. 

Papildomoje 1790 m. J. Pilsudskio fundacijoje įrašyta ir ši sąlyga: jeigu dėl 
vienokių ar kitokių priežasčių jo valia nebebūtų vykdoma, fondo lėšas giminės 
gali panaudoti kitiems tikslams, bažnyčioms, prieglaudoms funduoti ir t. t. Kražių 
gimnazijos iškėlimas į Kauną nelaikytas fundatoriaus valios pažeidimu, todėl iš 
šio fondo stipendija buvo skiriama ir dvidešimčiai Kauno gimnazijos mokinių. 

Tolesnis šio fondo naudojimas Kražių gimnazijai nebepriklauso, tačiau 
šiuo reikalu minėtinas 1868 m. Kauno gimnazijos direktoriaus Ivano Šulgino 
pranešimas: 

teisė fundacijai parinkti tuos 20 mokinių [Jonas] Pilsudskis suteikė savo giminai-
čiams ir jų palikuonims. 1863 m. paskirtas Kauno gimnazijos direktoriumi, nustačiau, kad 

11.  1832 m. žinios apie kun. J. 
Pilsudskio fundaciją, Ibid.,  b. 
2323, l. 843–844. 

12.  1833 m. susirašinėjimas 
dėl M. Riomerio paskolos 
grąžinimo, Ibid., b. 3169, l. 2. 
11–12. 

13.  Литовский вестник, 
1839, № 267, прибавление 
(skelbimas). 

14.  1834 m. žinios apie Kražių 
mokyklos konviktus, LVIA, f. 
567, ap. 2, b. 3593, l. 126–128. 

15.  1840 12 19 Kražių 
gimnazijos ataskaita, Ibid.,  
b. 4708, l. 37. 
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visi, naudojęsi [Jono] Pilsudskio fondu ir mokęsi iš kunigaikščio Oginskio lėšų, išsibėgiojo 
į mišką, ir patys [Jono] Pilsudskio fondo skirstytojai už dalyvavimą maište ištremti. Todėl 
visas tas stipendijas skyriau gimnazijos pedagogų tarybos išrinktiems neturtingiems sta-
čiatikių tikybos asmenims. 

Dabar Julius Pilsudskis, vienas paleistųjų iš tremties ir gyvenantis savo dvare Pskovo 
gubernijoje, pateikė man jo giminaičių įgaliojimą, skiriantį jį vieną rūpintis tuo fondu, ir 
iš manęs pareikalavo: 1) pasiaiškinti poelgį, neatitinkantį testamento, kur žodžiu tėvynė 
suprantama Lenkija, bet ne Rusija, ir 2) paskirti į tą fondą jo parinktus visus mokinius 
katalikus, vadinasi, pašalinti visus stačiatikius. Direktoriaus nuomone, žmonės, priešiški 
vyriausybei, gimnazijai negali daryti įtakos, todėl prašė potvarkio ir ateityje pedagogų ta-
rybai suteikti teisę skirti mokiniams stipendijas iš J. Pilsudskio fundacijos, taip pat nuša-
linti dvarininkus nuo skirstymo testamentinių lėšų jaunimui auklėti. 

Vis dėlto 1869 m. rugpjūčio mėnesį Vilniaus švietimo apygardos globėjas, 
turbūt atsiklausęs Švietimo ministerijos, J. Šulgino prašymą įsakė „palikti be pa-
sekmių“16. Beje, jau 1868 m. spalio 19 (31) d. Kauno gimnazijos direktoriumi 
paskirtas Nikolajus Novikovas. 

Kaip toliau buvo skirstomos šio fondo palūkanos, nepatyrinėta, tačiau ti-
kėtina, kad fundatoriaus valia nebebuvo pažeidinėjama. 

Pranciškaus Kontrimo fundacija. Buvęs LDK karininkas (rotmistras) 
P. Kontrimas 1815 balandžio 24 (gegužės 6) d. testamentu paskyrė 1000 Olan-
dijos talerių iš gautų palūkanų trims gimnazijos mokiniams išlaikyti. Tie pini-
gai buvo paskolinti Jonui Burbai. Pirmenybė turėjo būti teikiama mokiniams 
P. Kontrimo giminaičiams. Testamentas įrašytas į Šiaulių apskrities žemės teis-
mo knygas. Matyt, todėl, kad pinigus reikėjo paimti iš J. Burbos, 1821 m. testa-
toriaus valia dar nebuvo įvykdyta, nes vyko teisminė byla17. 

Rodos, priteisti pinigai atsidūrė bendrame pajamų iš buvusių jėzuitų dvarų 
švietimui fonde. 1000 talerių perskaičiavus į Rusijos pinigus, išėjo 1884 sid. rb. 
Pagaliau iš tų pinigų 1600 rb už 6 procentus palūkanų Vilniaus universitetas 
paskolino Ašmenos apskrities teisėjui. Gavus palūkanų išmokas, 1826 m. sausio 
1 (13) d. iš fondo skirtas išlaikymas trims mokiniams18. Gimnazijos pranešimai, 
ataskaitos liudija, kad iš fondo trys mokiniai 1827–1834 m. tikrai buvo išlaiko-
mi. Tiek jų turėjo būti šelpiama ir vėliau. Žinoma, kad iš šio fondo pašalpa buvo 
skiriama ir trims Kauno gimnazijos mokiniams. 

Juozapo Radvilavičiaus fundacija. 1819 m. lapkričio 17 (29) d. aktu ka-
riškis (rotmistras) J. Radvilavičius skyrė 1500 sid. rb ir jų palūkanas dviem gim-
nazijos mokiniams išlaikyti. Tai turėjo įsigalioti po fundatoriaus ir jo žmonos 
mirties. Aktas surašytas Raseiniuose ir įrašytas į Raseinių žemės teismo knygą. 
Dovanojimas garantuotas Kulvertiškių (Raseinių aps.) dvaru. Jo savininkas po 
J. Radvilavičiaus ir jo žmonos mirties įpareigotas nuo paskirtų pinigų kasmet 
mokėti 6 procentus, t. y. 90 rb, gimnazijai, kuri ne ilgiau negu šešerius metus iš 

16.  1868 08 21 Kauno 
gimnazijos direktoriaus raštas 

Vilniaus švietimo apygardos 
globėjui, ir šio 1869 08 23 

rezoliucija, Ibid., b. 3145, l. 332.

17.  Dzieje dobroczynności, 1821,  
s. 442–443. 

18.  1827 11 18 I. Daujoto 
pranešimas Vilniaus gub. 

mokyklų direktoriui, LVIA,  
f. 567, ap. 2, b. 2259, l. 181–182.
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tų palūkanų išlaikytų du mokinius, teikiant pirmenybę J. Radvilavičiaus gimi-
nėms. Tą aktą (testamentą) vykdyti įpareigotas Teodoras Juškevičius19. 

Mirus J. Radvilavičiui, 1828 m. rugsėjo 1 (13) d. jo valia pradėta vykdyti. 
Neaišku, kokiomis sąlygomis 1500 sid. rb buvo paskirta Kulvertiškių dvaro savi-
ninkui, fundatoriaus sūnėnui Pranciškui Radvilavičiui, tačiau jis kasmet mokėjo 
po 90 rb palūkanų. Duomenys liudija, kad 1828–1834 m. gimnazijoje iš šio fon-
do palūkanų buvo išlaikomi du mokiniai20. 

1844 m. keliant Kražių gimnaziją į Kauną, fundatoriaus sūnėnas P. Radvi-
lavičius, kaip artimiausias J. Radvilavičiaus giminaitis, prašė švietimo apygardos 
globėją tomis pačiomis sąlygomis minėtą fundaciją perkelti į Raseinių bajorų 
mokyklą – taip būtų patogiau jam rūpintis šelpiamais Raseinių mokyklos mo-
kiniais giminaičiais, nes Kulvertiškių dvaras esąs netoli šio miesto. Atsiklaus-
ta Kauno gubernijos mokyklų direktoriaus nuomonės. Šis teigė, kad, perkėlus 
J. Radvilavičiaus fondą, atsiras galimybė ir kitų mokinių šelpimo fondų giminai-
čiams prašyti ko nors panašaus. Tai pažeistų fundatorių valią, nes Kražių gim-
nazija ne panaikinta, o tiktai perkelta. Kauno gimnazija liekanti Kražių moky-
klos paveldėtoja, todėl P. Radvilavičiaus prašymas buvo atmestas. 

1845 m. P. Radvilavičius pakartotinai kreipėsi į Švietimo ministeriją, tiktai 
motyvas buvo kitas – Kaune gyventi gerokai brangiau – vieno mokinio išlaiky-
mas kainuotų apie 85 sid. rb. Deja, atsakymas buvo panašus – J. Radvilavičiaus 
fondo perkėlimas į Raseinius prieštarautų fundatoriaus valiai21. Šis prašymas 
taip pat liko atmestas.

Zacharijaus Nemčevskio fundacija. Buvęs Kražių mokyklos mokinys, ma-
tematikas, Vilniaus universiteto profesorius Z. Nemčevskis 1820 m. lapkričio 30 
(gruodžio 12) d. testamentu paskyrė fundaciją keturiems Kražių gimnazijos mo-
kiniams, artimiems ar tolimesniems jo giminaičiams išlaikyti. Tai buvo, matyt, 
anksčiau profesoriaus paskolinti pinigai net devyniems asmenims. Daugiausia – 
1400 sid. rb – buvo paskolinta Ignotui Valavičiui. Mokiniams išlaikyti skirta 5999 
sid. rb, iš kurių gautos palūkanos turėjo būti lygiomis dalimis padalyti keturiems 
mokiniams per visą jų mokymosi Kražių gimnazijoje laiką. Šis testamentas buvo 
įrašytas į Vilniaus žemės teismo knygą. Jo vykdytoju parinkti išlaikomus moki-
nius ir jiems padalyti palūkanų įplaukas paskirtas Telšių apskrities bajorų vado 
pavaduotojas I. Jacevičius, o jam mirus – Kražių gimnazijos vadovas22. 

Netrukus Z. Nemčevskis mirė. Jo duotas paskolas ėmė administruoti Vilniaus 
universitetas. Jau 1821 m. rudenį gavus pinigų iš palūkanų, po 45 sid. rb mokslo 
metams skirta keturiems mokiniams, iš kurių trys turėjo Nemčevskių pavardes23. 

Laikyta, kad mokiniui išlaikyti užtenka 45 sid. rb. Tinkamai administruo-
jant velionio Z. Nemčevskio pinigus, paaiškėjo, kad galima išlaikyti daugiau, tad 
nuo 1824 m. išlaikomi jau šeši, tarp kurių 1827 m. buvo Aleksandras ir Jonas 

19.  Dzieje dobroczynności, 1821 
s.  443–444, 2049–2052.

20.  1832 ir 1834 m. žinios apie 
Kražių gimnazijos konviktus, 
LVIA, f. 567, ap. 2, b. 2522,  
l. 193–194; b. 3593, l. 126–128. 

21.  1844–1845 m. 
susirašinėjimas dėl J. 
Radvilavičiaus fundacijos, Ibid., 
b. 5427, l. 1–11.

22.  Dzieje dobroczynności, 1821, 
s. 444–445. 

23.  1822 m. žinios apie Kražių 
gimnazijos konviktus, LVIA, f. 
567, ap. 2, b. 1006, l. 218–219. 
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Nemčevskiai. Jeigu to fondo paramą gautų pažangus mokinys, siekiantis studi-
juoti Vilniaus universitete, dar 1825 m. Vilniaus švietimo apygardos globėjas 
nurodė tokiam mokiniui išlaikyti skirti 90 sid. rb24. 

Z. Nemčevskio fondas turėjo ir santaupų, tačiau 1831  m. su gimnazijos 
kasa jos atiteko sukilėliams. 1831 m. rudenį artima Z. Nemčevskio giminaitė 
Karaliauskienė prašė jos abiem sūnums skiriamą išlaikymą perkelti į Vilniaus 
gimnaziją, kur jie žada mokytis. I. Daujotas prašymui pritarė: jo nuomone, 
Z. Nemčevskio testamentui tai neprieštarauja25. Nuo to laiko Kražių gimnazijoje 
iš Z. Nemčevskio fondo buvo išlaikomi keturi mokiniai, du – Vilniaus gimna-
zijoje. 1840 m. laikraštyje yra įdėtas skelbimas, siūlantis galimybę iš šio fondo 
pasiskolinti 500 sid. rb, mokant 6 procentus metinių palūkanų. Imant paskolą, 
reikėjo įkeisti dalį nekilnojamojo turto26. 

Kaip liudija 1874 m. skelbimas spaudoje, Kražių gimnaziją iškėlus į Kauną, 
ten irgi keturiems mokiniams, Z. Nemčevskio giminaičiams, būdavo skiriami 
45 sid. rb per mokslo metus27. 

Juozapo Volodzkos fundacija. J. Volodzka buvo filosofijos daktaras, Cen-
zūros komiteto narys, aprobavęs spausdinti devynias lietuviškas knygas. 1827 m. 
vasario mėnesį universitetui jis pateikė sąlygas, kuriomis norėtų skirti 3175 sid. rb. 
Iš tų pinigų 6 procentus palūkanų būtų galima skirti trims jo giminaičiams, Kra-
žių gimnazijos mokiniams, išlaikyti. Be to, iš tų mokinių vienam įstojus į Vilniaus 
universitetą, jam reikėtų mokėti stipendiją. Jis prašė universitetą tokią fundaciją 
priimti, administruoti ir surašė aštuonių punktų jos vykdymo taisykles: 

1. Išlaikyti tiktai mokinius J. Volodzkos giminaičius. Giminystei patvirtinti jie turi 
pateikti Vainuto, Žvingių arba Naumiesčio klebonų pažymas. 

2. Iš palūkanų kiekvienam išlaikomajam skirti po 43 sid. rb per metus. Tų mokinių 
vienas turi būti rengiamas stoti į Vilniaus universitetą, jam studijuojant, mokama 60 sid. 
rb per metus stipendija. 

3. Gaunančių išlaikymą negabių mokinių gimnazija gali nebešelpti, bet turi siųsti 
mokytis amatų į Vilniuje esančią labdaros draugiją, kuriai skirta speciali J. Volodzkos 
fundacija. 

4. Iš šelptų baigusių Kražių gimnaziją mokinių vadovybė patį geriausią turi siųsti 
studijuoti į Vilniaus universitetą ir skirti minėtą stipendiją. 

5. Jeigu mokiniui neužtektų 43 sid. rb, tai pačiam neturtingiausiam iš fondo liku-
čių išmoką galima padidinti, bet ne daugiau negu 10 sid. rb. 

6. Kadangi iš artimiausių giminių kurį laiką nenumatoma trijų kandidatų mokytis 
Kražių gimnazijoje, o studijuoti bus galima siųsti tik po kelerių metų, iš nepanaudotų 
pinigų ištekančioms artimiausių giminaičių dukroms skirti po 150 sid. rb kraičio. 

7. Jeigu Kražių gimnazijoje gaunantis pašalpą giminaitis pereitų į kitą mokyklą, tai 
teisė gauti skirtą išlaikymą jam paliekama. 

8. Jeigu, jam mirus, dėl nenumatytų priežasčių pritrūktų pinigų šiai valiai vykdyti, 
galima kreiptis į velionio laidotuvių organizatorių ir prašyti trūkstamų pinigų28. 

24.  1827 11 18 ir 1829 m. 
žinios apie Kražių gimnazijos 

konviktus, Ibid., b. 2259, l. 
179–180; b. 2522, l. 183–185. 

25.  1831 11 07 I. Daujoto raštas 
Vilniaus universiteto valdybai, 

Ibid., b. 1007, l. 78–79.

26.  Виленский вестник, 
1840, № 49, прибавпение 

(skelbimas). 

27.  Ibid., 1874, № 143 
(skelbimas). 

28.  1827 02 25 J. Volodzkos 
parengtos taisyklės dėl mokinių 

šelpimo, LVIA, f. 567, ap. 2, b. 
1775, l. 55–58. 
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J. Volodzkai už 3195 sid. rb paskolą buvo įkeistas Vilniuje Branto namas, jį 
J. Volodzka ir paskyrė universitetui – fundacijos vykdytojui. Dėl šios fundacijos 
universitetas atsiklausė Švietimo ministerijos. Kadangi namas buvo ne J. Vo-
lodzkos, ministerija pareikalavo gauti savininko Branto sutikimą. 

Savo ankstesnį sumanymą J. Volodzka patvirtino 1829 m. vasario 10 (22) d. 
testamentu ir tų pačių metų gegužės 8 (20) d. mirė. Vykdydamas velionio valią, 
universitetas nupirko Branto namą ir iš velionio paliktų pinigų dar primokėjo 
1125 sid. rb. Švietimo ministerijai kilo neaiškumų, tačiau 1831 m. universitetas 
pradėjo mokėti 6 procentus nuo 3195 sid. rb. Iš tų pinigų buvo išlaikomi trys 
Kražių gimnazijos mokiniai J. Volodzkos giminaičiai29. 

Deja, 1832 m. Vilniaus universitetą panaikinus, dėl šios fundacijos vėl kilo 
keblumų. Numatytos palūkanos iš įsigyto namo Kražių gimnaziją pasiekdavo 
nereguliariai. Nelikus universiteto, nebuvo įmanoma įvykdyti testatoriaus valios 
skirti stipendiją ten studijuojančiam giminaičiui. Nepavyko sužinoti, kaip tas 
namas buvo administruojamas. 

1834 m. Švietimo ministerija pasiūlė Baltarusijos švietimo apygardai, su-
sitarus su J. Volodzkos testamento vykdytojais, tą namą parduoti. Testamento 
vykdytojas profesorius T. Žickis tokiam siūlymui pritarė, tačiau suabejojo, ar 
atsiras pirkėjas. Mat pastatas buvo apleistas, reikėjo brangaus remonto. Namas 
pirktas primokant todėl, kad Brantas nesutiko pripažinti ir vykdyti J. Volodzkos 
testamento. Bylinėjimasis teisme galėjo užsitęsti ilgus metus30. 

Nepavyko rasti žinių, ar minėtas namas buvo parduotas. Kauno gimnazija 
1850 m. taip pat nieko nežinojo apie fundacinį namą. Iš skelbimo spaudoje ga-
lima įsitikinti, kad tas fondas 1874 m. veikė Kauno gimnazijoje, ir juo naudojęsi 
J. Volodzkos giminaičiai gaudavo po 43,5 sid. rb per mokslo metus31. 

Mykolo Chlevinskio fundacija apdovanoti medaliais pažangius moki-
nius. Ši fundacija nesusijusi su neturtingųjų šelpimu. Ankstesniuose skyriuose 
minėta, kad buvęs Raseinių apskrities mokyklų garbės globėjas savo lėšomis 
užsakė medalių pažangiausiems Kražių gimnazijos mokiniams ir kelias jų de-
šimtis padovanojo. Be to, 1821 m. gruodžio 14 (28) d. aktu, įrašytu į Vilniaus 
žemės teismo knygą, jis paskyrė 200 sid. rb, nuo kurių 6 procentai palūkanų (12 
sid. rb) kasmet tektų pažangiausiems Kražių gimnazistams apdovanoti32. 

Visi aptarti labdaros fondai 1844  m. buvo perkelti į Kauno gimnaziją. 
1850 m. šiek tiek fundacinių lėšų buvo saugoma ir bankuose. Iš įvairių fragmen-
tiškų žinių (knygoje neaptariamų), susidaro įspūdis, kad Kražių gimnazijos mo-
kinių šelpimo fondai, perkelti į Kauno gimnaziją, veikė ir XX a. pradžioje, o 
žlugo tiktai Pirmojo pasaulinio karo metais. 

29.  Ibid., l. 26–27, 72–79; b. 
3190, l. 35–36. 

30.  1834–1835 m. 
susirašinėjimas dėl J. Volodzkos 
fundacijos Kražių gimnazijai, 
Ibid., b. 3488, l. 1–13. 

31.  1850 m. žinios apie Kauno 
gimnazijos fundacijas, Ibid., 
b. 6416, l. 44–46; Виленский 
вестник, 1874, № 143 
(skelbimas).

32.  1832 m. žinios apie Kražių 
gimnazijos fundacijas, LVIA, f. 
567, ap. 2, b. 2522, l. 187–188. 



137

Kolegijos (gimnazijos) biblioteka ir jos likimas 

Mokykla iš jėzuitų paveldėjo vertingą biblioteką. Minėtuose Edukacinės komi-
sijos vizitacijų aktuose duomenų apie jos biblioteką nedaug. 1782 m. birželio 
mėnesį vizitatorius G. Piramovičius akte parašė, kad joje gausu knygų. Tada jis 
matė ir liustratorių pasirašytą knygų katalogą. Jo nuomone, hebrajiškas knygas 
būtų galima perduoti Vyriausiajai mokyklai, o turimi po kelis egzempliorius lei-
diniai tiktų mokytojų seminarijoms1. 

1790  m. vizitatorius J. Erdmanas akte įrašė, kad biblioteka yra prižiūri-
ma prefekto, joje tinkama tvarka. Panašiai 1791 m. vasarą parašė ir vizitatorius 
Antanas Obrompalskis2. Taigi 1782–1791  m. vizitatorių pateiktos žinios apie 
biblioteką perdėm skurdžios. 

1797 m. Kražių mokyklą perduodant Kolainių vienuoliams karmelitams, 
inventorizuota ir biblioteka, kuriai buvo skirti du greta esantys kambariai pir-
mame aukšte. Iš koridoriaus – durys tik į vieną kambarį, iš jo buvo patenkama 
į kitą. Abiejuose kambariuose storlenčių grindys, o lentynos iki pat skliautų. 
Dalis lentynų tuščios, kitos apypilnės arba pilnos knygų, sustatytų pagal nume-
raciją. Nurodyta iš viso esant 3854 vienetai knygų bei rankraščių. Pažymėta, kad 
viršutinėse lentynose dalis knygų ir rankraščių nuo nesandarių skliautų buvo 
apgadinti. 

1808 m., lyginant su 1797 m. inventoriumi, rašoma, kad knygoms pasiekti 
buvo dvejos senos stalių darbo kopėčios. Pažymėta, jog 1797 m. inventoriuje pa-
teiktas leidinių skaičius – 3854 vienetai – klaidingas. 1803 m. sudarytas sąrašas, 
knygų suregistruota mažiau. Į 1803 m. parengtą sąrašą, pridėtą prie invento-
riaus, neįtrauktos rubricelės, smulkūs arba sunykę rankraščiai3. 

1803 m. vizitatorius matė minėtą inventorinį sąrašą, nepasirašytą ankstes-
nių vizitatorių. Sąrašas buvęs parengtas 1802 m. Vizitatorius teiravosi ankstes-
nio sąrašo ir nustebo, gavęs atsakymą, kad, perimant biblioteką iš Edukacinės 
komisijos, jos katalogo nebuvę4. Matyt, mokyklai esant pavaldžiai Edukacinei 
komisijai, bibliotekoje tvarkytasi aplaidžiai. 

Bibliotekos 1803 m. inventorinis sąrašas5 nagrinėtas Vlado Abramavičiaus 
atpasakotame M. Brenšteino rankraštyje. Šį sąrašą įvairiais požiūriais yra apta-
rusi ir M. Lukšienė6. Jame yra 2126-i knygų pavadinimai, 3264 vienetai. Paly-
ginti su 1797 m. inventoriumi, knygų liko 590 vienetų mažiau. 

1.  Raporty, s. 74; Abramavičius 
V. Brenšteinas apie 

senąja Kražių biblioteką, 
Bibliotekininkystė ir bibliografija, 

t. 2 1963, p. 80. Originalas – 
LMAVB RS, f. 94, b. 378. 

2.  Raporty, s. 490, 530. 

3.  1797 ir 1808 m. buvusios 
Kražių kolegijos inventorius, 

LVIA, f. 567, ap. 2, b. 11,  
p. 44, 45.

4.  1803 10 2–6 Kražių mokyklos 
vizitacija, VUB RS, f. 13, b. 184, 

l. 156

5.  LVIA, f. 567, ap. 2, b. 55, l. 
148–182.

6.  Lukšienė M. Bibliotekos 
Lietuvoje XIX a. pirmojoje 

pusėje, Bibliotekininkystės ir 
bibliografijos klausimai, t. 5, 

1966, p. 110–113.
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Inventorinis sąrašas – tai ne bibliotekos katalogas, jis neturi nei signatūrų, 
nei eilės numerių. Sąraše yra keturios grafos: autoriaus pavardė (knygos pava-
dinimas) ir tomų skaičius, spausdinimo vieta, spausdinimo metai, egzemplio-
rių skaičius. Knygos suskirstytos pagal jų turinį į dvidešimt aštuonis skyrius ir 
dar atskirai yra skyriai (iš viso trisdešimt penki) pagal kalbas. Pagal leidinio 
dydį skyriai sugrupuoti į penkis formatus. Sudarant sąrašą, knygų pavadinimai 
užrašyti sutrumpinti, jie ne visada tikslūs. Yra abejotinų leidimo metų, dalyje 
knygų spausdinimo metai ar vieta nenurodyta. Tikėtina, kad nemažai spaudinių 
buvo su defektais, nebeturėjo titulinių puslapių. Šiame inventoriuje rankraščiai 
į atskirą grupę neišskirti, o sąraše retai kur pažymėta, kad tai ne spaudinys, bet 
rankraštis. Kadangi kito, išsamesnio, katalogo nepavyko aptikti, 1803 m. inven-
torinis knygų sąrašas yra reikšmingas šaltinis. 

Sąraše suskaičiavusi spausdinimo vietą ir metus, M. Lukšienė nurodė, kad 
Vilniuje išspausdinta 251 pavadinimo knyga, Kelne – 247, Antverpene – 117, 
Krokuvoje – 90, Varšuvoje – 85, Lione – 67, Romoje – 52, Bazelyje – 48, Vene-
cijoje – 41, Paryžiuje – 33, Vienoje – 20, kitur – dar mažiau. Imant laikotarpiais, 
XV a. buvo vienas leidinys (1427 m.), XVI a. – 350, XVII a. – 834, XVIII a. – 494. 
M. Brenšteinas nustatė, kad XVIII a. knygų nuo jėzuitų ordino panaikinimo iki 
1803 m. biblioteka buvo įsigijusi tik dvidešimties pavadinimų (12 lenkų, 7 lo-
tynų ir 1 vokiečių kalbomis), iš viso 42 egz. Tie leidiniai išspausdinti 1778–
1796 m. Vyravo knygos lotynų kalba7. 

Didžioji dauguma knygų – tikybinio turinio, tačiau devyni skyriai sudaryti 
daugiausia iš pasaulietinių leidinių, nors pasitaiko ir religinių. Poezijos ir retori-
kos skyriuose vyravo antikos poezijos knygos: Cicerono, Horacijaus, Juvenalio, 
Lukrecijaus, Ovidijaus, Plauto, Senekos, Terencijaus, Vergilijaus ir kitų. Buvo ir 
Vergilijaus poezijos, Jurgio Kochanovskio išverstos į lenkų kalbą, 1754 m. lei-
dimo – 3 egz., Ezopo pasakėčios, Homero „Iliada“ ir „Odisėja“  lotynų kalba. 
Įrašyti ir lotyniški Kražių mokyklos dėstytojo Motiejaus Kazimiero Sarbievijaus 
poezijos rinkiniai: Lyricorum („Lyrika“, 4 knygos), 1632 m. išspausdinta Antver-
pene, ir Lyricorum (3 knygos), 1681, Kališas. Be to, turėti ir išversto į lenkų kal-
bą, Vilniuje 1757 m. išspausdinto M. K. Sarbievijaus poezijos rinkinio Poemata 
(„Poemos“) 3 egz. Iš lenkiškai rašiusių poetų yra tik keli autoriai. 

Išsamesnis 1803  m. inventorinio knygų sąrašo aptarimas būtų speciali 
tema, todėl tiktai pažymėtina, kad Filosofijos skyriuje nurodyta pirmojo Lie-
tuvoje botanikos sodo steigėjo Jeano Émmanuelio Gillibert’o 1781  m. Gardi-
ne išleista knyga Flora Litewska („Lietuvos flora“). Istorijos ir teisės skyriuose 
buvo Lietuvos Statuto 1693 m. leidimas (2 egz.), Alessandro Guagnini darbas, 
skirtas ir Lietuvos istorijai Historia Pollono-Litvana (1578?), 1650 m. Gdanske 
išspausdinta Alberto Vijūko-Kojelavičiaus Historiae Litvanae („Lietuvos istori-

7.  Ibid., p. 111; LMAVB, f. 94,  
b. 378, l. 15. 
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ja“). Skyriuje „Lenkija, įvairūs dalykai“ – XVIII a. Jono Pošakovskio kalendorių, 
jo istorinių darbų, Pranciškaus Paprockio 1763 m. Vilniuje išspausdinta knyga 
Woyny znaczniejsze („Žymiausi karai“) ir kiti istoriniai-pažintiniai leidiniai. 

Atskirai nurodyti leidiniai graikų, vokiečių, lietuvių, latvių (žiemgalių), ita-
lų, hebrajų ir prancūzų kalbomis, nors tomis kalbomis leidinių gali pasitaikyti ir 
kituose skyriuose. Skyriuje „Lietuvių ir žemaičių kalbomis“ nurodyti leidiniai: 

1. Mikołaja Daukszy, Ewangelie na Niedziele y Swięta, w Wilnie, 1599. (Tai 
„Postilla katholicka“. Tai est Ižguldimas evangeliu kiekvienos nedelos ir švętes 
per vissus metus. Per kuniga Mikaloiv Davkša, kanoniką Mednikų iš lękiško 
perguldita.... w Wilniui, 1599). 

2. Nowy Testament, w Krakowie, 1701 (2 egz.). („Naujasis Testamentas“). 
3. X. Szyrwida, Kazanie, w Wilnie, 1629 (2 egz.). Originalas Szyrwid Kons-

tanty. Punkty kazań („Punktai sakymų“) (pamokslai – lietuvių ir lenkų kalbo-
mis). 

4. Olszewskiego, Brama otwarta do Wiecznosci..., w Wilnie, 1753 (1 egz.). 
(Tai Mykolo Olševskio „Broma atverta ing viečnasti...“, Wilniui, 1753). 

5. Ewangelie polskie y lit[ewskie], w Wilnie, 1647 (5 egz.). ([Jonas Jaknavi-
čius], „Lenkiškos ir lietuviškos evangelijos“). 

6. X. Jerzego Kossakowskiego o Rożoncu, 1691 (1 egz.). („Rožančius švę-
čiausios Maryos...“, [s. l.]). 

7. Anonymi, Katechizm Katolicki, 1770 (3 egz.)8 ([Jonas Jaskaudas], „Krikš-
čioniškas katalikiškas katekizmas...“, [s. l.]) (24 a, b il.).

Naujojo Testamento 1701  m. leidimas Krokuvoje bibliografams nežino-
mas. Tai galėjo būti Samuelio Bitnerio ir kitų Mažosios Lietuvos lietuviams 
liuteronams skirtas vertimas, išspausdintas Karaliaučiuje (?). 1701 m. Skyriuje 
Contionatores poloni yra įrašyti K. Sirvydo „Punktai sakymų“ 1629 (1 egz.). Dar 
dviejų leidinių pavadinimai (su lietuviškais tekstais) įrašyti „Gramatikų“ skyriu-
je. Tai K. Sirvydo trijų kalbų (lenkų-lotynų-lietuvių) žodyno 1713 m. leidimas 
(2 egz.), o nurodyta Anonymi Grammatici („Anoniminė gramatika“, 5 egz.) ga-
lėjo būti Universitas lingvarum Litvaniae... („Lietuvos kalbų visetas...“), Vilnae, 
17379. Tai ir visos lietuviškos knygos, esančios 1803 m. sąraše. Vis dėlto skurdus 
Kražių bibliotekos lietuviškų knygų skyrius iki XIX a. vidurio buvo gausiausias 
iš Lietuvos mokyklų bibliotekų. 

XIX a. Lietuvos mokyklų bibliotekas tyrinėjusi M. Lukšienė priėjo prie išvados:

 knygų rinkinys Kražiuose, turtingas ir palyginti įvairus XVII ir XVIII a. žmogui, 
jau XIX a. skaitytojo patenkinti nebegalėjo. Jis buvo pernelyg humanitarinio profilio ir 
kone visai neatspindėjo XVIII a. antros pusės minties laimėjimų, [...] [tačiau] ir tokia 
biblioteka teikė galimybę mokytojams ir mokiniams gerai susipažinti su antikine litera-
tūra, su istoriniais Lietuvą ir Lenkiją liečiančiais veikalais10. 

8.  LVIA, f. 567, ap. 2, b. 
55, l. 180–181; Lukšienė, 

Bibliotekos..., p. 125–126. 

9.  Lukšienė, Bibliotekos...,  
p. 126. 

10.  Ibid., p.112. 
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Nuo 1803 m. visos Lietuvos vidurinės mokyklos buvo tvarkomos Vilniaus 
universiteto, kuris stengėsi didinti ir jų bibliotekų fondus. Deja, vienuolynai tei-
sindavosi savo išlaikomoms mokykloms stokojantys lėšų knygoms įsigyti, todėl 
ir, Kražių mokyklą perėmus Kolainių karmelitams, bibliotekos fondai nelabai 
gausėjo11. 1806 m. iš universiteto ji pirko 10 egz. prancūzų kalbos gramatikos ir 
20 egz. Jeronimo Stroinovskio knygų. 1806 m. apie Kražių mokyklą rašoma, kad 
karmelitai jos bibliotekai yra įsigiję 367 vienetus knygų. 1807 m. pranešime tei-
giama, kad ji pagausinta 365 naujais veikalais. Kadangi vėliau pateiktose žiniose 
karmelitų įsigytų knygų skaičiai žymiai skiriasi, spėjama, kad šimtu apsirikta 
arba įsivėlė korektūros klaida. 1811 m. apžvalgoje nurodyta, kad, be vadovėlių, 
naujų knygų neįsigyta12. 

Antai 1808 m. mokyklos vadovo S. Rodavičiaus pranešime Vilniaus gu-
bernijos mokyklų direkcijai rašoma, kad karmelitai biblioteką padidino 274 
knygomis, spausdintomis įvairiomis kalbomis13. Pranešime apie mokyklą mini-
ma, kad per 1811 m. įsigyta 284 knygos, o analogiškose 1813 m. žiniose – kad 
nupirko 267 veikalus14. Pateikiami skirtingi skaičiai liudija, kad nebuvo aiškios 
įsigyjamų knygų apskaitos. 

1817 m. mokyklai tapus pasaulietine gimnazija, vadovas I. Daujotas daug 
dėmesio skyrė ir bibliotekai. 1823  m. J. Chodzkos vizitacijoje teigiama, kad 

11.  Ibid. 

12.  Iš 1806 m. Tomo Žičkio 
pranešimo, Ibid., b. 120, l. 
117–118; b. 140, l. 244; b. 298, 
l. 8.

13.  Iš 1809 01 13 S. Radavičiaus 
pranešimo, Ibid., b. 232, l. 210. 

14.  1811 ir 1813 m. pranešimai 
apie Kražių mokyklą, Ibid., b. 
6484, l. 12, 24.

24 a, b il. Lietuviškos knygos 
1803 m. Kražių mokyklos 
kataloge. In: LVIA, f. 567, ap. 2, 
b. 55, l. 180–181
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1818 m. sudarytas atskiras rankraščių katalogas, 1819 m. – naujas knygų kata-
logas. 1820 m. vizitacijoje rašoma, kad yra naujas knygų sąrašas. Turima 3718 
tomų spaudinių ir 238 rankraščių knygas15. 

1819 m. biblioteka tebebuvo tuose pat dviejuose kambariuose, tačiau kny-
gos jau sudėtos į keturiolika spintų. 1823 m. M. Chlevinskis teigė, kad biblioteka 
sutvarkyta, rūpinantis I. Daujotui. Tais metais ji jau buvo įkurdinta didelėje sa-
lėje, buvusiame refektoriume16, knygos sudėtos į lentynas. 

1817 m. rugsėjo 1 (13) d. – 1821 m. lapkričio 4 (16) d. bibliotekos fondai 
padidėjo 478 tomais, o bendras knygų skaičius – 4076 tomai17. Iš bendro skai-
čiaus atėmę 478 įsigytas, gauname, kad karmelitai paliko 3598 egz. Išeitų, kad, 
valdydami gimnaziją, jie nupirko 314 knygų, tačiau 1822 ir 1823 m. pranešimuose 
teigiama, kad iš jėzuitų mokyklos bibliotekoje likusios 3598 knygos. Tikėtina, kad, 
pateikiant žinias, apsirikta – visos karmelitų paliktos knygos priskirtos jėzuitams. 
I. Daujoto 1823 m. pranešime nurodyta, kad biblioteka turi 4397 knygas. Buvusios 
jėzuitų 3598 knygos pagal dalykus suskirstytos į šiuos skyrius: matematikos – 70, 
teisės – 131, moralinės filosofijos – 269, gramatikos – 151, retorikos – 225, poezi-
jos – 172, istorijos ir geografijos – 273, religijos (katekizmų, asketikos, pamokslų, 
bažnytinių rašytojų, biblijų vertimų) – 2307; dovanotų – 1818. 

M. Lukšienė, tyrinėjusi 1817–1825 m. pajamų-išlaidų knygas, nustatė, kad 
kiekvieną mėnesį knygų jai siųsdavo Vilniaus universitetas. Pirmiausia siuntė 
naujausius gamtos, fizikos ir matematikos leidinius, kurių biblioteka neturėjo, 
beveik visi – prancūzų ir vokiečių kalbomis. Bibliotekai, be tiksliųjų mokslų lei-
dinių, trūko ir naujausių visuomeninio turinio knygų. M. Lukšienė padarė iš-
vadą, kad bent iki 1828 m. grožinė literatūra gimnazijai buvo antraeilis dalykas. 
Vis dėlto universitetas atsiųsdavo naujausių antikos klasikos leidimų, literatūros 
istorijos vadovėlių ir reikšmingesnių grožinės kūrybos leidinių. Taip pat siųsda-
vo beveik visus universiteto profesorių leidinius19. 

Duomenų, kad karmelitai mokyklai būtų prenumeravę periodinę spaudą, 
nepasitaikė aptikti. Jau 1819  m. mokykla užsiprenumeravo laikraštį Dziennik 
Wileński („Vilniaus dienraštis“), o kitiems metams Vilniaus gubernijos mokyklų 
direkciją prašė leisti užsiprenumeruoti šią spaudą: Kuryer Litewski („Lietuvos 
kurjeris“), Wiadomości brukowe („Gatvės žinios“), karinio laikraščio Русский 
инвалид („Rusų neįgalusis“) leidimą lenkų kalba, Сын отечества („Tėvynės 
sūnus“), Pamiętnik Warszawski („Varšuvos dienoraštis“), Ćwiczenia naukowe 
(„Mokslo pratimai“)20. 

1823  m. gimnazija prenumeravo: Сын отечества („Tėvynės sūnus“), 
Tygodnik Wileński („Vilniaus savaitraštis“), Kuryer Litewski („Lietuvos kur-
jeris“), Сенатския ведомости („Senato žinios“), Отечественные записки 
(„Tėvynės užrašai“)21. 

15.  1820 m. Kražių gimnazijos 
apžvalga, Ibid., b. 992, l. 18.

16.  1822 ir 1823 m. Kražių 
mokyklos vizitacijos, VUB RS, 
f. 2, KC–515, p. 17; KC–516, p. 

232, 237. 

17.  Lebedys, op. cit., p. 70.

18.  Ibid.; 1823 11 16 I. Daujoto 
pranešimas Vilniaus gub. 

mokyklų direkcijai, LVIA, f. 567, 
ap. 2, b. 1006, l. 343. 

19.  Lukšienė, Bibliotekos...,  
p. 112–113.

20.  1819 m. I. Daujoto raštai 
Vilniaus gub. mokyklų 

direktoriui, LVIA, f. 567, ap. 2, b. 
860, l. 34, 82.

21.  M. Brenšteino išrašai, BN 
AB, sign. IV. 10673, l. 49. 
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Palyginimui galima paminėti, kad 1842 m. prenumeruoti šie periodiniai 
leidiniai: Сенатския ведомости („Senato žinios“), Журнал министерства 
народного просвящения („Liaudies švietimo ministerijos žurnalas“, 2 egz.), 
Виленский вестник („Vilniaus žinynas“), Москвитянин („Maskvietis“). Šie 
4 leidiniai prenumeruoti, nurodžius švietimo vadovybei. Dar prenumeruota: 
Северная пчела („Šiaurės bitė“), Библиотека для чтения („Biblioteka skaity-
mui“). Matome, kad jau vyravo periodika rusų kalba. Tiesa, iš Varšuvos nemo-
kamai buvo siuntinėjamas Dziennik Warszawski („Varšuvos dienraštis“)22. 

Leidinių dovanodavo ir įvairūs asmenys, sakykim, 1822 m. Dionizas Poška 
iš Bijotų – dvi knygas; viena jų – Historia universalis... („Visuotinė istorija...“) – 
išleista 1488 m. Pasitaikydavo ir kitokių, pavyzdžiui, 1822 m. Antanas Chomins-
kis knygynui padovanojo 15 egz. išverstų į lenkų kalbą Phaedrus’o pasakėčių, o 
pajamas iš jų paskyrė bibliotekai23. 1825 m. Raseinių apskrities mokyklų garbės 
globėjas M. Chlevinskis dovanojo 15 knygų – 13,45 sid. rb vertės, 1826 m. – tęs-
tinio leidinio Труды вольного экономического общества („Laisvosios ekono-
minės draugijos darbai“) 1765–1819 m. 66 tomus – 150 sid. rb vertės, 1828 m. – 
vokiečių kalba 10 dalių dviejų pavadinimų knygų, skirtų javų kirtimui ir kaimo 
gyvenviečių architektūrai. 1830 m. – dar 7 tomus keturių pavadinimų knygų. 
1830 m. vasario mėnesio testamentu D. Poška gimnazijai taip pat paliko dalį 
savo muziejinių rinkinių, knygų24. Kaip liudija ataskaitos, privatūs asmenys 
knygų nedideliais kiekiais dovanodavo ir vėliau. Be to, po 1832 m. leidinių ne-
mokamai atsiųsdavo ir Rusijos švietimo ministerija, Mokslų akademija, tačiau 
didžiausią dalį įsigyjamų leidinių gimnazija pirkdavo. Po 1831 m. sukilimo pri-
vatūs asmenys knygų mokyklų bibliotekoms beveik nebedovanodavo. 

1834 m. atvykęs dėstyti tikybos M. Valančius buvo įpareigotas tvarkyti ir 
biblioteką, ir visus mokymo priemonių kabinetus. Naujo bibliotekininko dėme-
sį turėjo patraukti užantspauduota knygų dėžė. Dar 1823 m. tardytojas, tirda-
mas „Juodųjų brolių“ organizaciją, iš mokinių konfiskavo 170 egz. leistos moky-
klose naudoti Anupro Kopčinskio Gramatyka języka polskiego („Lenkų kalbos 
gramatika“). Nors jau 1825/1826 mokslo metų vizitacijoje buvo nurodyta, kad 
ši gramatika užantspauduota, niekas nepasirūpino neteisėtą neuždraustų kny-
gų konfiskavimą panaikinti25. Išsirūpinus švietimo apygardos globėjo leidimą 
minėta gramatika naudotis, 1836 m. sausio mėnesį užantspauduota dėžė buvo 
atidaryta. Deja, matyt, nuo drėgmės beveik visos knygos rastos sudūlėjusios, dar 
nesunykę buvo vos keli vienetai26 (25 il.).

Iš I. Daujoto M. Valančius gavo ir kitą įpareigojimą – sudaryti tinkamų 
naudoti knygų katalogą, o netinkamas atskirti. Jau 1836 m. spalio 25 (lapkričio 
4) d. I. Daujoto Kražių gimnazijos perdavimo akte A. Bernhofui nurodyta, kad 
į katalogą neįtrauktos 2553 netinkamos naudoti knygos įvairiomis kalbomis. Į jį 

22.  1842 12 18 Kražių 
gimnazijos ataskaita, LVIA, f. 
567, ap. 2, b. 5201, l. 14. 

23.  Išrašas iš Kražių gimnazijos 
istorijos, Ibid., b. 1006, l. 446, 
447; 1822 09 15 I. Daujoto 
raštas Vilniaus universitetui, 
Ibid., b. 1095, l. 150. 

24.  1825–1831 m. dovanojimų 
Kražių gimnazijai byla, Ibid.  
b. 1735.

25.  Gloger Z. Obraz statystyczny 
szkół w guberniach zachodno 
poludniowych cesarstwa w 
latach 1825–1826, Biblioteka 
Warszawska, 1885, t. 4, s. 358. 

26.  Merkys, op. cit., p. 118. 
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įtraukti leidiniai šiomis kalbomis: žydų – 6, graikų – 141, lotynų – 1012, rusų – 
430, vokiečių – 96, prancūzų – 269, italų – 6, anglų – 1, lenkų – 764, latvių – 4, 
lietuvių (žemaičių) – 7 (iš viso 2736). Be to, nurodyti 59 tomai periodinių leidi-
nių lenkų ir 109 – rusų kalbomis27. Toks pat netinkamų naudoti knygų skaičius 
nurodytas ir 1843 m. ataskaitoje. 

Tikėtina, kad, M. Valančiui pasiūlius, į 1834/1835 mokslo metų ūkinių iš-
laidų sąmatą įtrauktos išlaidos 50-iai knygų įrišti. Tam prašyta skirti 7,5 sid. 
rb (vienai įrišti – vidutiniškai 15 kp). Visą ūkinėms išlaidoms prašomą sąmatą 
švietimo apygarda patvirtino28. Tikėtina, jog tada buvo klijuojamos ir lipdės.

Peržiūrimas knygas M. Valančius skaitydavo ir neretai gale arba priekyje 
užrašydavo pastabas ir vertinimus. Vaclovas Biržiška teigė, kad iki 1940 m. bi-
blioteka beveik visa buvo išlikusi ir apgailestavo:

27.  1836 10 25 Kražių 
gimnazijos perdavimo aktas, 

LVIA, f. 567, ap. 2, b. 3955,  
l. 37–38.

28.  1835 03 27 Kražių 
gimnazijos ūkinių išlaidų 

sąmata ir jos patvirtinimas, 
Ibid., b. 3750,  

l. 3, 7. 

25 il. „Lenkų kalbos 
gramatikos“, kurios 170 egz. 
konfiskuota iš mokinių, 
titulinis puslapis. In: 
Majorek Cz. Ksiąźki szkolne 
Komisji Edukacji Narodowej, 
Warszawa, 1975
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nebuvome suskubę paskelbti jos knygose be galo įdomių paties Valančiaus užrašų. 
Mat, besinaudodamas tos bibliotekos knygomis, Valančius buvo įpratęs jų pabaigoje įrašyti 
trumpą viso veikalo apibūdinimą, tai ir savo parašu patvirtindamas. Šiose pastabose jis 
pasireiškė ne tik rimtu teologu, bet ir istoriku, keliais trumpais ir ryškiais posakiais suge-
bančių kritiškai įvertinti knygos teigiamas ir neigiamas puses29. 

Tris 1835 m. M. Valančiaus įrašus iš Vilniaus universiteto bibliotekos pir-
masis yra paskelbęs Levas Vladimirovas. 1500 m. inkunabule apie šv. Brigitos 
kančias ir stebuklus yra šis kunigo įrašas lenkų kalba: 

Buvo laikai, kada ir tokios svajonės buvo laikomos aukščiausios būtybės apreiš-
kimais, o šiandien net Biblija nebenorima tikėti. Taigi kiekvienas amžius turi savo 
skonį. Kražių gimnazijos tikybos mokytojo kun. Motiejaus Valančiaus, teologijos ma-
gistro pastaba. 

Jeano Cauvino 1552 m. veikale yra ši 1835 m. M. Valančiaus pastaba 
lotynų kalba: „Kalvino veikalai nors ir parašyti su įkarščiu prieš katalikus, 
tačiau jie turi nedaug ką smerktino“. 

Kito humanisto  – Erasmus’o Roterodamus’o, katalikų kritiko  – 1558  m. 
knygoje yra šis patarimas (lotynų kalba): „Didžiai mokslingas Erazmas šio vei-
kalo pabaigoje pažymėjo vietas, vertas dėmesio; todėl, skaitytojau, negaišk laiko 
jų ieškodamas“30. 

Be šių, dar keturis M. Valančiaus įrašus yra paskelbęs Arvydas Pacevičius: 
1590 m. knygoje Romanae historiae scriptores Graeci minore t. 3 yra ši M. 

Valančiaus pastaba (lotynų kalba): „1835 metais Motiejus Valančius, biblioteki-
ninkas, šį kūrinį skaitęs prisipažįsta ir net ne senovės mėgėjams rekomenduoja“. 

1644 m. knygoje Hierarchia albo o zwierzchnosci w Cerkwi bozey od Iana Du-
bowicza Archimandryty Monastera Demanskiego yra įrašas (lenkų kalba): „1836 m. 
Ši knyga ir reta, ir naudinga skaityti. Kun. M. Valančius[,] teologijos magistras“. 

1513 m. knygoje Liber trium virorum et trium Spiritualium... yra įrašas (lo-
tynų kalba): „1835 m. Šiame tome painiojami šventi dalykai su bedieviškais. Iš 
seniausių laikų garsus Hermijaus veikalas pritaikytas viduramžių regėtojams. 
M. Valančius[,] Kražių mokyklos kapelionas“. 

1545 m. Epifanijaus knygoje Contra octoginta haereses opus prie Motiejaus 
Strijkovskio autografo yra M. Valančiaus įrašas (lotynų kalba): „Garsiojo isto-
riko Strijkovskio pastaba“31. Šioje knygoje tame pat puslapyje liko nepaskelb-
tas lotyniškas M. Valančiaus įrašas: „Šv. Epifanijus veikale apie aštuoniasdešimt 
erezijų, begalę dokumentų aprėpia; betgi jei man leista apie tokį vyrą spręsti – 
padrikai surinkti užrašai. Motiejaus Valančiaus[,] Kražių kolegijos kapeliono 
teologijos magistro 1835 metais“. Šį įrašą iš paskelbto originalo kalba į lietuvių 
kalbą išvertė I. Katilienė32. 

29.  Biržiška V. Vyskupo 
Motiejaus Valančiaus biografijos 
bruožai, Bruklinas, 1952, p. 18. 

30.  Vladimirovas L. Iš 
bibliotekų Lietuvoje istorijos, 
Bibliotekininkystės ir 
bibliografijos klausimai, kn. 4, 
1965, p. 221–222. 

31.  Pacevičius A. Motiejus 
Valančius XIX a. knygos 
kultūroje, Lietuvių katalikų 
mokslo akademijos metraštis,  
t. 20 [Vilnius], 2002, p. 70–71. 

32.  XV–XVI amžių knygos 
Kauno bibliotekose. Katalogas, 
sudarė S. Lūžys, R. Urbaitytė,  
I. Vitkauskienė, Vilnius, 2006,  
p. 119, nr. 213. 
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Tame pat kataloge paskelbtas Bazilijaus Didžiojo 1566 m. išspausdinto-
je knygoje Omnia quae ad nos extant... esantis M. Valančiaus įrašas (lotynų 
kalba): „Šventasis Bazilijus, išties Didysis, nieko plačiau apie jį nesiryžtu pa-
sakyti. Motiejus Valančius, Kražių mokyklos kapelionas, teologijos magis-
tras 1835 metais“33. 

Originalo kalba (lotynų) yra paskelbti dar du M. Valančiaus įrašai. Aleksan-
driečio Atanazijaus 1548 m. išspausdintoje knygoje Opera omnia... yra pastaba: 

1835 metais Motiejus Valančius, Kražių gimnazijos kapelionas, teologijos magistras; 
kaipgi autoritetu džiaugėsi Romos vyriausiasis kunigas ketvirtame amžiuje, jei tau žinoti 
reikėtų, skaityk Atanazijaus laišką popiežiui Feliksui 144 puslapyje, taip pat kitus laiškus. 
Valančius34. 

Hilarijaus 1550 m. išleistoje knygoje D. Hilarii Pictavorum epscopi lucubra-
tiones... yra šis įrašas (lotynų kalba): 

Teisingai ir pelnytai šv. Jeronimas Hilarijų į Rodaną panašiu praminė, nes jo užside-
gimas ir proto skvarbumas nušvinta visuose kūriniuose, o iš tikrųjų labiausiai knygose apie 
Trejybę. Kaip ir darbų duomenys veikale apie sinodus – 1835 metais Kražių gimnazijos 
kapelionas teologijos magistras Motiejus Valančius35. 

Pastaruosius tris M. Valančiaus įrašus iš lotynų kalbos išvertė taip pat 
I. Katilienė. Čia pateiktos tiktai skelbtos jo pastabos, įrašytos bibliotekos knygo-
se. Neskelbtų įrašų neieškota, nors jų turėtų būti. 

Knygotyrininkas Tomas Petreikis nurodė ir lietuvišką M. Valančiaus įrašą 
bibliotekos knygoje; nuoširdžiai jam dėkoju. Vilniaus universiteto biblioteko-
je (sign. LR7215) saugoma 1816 m. išleista knyga: Juozapas Arnulfas Giedrai-
tis, „Naujas Istatimas Jezaus Christaus Wieszpaties musu“. Antroje tos knygos 
priešlapio pusėje yra įrašas: „Naujas Istatimas dowynotas par kuniga Polujanski 
gyvenanti Warniuse, diel Kniginiczios Kražu. Metusy 1838 syiky 12 dieno“. An-
trame tos knygos viršelyje yra lipdė: K 483 / B 858, tačiau nežinia ar ta lipdė iš 
Kražių, ar Kauno gimnazijos (26 a–d il.). 

Ignotas Polujanskis gimė apie 1791  m. Kunigu įšventintas apie 1818  m. 
Buvo vikaras Šiauliuose, Grinkiškyje, o 1824–1839 m. – Varniuose. 1839 m. pa-
skirtas Tauragės administratoriumi, nuo 1847 m. – klebonu. Eidamas šias parei-
gas, mirė 1872 m. gruodžio 22 (1873 sausio 2) d. 

1839/1840 mokslo metų ataskaitoje pažymėta, kad, M. Valančiui perdavus 
biblioteką mokytojui Teodorui Hartcui, nerasta jokių netekčių. 

1840 m. bibliotekos patalpos lauko siena pakrypo į išorę. Apie tai prane-
šus švietimo apygardos globėjui, nurodyta ją iškelti į vieną iš mokytojų gyve-
namųjų butų. Tai padaryti buvo sudėtinga, nes bibliotekai pripažinti tinkamais 
tiktai trys mokytojų butai. Deja, mokytojų iškelti nebuvo kur. Tada švietimo 

33.  Ibid., p. 43, nr. 72. 

34.  Vilniaus universiteto 
bibliotekos paleotipai. Katalogas, 

sudarė N. Feigelmanas, I. 
Daugirdaitė, P. Račius, Vilnius, 

2005, p. 27, nr. 94. 

35.  Ibid., nr. 740. 
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apygardos globėjas pasiteiravo, ką A. Bernhofas siūlo daryti. Šis susirado kariškį 
inžinierių, kuris nustatė, kad dėl netvirto ir drėgno grunto bibliotekos pamatai 
neatlaiko apkrovų ir smunka. Buvo pasiūlyta sukalti polius ir nuo jų paremti 
sieną36. Ar siena buvo sutvirtinta, žinių nerasta. 

1840 m. pabaigoje biblioteka turėjo 24 pavadinimų 228 tomus periodinių 
leidinių37. 1841 m. T. Hartcui išsikėlus, bibliotekininku paskirtas V. Voinilavičius. 

Kražių gimnazijos knygų statistika parodyta 25 lentelėje. Knygų tomų 
skaičiai – iš nurodytų metų pabaigos ataskaitų. 

36.  1840 A. Bernhofo 
susirašinėjimas su Baltarusijos 
švietimo apygarda dėl Kražių 
gimnazijos bibliotekos patalpų, 
LVIA, f. 567, ap. 2, b. 3666,  
l. 128–139. 

37.  1839/1840 m. Kražių 
gimnazijos ataskaita, Ibid., b. 
4708, l. 49–50. 

26 a

26 c

26 b

26 d
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25 lentelė. Kražių gimnazijos bibliotekos įvairių metų knygų statistika38 

Metai Iš viso Įsigyta Pastabos
1797 3854 1774–1798 įsigyti 42, kitos – jėzuitų
1803 3264 Neįtraukti sugedę rankraščiai, rubricelės ir kt.
1808 3538 274 Įsigyta 1803–1808 
1811 3548   10 Įsigyta 1809–1811 
1817 3598   50 Įsigyta 1812–1816 

1820 3718 Dar įrašytos 238 rankraštinės knygos

1821 4076 478 Įsigyta 1817 09 01 – 1821 11 04
1822 4297 221
1823 4397 100
1824 4448   51 Įsigyta per metus
1825 4523   75              „
1827 4754  231 Įsigyta 1826–1827 
1829 4901 147 Įsigyta 1828–1829 
1830 4978   77 Įsigyta per metus
1832 5061   83 Įsigyta 1831–1832 
1833 5177 116 Įsigyta per metus
1835 5449 272 Įsigyta 1834–1835 
1836 5551 102 Iš bendro knygų skaičiaus 2553 netinkamos
1837 5624   73 Įsigyta per metus
1839 5986 362 Įsigyta 1838–1839 
1840 6101 117 Įsigyta per metus
1842 6172   71 Įsigyta 1841–1842 
1843 6218   46 Įsigyta per metus

Paaiškėjus, kad gimnazija bus iškelta į Kauną, susirūpinta, kur dėti pripa-
žintus „nereikalingais“ 2553 tomus jėzuitų knygų. Einantis direktoriaus parei-
gas A. Sivickis švietimo apygardos globėjui siūlė patenkinti Raseinių stačiatikių 
cerkvės klebono prašymą ir leisti atsirinkti 20 tomų knygų, o kitas perduoti arba 
Kražių klebonui, arba atsiklausti Žemaičių vyskupijos vadovybės, kam tuos lei-
dinius būtų galima atiduoti. Atsakydama į tai, švietimo apygardos raštinė parei-
kalavo atsiųsti netinkamų ir nevežtinų į Kauną knygų sąrašą39. 

Po pusmečio A. Sivickis pranešė švietimo apygardos globėjui pastebėjęs, 
kad netinkamų knygų yra ir pagrindiniame skyriuje, todėl įpareigojęs tikybos 
dėstytoją J. Girštautą ir lotynų kalbos mokytoją V. Ostroumovą peržiūrėti loty-
niškas naudojamo skyriaus knygas ir netinkamų sąrašą pateikti jam. Nurodyta 
atrinkti pagal šiuos kriterijus: 1) mokyklai nebeturi reikšmės; 2) apiplyšę leidi-
niai; 3) knygos, kurių turima po kelis vienetus. 

Minėti asmenys atrinko 242 pavadinimų 339 tomus. Jų sąrašas išsiųstas 
švietimo apygardai. Prašyta sutikti pripažinti tas knygas nenaudingomis, iš-

38.  Lentelė sudaryta remiantis 
Kražių gimnazijos metiniais 
pranešimais (ataskaitomis): 

Ibid., b. 6486, l. 24; b. 1006, l. 
339, 341, 343; b. 1795, l. 13; b. 

2245, l. 6; b. 2259, l. 7; b. 2313, l. 
20; b. 2759, l. 7; b. 3198, l. 287; 

b. 3227, l. 30; 3422, l. 136; b. 
3735, l. 203, 211; 3901, l. 249, 
259; b. 4164, l. 116; b. 4708, l. 

49–50; b. 5201, l. 13–14; b. 5371, 
l. 105–106.

39.  1843 04 25 A. Sivickio raštas 
Baltarusijos švietimo apygardai 
ir jos atsakymas, Ibid., b. 5325, 

l. 1, 2. 

26 a il. Kražių gimnazijai 
priklausiusi lietuviška knyga; 
b – buvusios nuosavybės 
įrašas; c – Motiejaus 
Valančiaus įrašas; d – lipdė 
In: Vilniaus universiteto 
bibliotekos Retų spaudinių 
skyrius
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braukti iš bibliotekos katalogo ir kartu su anksčiau atrinktais 2553 tomais leisti 
perduoti vyskupijos vadovybei40. 

Tą netinkamų knygų sąrašą yra tyrinėjusi ir M. Lukšienė. Iš XV a. įrašyti 
8 tomai, iš XVI a. – 112, iš XVII a. – 141. 78 tomai yra arba XVIII–XIX a., arba 
jų leidimo metai nepažymėti41. 

Švietimo apygardos globėjas pareikalavo ir anksčiau pripažintų netinka-
momis knygų sąrašo. A. Sivickis atsakė, kad tų leidinių sąrašo niekada nebuvo, 
dauguma jų su defektais, išplėšytais lapais, be pradžios ir pabaigos. Vis dėlto 
globėjas pareikalavo sudaryti ir anksčiau priskirtų prie netinkamų 2553 tomų 
sąrašą. Sąrašas jam buvo išsiųstas 1844 m. balandžio mėnesį. Savo ruožtu šis 
veikėjas pareikalavo atsiųsti rečiausių inkunabulų, ir 1844 m. gegužės mėnesį 
jam buvo išsiųsti trijų pavadinimų 6 tomai seniausių inkunabulų, o birželio mė-
nesį – dar 17 retų XV–XVII a. pradžios knygų42. 

1844  m. rugpjūčio mėnesį gimnazijai keliantis į Kauną, pripažintos ne-
reikalingomis knygos paliktos Kražiuose. 1844 m. lapkričio mėnesį Žemaičių 
vyskupijos valdytojas Jonas Krizostomas Gintila paprašė švietimo apygardos 
globėjo leisti nereikalingas knygas perduoti vyskupijos kunigų seminarijai43. 

Dėl J. K. Gintilos prašymo buvusios Kražių gimnazijos, perkeltos į Kauną, 
netinkamų knygų katalogas buvo išsiųstas Švietimo ministerijai. Ten kataloge 
dar rasta tinkamų gimnazijai knygų ir jos specialiai pažymėtos. 

Pagaliau 1845 m. sausio mėnesį švietimo apygardos globėjui švietimo mi-
nistras pranešė, kad, suderinus su vidaus reikalų ministru, Raseinių stačiatikių 
cerkvės klebonui leidžiama atsirinkti ne daugiau kaip 20 knygų. Kitas, nepažy-
mėtas tinkamomis Kauno gimnazijai, nurodyta perduoti Žemaičių vyskupijos 
vadovybei. Tame pat rašte ministras nurodė atsiųsti jam dvi senas knygas iš is-
torijos ir filologijos skyrių44. Ministro nurodymas buvo įvykdytas, tačiau susira-
šinėjime nėra žinių, kiek knygų perduota Žemaičių kunigų seminarijai. 

Visi švietimo apygardos globėjui nusiųsti inkunabulai ir retos knygos (20 
pavadinimų 23 tomai) 1845 m. išsiųsti Vilniaus gubernijos mokyklų direktoriui, 
kuriam nurodyta tuos leidinius perduoti Vilniaus gimnazijos bibliotekai45. 

Keliant gimnaziją į Kauną, išvežtos 1889 pavadinimų 3655 knygos. 1884 m. 
Kauno gimnazija iš perimtos Kražių bibliotekos dar atrinko jai nereikalingų 790 
pavadinimų knygų lotynų, lenkų kalbomis ir perdavė Vilniaus viešajai bibliote-
kai46 (27 a–i il.).

Nacionalinėje Martyno Mažvydo bibliotekoje saugomas buvusios Kauno 
gimnazijos bibliotekos knygų katalogas. Jos suregistruotos spausdintuose blan-
kuose ir suskirstytos į devynis skyrius, kiekvienam palikta tuščių lapų priera-
šams. Šis katalogas su tuščiais turi 402 lapus. Prierašai kita ranka apima spaudi-
nius, išleistus 1900–1912 m. Katalogo leidiniai iki 1844 m. turėtų būti iš Kražių 

40.  1843 11 03 A. Sivickio raštas 
Baltarusijos švietimo apygardos 
globėjui ir netinkamų knygų 
sąrašas, Ibid., l. 3–17. 

41.  Lukšienė, Bibliotekos...,  
p. 117–118.

42.  Ibid.; 1843–1844 
Kražių gimnazijos vadovo 
susirašinėjimas su Baltarusijos 
švietimo apygardos globėju, 
LVIA, f. 567, ap. 2, b. 5325,  
l. 25–31. 

43.  1844 11 04 Žemaičių 
vyskupijos valdytojo raštas 
Baltarusijos švietimo apygardos 
globėjui, Ibid., l. 33. 

44.  1845 01 25 Švietimo 
ministro raštas Baltarusijos 
švietimo apygardos globėjui, 
Ibid., l. 34.

45.  1845 10 28 Baltarusijos 
švietimo apygardos globėjo 
lydraštis ir siunčiamų leidinių 
sąrašas Vilniaus gub. mokyklų 
direktoriui, LVIA, f. 991, ap. 1, b. 
93, l. 1, 2.

46.  Ульяновский, op. cit.,  
p. 76–77.
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27 a–i il. Knygos 
su buvusios Kražių 
kolegijos nuosavybės 
įrašais. In: Vilniaus 
universiteto bibliotekos 
paleotipai, Vilnius, 2003; 
XV–XVI amžių knygos 
Kauno bibliotekose, 
Vilnius, 2006
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gimnazijos. Kataloge nebėra 1803  m. 
suregistruotų lietuviškų knygų, tačiau 
dar pasitaiko nemažai ir XVI–XVIII a. 
leidinių. Neatidžiai peržiūrėjus, pa-
stebėta tiktai viena lietuviška knyga – 
J. A. Giedraičio „Naujas istatimas...“47. 

Iš paskelbtų Lietuvoje esančių in-
kunabulų (pirmųjų spausdintų knygų 
iki 1501 m.) sužinome, kad 1975  m. 
iš Kražių kolegijos bibliotekos žinomi 
dvidešimt du inkunabulai, iš jų ketu-
riolika saugoti Vilniaus universiteto, 
penki – Nacionalinėje Martyno Maž-
vydo, du  – Kauno technologijos uni-
versiteto, vienas  – Kauno apskrities 
viešojoje bibliotekose48. 

Tarp 1501–1550 m. leidinių (pale-
otipų), esančių Vilniaus universiteto bi-
bliotekoje, įregistruota 40 pavadinimų 
leidinių iš buvusios Kražių kolegijos49. 

Kauno apskrities viešojoje bibliotekoje saugoma 43-ų pavadinimų XVI a. kny-
gų, anksčiau priklausiusių Kražių kolegijai50. Tarp XVI–XVII a. lituanikos – viena 
A. Vijūko-Kojelavičiaus 1650 m. išspausdinta knyga, saugoma Lietuvos mokslų 
akademijos Vrublevskių bibliotekoje. 

Nesiaiškintas buvusios Kražių kolegijos knygų, atitekusių Žemaičių kuni-
gų seminarijai, likimas. Atrodo, nelaisvės metais dalis Kauno kunigų seminari-
jos bibliotekos knygų buvo  perimta ir pateko į viešąsias bibliotekas. Sužinoti, 
kiek įvairiose Lietuvos bibliotekose yra išlikusių buvusios Kražių gimnazijos 
knygų, nėra paprasta. 

Knygų su Kražių kolegijos (gimnazijos) įrašais ranka arba antspaudais 
atsidūrė ir privačiuose rinkiniuose. 1725  m. išspausdintoje ir Vilniaus uni-
versiteto bibliotekos Retų spaudinių skyriuje saugomoje knygelėje Baraszcz 
Jerzy, Nowe lato z pryncypalnym dniem imienia Jezusovego..., be priklauso-
mybės Kražių kolegijai įrašo, dar yra ir Raudondvario bibliotekos įrašas su 
apskritu antspaudu. Asmeninėje žinomo teisės istoriko Vytauto Andriulio bi-
bliotekoje irgi minima knyga su Kražių gimnazijos antspaudu51. Tikėtina, kad, 
dėl Pirmojo pasaulinio karo veiksmų 1915 m. pasitraukus Kauno gimnazijos 
mokytojams, ši įstaiga liko be priežiūros, ir dalis jos bibliotekos knygų pateko 
įvairiems asmenims.

47.  Kauno rusiškos gimnazijos 
bibliotekos knygų katalogas, 

LNMB, f. 130–2466.

48.  Feigelmanas N. Lietuvos 
inkunabulai, Vilnius, 1975. 

49.  Vilniaus universiteto 
bibliotekos paleotipai. 

50.  XV–XVI amžių knygos 
Kauno bibliotekose. 

51.  Kisarauskas V. Lietuvos 
knygos ženklai 1518–1918, 

Vilnius, 1984, p. 61 (nr. 211). 
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Dailininkas ir bibliofilas 
Kazys Varnelis, jau grįžęs į Lie-
tuvą, Vilniaus antikvariate pir-
ko 1564 m. išspausdintą knygą 
(Hieronimus Schurff, Consilio-
rum seu responsum iuris...) su 
Žemaičių vyskupo Merkelio 
Giedraičio ir Kražių kolegijos 
nuosavybės įrašais52.

Paskelbti Lietuvos bibli-
otekų senųjų knygų katalogai 
liudija, kad Kražių biblioteka 

turėjo nemažai senų ir retų leidinių. Tai vertingas kultūros palikimas. Tarp 
trijų 1599 m. M. Daukšos „Postilės“ egzempliorių, saugomų Vilniaus universi-
teto bibliotekoje, vienas yra iš buvusios Kražių gimnazijos bibliotekos. Kražių 
kolegijos egzempliorius yra pilniausias ir geriausiai išsilaikęs. Knygos pabai-
goje įrašas: Iam opus exegi. Anno 1833. S. Staniewic. („Darbą baigiau. 1833 m. 
S. Stanevičius“). Autentiškas 1833 m. S. Stanevičiaus įrašas kelia neaiškumų: 
gal tą knygą iš Kražių bibliotekos jis buvo pasiskolinęs? J. Lebedys rašo: įrašai 
M. Daukšos „Postilės“ Kražių gimnazijos egzemplioriuje rodo, kad S. Stanevi-
čius ją skaitė ir 1822 m.53 

52.  Braziūnienė A. Bibliofilija 
kaip asmenybės raiška. Kazio 
Varnelio biblioteka, Vilnius 
[2008], p.131, 147, 171. 

53.  Lebedys, op. cit., p. 94; 
Gricius V. M. Daukšos 
„Postilės“ originalai Lietuvoje ir 
Europoje, Kultūros barai, 1999, 
nr. 8/9, p. 90–95. 

28 il. Kazio Varnelio 
bibliotekos knyga su 
Kražių kolegijos įrašu. In: 
Braziūnienė A. Bibliofilija 
kaip asmenybės raiška; Kazio 
Varnelio biblioteka, Vilnius, 
[2008], p. 147

29 il. Simono Stanevičiaus 
įrašas Mikalojaus Daukšos 
„Postilėje“, buvusioje Kražių 
gimnazijos bibliotekoje. In: 
Kultūros barai, 1999, nr. 8/9, 
p. 92
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Vaizdinės mokymo priemonės, numizmatikos, 
medalių ir kiti rinkiniai 

Fizikos kabinetas. Vaizdinių mokymo priemonių Edukacinės komisijos laikais 
vizitatoriai nepaminėdavo. 1797  m. buvusios kolegijos inventoriuje nurodytos 
bibliotekoje esančios dvi elektros mašinos (didelė ir mažesnė), 1803 m. – elektros 
mašina ir kalorimetras1. 1807 m. pranešime apie gimnaziją nurodyti fizikos ir 
geometrijos prietaisai, tačiau jie nesurašyti. Lyginamajame 1808 m. inventoriuje 
pažymėta, kad perimtos ir Kolainių karmelitų lėšomis įsigytos fizikos ir geome-
trijos mokymo priemonės bus surašytos atskirame bibliotekos inventoriuje2. 

1808 m. Vilniaus universiteto profesoriaus, fizikos ir matematikos fakul-
teto dekano J. Mickevičiaus vizitacijoje surašyti visi fizikos kabineto prietaisai. 
Profesorius pats Vilniuje užsakydavo pagaminti įvairius fizikos prietaisus, ir 
jie būdavo siunčiami į vidurines mokyklas. Kražių gimnazijos vizitacijoje nu-
rodytos šios fizikos mokymo priemonės ir prietaisai: 1) mokymo priemonė fi-
zikos aerostatikos kursui – dviejų cilindrų pneumatinė mašina (oro siurblys); 
2) elektros mašina; 3) du barometrai, specialiai užsakyti ir pagaminti Vilniuje. 
Slėgio matavimo rezultatai buvo rašomi meteorologinių stebėjimų žurnale; 
4) buitinis barometras; 5) du hidrostatiniai kalorimetrai; 6) garomatis; 7) iš-
tekančio vandens matuoklis; 8) kompasas; 9) senas gaublys; 10) mikroskopas; 
11) optikos prietaisas; 12) du stikliniai matuokliai; 13) žibintas; 14) prizmė; 
15) galvaninis elementas3. 

Prietaisai dažnai gesdavo. 1819 m. dalį kabineto prietaisų nugabenti į Vil-
nių taisyti savo lėšomis iš Kražių paėmė M. Chlevinskis4. 

1824 m. atvykęs dėstyti fizikos Ignotas Jakovickis, perėmęs kabinetą, siū-
lė išvežti į Vilnių taisyti oro ir vandens siurblius. Taip pat reikėjo taisyti tris 
elektros mašinas, galvanines baterijas ir kt. Siūlė įsigyti naują barometrą, Voltos 
lanko prietaisą, svarstykles, magnetą ir pan.5. 

Dar 1823 m. universitetas prietaisams įsigyti kabinetui skyrė 120 sid. rb. 
Už tas lėšas turėjo būti taisomi senieji neveikiantys prietaisai ir įsigyjama naujų.  
Tokiems prietaisams taisyti trūkstant specialistų, atsiradus kliūčių įsigyti naujų 
prietaisų ir dėl valdžios politikos į mokyklas pasikeitimo pinigai liko nepanau-
doti. 1825 m. pabaigos pranešime teigiama, kad kabinetas labai skurdus. 

1.  1803 m. Pranešimas apie 
Kražių mokyklą, VUB RS, f. 12, 

b. 184, l. 156.  

2.  1797 ir 1808 m. Kražių 
mokyklos inventoriai, LVIA, 

f. 567, ap. 2, b. 11, l. 44–45; 
1807 m. pranešimas apie Kražių 

mokyklą, Ibid., b. 140, l. 244. 

3.  1808 12 13 Kražių mokyklos 
vizitacijos aktas, Ibid., 2, b. 197, 

l. 56–57. 

4.  M. Brenšteino išrašas, BN AB, 
sign. 10672, l. 53. 

5.  1824 06 12 mokytojo I. 
Jakovickio raštas I. Daujotui, 
LVIA, f. 567, ap. 2, b. 1458, l. 

39a, 39b. 
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1826 m. paskirtas fizikos mokytoju H. Okolovas kabinetą sutvarkė: pats 
sutaisė neveikiančią pneumatinę ir elektros mašinas, kitus prietaisus. Buvo su-
taisyta arba įsigyta dešimt prietaisų ir naujas stalas jiems laikyti. 1827 m. I. Dau-
jotas prašė Vilniaus gubernijos mokyklų direktorių iš 1823 m. skirtų, bet ne-
panaudotų 120 sid. rb leisti įsigyti naujų fizikos mokymo priemonių ir pateikė 
reikiamų įsigyti prietaisų sąrašą. Jame – net trisdešimt aštuoni prietaisai6. Ro-
dos, minėtas prašymas įsigyti naujų prietaisų nebuvo patenkintas, bent žinių 
apie tai nerasta. 

1830–1832 m. ataskaitose nurodomi keturiasdešimt šeši, 1833 m. – ketu-
riasdešimt trys, 1836 m. – keturiasdešimt aštuoni fizikos ir matematikos prietai-
sai. Taigi priemonių beveik nedaugėjo. 1836 m. ataskaitoje rašoma, kad kabinete 
beveik nėra nė vieno naudoti visiškai tinkamo įrenginio arba prietaiso, o savo 
išore jie neverti būti mokymo įstaigoje. Po metų nurodoma, kad kabinete yra  
keturiasdešimt aštuoni įrengimai, visi be išimties naudoti netinkami7. 1842 m. 
pabaigoje kabinete buvo dvidešimt šešių rūšių 60 vienetų įrengimų ir prietaisų. 
Į šį skaičių neįėjo žemės matavimo prietaisai8. 

Geometrijos kabinetas. 1782  m. vizitacijoje įrašytas mokyklos pagei-
davimas gauti matematikos prietaisų sėkmingesniam geometrijos mokymui9. 
Neaišku ar Edukacinė komisija į tai atsižvelgė. 1803  m. vizitacijoje minimas 
perimtas geometrijos staliukas su senu matavimo laidu. I808 m. geometrijos, 
arba matavimo, staliukas turėjo metalinį lietuviškų matų laidą (virvę), matlankį 
kampams matuoti, skriestuvą ir kt.10. Beveik tos pačios matavimo priemonės 
nurodytos ir 1808 m. pranešime. 1818 m. I. Daujotas rašė, kad mokyklai trūksta 
įrankių, reikalingų matavimo praktikai atlikti, todėl jie buvo gaminami vietoje11. 

Vėlesniuose pranešimuose matavimo prietaisai dažnai būdavo nurodomi 
kartu su fizikos kabineto priemonėmis pateikiant bendrą jų skaičių. 1840 m. pa-
baigos ataskaitoje paminėti penkių rūšių septyni žemės matavimo prietaisai12. 

Numizmatikos kabinetas. Iki 1817 m. žinių apie gimnazijos numizma-
tikos rinkinius nerasta. Beje, akstinas turėti monetų rinkinį buvo rastas lobis. 
Remontuojant gimnaziją, 1819 m. rugsėjo 6 (18) d. du dailidžių cecho meistrai 
buvusiame jėzuitų rektoriaus kabinete, kuriame tuomet gyveno V. Hurčinas, tu-
rėjo sudėti naujas grindis. Atplėšę senąsias lentas, rado smėliu užpiltą kapšelį, 
o jame – daugiau negu 200 senų monetų. Matyt, dalis jų buvo atiduota remon-
to darbų vadovui Zavišai, o jis jas įkeitė miestelėnui Mendeliui. Tikėtina, kad, 
norėdamas sužinoti jų vertę, aštuonias monetas Mendelis kitą dieną parodė I. 
Daujotui. I. Daujotas suprato, kad lobis galėjo būti rastas remontuojant gim-
naziją, ir su talkininkais pradėjo tirti. Greitai išsiaiškinta, kas rado monetas. Iš 
dailidžių Leono Bujalskio ir Motiejaus Dzvonkos paimtas jų rastas kapšelis su 
119 monetų, o 116 vienetų jau buvo Mendelio rankose. Iš pastarojo 16 monetų 

6.  1827 04 15 I. Daujoto 
raštas Vilniaus gub. mokyklų 
direktoriui, Ibid., b. 2271,  
l. 96–97. 

7.  1837 01 15 ir 1838 01 14 
Kražių gimnazijos ataskaitos, 
Ibid., 2, b. 3901, l. 249; b. 4164, 
l. 116. 

8.  Ibid., b. 4708, l. 49. 

9.  Raporty, s. 78. 

10.  1803 m. pranešimas apie 
Kražių mokyklą, VUB RS, f. 12, 
b. 184, l. 156; 1808 12 13 Kražių 
mokyklos vizitacijos aktas, 
LVIA, f. 567, ap. 2, b. 197, l. 57. 

11.  Lebedys, op. cit., p. 70. 

12.  1839/1840 mokslo metų 
ataskaita, LVIA, f. 567, ap. 2,  
b. 4708, l. 50. 
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atpirkus, o 100 paėmus, 235 monetos vėl atsidūrė viename rinkinyje. Tai buvo 
Austrijos, Ispanijos, Prancūzijos ir Olandijos 1618–1699 m. pinigai, septynioli-
ka įvairių metų monetų, o viena – be datos. I. Daujotas apie tai pranešė Vilniaus 
universitetui ir klausė, kaip su lobiu pasielgti. 

Iš I. Daujoto pranešimo aišku, kad visų monetų rūšių po 1 egz. (iš viso septy-
niolika) išsiųsta universitetui. Minėti dailidės prašė jiems, radusiems lobį, palikti 
bent pusę radinio. Jo norėjo ir V. Hurčinas, nes rasta tuo metu jo gyvenamajame 
kambaryje. Atrodo, pusė monetų atiduota radėjams, pusė – gimnazijos kasai13. 

1820 m. kovo 23 (balandžio 3) d. Šiaulių apskrities bajorų vado pavaduo-
tojas Anupras Liutkevičius gimnazijai padovanojo tris monetas, menišką, Persi-
joje pagamintą dėžutę, persiškų sienų apmušalų ir dar tris muziejines vertybes. 

Beveik tuo pačiu metu Aleksandra Traskauskienė dovanojo sidabrinį paauk-
suotą 1663 m. nukaltą medalį, skirtą 1660 m. pasirašytai Olivos taikos sutarčiai14. 

1820  m. gegužės mėnesį M. Chlevinskis dovanojo šimtą penkiasdešimt 
tris monetas, iš kurių pasikartojančias prašė grąžinti. Atrinkus pasikartojančias, 
priimti šimtas du vienetai (devyniasdešimt penkios monetos ir septyni meda-
liai). Monetos buvo šių valstybių: Rusijos – keturiolika, Lenkijos ir Lietuvos – 
dvidešimt keturios, Austrijos – penkios, Vokietijos – dvidešimt viena, Romos 
imperijos ir Italijos  – aštuonios, Turkijos  – trys, Prūsijos  – šešios, Prancūzi-
jos – vienuolika, Švedijos, Danijos ir Anglijos po vieną. Iš tų monetų septynios 
varinės, kitos sidabrinės. 1823 m. rusėjo mėnesį M. Chlevinskis dovanojo dar 
dešimt monetų15. 

1822 m. A. Liutkevičius gimnazijai jau buvo dovanojęs šimtą keturis vie-
netus numizmatikos (devyniasdešimt septynias monetas ir septynis medalius). 
Monetos: Lenkijos ir Lietuvos – dvidešimt viena, Romos imperijos, Prancūzi-
jos – po keturias, Ispanijos, Portugalijos – po dvi, Anglijos – trylika, Austrijos – 
aštuonios, Vokietijos – dveynios, Olandijos – viena, Švedijos – aštuonios, Da-
nijos – dvi, Rusijos – devyniolika, Persijos, Turkijos – po dvi. Kiti asmenys dar 
buvo dovanoję penkiolika monetų ir medalių. Anksčiau įvairiais keliais gauto-
mis 1822 m. su anksčiau įsigytomis numizmatikos kabinete jau buvo du šimtai 
dvidešimt viena moneta ir medalis. Visa tai sudėta į dėžutę16. 

1821  m. asmuo, pageidavęs likti nežinomas, dovanojo šiuos aštuonis 
medalius: 1) varinį Varšuvos universiteto įsteigimo 1816–1818 m.; 2) varinį 
Anupro Kopčinskio (1816); 3) varinį Krokuvos respublikos įsteigimo (1818); 
4) varinį „Už lenkų kalbos žodyną“, nukaldintą Samuelio Bogumilo Lindės 
lėšomis (1816); 5) bronzinį Juozapo Poniatovskio (be metų); 6) geležinį Tado 
Kosciuškos (1746–1818; be nukalimo datos); 7) geležinį kariuomenės padi-
dinimo 1788  m. Seimo nutarimu (1789); geležinį saksų karaliui Frydrichui 
Augustui (be metų)17. 

13.  1819 09 12 ir 1820 03 15 
I. Daujoto raštai Vilniaus 

universitetui, Ibid., b. 830,  
l. 293–294, 317; b. 970, l. 153. 

14.  1820 04 23 I. Daujoto raštas 
Vilniaus universitetui, Ibid.,  

b. 970, l. 154. 

15.  J. Chodzkos 1822 m. Kražių 
gimnazijos vizitacija, VUB 

RS, f. 2, KC–515, p. 24; Išrašas 
iš Kražių mokyklos istorijos, 

LVIA, f. 567, ap. 2, b. 1458, l. 53a. 

16.  Ibid. 

17.  1821 03 04 I. Daujoto 
raštas Vilniaus universitetui ir 
dovanotų medalių aprašymas, 

LVIA, f. 567, ap. 2, b. 1071,  
l. 122, 123. 
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1825/1826 mokslo metų pabaigoje numizmatikos kabinete buvo du šim-
tai penkiasdešimt dvi senos ir naujos įvairių šalių monetos ir keturiasdešimt 
devyni medaliai. Matyt, kabinetui priklausė ir kitos muziejinės senienos, kurių 
1826 m. turėtos tiktai aštuonios18. 

Mokslų akademijos Vrublevskių bibliotekoje yra 1827 m. medalių rinkinio 
aprašymo nuorašas. Išsamiai aprašyta šimtas vienuolika medalių. Teigiama, kad 
tai Kražių gimnazijos rinkinys. 1826 m. pabaigoje ji turėjo tiktai keturiasdešmt 
devynis medalius, o po metų vargu ar jų galėjo padidėti daugiau negu dvigubai. 
Tampa visiškai nebeaišku, atvertus 22-ą lapą, kuriame išsamiai aprašytas meda-
lis, 1821 m. rastas Černigove ir saugomas Sankt Peterburge19. 

Ataskaitų duomenimis, 1829 m. pabaigoje kabinete buvo trys šimtai vie-
nas, 1830 m. – trys šimtai trys, 1833 m. – penki šimtai trisdešimt keturios mo-
netos ir medaliai20. 

Numizmatikos rinkinys turėjo žymiai padidėti, radus lobį. 1830 m. rug-
sėjo 27 (spalio 8) d. Kražiuose stovinčio husarų eskadrono kareivis mokyklos 
žemėje rado seną monetą. Norėdamas sužinoti jos vertę, kareivis pasiteiravo 
sutikto moksleivio. Tas pasakė, kiek galėtų kainuoti, ir paprašė parodyti mone-
tos radimo vietą. Kareivis parodė ir nuėjo. Tas jaunuolis buvo gimnazijos antros 
(priešpaskutinės) klasės mokinys L. Jucevičius, vėliau tapęs žinomu tautosaki-
ninku, lietuvių etnografu, žurnalistu. Jis pasikvietė draugą ir toje vietoje pagaliu 
atsargiai ėmė krapštyti žemę. Buvo rastas perpus nudaužtas puodas su moneto-
mis. Tas pats kareivis, pastebėjęs kasinėtojus, atskubėjo ir ėmė rinkti monetas. 
Mokiniai pasišalino. 

L. Jucevičius apie radinį tuoj pranešė I. Daujotui. Šis, pakvietęs dar tris mo-
kytojus, nuskubėjo pas monetas renkantį kareivį ir iš jo paėmė visą radinį. Prane-
šus eskadrono vadui ir jam dalyvaujant, monetos suskaičiuotos, ir lobis užants-
pauduotas. Tai buvo Prūsijos ir Ispanijos pinigai. Iš pranešimo ne visai aišku, kiek 
iš viso buvo monetų (prūsiškųjų nurodyti 178 vienetai, o dėl ispaniškųjų neaišku). 
Nenurodyta, ir kurių jos metų, tiktai pažymėta, kad jauniausia – 1783 m. 

Pranešime apie lobį Vilniaus gubernijos mokyklų direktoriui I. Daujotas 
siūlė pusę lobio atiduoti kareiviui Vasilijui Rusanovui, kitą pusę palikti numiz-
matikos kabinetui. Pranešimas persiųstas Vilniaus universitetui, iš kur gautas 
atsakymas, kad siūlymas dėl lobio padalijimo pripažintas teisingu, ir nurodyta 
tai įvykdyti21. Keista: kareivis rado tiktai vieną monetą, o L. Jucevičius – visą 
lobį, tačiau jis nieko negavo. 

1830 m. vasario 5 (17) d. D. Poškos testamente, be kitko, buvo ir šis do-
vanojimas: „Kražių gimnazijos mokyklai, kurioje pats pradžios mokslus gavau, 
pagal atskirą ir pasirašytą rejestrą dovanoju ir visam laikui atiduodu numizma-
tus, t. y. senovės pinigus ir medalius, taip pat dalį senoviškų ginklų, kuriuos per 

18.  Gloger, op. cit., p. 358.

19.  Medalių rinkinio aprašymas, 
LMAVB RS, f. 29, b. 523, l. 1–23. 

20.  1829, 1830 ir 1833 m. 
ataskaitos apie Kražių 
gimnaziją, LVIA, f. 567, ap. 2, b. 
2313, l. 20; b. 2759, l. 7, b. 3422, 
l. 136. 

21.  1830 09 27 I. Daujoto 
raštas Vilniaus gub. mokyklų 
direktoriui ir 1830 10 08 
Vilniaus universiteto atsakymas, 
ibid., b. 2754, l. 2, 3. 
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visą savo gyvenimą kruopščiai surinkau“22. D. Poškos dovanotų „numizmatų“ 
sąrašo nepavyko aptikti. 1830 m. gruodžio 17 (29) d. I. Daujotas pranešė, kad 
gimnazija iš Antano Poškos (Paškevičiaus) gavo pagal specialų mirusio D. Poš-
kos testamento sąrašą dovanotus daiktus: medalius, senas monetas, senovišką 
ginkluotę ir knygas, tačiau jų skaičiaus nenurodė, tiktai pažymėjo, kad dovana 
verta apie 300 sid. rb23. 

Po 1831 m. sukilimo dėl reakcingos rusų valdžios švietimo politikos pri-
vačių asmenų dovanojimai gimnazijai tapo reti. 1836 m. gimnazijos perdavimo 
A. Bernhofui akte numizmatikos kabinete nurodyti 542 vienetai monetų ir me-
dalių iš šių metalų: iš platinos – vienas, aukso – vienuolika, sidabro – keturi šimtai 
dvidešimt devyni, bronzos – dvidešimt du, vario – septyniasdešimt du, ketaus – 
penki, alavo – vienas. Be šito rinkinio, kabinete dar buvo saugoma M. Chlevins-
kio dovanoti keturiasdešimt medalių, kuriuos teikdavo pirmūnams24. 

1842 m. pabaigos ataskaitoje rašoma, kad tais metais kabinetui iš valdžios 
gauta dešimt senovinių monetų, iš viso monetų ir medalių nurodyti 555 viene-
tai. Rusų valdžiai buvo nepageidautini jokie Lietuvos-Lenkijos valstybės praeitį, 
jos valstybingumą primenantys eksponatai. Jau minėta, kad iki 1831 m. įvairūs 
asmenys dovanodavo ir muziejinių senienų ginklų. Deja, niekas senienų muzie-
jaus gimnazijoje neįsteigė. 1842 m. pabaigos ataskaitoje rašoma, kad gimnazi-
ja turi 22 vienetus vadinamųjų retenybių, kurių dauguma niekuo neįžymios25. 
Daugumoje ataskaitų net nebūdavo nurodomi atskirai monetų ir medalių skai-
čiai. Matyt, švietimo vadovų tai nedomino. 

Mineralogijos kabinetas. 1826 m. universiteto rektoriui nurodžius, gimna-
zijai skirtas įvairių mineralų rinkinys, tačiau netrukus universitetas pareikalavo 
tuos mineralus su aprašu grąžinti. I. Daujotas prašė Vilniaus gubernijos mokyklų 
direktorių nurodyti palikti rinkinį Kražiuose, nes juos M. Chlevinskis dovanojęs 
gimnazijai26. Tikėtina, mineralai universitetui nebuvo grąžinti, nors neaiškumų 
išlieka. 1825/1826 mokslo metų pabaigoje nurodyta, kad mineralogijos kabinete 
buvo M. Chlevinskio dovanoti 773 egz. įvairių mineralų ir akmenų27. 

1826/1827 mokslo metų ataskaitoje rašoma, kad yra universiteto padova-
notas akmenų ir mineralų rinkinys, kuriame 445 rūšys. Be to, anksčiau turėtame 
ir M. Chlevinskio dovana padidintame rinkinyje buvo dar 570 vienetų akmenų 
ir mineralų. Taigi 1827 m. buvo du mineralų rinkiniai28 – galima manyti, atskiri, 
dovanoti M. Chlevinskio ir Vilniaus universiteto.

Tikėtina, kad iš universiteto gautame rinkinyje visi mineralų pavyzdžiai 
buvo skirtingų rūšių, o tarp turėtų gimnazijos ir dovanotų M. Chlevinskio pa-
sitaikė tokių pačių. Be to, dauguma galėjo sutapti ir su dovanotais universite-
to. Vargu ar kas iš mokytojų mineralogiją galėjo išmanyti reikiamai, gal todėl 
1832–1836 m. ataskaitose nurodyta, kad gimnazija turi 445 rūšių mineralų. Tik-

22.  Vanagas V. Dionizas Poška, 
Vilnius, 1994, p. 45. 

23.  1830 12 27 I. Daujoto 
raštas Vilniaus gub. mokyklų 

direktoriui, LVIA, f. 567, ap. 2, b. 
2714, l. 75. 

24.  1836 m. Kražių gimnazijos 
perdavimo A. Bernhofui aktas, 

ibid., b. 3955, l. 37.

25.  1842 12 17 Kražių 
gimnazijos ataskaita, Ibid., b. 

5201, l. 13–14. 

26.  1826 12 10 I. Daujoto 
raštas Vilniaus gub. mokyklų 

direktoriui, Ibid., b. 1982, l. 111. 
27.  Gloger, op. cit., p. 358. 

28.  1826/1827 m. Kražių 
gimnazijos ataskaita, LVIA, f. 

567, ap. 2, b. 2259, l. 7. 
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tai 1836 m. gimnazijos perdavimo akte pažymėta, kad kabinete yra 459 rūšių 
1284 gabalai29. Tiek pat mineralų gabalų nurodyta ir 1843 m. pabaigos Kražių 
gimnazijos ataskaitoje30. 

Žemės ūkio mašinų modeliai. 1821 m. rudenį M. Chlevinskis dovanojo 
aštuonių modelių žemės ūkio padargus ir prietaisus  – kočiotuvą, naudojamą 
Saksonijoje, dviratį vežimą žvyrui vežioti, dviratį vežimą mėšlui vežti, šiaudų 
avilį iš Prancūzijos, bulvių gyvuliams ir malkų smulkintuvus, skalbimo mašiną, 
vagotuvus bulvėms kaupti31. 

1827 m. I. Daujotas prašė skirti iš anksčiau nepanaudotų lėšų pinigų nau-
jų modelių žemės ūkio padargams įsigyti32. Deja, neskyrė. 1830  m. pabaigo-
je tebebuvo tų pačių aštuonių modelių reikmenys33. 1836 m. gimnazija turėjo 
vienuolikos rūšių penkiolika žemės ūkio priemonių, o 1843 m. jų nurodyta tik 
keturiolika. 

Gamtos kabinetas. 1826 m. pabaigoje gimnazija turėjo dešimt paukščių iš-
kamšų ir šimto septyniasdešimt penkių vabzdžių ir drugių rinkinį. Rodos, turėtas 
ir augalų herbariumas, tačiau eksponatų skaičius nenurodytas34. Nežinia kodėl 
augalų ir vabzdžių rinkiniai nuo 1830 m. jokiuose pranešimuose nebeminimi. 

1808  m. botanikos ir daržininkystės praktikai mokykla turėjo daržą ir 
sodą, kuriame augo įvairių medžių ir augalų35. 

Istorijos, geografijos, piešimo, dailyraščio ir kitos mokymo priemonės. 
Atlasų ir žemėlapių mokykla turėjo jau XIX a. pradžioje, tačiau ataskaitose, įvai-
riuose pranešimuose jie ne visada minimi, nenurodomas jų skaičius, leidybiniai 
duomenys. 1807 m. pateiktose žiniose rašoma, kad karmelitų lėšomis įsigyta ge-
ografinių ir topografinių žemėlapių, taip pat estampų piešimui mokyti. 1808 m. 
pranešime minima, kad visiems gyvenamiems žemynams įsivaizduoti atlasų ir 
žemėlapių mokykla turi pakankamai36. 

1824 m. turėjo tris atlasus ir du estampų sąsiuvinius. 1825 m. pranešime 
jau nurodyti atitinkamai penki ir keturi, o 1835 m. pabaigos duomenimis, jau 
turėta dešimt geografijos atlasų37. 

1836 m. perdavimo A. Bernhofui akte nurodyta, kad yra du gaubliai, po 
dvylika geografijos atlasų ir atskirų žemėlapių. Šešios istorijos lentelės. Daily-
raščiui mokyti – trys sąsiuviniai rašymo pavyzdžių, piešimui mokyti – vienas 
gipsinis biustas ir trisdešimt penki piešinių pavyzdžiai. Perdavimo akte nenuro-
dyti estampai. Nesuprantama kodėl 1836 m. pabaigos pranešime nurodyti tiktai 
du atlasai, vienuolika žemėlapių, o estampų – net trisdešimt penki sąsiuviniai38. 
Tikėtina, kad 1836  m. pranešime, nurodant atlasų skaičių, įsivėlė korektūros 
klaida – turėtų būti dvylika. 

29.  1836 m. Kražių gimnazijos 
perdavimo A. Bernhofui aktas, 
Ibid., b. 3955, l. 38. 

30.  1843 m. Kražių gimnazijos 
ataskaita, Ibid., b. 5371, l. 105. 

31.  1821 10 08 I. Daujoto raštas 
Vilniaus universitetui, Ibid., b. 
1071, l. 187. 

32.  1827 04 15 I. Daujoto 
raštas Vilniaus gub. mokyklų 
direktoriui, Ibid., b. 2271, l. 
96–97. 

33.  1830 m. pabaigos žinios apie 
Kražių gimnaziją, Ibid., b. 2759, 
l. 7. 

34.  Gloger, op. cit., p. 358. 

35.  1808 12 13 pranešimas apie 
Kražių mokyklą, LVIA, f. 567, 
ap. 2, b. 197, l. 56–57. 

36.  1808 12 13 ir 1809 01 
13 pranešimai apie Kražių 
mokyklą, Ibid., b. 197; b. 232, 
l. 210. 

37.  1836 01 05 I. Daujoto 
ataskaita, Ibid., b. 3735, l. 203. 

38.  1836 m. žinios apie Kražių 
gimnaziją, Ibid., b. 3955, l. 38; b. 
3901, l. 259. 
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Paskutiniais gimnazijos gyvavimo Kražiuose metais geografijos, dailyraš-
čio ir piešimo mokymo priemonių buvo įsigyjama kasmet. Ataskaitos rodo, kad 
1836 m. įsigyta atlasų, kontūrinių žemėlapių, rusiško dailyraščio pavyzdžių (iš 
viso 6 vienetai), taip pat du Romos imperijos žemėlapiai; 1837 m. – Mednikovo 
geografijos atlasas, piešinių rinkinys, nemažai dailyraščio pavyzdžių įvairiomis 
kalbomis; 1840 m. – du atlasai, vienas žemėlapis, du estampai, piešinių rinkinys 
pagal Sapožnikovo piešimo mokymo metodiką, trys statistikos (?) ir šešios ge-
ografijos lentelės. 

1843 m. pabaigoje gimnazija turėjo tris gaublius, dvidešimt du atlasus, 
trisdešimt vieną žemėlapį ir statistikos lentelę, didelį kalbų mokymo pagal Er-
telio sistemą paveikslą. Iš piešimo mokymo priemonių nurodyti du biustai, 
sąsiuvinis estampų ir du šimtai trisdešimt devyni atskiri jų atspaudai, piešinių 
rinkinys pagal Sapožnikovo piešimo mokymo metodiką. Dailyraščiui mokyti 
buvo vienas kaligrafinio rašto lapas su Rusijos himnu, trys rašto pavyzdžių 
sąsiuviniai ir dar du šimtai devyniasdešimt vienas lapas tokių rašto pavyzdžių 
rusų ir kitomis kalbomis39. 

Matome, kad visą Kražių gimnazijos gyvavimo laiką fizikos kabinetas buvo 
gana skurdus. Galima manyti, fizikos prietaisai tada buvo brangoki, ir švietimo 
valdžia pinigų tam neskirdavo. Po 1831 m. sukilimo stiprėjant mokyklų rusini-
mo politikai, monetos, medaliai ir kitos senienos, menančios Lietuvos Didžiąją 
Kunigaikštystę, valdžiai tapo nepageidautinos, daugiau dėmesio buvo skiriama 
rusų kalbos mokymo priemonėms. 

39.  1843 m. pabaigos Kražių 
gimnazijos ataskaita, Ibid.,  

b. 5371, l. 105. 
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Mokinių teatras 

Žinomos jėzuitų laikų mokinių teatro tradicijos, tačiau apie Edukacinei komi-
sijai pavaldžios mokyklos teatrą jokių žinių nepavyko aptikti, todėl tikėtina, 
kad  1773–1797 m. tradicijos nebuvo tęsiamos. Apskritai daugybėje mokyklos 
ir gimnazijos vizitacijų aktų, ataskaitų, įvairiuose pranešimuose žinių apie vai-
dinimus itin nedaug arba jų visai nėra. Gana išsamų darbą apie teatrą yra pa-
skelbęs M. Brenšteinas1. 1797–1813 m. mokyklos kronikai skirtame skyriuje 
minėtas M. Brenšteino turėtas mokyklos istorijos rankraštis. Jame rašoma ir 
apie vaidinimus, nurodyta, kada ir kas vaidinta. Be to, M. Brenšteinas rinko 
buvusių Kražių gimnazistų atsiminimus, juose užsiminta ir apie vaidinimus, 
kitą kultūrinę mokinių veiklą paskutiniais gimnazijos Kražiuose gyvavimo 
metais, todėl šis skyrius yra M. Brenšteino darbo santrauka. Naujų šaltinių 
apie to laikotarpio Kražių mokinių vaidinimus nenurodo nei kiti Lietuvos kul-
tūros ir teatro tyrinėtojai. 

Iš 1797 ir 1808 m. lyginamųjų buvusios kolegijos inventorių matyti, kad 
1797 m. iš Edukacinės komisijos perimta „dialogų salė“ buvo be langų, grindų 
ir lubų. Netrukus salė karmelitų iš esmės atnaujinta ir pritaikyta vaidinimams. Ji 
padalyta į tris dalis. Pusė kambario skirta žiūrovams ir išgrįsta storlentėmis, pa-
darytos sėdimosios vietos. Kita dalis – „muzikantų skyrius“, trečia – vaidintojų 
scena, irgi grįsta storlentėmis. Salės kairėje – dekoracijų kambarys. 1802 m. salė 
jau buvo visiškai įrengta ir galėjo priimti žiūrovus. 

Neabejotina, kad ji įrengta rūpinantis mokyklos vadovui A. Šmatavičiui. 
Vaidinimai vykdavo lenkų kalba. 1805 m. birželio 28 (liepos 9) d. per mokslo 
metų baigimo iškilmes vakare vaidinta „moralinė pjesė Natręci („Akiplėšos“)“. 
Tokiu pavadinimu Józefo Bieliawskio pjesė 1765  m. suvaidinta Varšuvoje. Ji 
buvo išspausdinta, bet nenurodyti nei leidybos metai, nei vieta. Tačiau neaišku, 
ar ta pati pjesė vaidinta ir Kražiuose. 

Nuo 1807 m. mokyklos vadovas, Žemaitijos bajoras, Vilniaus universiteto 
auklėtinis S. Rodavičius taip pat skatino kultūrinius renginius. 1808 m. gegužės 
16 (28) d. mokiniai vaidino moralinę pjesę Syn Marnotrawny („Sūnus palaidū-
nas“). Tokiu pavadinimu pjesė išversta iš prancūzų kalbos, perdirbta ir išspaus-
dinta 1780 m. Ji buvo vaidinama ir Vilniuje. 

1.  Brenstejn M. Teatr szkolny 
w Krożach na Żmudzi, Wilno, 
1925. 
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Tų pačių metų gegužės 24 (birželio 4) d. vaidinta moralinė komedija Mi-
lość wszystkie stany porownywa („Meilė sulygina visus luomus“). Abiejuose 
vakaruose lankėsi daug svečių. Pjesė parašyta eilėmis specialiai Vilniaus te-
atrui 1795 m. ir 1796 išspausdinta Vilniuje. Jos autorius – Trakų vaivadijos 
rotmistras Vincentas Ignotas Marevičius. Pjesė tada buvo populiari, vaidinta 
Varšuvoje ir Lvove. 

1808 m. birželio 27 (liepos 8) d. iškilmingo mokslo metų baigimo proga 
vaidinta pjesė Bliżnięta („Dvyniai“). Tokiu pavadinimu žinomos dvi pjesės, to-
dėl neaišku, kuri iš jų vaidinta Kražiuose. 

Vėliau vaidinimai buvo rengiami tiktai mokslo metų baigimo progomis: 
1809 m. birželio 26 (liepos 7) d. vaidintos dvi komedijos: Awantury Filutów („Juok-
darių avantiūros“) ir Siedm razy ieden („Septynis kartus vienas“). M. Brenšteino 
nuomone, pirma komedija galėjo būti versta iš vokiečių kalbos. Komedija-opera 
„Septynis kartus vienas“ parašyta Ludwiko Adamo Dmuszewskio, o muzika  – 
Józefo Elsnerio, išleista Varšuvoje. Šis kūrinys 1804, 1807 m. vaidintas ir Vilniuje. 

1810 m. birželio 27 (liepos 8) d., baigiant mokslo metus, vaidinta Łapka na 
grosze czyli Czekino („Spąstai grašiams, arba Čekina“). M. Brenšteinas rašė, kad 
pavadinimas primena 1760 m. Niccolò Piccinni operą „Čekina (Cecchina), arba 
Geroji duktė“. Ta opera, išversta į lenkų kalbą, 1805 m. buvo rodoma Minske. 

1811 m. birželio 27 (liepos 8) d. per mokslo metų baigimo iškilmes vakare 
vaidinta didaktinė pjesė Szkoła małżenstwa („Vedybų mokykla“). Apie šią pjesę 
daugiau nieko nesužinota. 

1812  m. dėl karo veiksmų vaidinimų nebuvo. 1812  m. mirus moky-
klos vadovui, jį pakeitęs A. Soročka teatro nepanaikino. 1813  m. birželio 26   
(liepos 7) d., baigiantis mokslo metams, mokiniai vaidino 3 veiksmų komediją 
Szkoła świata („Pasaulio mokykla“). Ji versta iš prancūzų kalbos, išspausdinta 
Krokuvoje 1789 ir pakartota 1791 m. 

Daugiau dokumentuotų žinių apie vaidinimus M. Brenšteinas neaptiko. 
Palyginęs kitų vienuolynų mokyklų požiūrį į mokinių vaidinimus, jis padarė 
išvadą, kad XIX a. pradžioje, skatindami tokią kultūrinę veiklą, Kolainių karme-
litai parodė liberalizmą ir drąsą. 

1817  m. karmelitams iš Kražių išsikėlus ir mokyklai tapus pasaulietine 
gimnazija, jos vadovas „komedijų salę“ paskyrė gimnazijos koplyčiai, kuri pri-
reikus tapdavo ir egzaminų sale. Nuo tada jokiuose oficialiuose dokumentuo-
se vaidinimai nebeminimi. Jau minėta, kad M. Brenšteinas teiravosi garbingų 
buvusių kražiškių gimnazistų ir įsitikino, kad iki jos iškėlimo į Kauną mokinių 
vaidinimai kartais vykdavo. Žinoma, atsiminimai surinkti iš asmenų, kurie Kra-
žiuose mokėsi paskutiniais tos gimnazijos gyvavimo metais, todėl atmintis apie 
mokinių vaidinimus negalėjo apimti 1817–1833 m. laikotarpio. 
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Vaidinimai vykdavo pirmoje klasėje, mat ji didžiausia. Per vakarus vai-
dintos dvi ar trys vienaveiksmės linksmo turinio pjesės, kurių pirmą buvo pri-
valu vaidinti rusiškai, o kitas buvo galima ir lenkiškai. Per pertraukas grodavo 
Jono Krupskio vadovaujamas orkestras. J. Krupskis norinčius mokė muzikos 
Kolainių karmelitų mokykloje, o 1835 m. ją panaikinus, tą patį darbą tęsė Kra-
žiuose. 1837  m. gimnazijos orkestras paminėtas ir oficialiai: anksčiau rašyta, 
kad, 1837 m. birželio 2 (14) d. generalgubernatoriui N. Dolgorukovui lankantis 
gimnazijoje, caro vietininko garbei mokinių orkestras sugrojo Rusijos himną2. 

1835  m. į Kražius dėstyti vokiečių kalbos paskirtas jaunas mokytojas 
F. Maruševskis. Jis pats rašė eiles, kurti poeziją ragino ir mokinius. Mokytojas 
ėmė organizuoti ir vaidinimus. Vaidmenims parinkdavo talentingiausius vy-
resniųjų klasių gimnazistus. Vaidinti buvo garbė, visi to siekė. Vaidindavo be 
suflerio. Mokslo metų pabaigoje vaidindavo dvi dienas. Pasibaigus egzaminams 
ir iškilmingajai daliai, vaidindavo svečiams, o kitą dieną kartojo mokiniams. 
Talentingiausias vaidintojas buvo Kazimieras Šliogeris, kilęs iš Raseinių apskri-
ties. Į gimnazijos trečią klasę jis įstojo 1838 m. Baigęs gimnaziją, studijavo Sankt 
Peterburge, mokytojavo, 1859–1864 m. (iki uždarymo) vadovavo Vilniaus vie-
šajam (lenkų) teatrui. 

Keista, kad 1836 m. Kražių gimnazijos vadovu paskirtas caro valdžiai iš-
tikimas A. Bernhofas nedraudė mokiniams vaidinti. O Kaune jau buvo kitaip. 
Pavyzdžiui, 1847 m. Kauno gimnazijos mokiniai prašė leisti surengti vaidinimą. 
Mokyklos vadovybė prašymą atmetė ir vaidinti uždraudė. Tada gimnazistai leis-
ti vaidinti net du kartus prašė Kauno gubernatorių. Prašymų rezultatas – fizinės 
bausmės: prašytojai nuplakti rykštėmis3. 

Nors vaidino lenkiškai ir rusiškai, tačiau dauguma Žemaitijos centre Kra-
žiuose buvusios gimnazijos mokinių geriau mokėjo lietuviškai negu lenkiškai. 
Vaidinti lietuvių kalba tada dar buvo neįmanoma, tačiau mokyklos teatro ir jau 
lietuviškos dramaturgijos sąsajų galėjo būti. Literatūrologė Vanda Zaborskaitė 
rašė: „Gal ir A. Fromas-Gužutis, pirmas jau išlikusių lietuviškų dramų kūrėjas, 
baigęs Kražių mokyklą, sietinas su stipria jos teatrine tradicija? Į tokius ir pana-
šius klausimus turėtų atsakyti tolimesni mūsų teatro istorijos tyrimai“4. 

Galimas Aleksandro Fromo-Gužučio kūrybos sąsajas su Kražių vaidinimų 
tradicijomis aptarė lietuvių teatro istorikas Vytautas Maknys. Jo nuomone, moky-
damasis Kražių gimnazijoje, jis galėjo ir pats vaidinti, o atmintyje turėjo išlikti tų 
vaidinimų dvasia. V. Maknio nuomone, tai ir paskatino A. Fromą-Gužutį atsidėti 
dramaturgijai. Pastarojo polinkis į istorinę Lietuvos tematiką taip pat sietinas su 
Kražių gimnazijoje buvusiomis senienomis, dovanotomis D. Poškos ir kitų5. 

Aušra Martišiūtė-Linartienė teigia, kad žymiausias Kražių gimnazijos vai-
dintojas K. Šliogeris kilęs iš Juškaičių dvaro (Raseinių r.). Taigi jis ir A. Fromas-

2.  1837 06 06 A. Bernhofo 
pranešimas Baltarusijos 
švietimo apygardos globėjui, 
LVIA, f. 567, ap. 2, b. 4057,  
l. 12–14. 

3.  Ульяновский, op. cit., 91. 

4.  Zaborskaitė V. Kražių 
kolegijos teatras, Kražiai, 
Vilnius, Kaunas, 1993, p. 77. 

5.  Maknys V. Teatro dirvonuose, 
Vilnius, 1997, p. 277. 
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Gužutis buvo kraštiečiai. Autorė mano, kad pastarojo polinkiui rašyti istorine 
tematika poveikį turėjo ir tikybos dėstytojas M. Valančius: pirmieji draminiai jo 
kūriniai parašyti istorijos ir tautosakos temomis6. 

Lieka neaišku, kada ir kiek laiko dramaturgas mokėsi Kražių gimnazijoje –
mokinių sąrašuose jo pavardės nepavyko aptikti. 

6.  Martišiūtė-Linartienė 
A. Žemaičių bajoro teatro 
dramaturgija. Aleksandro 

Fromo-Gužučio kūryba, Vilnius, 
2007, p. 30–31, 208. 
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Mokinių gydytojai, vaistinė 

Žinoma, kad antroje XVIII a. pusėje prie kolegijos gyveno vaistininkas. Netoli 
jos vartų buvo pradėtas statyti mūrinis namas vaistinei, uždengtas čerpių stogas, 
tačiau įrengti nespėta. Vaistininkas Jokūbas Botheris Kražiuose liko ir panai-
kinus jėzuitų ordiną. Jis nesikreipė į Edukacinę komisiją leisti toliau vaistinin-
kauti ir gyventi mokyklos bute. Vėliau tarp vaistininko ir mokyklos vadovybės 
kilo įvairių ginčų. J. Botheris buvo įsitaisęs ir kituose pastatuose, kolegijos tvarte 
laikė galvijus. Priekaištauta, kad nuo jėzuitų ordino panaikinimo vaistininkas 
nesirūpino įsigyti naujų vaistų, nepadėdavo ligoniams, nesutarė su mokyto-
jais. 1782 m. ginčus tyrė vizitatorius G. Piramovičius. Būta abipusių priekaištų. 
Padaryta išvada, kad vaistininkas pareigas atlieka netinkamai. 1782 m. liepos 
7 (19) d. speciali komisija nusprendė iš kolegijos namų J. Botherį iškeldinti, o 
1786 m. vizitatorių Pranciškų Benkovskį jis prašė paskirti pensiją1. Nežinia ar 
prašymą patenkino. 

Rodos, kurį laiką vaistininko nebuvo. 1803 m. vizitacijoje minimas moky-
klos jurisdikoje gyvenęs gydytojas, turėjęs ir vaistinėlę – dar LDK laikų karo chi-
rurgas Mykolas Bandzkevičius. Jis minimas ir kituose pranešimuose iki 1814 m. 
Dar karmelitų vadovaujamoje mokykloje pasitaiko fragmentiškų žinių apie mo-
kinių ligas. Pavyzdžiui, 1814 m. pranešime rašoma, kad pavasarį ir rudenį daug 
mokinių sirgo tymais, pasitaikė susirgimų plaučių uždegimu ir kitomis ligomis. 
Didžioji dalis mokinių buvo pasiskiepiję nuo raupų2. 

Vėliau, iki 1822 m. vasaros, gydytojo, matyt, nebuvo. 1822 m. vizitatorius 
rašė, kad artimiausias gydytojas gyvena už dviejų mylių nuo Kražių. Prireikus jis 
būdavo atsivežamas. 1822 m. daugiau negu ketvirtadalis mokinių persirgo vėja-
raupiais. Nesunkiai susirgę mokiniai būdavo siunčiami pas tėvus, kol pasveiks3. 

Siekiant turėti gydytoją, 1822 m. rudenį įvestas gydymo mokestis – 75 sid. 
kp per metus. Tai savotiškas sveikatos draudimas. Už tokį mokestį mokiniai tu-
rėjo būti gydomi nemokamai. Dirbti gydytoju pakviestas ką tik Vilniaus univer-
sitete medicinos mokslus baigęs Antanas Stankevičius4. 

A. Stankevičius iš Kražių išsikėlė 1826 m. Jo vieton buvo kviečiamas gydy-
tojas Tomas Galimskis5. Rodos, neatvyko. Nuo 1826 m. rugsėjo mėnesio gydy-
toju dirbo J. Kochanovskis. 1831 m. jis buvo paskirtas sukilėlių karo ligoninės 

1.  Raporty, s. 74, 75, 80–84, 167. 

2.  1814 10 08 Jono Chodanio 
Kražių mokyklos vizitacija, 
LVIA, f. 567, ap. 2, b. 417,  
l. 250. 

3.  1822 m. Kražių mokyklos 
vizitacija, VUB RS, f. 2, KC–515, 
l. 35. 

4.  Iš 1823 m. Kražių gimnazijos 
istorijos, LVIA, f. 567, ap. 2, b. 
1458, l. 54. 

5.  1826 04 02 Vilniaus švietimo 
apygardos raštas Vilniaus 
universitetui, Ibid., b. 1937, l. 1.
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Raseiniuose gydytoju, tačiau ten ligoninė ilgiau veikti negalėjo. Dėl dalyvavimo 
sukilime baustas nebuvo. 1833 m. gavo valdinę tarnybą ir išsikėlė į Mogiliavo 
guberniją. Nuo tų metų gegužės mėnesio valdžios neapmokamu mokyklos gy-
dytoju dirbo J. Semaška. Baigęs Vilniaus universitetą, 1832  m. pradėjo dirbti 
Kolainių gimnazijos gydytoju, o 1833 m. persikėlė į Kražius6. 

Sėkmingesniam susirgusių Kražių mokinių gydymui buvo būtina ir vaisti-
nė. 1825 m. rūpinantis mokyklos vadovybei, Kėdainių vaistinės savininkas An-
tanas Verkelis ir Jurbarko vaistininkas Tomas Branskis paprašė leisti jiems įkurti 
vaistinę Kražiuose, ir ji buvo įsteigta 1826 m. vasarą. Dėl brangumo valstiečiai 
vaistų beveik negalėdavo įpirkti, o ir mokiniams juos tekdavo parduoti pigiau. 
Nemažai nuostolių vaistinė patyrė per 1831 m. sukilimą – vaistai neatlygintinai 
buvo imami sukilėliams gydyti. Užventyje buvo atidaryta karo ligoninė, kurią, 
nurodžius Mogiliavo gubernatoriui Michailui Muravjovui, 1863–1864 m. išgar-
sėjusiam kaip korikui, vaistais privalėjo aprūpinti Kražių vaistinė, ir jai buvo 
pateikta vaistų už 150 sid. rb, tačiau iki 1833 m. už tai valdžia neatlygino, todėl 
1833  m. vaistininkai prašė duoti valdines patalpas ir skirti lėšų negalintiems 
sumokėti už vaistus neturtingų tėvų vaikams7. 

Vilniaus švietimo apygardos globėjas pasiteiravo, kokiomis sąlygomis leis-
ta vaistinę įkurti, ar buvo žadėta kokia nors parama. I. Daujotas atsakė, kad 
vaistinė mokiniams labai reikalinga. Vaistininkai už patalpų nuomą moka 130 
sid. rb per metus, todėl jiems su šeimomis verstis sunku. Priminė, kad gydytojui 
įvesta 75 kp rinkliava ir siūlė įvesti mokiniams dar 25 kp mokestį vaistinei ar ją 
šelpti iš mokyklos lėšų. Neremiama vaistinė negalės išsilaikyti8. 

Jokios paramos nebuvo skirta, gal todėl A. Verkelis išsikėlė, vaistinės savi-
ninku liko tiktai T. Branskis, kurio sūnūs čia mokėsi gimnazijoje. Atrodo, vėliau 
vaistinei buvo skirtas gimnazijai priklausantis pastatas. Gimnazijos vadovybė 
buvo sutarusi su J. Semaška kas mėnesį jam mokėti po 20 sid. rb, o už tai mo-
kinius gydydavo nemokamai. Jeigu kas likdavo iš rinkliavos gydytojui, būda-
vo skiriama neturtingiems mokiniams sumokėti už vaistus. 1836 m. lapkričio 
mėnesį, nurodžius Raseinių apskrities gydytojui, Kražių vaistinė buvo užants-
pauduota. Tuo metu nemažai mokinių sirgo, todėl gimnazijos vadovas kreipėsi 
į Baltarusijos švietimo apygardos vadovybę ir prašė nedelsiant išsiaiškinti už-
antspaudavimo priežastis, nes sergantiesiems skubiai reikia vaistų. Tikėtina, kad 
vaistinė rimtų pažeidimų nebuvo padariusi, nes netrukus Vilniaus gubernato-
rius įsakė leisti veikti9. 

1837 m. naujam gimnazijos vadovui nurodžius, sergantys mokiniai pradė-
ti registruoti į specialią knygą. Tais metais jie sirgo niežais, skorbutu, įvairiomis 
peršalimo ligomis. Už rūpinimąsi mokiniais 1837 m. J. Semaškai, pritarus carui, 
skirta 75 sid. rb premija10. 

6.  1837 05 27 A. Bernhofo raštas 
Baltarusijos švietimo apygardai, 

Ibid., b. 3750, l. 1.

7.  1833 08 01 Kražių vaistininkų 
raštas Baltarusijos švietimo 

apygardos globėjui, Ibid., 2, b. 
3384, l. 1. 

8.  1833 10 13 I. Daujoto 
raštas Vilniaus gub. mokyklų 

direkcijai, Ibid., l. 5.

9.  1836 11–12 susirašinėjimas 
dėl Kražių vaistinės 

užantspaudavimo, Ibid., b. 3384, 
l. 11–15.

10.  1838 01 14 Kražių 
gimnazijos ataskaita, Ibid., b. 

4164, l. 105, 111, 112. 
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1838 m. taip pat įvesta neprivaloma rinkliava vaistams po 75 kp per metus. 
Sumokėję šį mokestį, susirgę mokiniai pagal gydytojo receptą vaistus gaudavo 
nemokamai. Nurodoma, kad 1838/1839 mokslo metais sirgo ir vaistų nemoka-
mai gavo septyniasdešimt septyni, 1839/1840 m. – devyniasdešimt devyni mo-
kiniai. Mokinių mirdavo beveik kiekvienais metais, pavyzdžiui, 1840 m. mirė 
net mokytojo J. Narkevičiaus sūnus Vladislovas, mokinys Benediktas Buivenis11. 

1839 m. pradžioje T. Branskis prašė švietimo apygardą už nemokamai mo-
kiniams duodamus vaistus padidinti rinkliavą iki 1 sid. rb per metus ir leisti 
iš jėzuitų bažnyčios griuvėsių išsirinkti 10 tūkst. plytų laboratorijai pasistatyti. 
Švietimo apygardos globėjas atsakė neturįs teisės nurodyti, po kiek iš mokinių 
rinkti už vaistus, o prašomas plytas išsiardyti leido. Greičiausiai, plytų vaistinin-
kas neėmė12. 

Keliantis gimnazijai į Kauną, T. Branskis prašė už 18 metų darbą, gydant 
mokinius, gimnazijos namelį, kuriame įsikūrusi vaistinė, ir sklypą prie jo įtei-
sinti kaip jo nuosavybę, nes kitaip jis negalėsiąs išsilaikyti. Prašymas atmestas13. 

Ilgametis gydytojas J. Semaška kartu su Kražių gimnazija išsikėlė į Kauną. 
1845 m. jis paskirtas Kauno apskrities gydytoju. 

11.  1840 12 19 Kražių 
gimnazijos ataskaita, Ibid., 4708, 
l. 46. 

12.  1839 01 15 T. Branskio raštas 
Baltarusijos švietimo apygardos 
globėjui ir šio atsakymas, Ibid., 
b. 3666, l. 98, 99. 

13.  Ibid., l. 184, 185. 
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Jėzuitų kolegijos ansamblio  
Švč. Mergelės Marijos ėmimo į dangų bažnyčia 

Bažnyčios architektūra. Bažnyčios architektūrą aprašė R. Butvilaitė. Nors bažny-
čios istorija iki 1773 m. į šios knygos chronologiją neįeina, pažymėtina, kas rašo-
ma Kražių kolegijos 1681 m. istorijoje dėl tęsiamos nebaigtos šventovės statybos: 

Kai kurie iš mūsiškių manė, kad reikia keisti bažnyčios išvaizdą, nugriovus dalį to, 
kas išorėje matyti, iki antrosios kolonos, bet, atrodo, daugiau iš siekio, kad atitiktų senąjį 
brėžinį ir romaniškąjį stilių; ypač kad statiniui nelengvai bus galima sulaukti reikiamų lėšų 
ir nebaigtą darbą tęsti1. 

Taigi, statant bažnyčią, nuo projekto buvo nukrypta. 
Bažnyčia stačiakampio plano, nežymiai išsikišęs transeptas, ji trinavė, ba-

zilikinio tūrio, beveik 60 aršinų (1 aršinas = 71,12–81,5 cm) ilgio, 40 pločio ir 43 
aukščio (bokštas – 52 aršinų). Taigi bažnyčia apie 42,7 × 28 × 30,6, o bokštas – 
37 m. Pagrindinio fasado kompozicija asimetriška: centrinę navą pabrėžiančio 
trikampio frontono šone virš prieangio kyla aštuonkampis varpinės bokštas. 
Sprendžiant iš 1621 m. sudaryto kolegijos pastatų plano, galima spėti, kad pla-
nuota statyti dvibokštę bažnyčią2. Bazilikinė sandara ir projektuojant numatyti 
galbūt du bokštai pagrindiniame fasade liudija pirmoje XVII a. pusėje Lietuvoje 
pradėjusio plisti baroko įtaką. Gotikos ir renesanso laikotarpiais daugiausia sta-
tytos halinio tūrio vienbokštės (bokštas – pagrindinio fasado centre) ar bebokš-
tės bažnyčios. 

Centrinę navą dengia status aukštas dvišlaitis stogas. Pastato viduje trys (?) 
poros masyvių keturkampių piliorių rėmė kryžminius skliautus. Centrinę navą 
užbaigė pusapskritė apsidė, abipus kurios buvo krikštyklos. Apsidė ir krikštyklos 
užbaigtos lygia siena (iš galinio bažnyčios fasado apsidė neišsikišusi). Prie vienos 
krikštyklos buvo erdvus kryžminiu skliautu dengtas koridorius, jungiantis šoni-
nį įėjimą į bažnyčią su presbiterija. Rytiniame fasade tarp pagrindinio įėjimo ir 
navos – erdvus prienavis, taip pat dengtas kryžminiais skliautais. Virš prienavio, 
matyt, buvo vargonų choras. Lyginant su 1621 m. bažnyčios planu, matyti plano 
ir erdvės pakeitimai: anksčiau vietoj šoninių navų buvo koplyčios (t. y. bažnyčia 
buvo vienanavė su šoninėmis koplyčiomis). Vėliau sienos, skiriančios koplyčias, 
išardytos, ir atsivėrė navos. Tokio pobūdžio vidaus erdvės pakeitimai veikiausiai 
galėjo įvykti laikantis barokinių interjero kūrimo principų. 

1.  Coll. Crosensis Lith. 1611–
1710 (fotokopija – LNMB,  

f. 29–1447). 

2.  Planas reprodukuotas: 
Lietuvos architektūros istorija: 
nuo seniausių laikų iki XVII a. 

vidurio, t. I, Vilnius,  
1987, p. 300. 



168

Bažnyčios architektūroje derintos gotikos ir renesanso formos. Jėzuitų, plė-
tojusių barokinę estetiką, statybų tradicijoje tai neįprastas sprendimas. Nedidelis 
navos aukščio ir pločio santykio skirtumas, ant kvadratinio pagrindo įkomponuo-
tas aštuonkampis grakščių proporcijų bokštas, stačiašlaitis stogas, aklinų smai-
liaarkių nišų suskaidytas pagrindinio fasado aukštas frontonas ir smailios transep-
to frontonų arkos − iš Lietuvos gotikinės architektūros tradicijos perimti sandai. 
Pusapskritės šoninių navų langų angos ir pagrindinio fasado langų bei įėjimų an-
gos, apskriti bokšto langeliai, orderiniais elementais aprėmintas įėjimo portalas 
(dorėninės puskolonės ar piliastrai, remiantys antablementą) – renesansui būdin-
gos formos. Išorės puošyba santūri: architektūros vaizdą pagyvina pusapskričių 
ir smailių arkų su profiliuotais angokraščiais ritmas, dekoratyvinės aklinos arkos, 
navų sienų viršų juosiantis neįmantriai profiliuotas karnizas, pagrindinio fasado 
antablemento puošmena – ištęsto stačiakampio plano lėkštų piramidžių reljefas, 
kurio motyvas (sumažinto mastelio) pakartotas po frontono karnizu. 

Organiškas gotikinių, renesansinių ir baroko (barokinė erdvės struktūra) 
elementų susipynimas, saikingas renesanso architektūrai būdingų dekoratyvi-
nių dėmenų naudojimas leidžia manyti, kad bažnyčią galėjo projektuoti vietinis 
architektas. Lietuvos jėzuitų architektūros kontekste neįprasta tai, kad bažny-
čios eksterjeras antroje XVII a. pusėje − pirmoje XVIII a. pusėje nebuvo per-
tvarkytas į baroko formas, kaip tai buvo padaryta kitose šio ordino statybose 
Lietuvoje (Kaune, Vilniuje)3.

3.  Markauskaitė N. Lietuvos 
jėzuitų provincijos statybinė 
veikla: Vilniaus profesų namų  
Šv. Kazimiero bažnyčia 
XVII-XVIII amžiais [Rankraštis, 
daktaro disertacija], Vilnius: 
VDA, 2004. 

30 il. Algimanto Miškinio 
sudaryta retrospektyvinė 
jėzuitų bažnyčios schema. In: 
Miškinis A. Lietuvos miestai ir 
miesteliai, 1 kn., Vilnius, 2004, 
p. 243
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Bažnyčios nykimas nuo 1773 m. Edukacinės komisijos perimta bažnyčia 
tapo mokinių bažnyčia. Jau 1782 m. vizitatorius kun. Georgas Piramovičius rašė, 
kad jos stogas virsta „dideliais griuvėsiais“ ir neilgai belaikys. Iš Kražių kolegijos 
istorijos galima sužinoti, kad jis perdengtas 1761 m.4. Tekantis stogas 1782 m. 
jau buvo pakenkęs skliautui, kai kur krito tinkas. Vanduo kenkė ir vienai iš ko-
plyčių. Tuo metu stogas šiek tiek palopytas. Esminis taisymas būtų atsiėjęs bran-
giai – apie 20 tūkst. auksinų, tačiau vizitatoriui atrodė, kad kaina padidinta. Jis 
nurodė kartu su meistrais parengti reikalingo remonto specifikaciją ir sąmatą. 
Ar tai buvo įvykdyta, nežinia. Altoriai atrodė dar gerai. Keletas jų turėjo sidabri-

4.  Coll. Crosensis Lith.  
1711–1769. 

31 il. 1823 m. jėzuitų bažnyčios 
priekinio fasado ir skersinio 
pjūvio planas-projektas. In: 
LVIA, f. 567, ap. 27, b. 68, l. 2 
a – bažnyčios planas,  
b – priekinis fasadas,  
c – bažnyčios vaizdas iš šono

31 

31 a 31 b 31 c
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nius rūbus. Vieno altoriaus sidabrą norėta pavogti, tačiau mokinys piktadarius 
pastebėjęs ir jų kėslus sužlugdęs. Liturginių reikmenų būta užtektinai. Jėzuitų 
kolegijos žemė miestelyje liko mokyklai. Pajamos iš jurisdikoje esančių gyven-
tojų kiemų (činšo mokestis) ėjo bažnyčios reikalams. Mokyklos jurisdikoje iki 
1780 m. gaisro stovėjo trylika, o 1782 m. – devyni namai. Žinoma, bažnyčiai tai 
buvo tik simbolinės pajamos5. 

1783 m. vizitatorius nedetalizuodamas pažymėjo, kad bažnyčiai reikalin-
gas didelis remontas. 1786 m. vizitacijoje rašoma, kad taisytas bažnyčios stogas, 
o 1791 m. vizitacijoje – kad vadovas M. Velička stengiasi, jog būtų išpuoštas ir 
sutvarkytas ne tik bažnyčios vidus, bet ir išorė. Dėl remonto vizitatoriui jis įtei-
kęs raštą, kurio pranešime nėra6. Deja, nerasta žinių, kad Edukacinė komisija 
remontui lėšų būtų skyrusi. 

Bažnyčią niokodavo ir gamtos gaivalai: sakykim, 1798  m. rudenį kilusi 
audra ir vėtra nuplėšė dalį buvusios kolegijos ir jos bažnyčios stogų. Vėtros pa-
darinių šalinimas užtruko dvejus metus. Tikėtina, stogui taisyti lėšų skyrė rusų 
valdžios pertvarkyta ir iki 1803 m. veikusi Lietuvos edukacinė komisija.

1797 m. buvusios kolegijos inventoriuje aprašyta ir bažnyčia. Jos frontonas 
nukreiptas į turgaus aikštę. Frontone buvo matyti nemažas plyšys. Bažnyčios 
išorė raudonų plytų, vidus tinkuotas. Koplyčiose nuo tekančio stogo buvo nuby-
rėjusio tinko. Vienos kampinės koplyčios skliaute žiojėjo didokas plyšys. 

Vėl grįžkime prie kronikos: 1802 m. spalio 22 (lapkričio 2) d. vėjo sūkurys 
nuplėšė dalį buvusios kolegijos ir bažnyčios stogo. Išdaužyta daug langų, dalis 
jų išplėšti su rėmais. Karmelitų vienuolyno lėšomis buvo atliktas būtiniausias 
remontas. 

1803 m. spalio 15 (27) d. vakarinėje bažnyčios koplyčioje po keliolikos metų 
pertraukos pirmą kartą įvyko pamaldos už mirusį mokinį. Koplyčia anksčiau ne-
veikė dėl kiauro stogo. 1803 m. karmelitai jos stogą uždegė ąžuolinėmis lentomis. 

Tikroji mokinių bažnyčios būklė aiškėja iš 1806 m. vizitacijos. Šventorius 
apjuostas plytų mūro tvora, daugelyje vietų sutrūkinėjusi, tvoros čerpių stogelis 
visai suiręs, vartai nerakinami. Pietinėje bažnyčios sienoje (frontone) – trys ply-
šiai. Trijose vietose ištrupėjusios plytos kėlė pavojų praeiviams. Išorinės sienos 
netinkuotos, vidurinėje dalyje dar tvirtos, tik prie pamatų aptrupėjusios, o prie 
karnizų keliose vietose plyšiai; pamatų akmenys iškrypę. Nepaisant 1802  m. 
karmelitų remonto, bažnyčioje buvo ištrupėjusių plytų, ir vėl reikėjo rūpestin-
gai taisyti. 

Stogas dengtas čerpėmis. Jo konstrukcijos (gegnės) daugelyje vietų papu-
vusios. Virš chore esančių septynių sijų galai visai supuvę, todėl jos nebesilaikė 
ant rąstų vainiko virš plytų, o rėmėsi į skliautus. Stogo čerpės daugelyje vietų 
sudužusios. Po papuvusiomis gegnėmis kai kur nebebuvo tinko, todėl toks sto-

5.  Raporty, s. 74–75. 

6.  Ibid., p. 113, 168, 530. 
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gas nebegalėjo apsaugoti nuo lietaus ir sniego. Stogui reikalingas brangiai kai-
nuojantis remontas. Navų stogas 1799 ir 1801 m. uždengtas malksnomis ir yra 
geros būklės. Virš stogo – kupoliukas, pastarojo konstrukcijos supuvusios. Jame 
esantis signorius (nedidelis varpas) perskilęs. 

Frontonas mūrinis. Krintant stogo čerpėms, apdaužytos pavienės plytos, 
yra plyšių, tad pavojinga žmonėms. Šone esantis mūrinis bokštas, didokas ir 
aukštokas, uždengtas storlentėmis, bet jos supuvusios, ir teka vanduo. Bokšte 
kabo trys vidutinio dydžio varpai, iš kurių didysis ir mažiausias įskilę, o vienas 
geras. Dėl dažnai nukrintančių karnizų net akmenų ir plytų bokštui taip pat 
reikia brangaus remonto. 

Viduje skliautų lubos tinkuotos. Trijose vietose nuo drėgmės gerokai ap-
gedusios, yra pažaliavimų. Navų lubos taip pat tinkuotos. Dėl menko stogo 
dviejose vietose jos pažaliavusios, o dėl ištrupėjusių plytų tos vietos nesaugios. 
Daroma išvada, kad bažnyčiai reikia esminio brangaus remonto. 

Viduje – aštuoni medžio drožybos ir dar trys mūriniai lipdytiniai altoriai – 
meniški, geros būklės. Didysis – mūrinis su keturiomis kolonomis. Teigiama, 
kad grindys plytų, tačiau mokinių atsiminimuose nurodoma, jos esą išklotos 
balto ir juodo marmuro plokštėmis. Abiejose pusėse stovėjo dvidešimt aštuoni 
ąžuoliniai suolai. Kairėje didžiojo altoriaus pusėje buvo dailidžių darbo sakykla. 
Vargonai seni, jų išorė paauksuota, dvylikos balsų, tačiau juos reikėjo restauruo-
ti arba įsigyti naujus7. 

1807 m. sudegus medinei parapijos bažnyčiai, viešos pamaldos kurį laiką 
buvo laikomos jėzuitų šventovėje. Parapija mokinių bažnyčiai taisyti lėšų ne-
skyrė, bet rūpinosi atstatyti sudegusią. Naujoji parapijos bažnyčia, rūpinantis 
klebonui Kiprijonui Odynecui, baigta statyti 1811 m.8. 

1810 m. vizitacijoje rašoma, kad dėl gresiančių įlūžti skliautų koridorius 
(perėjimas) iš mokyklos į bažnyčią uždarytas. Bažnyčios stogas šiek tiek palopy-
tas. Mokyklos vadovo teigimu, stogui taisyti iki tol išleista 10 tūkst. (pinigų rūšis 
neįvardyta), tačiau iš to menka paguoda. Karmelitai rengėsi perdengti moky-
klos stogą, darbai numatyti pradėti pavasarį. Vizitatorius įsipareigojo Žemaičių 
vyskupo ir karmelitų prašymą skirti lėšų ar kokią nuolatinę fundaciją buvusiai 
jėzuitų bažnyčiai perduoti Vilniaus universitetui9. 

Malksnų stogai neilgai tarnaudavo. Kenčiant nuo drėgmės dešinės pusės 
navai, jai 1813 m. pavasarį uždengtas stogas, tačiau šventovė nyko. 1814 m. rug-
sėjo mėnesio pranešime rašoma, kad sienose yra nemažai plyšių. Stogas dauge-
lyje vietų kiauras, gegnės papuvusios. Pusė langų stiklų išdužę, mediniai rėmai 
sutrūniję. Bokštą ardė lietus ir vėjas – virš jo visai nebebuvo stogo. Viduje dau-
gelyje vietų skliautai pažaliavę, tinkas nukritęs, plytos aptrupėjusios10. 

7.  1806 m. Kražių jėzuitų 
bažnyčios vizitacija, LVIA, f. 
669, ap. 2, b. 221, l. 610–613. 

8.  Kražiai, Vilnius, Kaunas, 
1993, p. 80. 

9.  1810 m. kun. A. Špirkavičiaus 
Kražių mokyklos vizitacija, 

LVIA, f. 567, ap. 2, b. 275, l. 74. 

10.  1814 09 pranešimas apie 
Kražių mokyklą, Ibid., b. 6486, 

l. 10. 
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Nors Kolainių karmelitų vienuolynas buvo palyginti neblogai aprūpintas, 
tačiau prisidėjo papildomų išlaidų, nes reikėjo į Kražius net maisto produktus 
gabenti iš Kolainių. Be to, vadovybei persikėlus į Kražius, ekonominei-ūkinei 
veiklai neliko deramos priežiūros. Buvusią jėzuitų kolegiją ir bažnyčią kapita-
liai remontuoti iš fundacijos nebuvo įmanoma. O juk pirmiausia reikėjo atlikti 
būtiniausią mokyklos patalpų taisymą. Pagaliau net medienai atvežti iš Kolainių 
reikėjo papildomų išlaidų. Karmelitai ne kartą kreipėsi paramos į universitetą, 
tačiau nesulaukė. Jau 1815 m. jie prašė Kražių gimnaziją perkelti į Kolainius11. 

1817  m. dar neišsikėlus karmelitams, buvo vizituojamas vienuolynas ir 
bažnyčia. Jos išorė aprašyta paviršutiniškai, tačiau patvirtina ankstesnes žinias 
apie apgailėtiną būklę – bažnyčiai gresia sugriūti. Vidus aprašytas plačiau. Buvo 
tinkamai prižiūrėtų dvylika altorių, iš jų trys mūriniai, devyni – medžio drožy-
bos. Altoriai puošnūs, dalis jų paauksuoti, beveik kiekviename kabojo vienas 
arba du paveikslai. Surašyti liturginiai daiktai, indai, rūbai ir kt. Šešios klausy-
klos; kaip ir anksčiau, vargonus reikėjo taisyti12. 

Dar 1816 m. universitetas siūlė Švietimo ministerijai mokyklą pavesti pasau-
lietine gimnazija ir parengė jos mūrų remonto sąmatą. Nesitikėdamas, kad valdžia 
skirs visas reikalingas remontui lėšas, į darbų sąmatą universitetas neįtraukė bu-
vusios jėzuitų bažnyčios ir prašė ministrą sutikti ją perduoti vyskupijai. Ministras 
pritarė siūlymui dėl mokyklos remonto ir kartu sutiko bažnyčią perduoti vyskupi-
jai. 1817 m. universitetas pasiūlė J. A. Giedraičiui perimti Kražių mokinių bažnyčią 
ir ją padaryti parapijos, o klebonijai skirti bursą. Perimtos iš karmelitų mokyklos 
vaidinimų salėje tuoj įrengė koplyčią, nors pamaldos dar vykdavo ir bažnyčioje. 

J. A. Giedraitis sutiko perimti buvusią jėzuitų bažnyčią ir ją paversti para-
pijos, tačiau, klebonui pasiūlius, jai taisyti iš universiteto pareikalavo 2000 rb, 
taip pat parapijai skirti dalį buvusio jėzuitų vienuolyno ir didesnę dalį esamos 
mokyklos žemės. Universitetas su tokiomis sąlygomis sutikti negalėjo. Gerokai 
sumažinti mokyklos žemę ir atiduoti dalį patalpų nebūtų leidusi rusų valdžia. 

Suprasdama, kad mokyklai palikta šventovė anksčiau ar vėliau bus nu-
griauta, universiteto vadovybė Vilniaus švietimo apygardos globėjui pasiūlė tar-
tis su vyskupu bažnyčią perduoti vyskupijai šiomis sąlygomis: 1) universitetas 
perleidžia vyskupijai bažnyčią su visu jos inventoriumi, taip pat skiria reikiamą 
šventoriui ir klebonijai sklypą su daržu; 2) vyskupas įpareigoja kleboną perimtą 
bažnyčią iš gaunamų pajamų tinkamai suremontuoti, kad išliktų visiems lai-
kams; 3) pamaldose leisti dalyvauti ir mokiniams13. 

J. A. Giedraitis nurodė Kražių klebonui Matui Kondratui mokinių bažnyčią 
perimti ir paversti parapijos universiteto siūlomomis sąlygomis: perimti bažny-
čią parapijai, o kleboniją įrengti buvusioje bursoje. Kražių klebonija buvo viena 
iš turtingiausių Žemaičių vyskupijoje. Tikėtina, kad garbaus amžiaus klebonas 

11.  Wołyniak, op. cit.,  
p. 208–209. 

12.  1817 m. Kražių karmelitų 
bažnyčios ir vienuolyno 
vizitacija, LVIA, f. 1135, ap. 4,  
b. 503, l. 30–39. 

13.  1818 06 01 Vilniaus 
universiteto rektoriaus raštas 
Vilniaus švietimo apygardos 
globėjui, LVIA, f. 567, ap. 2, b. 
770, l. 1–2. 
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nesijautė pajėgus rūpintis bažnyčios remontu. Vyskupui jis rašė neturįs lėšų re-
montui, priminė, kad sudegusi parapijos bažnyčia jau atstatyta. Parapijos pajamos 
sumažėjusios, nes Vaiguvos valda atiduota universitetui, valstiečius nuskurdinęs 
1812 m. karas. XIX a. pradžioje valstiečiai dar gyveno vargingai, ir nebuvo tra-
dicijos bažnyčių taisymams rinkti aukų iš visų parapijiečių, tam skirdavo lėšų iš 
bažnytinėse žemėse gyvenančių valstiečių mokesčių. Klebonas jausmingai prašė 
vyskupą dėl senatvės atleisti jį nuo naujų darbų ir rūpesčių. Vyskupas klebono 
pagailėjo. Taip buvo prarasta galimybė jėzuitų šventovę išgelbėti14. 

Vilniaus švietimo apygardos globėjas dėl mokyklos bažnyčios perdavimo 
vyskupijai sąlygų kreipėsi į švietimo ministrą. Pastarasis apie tai pranešė Že-
maičių vyskupui. J. A. Giedraitis jau buvo apsisprendęs. Ilgame rašte jis išdėstė 
argumentus, kodėl negalima buvusios jėzuitų bažnyčios paversti parapijos. Iš 
rašto aiškėja, kad Kražių klebonas dar 1817 m. iškėlė universitetui sąlygas, ku-
riomis būtų galima perimti mokinių bažnyčią. Butų kunigams vienuolyne pra-
šyta tiktai laikinai, kol vietoj bursos būtų pastatyta klebonija. Vyskupas teigė, 
kad klebono siūlymas universitetui pateiktas, nesant parapijos komiteto ir jo 
pritarimo. Ganytojas įrodinėjo, kad buvusi jėzuitų bažnyčia reikalinga gimna-
zijos mokiniams, nes jų ateityje daugės. Vyskupas stengėsi paneigti universite-
to teiginį esą Kražių klebonija pajėgi suremontuoti ir išlaikyti buvusią jėzuitų 
bažnyčią. Išskyrus universitetą, parapijiečiai ir bažnyčios patronas (koliatorius) 
naująja medine parapijos bažnyčia esantys patenkinti15. 

Suirzęs dėl vyskupo atsakymo, universiteto rektorius S. Malevskis Vilniaus 
švietimo apygardos globėjui rašė, kad universiteto valdyba bus priversta moki-
nių bažnyčios mūrus panaudoti kitiems mokyklos tikslams, pavyzdžiui, perda-
ryti į bursą. Negalima laikyti be jokios naudos griūvančių mūrų, savo griuvėsiais 
badančių praeiviams akis16. Taip bažnyčia liko valstybinės gimnazijos nuosavy-
be. 1821 m. saugumo sumetimais joje uždraustos pamaldos. 

M. Valančius nurodo, kad didžiajame jėzuitų bažnyčios altoriuje kabojo 
italų dailininko Leonardo da Vinci Dievo Motinos ėmimo į dangų paveikslas, 
kurį jėzuitai pirkę Italijoje. Paveikslas buvęs septynių mastų (mastas – 66,69 cm) 
ilgio ir 4 pločio. M. Valančius toliau rašo: 

Metuose 1820, bažnyčiai griūnant, mokslinyčios vyresnybė, išėmusi maliavonę iš al-
toriaus, nunešę į knyginyčią. Čia drėgny bebūdama, pradėjo gesti ir pūti. P. Pšibilskis [jo 
vardas Motiejus], tuokart maliavojimo mokytojas, norėdamas geriau ją užlaikyti, supjaustė 
į šratus. O tie, ant kits kito sukloti, dar spėriau būtinai supuvo17. 

I. Daujotas ne kartą siūlė universitetui skirti lėšų mokinių bažnyčiai tai-
syti. Universitetas buvo atsiuntęs architekto padėjėją Domininką Kulakauską 
ir 1823 m. jis parengė bažnyčios atstatymo (remonto) projektą18. Deja, pinigų 

14.  1817 05 31 vysk. J. A. 
Giedraičio raštas Kražių 

klebonui ir 1818 10 29 jo 
atsakymas, LMAVB RS, f. 32,  

b. 231, l. 1–2, 11–14. 

15.  1819 01 30 Žemaičių vysk. 
rašto Dvasinių reikalų ir 

švietimo ministrui nuorašas, 
LVIA, f. 567, ap. 2, b. 770,  

l. 5–17).

16.  1819 07 28 Vilniaus 
universiteto rektoriaus raštas 
Vilniaus švietimo apygardos 

globėjui, Ibid., l. 19–20. 

17.  Valančius, op. cit., p. 281. 

18.  Miškinis A. Vakarų Lietuvos 
miestai ir miesteliai, 1 kn., 

Vilnius, 2004, p. 242. 



174

remontui galėjo būti paskirta tiktai pritarus švietimo ministrui. O sutaisyti ir 
išlaikyti puošnią ne vyraujančios religijos bažnyčią prieštaravo Rusijos valdžios 
politikai. Išlikęs apnykęs D. Kulakausko plano-projekto brėžinys yra vienintelis 
ikonografijos šaltinis apie šventovę (31 a–c il.).

Mokykloje įrengtos koplyčios, kurios plotas  – 253 kvadratiniai aršinai 
(apie 128 m2), aprašymo nepavyko aptikti, nes švietimo vadovų tai nedomino. 
Nerasta žinių ir apie įrengtą altorių. Tiktai 1836 m. mokyklos perdavimo akte 
surašytas joje esantis inventorius. Nurodytos keturios marmurinės „plytos“ su 
relikvijomis, septyniolika paveikslų, vėliava, penki mediniai kryžiai, Išganytojo 
skulptūra, varpas ir devyni maži varpeliai, trisdešimt devynios žvakidės, ketu-
riolika sidabro ir alavo indų, šeši svarai (svaras – 409,5 g) sidabro (priskirtas 
metalo laužui), užtiesalų, užuolaidų, rankšluosčių ir kt.19. 

Gavęs universiteto vadovybės nurodymą, I. Daujotas 1827 m. rugsėjo mė-
nesį išsiuntė 60 vienetų sąrašą nereikalingų liturginių daiktų, indų, rūbų ir kt. 
Iš sąrašo buvo atrinkti vertingesni trylikos pavadinimų 39 vienetai, kurie per 
privatų asmenį atvežti ir perduoti Vilniaus Šv. Jonų bažnyčiai. Iš liturginių rei-
kmenų išsiųsta didelė išardyta monstrancija, dvi sidabrinės paauksuotos taurės 
su lėkštelėmis (patenomis), dvi sidabrinės taurės, paauksuotos tik iš vidaus, aš-
tuonios žvakidės ir kt.20. 

1829 m. mokyklos lankymo pranešime pažymėta, kad audros ir lietūs vis 
labiau ir labiau naikina bažnyčios stogą ir skliautus, stiprūs vėjai plėšia čerpes, o 
kai kuriose vietose – ir medines konstrukcijas. Bažnyčia esanti pavojinga praei-
viams, ypač mokiniams, mat jiems dažnai tenka pro ją vaikščioti21. 

Skyrelyje apie 1831 m. įvykius minėta, kad į Varnius, kur sukilėliai buvo 
įsirengę laikiną patrankų liejyklą, išvežti trys varpai ir dvylika žvakidžių. Iš ti-
krųjų buvo paimti tiktai suskilę varpai. 

Pasmerkta sugriūti jėzuitų bažnyčia darėsi vis pavojingesnė praeiviams. 
1835 m. Baltarusijos švietimo apygardos globėjui I. Daujotas rašė, kad mokinių 
bažnyčia dėl galimų pavojų uždaryta dar 1821 m. Nuo to laiko gimnazijos vado-
vas kelis kartus siūlęs buvusio Vilniaus universiteto valdybai šventovę remon-
tuoti. 1823 m. net architektas atsiųstas, sudaryti remonto planai, tačiau taisyti 
nepradėta. Nuo 1821 m. bažnyčia, likusi be jokios priežiūros, vis labiau  ỹra. 
Pučiant stipriam vėjui, jos fasadas, bokštas ir stogas gresia nugriūti. Dėl tokios 
pavojingos būklės bažnyčią reikia neatidėliojant taisyti arba visai nugriauti, tada 
plytas būtų galima panaudoti gimnazijos pastatams išplėsti, nes trys mokytojai 
neturi butų. Gimnazijoje yra keturi stačiatikių tikybos mokytojai ir trys moki-
niai. Ateityje stačiatikių mokinių turėtų daugėti, tad jiems gali prireikti pastatyti 
arba įrengti koplyčią. Katalikų tikybos mokiniams vėl galėtų tarnauti suremon-
tuota apleistoji bažnyčia. O kol paaiškės jos likimas, pavojingą teritoriją pra-

19.  1832 07 Kražių gimnazijos 
ataskaita, LVIA, f. 567, ap. 2, 
3198, l. 289; 1836 10 25 Kražių 
gimnazijos perdavimo aktas, 
Ibid., b. 3955, l. 36. 

20.  1827 09 09 ir 11 07 I. 
Daujoto pranešimai Vilniaus 
universitetui, Ibid., b. 2095,  
l. 1–5. 

21.  1829 m. pranešimas apie 
Kražių mokyklą, Ibid.,  
b. 2474, l. 40. 
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šė apjuosti lentų tvora. Dabar per plyšius vaikai įlendantys į bažnyčią gaudyti 
paukščių, o ten nuo skliautų byra tinkas, plytos. Tam reikėjo 66 rb22. 

Nors I. Daujotas dar siūlė bažnyčią taisyti, tačiau vargu ar pats betikėjo, 
jog valdžia tam skirs lėšų. Pavojingą praeiviams bažnyčią leista aptverti. 1835 m. 
vasarą teritorija apkalta medine aukštesne negu 2 m tvora23. 

1836 m. balandžio 16 (28) d. 8 val. vakaro Kražius sudrebino baisus trenks-
mas. Ilgus metus audrų ir vėtrų ardytas bažnyčios frontonas neatlaikė stipraus 
vakarų vėjo ir nugriuvo, žmonių nenukentėjo. Buvo aišku, kad, nelikus fronto-
no, vėjai netrukus nuplėšys stogo čerpes, todėl I. Daujotas siūlė bažnyčios stogą 
nuardyti ir sveikomis čerpėmis užtaisyti mokyklos stogą24. 

Pasiteiravusi ir sužinojusi, kad nurinkti mokinių bažnyčios stogo čer-
pes kainuotų 135 sid. rb, švietimo apygarda jį nuardyti leido. Ta užduotis teko 
A. Bernhofui. Tikėtina, kad, tokiam darbui nesuradęs asmens tarp Kražių kata-
likų, nusamdė Surdegio stačiatikių vienuolyno valstietį, kuris apsiėmė nuardyti 
pigiau negu įkainota. Buvo jau lapkričio pabaiga, ardyti netinkamas laikas. Per 
dvi dienas nurinktos apie 1500 čerpių sudėtos ant bažnyčios skliautų. 1836 m. 
lapkričio 18 (30) d. pakilo vėjas. A. Bernhofas liepė darbą nutraukti. Tą dieną 
apie 13 val. vėjo sūkurys įsisuko į nenuardyto stogo dalį ir ją nuplėšė. Čerpės 
su trenksmu krito ant bažnyčios perdangų ir dar sudaužė dalį nurinktų čerpių. 

Po šio įvykio A. Bernhofas nurodė pirma išardyti altorius, išgabenti ąžuo-
linius suolus ir kt. Paskui buvo baigtos rinkti čerpės. Iš viso sveikų jų liko 5500, 
o iš išardytų suolų – tridešimt septynios ąžuolinės lentos. Iš paaukštinimo prie 
didžiojo altoriaus išluptos trisdešimt aštuonios marmurinės plokštės. Gegnės ir 
kita mediena supjaustyta malkoms. Iš bažnyčios liko tiktai mūro sienos. Paaiš-
kėjo, kad švietimo ministro įsakymo – visai ją nugriauti gimnazijos turimomis 
lėšomis – neįmanoma įvykdyti, nes plytų mūras laikosi tvirtai25. 

Likusį sveiką apie 100 svarų varpą 1838 m. už 35–40 sid. rb panoro nu-
pirkti Vadžgirio kuratas kun. Motiejus Varanavičius. Baltarusijos švietimo apy-
gardos globėjo pavaduotojas leido parduoti už 40 sid. rb. Netrukus Kražių be-
nediktinių kuratorius kun. Juozapas Birontas pageidavo nupirkti už 25 sid. rb 
bažnyčioje likusias įvairias nuolaužas, plytas. Baltarusijos švietimo apygardos 
vadovybė pritarė26. 

1840 m. A. Pšeciševskis siūlė švietimo apygardos globėjui parduoti iš var-
žytinių kaip statybinę medžiagą bažnyčios mūro sienas. A. Bernhofas tam prita-
rė, rašė girdėjęs, kad A. Pšeciševskis rengiasi statyti savo Plūsčių dvare27. Ar var-
žytinės buvo surengtos, žinių nerasta, tikėtina, kad keitėsi ir dvarininko planai. 

1841 m. Varnių rokitų (Šv. Roko) vienuolyno rektorius Pranciškus Jagmi-
nas prašė švietimo apygardos globėją leisti neatlyginamai iš mūrų išsilupti 6000 
plytų vienuolyno aslai išgrįsti ir krosnims perstatyti, tačiau prašymas atmestas28. 

22.  1835 03 27 I. Daujoto raštas 
Baltarusijos švietimo apygardos 

globėjui, Ibid., b. 3666, l. 1–1a. 

23.  1835 08 08 darbų atlikimo 
aktas, Ibid., l. 5. 

24.  1836 04 22 I. Daujoto raštas 
Baltarusijos švietimo apygardos 

globėjui, Ibid., l. 6–7. 

25.  1836 11 22 ir 1837 02 17  
A. Bernhofo raštai Baltarusijos 

švietimo apygardos globėjui, 
Ibid., l. 13–14, 16–17. 

26.  1838 03 12 ir 05 29 A. 
Bernhofo raštai Baltarusijos 

švietimo apygardos valdybai ir 
jos atsakymai, Ibid., l. 39, 40, 

52, 53. 

27.  1840 03 25 Raseinių aps. 
bajorų vado ir 04 17 Kražių 

gimnazijos direktoriaus raštai 
Baltarusijos švietimo apygardos 

globėjui, Ibid., l. 18, 21–22. 

28.  1841 06 16 kun. P. Jagmino 
raštas Baltarusijos švietimo 

apygardos globėjui ir šio 
atsakymas, Ibid., l. 150, 151. 
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1842 m. vasarą Varnių katedros vikaras Jonas Rimutis prašė gimnazijos va-
dovą leisti pasirinkti iš gimnazijos sandėlio išardytų altorių dalių. Iš jų kunigas 
norėjo įrengti altorių savo lėšomis pastatytoje koplyčioje (vietovė nenurodyta). 
Dėl šio prašymo buvo atsiklausta švietimo apygardos globėjo; prašymą jis pa-
tenkino. Altorių dalių prašė ir Kražių parapijos administratorius kun. Liudvikas 
Lukauskas. Jam irgi leista29.

1843 m. pabaigoje Žemaičių vyskupas tarpininkavo Kražių klebono Vin-
cento Butavičiaus prašymui išsirinkti 80 tūkst. plytų ir pradėti statyti varpinę ir 
parapijos kapų koplyčią30. Negavus atsakymo, matyt, klebono paprašytas, Kra-
žių mokyklos inspektorius siūlė švietimo apygardos valdytojui klebono prašymą 
patenkinti, nes gimnazija iškeliama į Kauną. Šiuo reikalu atsiklausta Švietimo 
ministerijos, nurodyta, kad išrinkti tvirtai sumūrytas plytas beveik neapsimo-
ka, be to, artimiausiais metais plytos mokyklų reikalams nereikalingos. Siūlė 
leisti išsirinkti 80 tūkst. plytų, sumokėjus 57 sid. rb. 1844 m. švietimo ministras 
siūlomomis sąlygomis prašymą patenkino31. Iš plytų buvo sumūryta varpinė ir 
koplyčia parapijos kapinėse. 

1844 m. Žemaičių vyskupijos kurija dar prašė leisti neatlyginamai išsiardyti 
50 tūkst. plytų Varnių kunigų seminarijai remontuoti. Taip pat be atlygio 30 tūkst. 
plytų prašė Kolainių karmelitų vienuolyno viršininkas, 15 tūkst. – Kražių bene-
diktinės32. Deja, šie prašymai Švietimo ministerijai nebebuvo teikiami.

29.  1842 m. susirašinėjimas dėl 
altorių dalių perdavimo, Ibid.,  
l. 156–160. 

30.  1843 12 17 Žemaičių 
vyskupo raštas Baltarusijos 
švietimo apygardos globėjui, 
Ibid., l. 163. 

31.  1843–1844 m. 
susirašinėjimas dėl leidimo 
išsirinkti plytų Kražių klebonui 
iš jėzuitų bažnyčios mūrų, Ibid., 
l. 163, 170, 176. 

32.  1844 05 22 Žemaičių vysk. 
kurijos ir 1844 06 21 Kražių 
gimnazijos direktoriaus raštai 
Baltarusijos švietimo apygardos 
globėjui, Ibid., l. 180, 185. 

32 il. Jėzuitų bažnyčios 
griuvėsiai. 1839 m. Vincento 
Misevičiaus pieš. In: Miškinis 
A. Lietuvos miestai ir 
miesteliai, 1 kn., Vilnius, 2004, 
p. 247
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Dar galima paminėti žinią apie vieno jėzuitų bažnyčios paveikslo likimą. 
1889  m. rusų spauda parnešė, kad kunigas Lukoševičius (vardas nenurodytas) 
Sankt Peterburgo istorijos muziejui padovanojo kažkada buvusį Kražių gimnazi-
joje „vertingą meno kūrinį“ – šv. Ambaziejaus (Ambrosijaus) paveikslą. Perskaitęs 
Pranas Girdvainis lietuvių spaudoje piktinosi tokiu kunigo poelgiu ir ragino para-
pijiečius siųsti prašymus rusų valdžiai sugrąžinti tą paveikslą į Kražius33. 

1844 m. vasarą, jau gimnazijos vadovybei išsikėlus į Kauną, A. Pšeciševskis 
atvyko pas Kauno gubernijos mokyklų direktorių ir paprašė plytų nebedalyti. Jis 
pareiškė norįs nupirkti buvusios Kražių gimnazijos pastatus su žemės sklypu ir 
brangiau sumokėsiąs, jeigu iš jėzuitų bažnyčios liks daugiau plytų. Iš jų numa-
tęs Kražiuose pastatyti mūrinį namą dviklasei pradinei mokyklai34. Tais pačiais 
metais be varžytinių už 2500 sid. rb A. Pšecičevskis nupirko gimnazijos pasta-
tus su jų sklypu ir jėzuitų bažnyčios liekanomis. Plačiau apie tai rašoma kitame 
skyriuje. Buvo pasakojama, kad iš bažnyčios plytų savo dvare pasistatė tvartus. 

33.  Plumpis [Pranas Girdvainis]. 
Iš Kražių, Varpas, 1889, nr. 11, 

p. 171–172. 

34.  1844 07 10 Kauno gub. 
mokyklų direktoriaus raštas 

Baltarusijos švietimo apygardos 
globėjui, LVIA, f. 567, ap. 2,  

l. 189. 

33 il. Iš jėzuitų bažnyčios 
plytų pastatytos varpinės prie 
parapinės bažnyčios 1915 m. 
pieš. In: Miškinis A. Lietuvos 
miestai ir miesteliai, 1 kn., 
Vilnius, 2004, p. 249 
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Išlikęs kolegijos paveldas

1773 m. Edukacinei komisijai atiteko didžiulis kolegijos ansamblis. Nelikus vie-
nuolyno, mokyklai ir keliems mokytojams jis buvo per didelis, o lėšų remon-
tams beveik nebuvo skiriama. 1817  m. gimnazijos jurisdikos plane raudona 
spalva pažymėti jai priklausantys buvusios kolegijos pastatai. Tyrinėtojams abe-
jonę kėlusią bursos vietą aiškiai nurodo M. Valančius – „riogsojo toj vietoj, ku-
rioj šiandien yra namai mokytojo Vincento Hurčino“1. 1835 m. jurisdikos plane 
V. Hurčino namas pažymėtas E raide (34, 35 a, b).

1817  m. buvo parengti apleisto ansamblio remonto planai. Juos sudarė 
universiteto matininkas Jonas Šantyras, o vieną – nenaudojamų šiaurės vakarų 
dalies pastatų pertvarkymą į bursas ir sandėlius – nubraižė Vilniaus gubernijos 
architektas Josephas Poussier. Buvo panaikinta buvusio vienuolyno jungtis su 
bažnyčia; pastarąją siūlyta perduoti parapijai. 1818 m. nugriauta bursa. 

1844 m. gimnazijos plane pažymėta, kad pietrytinis ir šiaurės rytų buvu-
sios kolegijos korpusai  – gyvenamosios patalpos, o šiaurės vakarų korpuse  – 
bursa ir sandėliai. Beveik į vakarus nuo šio korpuso stovėjo arklidės, 1835 m. 
plane nepažymėtos. Matyt, jose laikyti arkliai vežioti gimnazijos pašto kores-
pondencijai į Raseinius. 

1817 m. keturšlaitė buvusios kolegijos abiejų korpusų (pietrytinio ir šiau-
rės rytų) stogo konstrukcija keičiama į dvišlaitę. Mansardinius stogus pakeitus 
lėkštesniais, pakito pastato tūris. Suprojektuotas atskiras mokyklos pastatas su 
galerija. Statiniui tai teikė raiškumo2. 

Kituose skyriuose minėta, kad, be smulkių pataisymų, pastatai 1818–
1838 m. nebuvo remontuojami. Skyriuje apie bažnyčią minėta, kad A. Pšeciševs-
kis prašė nebeleisti ardyti jėzuitų bažnyčios plytų, nes tikisi nupirkti gimnazijos 
pastatus su sklypu. Būdamas Raseinių apskrities bajorų vadas ir jos mokyklų 
garbės globėjas, savo siekiui įgyvendinti pajungė Kauno gubernijos mokyklų 
direkciją ir kitus valdžios pareigūnus. Paskutiniais gimnazijos gyvavimo Kra-
žiuose mėnesiais pradėta rūpintis ir tolesniu jos pastatų likimu3.

Pastatams parduoti reikėjo caro sutikimo, todėl, gavusi švietimo apygardos 
teikimą pastatus parduoti, Švietimo ministerija kreipėsi į Ministrų komitetą. 
Siūlyta pastatus su bažnyčios likučiais ir žeme parduoti iš varžytinių arba ūki-
niu būdu – kaip naudingiau valstybei. 1844 m. birželio 6 (18) d. caras siūlymui 

1.  Valančius, op. cit., p. 247. 

2.  Miškinis, op. cit., p. 239–241. 

3.  1844 04 20 A. Pšeciševskio 
raštas Baltarusijos švietimo 
apygardos valdybai, LVIA, f. 
567, ap. 2, b. 3666, l. 168–169. 
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34 il. 1817 m. Kražių 
kolegijos jurisdikos planas: 
a – bažnyčia; b – buvęs 
vienuolynas; c – buvęs didysis 
refektorijus ir šalia virtuvė; 
d – nenaudojami mūrai, 
buvęs malūnininko namas; 
e – buvusi spirito varykla; 
 f – mokyklos pastatas; 
 g – bursos griuvėsiai.  
In: LVIA, f. 567, ap. 2, b. 981

35 il.: a – Kražių kolegijos 
ansamblio planas iki 1817 
m.; pirmas aukštas; b – antro 
aukšto planas. In: LVIA, f. 567, 
ap. 27, b. 72

35 b 35 a
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36 il. 1817 m. pagrindinio 
Kražių gimnazijos pastato 
stogo konstrukcijos projektas. 
In: LVIA, f. 567, ap. 27, b. 71

37 il. 1817 m. pagrindinio 
Kražių gimnazijos pastato 
pirmo aukšto planas-
projektas (viršuje – 
pietvakarių kryptis).  
In: LVIA, f. 567, ap. 27, b. 71 

38 il. 1817 m. mažojo Kražių 
gimnazijos pastato  
planas-projektas.  
In: LVIA, f. 567, ap. 27, b. 71

pritarė. Apie tai pranešęs švietimo ministras pareikalavo jam pateikti žinias apie 
pardavimo organizavimą4. 

Kauno gubernijos mokyklų direkcija surengė Kražių gimnazijos nekilno-
jamojo turto pardavimo varžytines. 1844 m. birželio 26 (liepos 7) d. pasiūlęs 
2285 rb, jas laimėjo Jonas Kulikauskas. Sužinojęs varžybų rezultatus, A. Pše-
ciševskis pasiūlė 2500 rb, todėl J. Kulikausko pirkimas nebuvo patvirtintas, o 
buvusios gimnazijos su žemės sklypu savininku tapo varžytinėse nedalyvavęs 
A. Pšeciševskis5.

4.  1844 06 09 Švietimo ministro 
raštas Baltarusijos švietimo 
apygardos globėjui, Ibid., l. 182. 

5.  1844 09 susirašinėjimas 
dėl Kražių gimnazijos 
nekilnojamojo turto pardavimo, 
Ibid., l. 191–196. 

36

37 38
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Be to, A. Pšeciševskis siūlė Raseinių dviklasę mokyklą perkelti į Kražius. 
Kauno gubernijos mokyklų direkcijai jis įsipareigojo parūpinti mokyklai patal-
pas ir dviem mokytojams butus. Tai žadėjo įrengti atskirame buvusios gimnazi-
jos pastate. Reikėjo paremontuoti dvi klases, o kitas pritaikyti gyvenamiesiems 
mokytojų butams. Be to, jiems reikėjo pastatyti ir daržinę6. Susirašinėjimas dėl 
Raseinių dviklasės mokyklos perkėlimo į Kražius užsitęsė – ji atkelta 1845 m. 
sausio 1 (13) d. (41–43 il.).

6.  1844 07 10 Kauno gub. 
direkcijos raštas Baltarusijos 
švietimo apygardos globėjui, 

Ibid., b. 5458, l. 6–7. 

39 il. 1817 m. pagrindinio 
Kražių gimnazijos pastato 
planas-projektas (viršuje – 
keturių sandėlių fasadas).  
In: LVIA, f. 567, ap. 27, b. 71 

40 il. 1817 m. pagrindinio 
Kražių gimnazijos pastato 
pietrytinės dalies fasado 
planas-projektas.  
In: LVIA, f. 567, ap. 27, b. 71 
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Gimnazijai tapus privačia nuo-
savybe, apie pastatų raidą žinoma 
visiškai nedaug. Buvęs šios gimnazi-
jos mokinys, kurio giminė prie Kra-
žių turėjo dvarą, 1858 m. lenkiškoje 
spaudoje rašė: 

Gimnazijos, anksčiau jėzuitų, mū-
rai su jiems priklausančiais sklypais, pe-
rėję į privačias rankas, juos griaunančio 
kūjo greitai pakeisti į kažkokį nevykusį 
skeletą, o namuose, kur iš akademinės 
mokyklos seniau skambėjo nemirtingos 
dėstytojo, genialaus poeto eilės, kur šalia 
senais paveikslais išpuoštos erdvios ko-
plyčios anksčiau kas rytą mokslo jaunuo-
menė dievobaimingai meldėsi, šiandien 
čia patogiausiai įsikūrė drobių audėjai ir 
jų keturkojų būrys, palikdami toje kie-
kvienos pėdos šventos atminties žemėje 
krūvas šiukšlių ir klanus purvo. Kas anks-

čiau buvo matęs Kražius, šiandien juos vargu ar beatpažintų. [...] Tiesa, prie pagrindinio 
įvažiavimo iškilę pora mūrinių namų, tačiau skaudu pagalvojus, kad tai Chodkevičių ply-
tos iš Mergelės Marijos bažnyčios, o ant šventoriaus, kur nugriautos bažnyčios požemiuose 
ilsisi Kęsgailų giminės palaikai, dabar pastatytos medinės izraelitų proletariato dirbtuvės. 

Autorius apgailestavo, kad, gimnaziją iškėlus, iki šiol nė vienas iš Kražių 
mokinių neaprašė garsios jos praeities7. Matyt, Edvardas Chlopickis rašė apie 
atskirą gimnazijos klasių pastatą, sužalotą, pritaikant pradinei mokyklai ir mo-
kytojų butams. Taigi 1858 m. jėzuitų bažnyčios ir pėdsakai jau buvo išnykę. Ga-
lima dar priminti, kad 1845 m. miestelį nuniokojo gaisras – sudegė septyniasde-
šimt aštuoni namai su ūkiniais pastatais8. 

Nurodoma, kad Kražių gimnazijos pastatų su 5,5 dešimtinių žemės sklypu 
A. Pšeciševskio pirkimo aktą Kauno gubernijos civilinio teismo rūmai patvir-
tino tiktai 1852 m.9. Taigi jėzuitų bažnyčia galėjo būti visiškai nugriauta tiktai 
nuo 1852 m. Užtrukęs pirkimo akto patvirtinimas susijęs su dvarininko Petro 
Šiukštos skundu dėl galimų pardavimo taisyklių pažeidimų.

 Buvusiuose mūruose A. Pšeciševskis netrukus įrengė drobės audimo fa-
briką, kuris, M. Brenšteino žiniomis, neilgai teveikė – panaikintas dar savinin-
kui esant gyvam. Taip pat įsteigta skardos dirbinių įmonė gyvavo apie 20 metų ir 
sunyko po A. Pšeciševskio mirties (1869 m. vasarą). 1869 m. buvusios kolegijos 
pastatus paveldėjo jo sūnus E. Pšeciševskis.

7.  Chłopicki E. Notatki z 
różnoczasowych podróży po 
kraju, Warszawa, 1863, s. 43–44. 
Iš 1858 m. spaudos lietuviškai 
atpasakota: Kražių apžvalga, 
Žemaičių ir Lietuvos apžvalga, 
1895, nr. 24, p. 190. 

8.  Miškinis, op. cit., p. 248. 

9.  1868 m. žinios apie Kražius, 
LVIA, f. 378, ap. 121, b. 204  
l. 203–204. 

41 il. 1817 m. Kražių 
gimnazijos pastato šiaurės 
vakarų dalies planas-
projektas. In: LVIA, f. 567,  
ap. 27, b. 71 
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42 il. 1835 m. Kražių 
gimnazijos pirmo aukšto 
planas (viršuje – pietrytinės 
dalies fasadas).  
In: LVIA, f. 567, ap. 27, b. 68 

43 il. 1835 m. Kražių 
gimnazijos antro aukšto 
planas. In: LVIA, f. 567,  
ap. 27, b. 68 
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Algimanto Miškinio paskelbtame Kražių miestelio XIX a. pabaigos plane 
parodytas tiktai vienas pietrytinis buvusios kolegijos korpusas. Kitų jos pastatų 
nebebuvo10. Kada jie nugriauti, duomenų nepavyko aptikti.  

1889  m. Kražiuose įsteigus pašto skyrių, patalpos jam ir paštininkams 
išnuomotos buvusios kolegijos korpuse. Ten butus nuomojo ir miestelio gy-
ventojai11. Buvusios kolegijos ir gimnazijos atmintį nustelbė 1893 m. Kražių 
skerdynės.

1920 m. steigiamai progimnazijai bandyta išsinuomoti patalpas senosios 
kolegijos korpuse. Savininkas E. Pšeciševskis už vieno aukšto nuomą užsiprašė 
3000 rb per metus ir dar iškėlė sąlygą, kad nuo pirmos klasės būtų privalomai 
dėstoma lenkų kalba12. Tolesnės derybos liko beprasmės. 

E. Pšeciševskis vaikų neturėjo, mirė 1921 m. kovo 3 d. Testamento nesu-
rašė. Kaip įpėdinėms septintoji dalis palikimo atiteko našlei Rafaelei Marijai 
Taidai Pšeciševskienei, o 6/7 turto perėmė Edmundo tetos Gabrielės Gruževs-
kienės dukros Adolfina ir Zofija Gruževskytės. Po šių dalybų buvusio kolegijos 
pastato ir Plūsčių dvaro savininke tapo R. M. T. Pšeciševskienė. Ji mirė 1928 m. 
sausio 10 d., taip pat nepalikusi testamento. Nebuvo ir tiesioginių paveldėtojų. Į 
Kelmės taikos teisėją kreipėsi Sigizmundas Pranas Juozas Zabiela, kad būtų pri-
pažintas R. M. T. Pšeciševskienės turto paveldėtoju. Jis pateikė svetimose vals-

10.  Miškinis, op. cit., p. 252. 

11.  Iš Lietuvos. Kražių miestelis, 
Vienybė lietuvninkų, [Plimutas], 
1893 kovo 29, nr. 13, p. 149. 

12.  Kražiai, Žemaičių žinios, 
1920 vasario 22, nr. 3, p. 3. 

44 il. 1835 m. Kražių jurisdikos 
planas. Gotiškomis raidėmis 
pažymėta: A – jėzuitų 
bažnyčia; B – gimnazijos 
pastatai; C – gimnazija; 
D – daržinė; b – mokyklos 
daržai; E – Mokytojo Vincento 
Hurčino namas; e – Mokytojo 
Vincento Hurčino daržas; 
F –Šerpetausko namas; 
G – parduotuvė; H – Sinicko 
namas; I – Sinicko daržinė;  
h – Sinicko daržas;  
K – Ordilausko namas;  
k – Ordilausko daržas.  
In: LVIA, f. 567, ap. 27, b. 70
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tybėse surašytus dokumentus, kuriais įrodinėjo, kad S. P. J. Zabiela yra R. M. T. 
Pšeciševskienės sesers Marijos de Lippe, ištekėjusios už Henriko Adomo Zabie-
los, sūnus. Kelmės taikos teisėjas S. P. J. Zabielą patvirtino vieninteliu R. M. T. 
Pšeciševskienės turto paveldėtoju. 1929 m. kovo 29 d. Kauno apygardos teismas 
Kelmės taikos teisėjo sprendimą panaikino ir grąžino bylą spręsti iš naujo. Kel-
mės taikos teisėjas 1930 m. kovo 6 d. priėmė ankstesnį sprendimą. S. P. J. Zabiela 
tapo Plūsčių dvaro ir buvusios Kražių kolegijos pastato paveldėtoju13. 

Toliau prasidėjo dar keistesni dalykai. 1930 m. liepos 25 d. į Kelmės no-
taro kontorą su liudininkais atėjo seserys Liucija ir Elena Krukauskaitės. Liu-
cija pateikė Rygoje surašytą dokumentą, kad esanti S. P. J. Zabielos įgaliotinė, 
ir pareiškė norinti sudaryti pirkimo-pardavimo aktą. Akte rašoma, kad L. Kru-
kauskaitė, kaip S. P. J. Zabielos įgaliotinė, parduoda E. Krukauskaitei mūrinį 
namą Kražiuose su 0,93 ha žemės sklypu už sutartą kainą – 25 tūkst. litų, kurie 
įgaliotinei L. Krukauskaitei jau sumokėti. Buvo pateiktas neseniai matininko 
sudarytas parduodamo namo su sklypu planas. Kauno apygardos teismo vyres-
nysis notaras šį sandorį patvirtino 1931 m. balandžio mėn. 23 d. 1934 m. S. P. J. 
Zabielos patikėtine ir jo nekilnojamojo turto valdytoja tapo E. Krukauskaitė14. 

13.  1929 04 06 Kelmės taikos 
teisėjo sprendimas, LCVA, f. 

1248, ap. 2, b. 1426, l. 109–110. 

14.  1930 07 25 Kelmės notaro 
patvirtintas pirkimo-pardavimo 

aktas, Ibid., l. 160–161. 

45 il.: a – 1844 m. buvusios 
Kražių gimnazijos planas; 
b – 1844 m. plano kairiosios 
pusės pjūvis. In: LVIA, f. 567, 
ap. 2, b. 5451

45 a 45 b
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1934 m. pradžioje Raseinių apskrities žemės reformos komisija žemės refor-
mos reikalams paėmė E. Pšeciševskio paveldėtojų sklypus, esančius Kražių mies-
telyje, tarp jų ir buvusį kolegijos pastatą. Tačiau, pasiskundus E. Krukauskaitei, 
kad jos įsigytas mūrinis pastatas su sklypu nebuvo činšinis, namai palikti jai15. 

Kai nuo 1935  m. Valstybės archeologijos komisija bandė sudaryti pla-
tesnį saugomų kultūros paminklų sąrašą, į jį išlikęs buvusios Kražių kolegi-
jos korpusas nepateko, bet apie šį kultūros paminklą buvo žinoma. 1938 m. 
išleistame kelionių vadove rašoma, kad „iš tų laikų yra išlikę dviejų aukštų 
namai, kuriuose, kaip spėjama, gyveno vienuoliai jėzuitai ir buvo mokinių 
kursai [veikė mokykla]“16. 

Lietuvai praradus valstybingumą, 1940 m. buvo įsteigta Kultūros paminklų 
apsaugos įstaiga, kuri vietinėms valsčių įstaigoms išsiuntinėjo paminklų registra-
cijos lapus. Tokį lapą užpildęs Kražių valsčiaus vykdomojo komiteto pirmininkas 
Povilas Vismantas užrašė, kad „Kražių miestelyje, Mokyklų gatvėje yra mūrinis 
namas su požeminiais rūsiais bei urvais. Namas priklauso Elenai Krukauskaitei. 
Šitas pastatas yra susijęs su daug įvairių padavimų. Namo būklė gera“17. 

Rodos, dar 1941  m. senosios kolegijos korpusas buvo nacionalizuotas, 
jame liko gyvenamieji butai. 1941 m. birželio 25 d. per kovas raudonarmiečiams 
iš artilerijos apšaudžius Kražius, sudegė apie 90 nuošimčių miestelio namų. Ar 
nukentėjo buvusios kolegijos pastatas, žinių nepasitaikė aptikti. 

15.  Ibid. 

16.  Barkauskas P., Vabalas A. 
Vadovas po Lietuvą, Kaunas, 
1938, p. 303. 

17.  1941 01 12 užpildytas 
Kultūros paminklų registracijos 
lapas, Kultūros paveldo centro 
Paveldosaugos biblioteka, 
dokumentų fondai, f. 17, ap. 2,  
b. 8, l. 595. 

46 il. Buvusios kolegijos 
vaizdas nuo parapijos 
bažnyčios. Raižinys pagal 
1840 m. Vincento Misevičiaus 
pieš. In: B[uszyński] I. Kroże. 
Ich przeszlość i stan obeczny, 
Wilno, 1872 
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Pokario metais tame name buvo gyvenamieji butai. Tiktai 1967–1983 m. 
antrame aukšte veikė vietinės vidurinės mokyklos mokinių bendrabutis ir me-
talo bei medžio dirbtuvės. Pirmame aukšte, kaip ir anksčiau, gyveno šeimos18. 

1958 m. Muziejų ir kultūros paminklų apsaugos valdyba, taip pat Valsty-
binio statybos ir architektūros reikalų komiteto Architektūros paminklų apsau-
gos inspekcija pradėjo sudarinėti kultūros paminklų sąrašus. Atrodo, iš pradžių 
Kražių kolegijos pastatas į paminklų sąrašą nepateko. 

Lietuvos kultūros paminklų apsauga pagerėjo 1967  m.  – buvo priimtas 
Kultūros paminklų apsaugos įstatymas, kuris numatė respublikinės ir vietinės 
reikšmės saugomus kultūros paminklus. Parengti naują klasifikuotą kultūros 
paminklų sąrašą buvo įpareigota Kultūros ministerijos Mokslinė-metodinė kul-
tūros paminklų apsaugos taryba. Sąrašas baigtas rengti 1972 m. ir paskelbtas 
atskiru leidiniu. Buvusios Kražių kolegijos pastatas paskelbtas vietinės reikšmės 
istorijos, taip pat architektūros paminklu19. 

Dar 1970 m. A. Miškinis straipsnyje apie Kražių miestelio architektūrą rašė: 

jėzuitų kolegijos rūmai sugriuvo. Teliko tik buvusios kolegijos bendrabučio 
pastatas, kuriame dabar įrengti butai. Tačiau buitinės sąlygos čia nekokios, be to, jas 
pagerinti nepakenkiant pastatui, beveik neįmanoma. Todėl iškėlus iš čia gyventojus, 
pastate reikėtų įrengti Kražių muziejų20. 

18.  Dirmeikis E. Kur prapuolė 
didingas kolegijos ansamblis? 

Bičiulis, 2003 kovo 26,  
nr. 24, p. 4. 

19.  Lietuvos TSR kultūros 
paminklų sąrašas, Vilnius, 1973, 

p. 61–62, 388. 

20.  Miškinis A. Kražių 
architektūra, Statyba ir 

architektūra, 1970, nr. 9, p. 27. 

47 il. Miestelio vaizdas nuo 
Medžiokalnio. Raižinys pagal 
1841 m. Vincento Misevičiaus 
pieš. In: B[uszyński] I. Kroże. 
Ich przeszlość i stan obeczny, 
Wilno, 1872 
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Iki šiol išlikusiame korpuse 1774–1844 m. bursos nebuvo, didesnėje jo da-
lyje gyveno mokytojai. 

1972 m. A. Miškinis Kražių kolegijos ansambliui skirtame straipsnyje, be 
kitko, rašė: 

Iki šių dienų iš šio stambaus ansamblio išliko tik pietinis korpusas, statytas 1616–
1618 metais. Dabartinis pastato išplanavimas (sprendžiant iš kolegijos pastato planų) 
beveik nepakitęs, vienok jo išorė neteko kolegijai būdingos architektūros bruožų – pa-
keistos angų formos, nugriauta arkada. Atrodo, kad kol kas dar yra galimybė, remiantis 
pačiame pastate bei jo aplinkoje atliktais tyrimais, restauruoti šį pastatą, suteikiant jam 
senąją išvaizdą. Tai būtų tinkama duoklė vienam iš seniausių mūsų krašto švietimo ži-
dinių21. 

1981 m. Jonas Jurkštas paskelbė keletą buvusios Kražių gimnazijos planų, 
saugomų Lietuvos valstybės istorijos archyve. Priminęs 1972 m. spaudoje iškeltą 
A. Miškinio siūlymą, jis teigė: 

nuo to laiko praėjo beveik dešimtmetis, tačiau žinomo mūsų urbanistikos specia-
listo žodžiai dar nesulaukė atgarsio. Tiesa, buvo norima kažką daryti, – tiktai kažką, nes 
užsakovas, pateikęs Paminklų konservavimo institutui užsakymą istoriniams tyrimams, 
nežinodamas, kokia galėtų būti pastato paskirtis ir kas galėtų finansuoti darbus, užsa-
kymą atsiėmė. 

21.  Miškinis A. Kražių kolegijos 
ansamblio architektūra, Statyba 
ir architektūra, 1972, nr. 2, p. 30. 

48 il. Kražiuose kolegijos ir 
jėzuitų bažnyčios vaizdas apie 
1844 m. Dailininkas – Angelas 
Kozlovskis. Paveikslas yra 
Šiaulių „Aušros“ muziejuje 
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Dabar aišku, kad istorinės, kartografinės ir ikonografinės medžiagos apie Kražių 
kolegijos-gimnazijos ansamblį yra tiek, kad jį puikiausiai būtų galima atstatyti. Tai būtų 
idealu, nors... nerealu. Tačiau atstatyti išlikusią ansamblio dalį galima ir būtina. Restau-
ruotame pastate galėtų įsikurti, pavyzdžiui, Lietuvos švietėjų ar koks nors kitas muzie-
jus, kurio respublikoje dar nėra. Tada į Kražius nuvingiuotų mokslo ir turizmo keliai. 
Miestelis atgytų, atjaunėtų. O to jis yra nusipelnęs. Muziejus turėtų didelę mokslinę ir 
auklėjamąją reikšmę22. 

Iki 1981 m. Kražių buvusios kolegijos aplinkoje vykdyti archeologiniai ty-
rimai. Dar 1975 m. archeologai Albertas Lisanka ir Stasys Patkauskas nedidelėse 
perkasose aptiko jėzuitų bažnyčios pamatų liekanų23. 1980 m. per žvalgomuo-
sius tyrimus A. Lisanka toliau ten kasinėjo. Paaiškėjo, kad pietinėje aikštės pusė-
je buvęs XVII a. senkapis žymiai apardytas statant vėlesnius pastatus24. Tyrimai 
buvo susiję su būsimosiomis statybomis. 

1984 m. žvalgomuosius archeologinius tyrimus ten vykdė Vladas Žulkus, 
o 1988–1989 m. – Raimondas Sprainaitis25. 

Siūlymas kolegijos pastate įrengti muziejų buvo bene tinkamiausias, tačiau 
ne taip paprastai įgyvendinamas. Reikėjo lėšų ne tik istoriniams, archeologi-
niams, architektūriniams tyrimams, pastatui restauruoti, bet ir muziejui įrengti 
ir išlaikyti. 

Rengiantis pastatą restauruoti, Paminklų restauravimo-projektavimo ins-
titutas 1989–1990 m. atliko polichrominius ir mūro drėgmės tyrimus26 (49 il.).

1988–1992 m. valstybės lėšomis miestelyje pastatyti trys gyvenamieji na-
mai, į kuriuos iškelta trylika šeimų, rodos, mokytojų, gyvenusių buvusios kole-
gijos pirmame aukšte27. 

Taip jau atsitiko, kad vieni aukojosi dėl Lietuvos nepriklausomybės, o kiti 
joje matė praturtėjimo šaltinį. Edvardas Dirmeikis spaudoje rašė: 

22.  Jurkštas J. Neleiskime išnykti 
Kražių ansambliui, Ibid., 1981, 

nr. 7, p. 23. 

23.  Žulkus V. Nauji duomenys 
apie Kražių pilį ir kolegiją, 

Architektūros paminklai, t. 11, 
Vilnius, 1988, p. 24. 

24.  Poška T., Zilinskas R. 
Naujausi Kražių jėzuitų 

kolegijos tyrimų duomenys, 
Kražiai amžių sandūroje, 

Vilnius, 2005, p. 92. 
25.  Ibid. 

26.  1989 ir 1990 m. buvusios 
Kražių kolegijos polichrominių 

ir mūro drėgmės tyrimų 
ataskaitos, VAA, f. 1019, ap. 11, 

b. 3175, 3177. 

27.  Dirmeikis E. Kur prapuolė 
didingas kolegijos ansamblis? 
Bičiulis, 2003 kovo 26, nr. 24, 

p. 4. 

49 il. Buvęs Kražių kolegijos 
pastatas iki restauracijos. In: 
Žemaičių žemė (skaitmeninis 
žurnalas), 2014, nr. 1, p. 27 
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1992 m. kovo 18 d. Kelmės rajono teismas nustatė juridinį faktą, kad Kotryna Kru-
kauskaitė-Macijauskienė nuo 1930 m. turėjo nuosavybę į gyvenamąjį namą, esantį Kra-
žiuose, Kolegijos g. 5 ir į 0,93 ha žemės prie šio namo. Šiuo turtu naudojosi, disponavo, 
jį valdė. Pareiškėja Janina Jonušienė šį namą paveldėjo iš motinos K. Macijauskienės28. 

Jeigu E. Dirmeikis neapsiriko, ir Kelmės rajono teismas tikrai pripažino 
išlikusios kolegijos pastato savininke buvus K. Krukauskaitę-Macijauskienę, tai 
liūdinantis faktas. Dokumentai patvirtina, kad nuo 1931 m. balandžio 23 d. bu-
vusios kolegijos pastato savininkė buvo tiktai E. Krukauskaitė. Jau minėta, kad, 
vietinės valdžios duomenimis, savininkė ji tebebuvo ir 1941 m. pradžioje. 

Į privačią nuosavybę patekę mūrai liko apleisti ir niokojami, buvo pasmerk-
ti sugriūti. Ekskursijos ir mažesnės kultūrinio turizmo grupės, apsilankiusios 
Kražiuose, matė apgailėtiną garbingą mokyklos istoriją menančio pastato būklę. 
Šia tema pasirodydavo straipsnių spaudoje. Pastato likimui buvo neabejinga ir 
Žemaičių kultūros draugija. Reikalavimus tvarkyti pastatą siuntė Kelmės rajono 
valdžiai. Dėl to sielojosi ir žinomas Kražių kraštotyrininkas E. Dirmeikis. Siū-
lyta pastatą išpirkti. Matyt, suderėjus su J. Jonušiene ir gavus Kultūros vertybių 
apsaugos departamento pritarimą, 2000 m. rugsėjo 14 d. Kelmės rajono taryba 
nusprendė išpirkti buvusios Kražių kolegijos pastatą su 0,93 ha žemės už 70 
tūkst. litų29. Taip vėl atsirado galimybė išgelbėti istorinį apie 55 m ilgio ir 15,4 m 
pločio dviejų aukštų pastatą ateities kartoms. 

28.  Ibid. 

29.  Ibid., kovo 26, nr. 24, p. 4; 
balandžio 9, nr. 28, p. 4. 

50 il. Restauruotas kolegijos 
pastatas. 2008 m. Stasės 
Butrimienės nuotr. 
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Jau 2000 m. Kultūros vertybių apsaugos departamentas skyrė lėšų pastato 
tyrimams ir išoriniams restauravimo darbams. UAB „Lietuvos paminklai“ už-
sakius, 2001–2002 m. restauruotas stogas. Projekto vadovė – architektė Irena 
Staniūnienė. Pakeistos pagrindinės stogo konstrukcijos, jis uždengtas kerami-
nėmis čerpėmis, atstatytas bokštelis su vėtrunge, jame numatyta vieta ir laikro-
džiui, įrengti švieslangiai. Taip pat restauruoti karnizai ir frontonai. Darbus at-
liko UAB „Konsolė“. Darbai baigti 2003 m. gegužės mėnesį, o priduoti 2004 m. 
Kainavo apie milijoną litų, iš kurių trečdalį skyrė Kelmės rajono savivaldybė30. 

Turint tikslą sutvarkyti aikštę, 2002–2003 m. atlikti Tauro Poškos vadovau-
jami archeologiniai tyrimai. Bažnyčios plote keturios vietose atkasti suirę žmo-
nių palaikai ir ne mažiau negu šešiasdešimt vieno žmogaus kaulai. Matyt, baž-
nyčią griaunant, palaikai iš kriptų ir rūsių buvo sudėti į duobes ir užkasti. Taip 
pat atkastos rūsio sienos. Palaidojimai po rūsio grindimis nesuardyti. Aptikta 
reljefinių XVI–XVII a. koklių. Dalis jų puošti jėzuitų simbolika. Bažnyčios sta-
tybai naudoti plytos ir skiedinys tokie pat, kaip ir rekonstruojant pilį į kolegiją31. 

2002 m. birželio mėnesį buvo paskelbtas konkursas inžinerinių tinklų (vanden-
tiekio, kanalizacijos, elektros) ir prie jos esančios aikštės rekonstrukcijai. Aikštę rei-
kėjo iškloti skaldytais lauko rieduliais. Kadangi darbai turėjo vykti kultūros vertybių 
teritorijoje, jie galėjo būti atliekami tik rankomis. Konkursą laimėjo UAB „Kvėdars-
ta“ iš Šilalės rajono ir rugsėjo mėnesį pradėjo dirbti. Aikštė baigta grįsti 2003 m.32. 

Pastato vidui restauruoti siekta gauti Europos Sąjungos struktūrinių fon-
dų paramą. 2006 m. gegužės mėnesį Turizmo projektų atrankos komitetas re-
komendavo skirti iš minėtų fondų 3,4 mln. litų „Kražių kolegijos pritaikymui 
turizmo reikmėms“. Reikėjo restauruoti pastato vidų. Jame numatyta įrengti 

30.  Internetinė prieiga: http://
www.lpaminklai.lt/objektai.php
?nr=3&id=10&programa=&pai

eska=Kražių kolegija 

31.  Poška, Zilinskas, op. cit.,  
p. 92–97. 

32.  Internetinė prieiga:  
http://www.statybukonkursai.lt 

51. Restauruotų rūsio  
skliautų fragmentas.  
S. Butrimienės nuotr. 

http://www.statybukonkursai.lt
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kultūros centrą, muziejų, biblioteką ir turizmo informacijos centrą. Konkursą 
laimėjo UAB „Struktūra“. Užsitęsus konkurso procedūroms, sutartis su jo lai-
mėtoju pasirašyta tiktai 2007 m. balandžio mėnesį. 

Projekto vadovu paskirtas Kelmės rajono Paveldosaugos skyriaus vedėjas 
Algirdas Kazlauskas. Darbus prižiūrėjo minėta I. Staniūnienė. 

Konkursą laimėjusi bendrovė darbams atlikti nusamdė UAB „Statybų pros-
pektas“, kuri dirbo pirmame aukšte, o antro aukšto restauravimas ir rekonstra-
vimas patikėta Kelmėje įsikūrusiai Petro Račkausko firmai „Agrotech“. Lėšų res-
tauruoti rūsiams ir įrengti palėpei pritrūko. Darbus numatyta baigti 2008 m.33. 

Dar nebaigus restauruoti vidaus, žinomas Kelmės kultūros darbuotojas 
Algis Krutkevičius parengė Kražių Motiejaus Kazimiero Sarbievijaus kultūros 
centro metmenis, kuriems 2008 m. gegužės mėnesį pritarė Kelmės rajono tary-
ba. Numatyta šiuolaikinė kultūros įstaiga, į kurią įtraukiami tada veikęs Kražių 
kultūros centras, viešoji biblioteka ir kraštotyros muziejus, taip pat numatyta pa-
rodų ir konferencijų salė, turizmo informacijos centras ir viešosios paslaugos34. 

Būsimosios kanalizacijos tiesimo aplinkoje ir numatytoje valymo įrenginio 
vietoje 2008 m. vykdyti žvalgomieji archeologiniai tyrimai. Aptiktas senasis me-
dinis vandentiekio vamzdis, rasta koklių fragmentų, žiestų puodų šukių ir kt. Ra-
diniai – XVI–XIX a.35. 

Baldams įsigyti M. K. Sarbievijaus centrui Kelmės rajono savivaldybė sky-
rė apie 172 tūkst. litų. 2008 m. balandžio mėnesį paskelbtas baldų pirkimo kon-
kursas. Dar 2008 m. centras sėkmingai įsikūrė restauruotame pastate. 

33.  Ibid.; Musneckienė R. Kražių 
kolegija atgauna gyvybę, Šiaulių 
kraštas, 2007 rugsėjo 19, priedo 
Krašto žinios p. 1–2. 

34.  Geštautas A. Kražių 
kolegijoje – M. K. Sarbievijaus 
centras, Bičiulis, 2008 gegužės 
14, nr. 36, p. 3. 

35.  Deveikytė L. Kražių 
kolegijos aplinka, Archeologiniai 
tyrinėjimai Lietuvoje 2008 
metais, Vilnius, 2009,  
p. 357–358. 

52. Restauruoti rūsio skliautai.   
S. Butrimienės nuotr. 

53. Restauruoto rūsio 
fragmentas.  
S. Butrimienės nuotr. 
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Dėl lietaus kanalizacijos nutiesimo darbų 2010–2011 m. Vilniaus univer-
siteto profesorius Mykolas Michelbertas su studentais tyrinėjo buvusį vidinį 
kiemą, būsimųjų darbų vietą. Prie vienos sienos 20 cm gylyje aptiktas plytomis 
grįstas plotas. Atkasta ir sienos liekanų. Tai galėjo būti buvusio pastato grindys, 
todėl reikėjo pakeisti lietaus nuotekų trasą. Rasta ir akmeninis sviedinys, buiti-
nės keramikos, koklių fragmentų ir kt.36.

Iš 2009–2014 m. Europos Sąjungos struktūrinių fondų 2009–2014 metams 
M. K. Sarbievijaus kultūros centras prašė apie 830 tūkst. litų stogui, pamatams 
tvarkyti ir rūsiui restauruoti ir pritaikyti visuomenės poreikiams. Rodos, para-
mos nebuvo skirta. Beje, 2011 m. pradžioje tolesniam restauravimui Kultūros 
paveldo departamentas skyrė 50 tūkst. litų. Numatyta restauruoti rūsius. Rei-
kėjo sutvirtinti yrančias mūrines sienų ir skliautų dalis, konservuoti autentiškas 
rūsio dalis. Rūsyje numatyta įrengti kavinę. Darbus atliko „Agrotech“37. 

Ne visi atlikti restauravimo ir rekonstravimo darbai buvo sėkmingi. Per 
2002  m. „Konsolės“ uždengtą stogą 2012  m. pabaigoje ėmė sunktis vanduo. 
Kelmės rajono savivaldybės administracija kreipėsi į Kultūros paveldo departa-
mentą ir techninę darbų priežiūrą vykdžiusią viešąją įstaigą „Lietuvos pamin-
klai“. Minėtos institucijos sudarė komisiją nustatyti priežastims, dėl ko sunkiasi 
vanduo. Apie tai plačiai rašyta 2013 m. spaudoje. Oficialių ir galutinių komisijos 
išvadų nepavyko sužinoti38. 

Nepaisant minėtos nesėkmės dėl stogo dangos, M. K. Sarbievijaus centro 
veikla jau suspėjo plačiai išgarsėti. Pagaliau įgyvendintas dar nelaisvės metais 
architektūros tyrinėtojų ir paminklosaugininkų turėtas siekis išsaugoti išlikusį 
Kražių kolegijos ansamblio pastatą, suteikiant kultūrinę ir muziejinę paskirtį. 

36.  Michelbertas M. Kražių 
kolegijos aplinka, Archeologiniai 

tyrinėjimai Lietuvoje 2010 
metais, Vilnius, 2011, p. 

358–359:,Ibid. – 2011 metais, 
Vilnius, 2012, p. 408–408. 

37.  Internetinė prieiga:  
http://www.kpd.lt/lt/node/948 ir 

http://www.statybukonkursai.lt 

38.  Šiuparys G. Milijonų jau 
nėra, o stogas kiauras, Lietuvos 

rytas, 2013 sausio 28, p. 3. 

54. Kolegijos vidaus remonto 
darbai. S. Butrimienės nuotr. 

http://www.kpd.lt/lt/node/948
http://www.statybukonkursai.lt
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1 priedas

Kražių mokyklos (gimnazijos) mokytojai 
1773–1844 metais

 
Įvairių žinių apie Kražių mokyklos mokytojus daugiausia yra Vilniaus švieti-
mo apygardos bylose (LVIA, f. 567, ap. 2) ir Vilniaus universiteto bibliotekos 
Rankraštyne. Tai tarnybos lapai, asmenų bylos, mokyklos (gimnazijos) vado-
vų, mokyklos tikrintojų pranešimai ir kt. Apie tuos mokytojus, kurie išsikėlė 
iš Vilniaus (Baltarusijos) švietimo apygardos, Lietuvos dokumentų saugyklose 
žinių nebepasitaiko. Ypač skurdūs duomenys apie Edukacijos komisijos laiko-
tarpio, taip pat vienuolių karmelitų valdymo metų mokytojus. Prie biogramų 
nurodomi ir tėvavardžiai, tačiau ne visų mokytojų juos pavyko sužinoti. Kražių 
mokyklos (gimnazijos) mokytojų biogramas abėcėlės tvarka buvo parengęs ir 
Mykolas Brenšteinas, kurio rankraščio mikrofilmas saugomas Lietuvos mokslų 
akademijos Vrublevskių bibliotekoje (LMAVB, mf. 377). 

Kražių mokyklos (gimnazijos) mokytojų reikšmė kraštui, jo kultūrai ne-
vienoda. Dėl neigiamo Edukacinės komisijos, Vilniaus universiteto ir Rusijos 
švietimo vadovybės požiūrio į lietuvius, kaip tautą, net iš Žemaitijos kilę moky-
tojai nesidomėjo savo krašto praeitimi, lietuvių tautosaka, papročiais. Reta išim-
tis – Motiejus Valančius. Atskiros monografijos vertas Kražiuose mokytojavęs, 
vėliau tapęs Vilniaus vyskupu Andrius Benediktas Klangevičius. Dalis mokyto-
jų buvo kilę ne iš etnografinės Lietuvos, pasitaikė ir uolių caro politikos vykdy-
tojų. Biogramos pateikiamos abėcėlės tvarka. Kunigų pasauliečių biogramoms 
naudotasi Žemaičių vyskupijos kalendoriais – Directorium horarum canonica-
rum et Missarum Juxta computum Vetera Cakendarij pro Dioecesi Samogitiensi 
(toliau – Directorium). Kitos santrumpos: 

Jucevičius L. Mokyti – Jucevičius L. Mokyti žemaičiai, Vilnius, 1975. 
LDŽ – Lietuvos dailininkų žodynas. 1795–1918, t. 2, Vilnius, 2012. 
Poplatek J. Komisja  – Poplatek Jan. Komisja Edukacji narodowej. Udział 

bylych jezuitów w pracach komisji Edukacji narodowej, Kraków, 1973.
PSB – Polski słownik biograficzny, t. 1–49 (1935–2014). 
Szybiak I. Nauczyciele – Szybiak I. Nauczyciele szkól srednich Komisji Edu-

kacji Narodowej, Warszawa, 1980.
Сборник материалов – Сборник материалов для истории просвеще-

ния в России, т. 1–2, С.-Петербург, 1893–1897. 
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Abramovičius, Pranciškus (Abramowicz, Franciszek). Kunigas, 1783–
1786 Kražiuose dėstė matematiką; nurodoma, kad dėstymą siejo su  praktiniu 
geometrijos taikymu. 1782 tebebuvo klierikas, antrus metus dėstė matematiką 
Vidžių mokykloje (Baltarusijoje). 1786–1789 mokytojavo Kretingoje, kur irgi 
dėstė matematiką. 1791 jau buvo filosofijos daktaras, mokytojavo Vyšniavo 
(Baltarusijoje) mokykloje.

Literatūra ir šaltinis: Raporty, s. 68, 142, 167, 274–276 ir kt.; LMAVB, mf. 377. 

Alenas, Florentinas (Allen, Florentin; Аллин, Флорентин), Mikalojaus. 
Gimė apie 1793 Prancūzijoje. Baigė karo mokyklą Paryžiuje ir 1811 tapo kariš-
kiu, dalyvavo 1812 kare su Rusija ir liko Lietuvoje. Privačiai mokė vaikus. 1818 
Vilniaus universitete išlaikė reikiamus egzaminus ir gavo mokytojo diplomą. 
1822–1823 Troškūnų mokykloje dėstė prancūzų kalbą. 1825–1830 tą patį daly-
ką dėstė Kauno aps. mokykloje, vėliau – Svisločiuje (Baltarusijoje). 1837 perkel-
tas į Kražius, iš kur kartu su gimnazija išsikėlė į Kauną. 1845 m. išėjo į pensiją. 
Mirė 1847 09 09 (21) Kaune. 

Šaltiniai: F. Aleno tarnybos bylos, LVIA, f. 567, ap. 2, b. 2015, 5588; 
LMAVB, mf. 377. 

Alkimavičius (Alkimovičius), Felicijonas Juozapas (Alkimowicz, Fe-
licjan Józef), Domininko. Kunigas, gimė apie 1786 Platelių parapijoje. 1808–
1812 studijavo Vilniaus vyriausiojoje kunigų seminarijoje. Kilus karui, būdamas 
teologijos kandidatas, grįžo į Žemaitiją. Vėliau vėl studijavo, nuo 1815 – teologi-
jos magistras. Paskirtas Varnių katedros vikaru. 1819–1826 – Kražių gimnazijos 
kapelionas ir tikybos mokytojas. Neįtiko valdžiai. 1826 05 pašalintas iš tarnybos 
švietimo žinyboje. Apie 1827 paskirtas Kražių altaristu. 1841 pasiligojo ir 1844 
šių pareigų atsisakė, buvo globojamas. Mirė 1850 05 02 (14). 

Literatūra ir šaltiniai: Directorium, 1818–1851; Kun. F. Alkimavičiaus at-
leidimas iš tarnybos, LVIA, f. 567, ap. 2, b. 1913, l. 1–4; LMAVB, mf. 377. 

Anusavičius, Jonas (Hanusowicz, Jan), Antano. Kilęs iš Telšių aps. Gimė 
apie 1793. Mokėsi Kražių mokykloje. 1814–1815 – Kražių mokyklos parengia-
mosios klasės mokytojas pasaulietis, mokė ir rusų kalbos. 

Šaltinis  – 1815 m. žinios apie Kražių mokytojus, LVIA, f. 567, ap. 2, b. 
6486, l. 30. 

Bagdonavičius, Stanislovas (Bohdanowicz, Stanisław). Kunigas karmeli-
tas, teologijos magistras. Gimė 1767 02 05 Telšių aps. Mokėsi Kražių mokykloje. 
Baigė karmelitų vienuolių studijas. 1786 davė vienuolio įžadus. Vilniaus akade-
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mijoje studijavo fiziką ir piešimą. Vėliau gavo teologijos magistro laipsnį. 1797–
1801 – Kražių mokyklos II klasės mokytojas, o 1806–1809 – Kražių karmelitų 
vienuolyno viršininkas, 1809–1810 – Vilniaus karmelitų studijų vadovas, vėliau 
Linkuvos, Raseinių, Tabariškių (Šalčininkų r.) ir kitų vienuolynų viršininkas. 
Mirė 1842 Kolainiuose.

Literatūra ir šaltinis: Сборник материалов, т. 1, с. 245; LMAVB, mf. 377. 

Balsevičius, Andriejus (Balsewicz, Andrzej). Kunigas karmelitas, 1815–
1816 – Kražių mokyklos II klasės mokytojas, o 1816–1817 dėstė matematiką ir 
geografiją. Mokyklą iškėlus į Kolainius, iki 1820 ten – I klasės mokytojas. 

Šaltinis – LMAVB, mf. 377. 

Balsevičius, Dionizas (Balsewicz, Dionizy). Kunigas karmelitas, 1815–
1816  – Kražių mokyklos I klasės mokytojas ir prancūzų kalbos dėstytojas, o 
1816–1817 dėstė tik prancūzų kalbą ir buvo kapelionas. Nuo 1817 kurį laiką – 
Kolainių mokyklos kapelionas. 1825–1831  – Lydos vienuolyno viršininkas, 
1841, būdamas teologijos magistras, gyveno Vilniuje, o 1845 – Slabadoje (buvo 
Vilniaus dekanate, dabar Baltarusija). 

Šaltinis – LMAVB, mf. 377. 

Bartkevičius Vincentas (Bortkiewicz, Wincenty). Kunigas. 1786 06 buvo 
Kretingos mokyklos, o 1786 10 – 1787 10 – Kražių mokyklos kapelionas. 

Literatūra ir šaltinis: Raporty, s. 169; LMAVB, mf. 377. 

Bartoševičius, Adrijanas (Bartoszewicz, Adryan), Juozapo. Kunigas kar-
melitas. Gimė apie 1777 Telšių aps. Vienuolio įžadus davė 1803. Kunigu įšven-
tintas 1807. 1810–1812 – Kražių mokyklos kapelionas. Nuo 1812 – Šemetovš-
čiznos, 1816–1825 – Pumpėnų vienuolynų viršininkas. 1832 gyveno Linkuvoje. 

Šaltinis – LMAVB, mf. 377. 

Bartoševičius, Patricijus (Bartoszewicz, Patrycy), Lauryno. Kunigas kar-
melitas, teologijos daktaras. Gimė apie 1764 Raseinių aps. Įstojęs į karmelitų 
vienuolyną, baigė Raseinių vienuolių karmelitų studijas, tobulinosi Vilniaus 
akademijoje. 1786 davė vienuolio įžadus, kunigu įšventintas 1787. Vienuolyno 
studijose dėstė filosofiją, 1799–1807 Kražių mokykloje – fiziką. Vėliau – Slaba-
dos, Vilniaus, Kėdainių vienuolynų viršininkas, 1813–1819 – Lietuvos karmeli-
tų provincijolas. 

Literatūra ir šaltinis: Сборник материалов, т. 1, с. 245; LMAVB, mf. 377. 
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Bartoševičius, Zigmantas (Bartoszewicz, Zygmunt), Jono. Gimė 1798 
Vilniaus aps. Baigė Vilniaus gimnaziją. 1815 įstojo į Vilniaus universitetą, ta-
čiau netrukus perėjo į Vilniaus mokytojų seminariją, kurią baigė 1820 filosofijos 
magistro laipsniu. Mokėsi kartu su Adomu Mickevičiumi. 1821–1823 Kražių 
gimnazijoje dėstė retoriką, lotynų, graikų, rusų kalbas. Tuo metu dar redagavo 
savaitraštį Tygodnik Wileński. 1823–1825 m. mokytojavo Kaune, 1825–1849 – 
Vilniaus gimnazijoje, daugiau negu 20  m. buvo tos bibliotekos vedėjas. Mirė 
apie 1870 Vilniuje. 1820–1826 bendradarbiavo laikraščiuose Dziennik Wileński, 
Tygodnik Wileński. Pastarajame laikraštyje išspausdino jo išverstas ištraukas iš 
Nikolajaus Karamzino istorijos. Parengė ir išleido keletą kompiliacinių vado-
vėlių mokykloms: Historja literatury polskiej... („Lenkų literatūros istorija...“), 
1828); Gramatyka języka łacińskiego dla użytku młodzi szkolnej („Lotynų kalbos 
gramatika mokyklos jaunuomenei“), 1831–1834; 6 leidimai); O wierszopistwie 
łacińskiem („Apie lotynų eilėdarą“), 1834) ir kt. 

Literatūra ir šaltinis: PSB, t. 1, s. 328; 1823 07 žinios apie Kražių mokyklos 
mokytojus, LVIA, f. 567, ap. 2, b. 1285, l. 20–21. 

Beinaravičius, Mykolas (Bejnarowicz, Michał), Petro. Kilęs iš Lydos aps. 
Gimė 1804 09 18 (10 01) Vilniaus aps. Musninkų parapijoje, gyveno Lydos aps. 
1820–1824 mokėsi Vilniaus mokytojų seminarijoje. Gavo parapinių mokyklų 
mokytojo diplomą. 1827–1833 mokytojavo privačiose mokyklose dabartinėje 
Baltarusijoje. 1834 01 paskirtas į Vilniaus Lankasterio sistemos parapinę mo-
kyklą, o 1834 rudenį – Kražių gimnazijos parengiamosios klasės mokytoju. Pa-
čiam prašant, 1842 pradžioje paskirtas į valdinę Varnių dviklasę parapinę mo-
kyklą, kur tebedirbo ir 1848. 1849 Kauno gub. parapinių mokyklų prižiūrėtojas 
siūlė jį perkelti į Kretingos mokyklą. 

Šaltinis – M. Beinaravičiaus tarnybos byla, LVIA, f. 567, ap. 2, b. 6016. 

Beleckis, Marcijonas (Bielecki, Marcian). 1784–1785 – Kražių mokyklos 
III klasės mokytojas. Daugiau žinių nepavyko aptikti.

Šaltinis – LMAVB, mf. 377. 

Bernhofas, Antanas (Bernhof, Antoni; Бернгоф, Антон), Antano. Mo-
kytojas, Kražių mokyklos vadovas. Gimė apie 1806 Rygoje. Liuteronų kunigo 
sūnus. Pskovo gimnazijoje išlaikė mokytojo cenzo egzaminus ir 1824 pradėjo 
mokytojauti. 1825 perkeltas prižiūrėtoju (vedėju) į Sankt Peterburgo gimnazi-
ją, 1828 paskirtas Rygos gimnazijos rusų literatūros mokytoju, 1833 – Oloneco 
gub. gimnazijos Petrozavodske inspektoriumi. 1836 atsiųstas vadovauti Kražių 
gimnazijai, o 1839 m. patvirtintas direktoriumi. 1841 paskirtas Vitebsko gub. 
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mokyklų direktoriumi. Buvo uolus caro valdžios politikos vykdytojas, moki-
niams plačiai taikė fizines bausmes. 

Šaltinis – 1836 m. A. Bernhofo tarnybos lapai, LVIA, f. 567, ap. 2, b. 3955, 
l. 9–11. 

Bieliavskis, Benediktas (Bielawski, Benedykt), Mikalojaus. Kilęs iš Bras-
tos (Bresto) (Baltarusijoje) aps. Gimė apie 1792. Nuo 1808 mokėsi Kražių mo-
kykloje ir buvo vienas geriausių mokinių. 1814–1818 studijavo Vilniaus univer-
sitete, kurį baigė filosofijos kandidato laipsniu. 1818–1833 Kražių gimnazijoje 
dėstė aritmetiką, geometriją, fiziką, geografiją ir gamtos mokslus. 1834 04 iš 
mokytojo pareigų atleistas, tačiau tų metų rudenį vėl priimtas matematikos ir 
fizikos mokytoju. 1835 09 22 Kražių mokyklą tikrinęs švietimo ministras Niko-
lajus Protasovas, tik išvykęs iš Kražių ir sustojęs Šiauliuose, raštu išsiuntė reika-
lavimą „tarnybos naudai“ mokytoją B. Bieliavskį iš Kražių tuoj iškelti. Paskirtas 
į tas pačias pareigas Svisločiuje. 1844 išėjo į pensiją ir apsigyveno Naugarduke, 
kur mirė 1857. 

Šaltiniai: 1833 10 žinios apie Kražių mokyklos mokytojus, LVIA, f. 567, 
ap. 2, b. 3227, l. 118–119; 1834 m. susirašinėjimas dėl B. Bieliavskio, ten pat, b. 
3835, l. 1–3. 

Bytautas, Kasparas (Bitowt, Kaspar). Kunigas, teologijos daktaras. Gimė 
apie 1768. Mokėsi Kražių ir Raseinių mokyklose. Baigė Žemaičių kunigų semi-
nariją, kunigu įšventintas 1793. 1794–1796 – Kražių mokyklos kapelionas. 1797 
Vilniaus universitete jam buvo suteiktas filosofijos daktaro, o 1809 – teologijos 
daktaro laipsnis. 1797–1804 – Varnių katedros vikaras, dirbo vyskupo raštinė-
je Alsėdžiuose. Nuo 1800  – Žemaičių vyskupijos kanauninkas. 1805–1833  – 
Viekšnių klebonas, 1805–1814  – kartu ir Žemaičių vyskupijos atstovas Sankt 
Peterburgo dvasinėje katalikų kolegijoje. Mirė 1834. Palaidotas senosiose Viekš-
nių kapinėse. 

Literatūra – Viekšniai. Istorija ir kultūra, Vilnius, 2013, p. 311. 

Boblevskis, Juozapas (Boblewski, Józef), Jono. Kunigas. Gimė apie 1782 
Trakų aps. Baigęs Minsko gimnaziją, 1809–1812 mokėsi Vilniaus vyriausiojoje 
kunigų seminarijoje ir gavo teologijos kandidato laipsnį. 1817–1819 – Kražių 
gimnazijos kapelionas. Mirė apie 1820. 

Šaltinis – Žinios apie Kražių gimnazijos mokytojus, LVIA, f. 567, ap. 2, b. 
830, l. 225–226. 
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Boričevskis, Andrejus (Боричевский, Андрей), Piotro. Gimė apie 1809 
Borisovo aps., stačiatikių dvasininko šeimoje. 1823 įstojo į Minsko dvasinę sta-
čiatikių seminariją, baigė 1829 m. 1831 01 pasiprašė skirti mokytoju į Mozy-
riaus gimnaziją. 1831 07 atleistas iš dvasininko luomo, o 1832 paskirtas Kražių 
aps. mokyklos visuotinės istorijos ir geografijos mokytoju, nuo 1833 dėstė ir 
stačiatikių tikybą, tačiau šios tikybos tebuvo du mokiniai. 1836 04 iškeltas į Pru-
žanų bajorų mokyklą. Dar 1836 įstojo į Sankt Peterburgo pedagoginį institutą, 
tačiau 1837 05 studijų atsisakė ir vėl paprašė paskirti mokytoju į Vilniaus švieti-
mo apygardą. Tais pat metais paskirtas į Troškūnų mokyklą. 

Šaltinis – A. Boričevskio tarnybos bylos, LVIA, f. 567, ap. 2, b. 2013, 2136, 
4106. 

 
Borkovskis, Stanislovas (Borkowski, Stanisław), Juozapo. Kunigas kar-

melitas. Kilęs iš Upytės aps. Mokėsi Dotnuvos mokykloje, lankė karmelitų vie-
nuolyno studijas. 1806–1808 Kražiuose dėstė gramatiką, 1808–1809 buvo tos 
mokyklos kapelionas. 1810 nurodytas Pumpėnų vienuolyne. 1813 perkeltas į 
Raseinius. Nuo 1814 – Kėdainių karmelitų vienuolyno viršininkas. 

Šaltiniai: Žinios apie Kražių mokyklos mokytojus, LVIA, f. 567, ap. 2, 
b. 232, l. 212; LMAVB, mf. 377.  

Brodovskis, Bonifacas (Brodowski, Bonifacy), Juozapo. Gimė apie 1796 
Baigė Barūnų (Ašmenos r., Baltarusija) aps. mokyklą. 1814–1817 studijavo Vil-
niaus universitete. Buvo vienas geriausių dailininko Juozapo Saunderso moki-
nių. 1817–1821 pavaduodamas profesorių, Vilniaus universitete dėstė topogra-
fiją. Apie 1823 Kražių gimnazijoje dėstė matematiką. 1824 į tas pačias pareigas 
perkeltas į Vilniaus gimnaziją. 1825 paskirtas Vilniaus 2-os gimnazijos inspek-
toriumi (prižiūrėtoju). 1834 prašė tos gimnazijos direktoriaus pareigų, tačiau 
Baltarusijos švietimo apygardos globėjas 1834 08 įsakė jį atleisti iš tarnybos. At-
sižvelgus į prašymą ir 17 m. nepriekaištingą darbą, 1834 12 paskirtas Kėdainių 
aps. mokyklos inspektoriumi. 1836 02 dėl ligos mokytojo pareigų atsisakė. 

Šaltiniai: 1834–1836 m. B. Brodovskio tarnybos byla, LVIA, f. 567, ap. 2, 
b. 3624, l. 1–30; LMAVB, mf. 377. 

Bucevičius, Baltazaras (Bucewicz, Baltazar), Stanislovo. Kunigas karme-
litas. Gimė apie 1779 Telšių aps. Mokėsi Kražių mokykloje. Apie 1795 įstojo į 
karmelitų vienuolyną, lankė vienuolyno studijas, tobulinosi Vilniaus universite-
te, gavo teologijos ir filosofijos kandidato laipsnį. 1807–1817 – fizikos ir gamtos 
dėstytojas Kražių mokykloje. 1817–1818 – mokytojas Kolainiuose. Nuo 1819 – 
Linkuvos ir Raseinių vienuolynų viršininkas. 1822–1825 – Lietuvos karmelitų 
provincijolas. Nuo 1829 m. – Kolainių vienuolyno viršininkas. 
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Šaltiniai: Žinios apie Kražių mokyklos mokytojus, LVIA, f. 567, ap. 2, b. 
6486, l. 29; LMAVB, mf. 377. 

Buivydas, Leonas (Buywid, Leon), Juozapo. Kunigas karmelitas. Gimė 
1786 04 29 Telšių aps. Mokėsi Varnių parapinėje ir Telšių aps. mokyklose. Apie 
1805 įstojo į karmelitų vienuolyną ir ten lankė studijas, tobulinosi Vilniaus uni-
versitete. Kunigu įšventintas 1808. 1808–1810 – Kražių mokyklos II klasės ir 
gramatikos mokytojas. Vėliau gyveno Vilniaus ir kituose karmelitų vienuoly-
nuose. 

 Šaltiniai: 1809 01 žinios apie Kražių mokyklos mokytojus, LVIA, f. 567, 
ap. 2, b. 232, l. 111; LMAVB, mf. 377. 

Buivydas, Viktoras (Buywid, Wiktor). Kunigas. 1789 minimas Kražių 
mokyklos kapelionu. 1789 ir 1790 pareigų norėjo atsisakyti, tačiau jas tebevykdė 
ir 1791. 1808 tarp Žemaičių vyskupijos kunigų nebenurodomas. 

Literatūra – Raporty, s. 443, 450, 490, 529. 

Chitrovas, Aleksandras (Хитров, Александр), Kirilo. Gimė apie 1809 
Sankt Peterburgo gub. rusų karininko šeimoje. Baigė šio miesto universitetą. 
1832–1836 – Kražių gimnazijos istorijos, statistikos ir rusų kalbos mokytojas. 
Ūmaus būdo, mokinių ir jų tėvų kaltintas mokinių mušimu. 1837 paskirtas į 
Gardino gimnaziją. Tais pat metais persikėlė mokytojauti į Sankt Peterburgą. 
Plačiau – skyriuje apie fizines mokinių bausmes. 

 Šaltinis – LMAVB, mf. 377. 

Čerskis, Anupras (Czerski, Onufry). Kunigas karmelitas. Gimė apie 1776. 
Lankė karmelitų studijas ir Vilniaus universitetą. 1803–1804 – Kražių mokyklos 
I klasės mokytojas. 

 Šaltinis – 1803 m. žinios apie Kražių mokyklos mokytojus, LVIA, f. 567, 
ap. 2, b. 55, l. 140. 

Čunichinas, Ivanas (Чунихин, Иван), Piotro. Gimė apie 1800 Charkovo 
aps. Baigęs stačiatikių kolegiją, studijavo Charkovo universitete. 1825 iš Podolės 
Kameneco paskirtas Kražių gimnazijos rusų kalbos mokytoju. Rodos, 1826 pa-
skirtas į Kauno aps. mokyklą, o 1835 iškeltas į Vitebsko gub. 1836 m. mokytojo 
pareigų atsisakė. 

 Šaltiniai: 1825 m. Kražių mokyklos mokytojų sąrašas, LVIA, f. 567, ap. 2, 
b. 1572, l. 121; LMAVB, mf. 377. 
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Dambrauskas, Adomas (Dąbrowski, Adam), Motiejaus. Kilęs iš Šiaulių 
aps. Gimė apie 1793. 1814 baigė Kražių gimnaziją ir įstojo į Vilniaus universi-
tetą. Gavo filosofijos kandidato laipsnį. 1818–1834 Kražiuose dėstė matemati-
ką, fiziką ir kaimo architektūrą. Vėliau – Troškūnų bajorų mokyklos mokytojas. 
1838 išleistas į pensiją, apsigyveno Raseiniuose, kur mirė 1856. 1830 gavęs re-
cenzuoti lietuvišką aritmetikos vadovėlį, didesnę recenzijos dalį skyrė argumen-
tams, kad mokiniams vadovėlis žemaičių kalba esąs ne tik nereikalingas, bet ir 
žalingas kaimiečiams. Pažymėjo: tiek privatus, tiek valdžios įstaigų, draugijų su-
sirašinėjimas vyksta rusų ir lenkų kalbomis, todėl nebūsią jokios naudos, jeigu 
vietoj visuotinai vartojamos krašto (lenkų) kalbos pradėtume vartoti provincijų 
tarmes, tai esą priešinga ir švietimo apygardos planams. Pareiškus tokią nuomo-
nę, kun. vienuolio karmelito Jeronimo (?) Stankevičiaus lietuviškas aritmetikos 
vadovėlis išleistas nebuvo, rankraščio neišliko. 

 Šaltiniai: 1824 m. žinios apie Kražių gimnazijos mokytojus, LVIA, f. 567, 
ap. 2, b. 1006, l. 20; 1830 08 07 A. Dambrausko raštas Vilniaus gub. mokyklų 
direktoriui Kajetonui Krasovskiui, ten pat, b. 2714, l. 416; LMAVB, mf. 377. 

Daujotas, Ignotas (Dowiatt, Ignacy), Juozapo. Gimė apie 1783 Šiaulių aps. 
Mokėsi Kražių ir Padubysio (Bazilionių) mokyklose. 1803 įstojo į Vilniaus mo-
kytojų seminariją, kur 1807 gavo filosofijos magistro laipsnį ir buvo paskirtas 
Bobruisko mokyklos literatūros ir teisės mokytoju. 1811 eiti tas pačias pareigas 
perkeltas į Maladečiną, o 1816 – į Svisločiaus gimnaziją. 1817 09 paskirtas eiti 
Kražių gimnazijos vedėjo (prižiūrėtojo) pareigas, o kitais metais toms pareigoms 
patvirtintas. Už talkininkavimą, valdžiai likviduojant „Juodųjų brolių“ organi-
zaciją, apdovanotas IV klasės Šv. Vladimiro ordinu. Po 1831 sukilimo prarado 
caro valdžios pasitikėjimą, be to, sumenko ir jo autoritetas tarp mokinių, kai, 
valdžiai reikalaujant, Kražių gimnaziją reikėjo pertvarkyti iš lenkiškos į rusišką. 
Po reorganizacijos 1834 tapo tos gimnazijos direktoriumi. 1836 jam pranešta, 
kad bus atleistas, ir pasiūlyta prašytis išleisti į pensiją. Nuo tų metų rudens tapo 
pensininku. Mirė 1853 08 19 (31) Raseiniuose. Plačiau apie jo veiklą Kražiuose 
rašoma anksčiau. Liudvikas Jucevičius teigė jį turėjus nepaprastą pedagogo ta-
lentą, buvus geru oratoriumi. 

 Literatūra, šaltinis: Jucevičius L. Mokyti, p. 58–59; LMAVB, mf. 377. 

Dereškevičius, Benediktas (Dereszkiewicz, Benedykt), Mykolo. Kunigas 
karmelitas. Kilęs iš Užnemunės (Naujosios Prūsijos). 1808–1811 – Kražių mo-
kyklos parengiamosios klasės mokytojas. 

Šaltiniai: 1808–1810 Kražių mokyklos mokytojų sąrašai, LVIA, f. 567, ap. 
2, b. 197, l. 91; b. 232, l. 211; b. 279, l. 15–16. 
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Dobševičius, Benediktas (Dobszewicz, Benedykt). Kunigas, teologijos ir 
filosofijos daktaras. Gimė 1722 03 12 Žemaitijoje. 1739 įstojo į Kražių jėzuitų 
vienuolyną, 1741–1745 studijavo retoriką ir filosofiją. Vėliau 3 m. mokytojavo. 
1752 baigė Vilniaus akademijos Teologijos fakultetą. 1753–1756 Kražių kolegi-
joje metus dėstė retoriką ir 2 m. matematiką. 1756–1757 Vilniaus akademijoje 
dėstė matematiką ir moralinę teologiją. Metus vadovavo Kražių vienuolyno stu-
dijoms. 1759–1760 dėstė Polocko kolegijoje. Nuo 1760 – Vilniaus akademijos 
dėstytojas, 1765–1769 – šios akademijos sekretorius ir Teologijos fakulteto de-
kanas, 1773 vicekancleris. Teologijos daktaras (1765), kanonų teisės daktaras 
(1773). Nuo 1773 – Kražių mokyklos prefektas, 1790 išėjo į pensiją, 1792–1794 – 
Žemaičių švietimo apygardos rektorius. Mirties data nesužinota. 1760 Vilniaus 
akademijos spaustuvėje išspausdinta B. Dobševičiaus knyga Placita recentiorum 
philosophorum... („Dabartinių filosofų pažiūros...“), 1761 – Praelectiones logi-
cae... („Logikos paskaitos...“). Išspausdinta ir daugiau filosofijos darbų. 

Literatūra, šaltinis: PSB, t. 5, s. 276; Poplatek J. Komisja, s. 301; LMAVB, 
mf. 377. 

Domaradzkis, Motiejus (Domaradzki, Maciej), Vaitiekaus. Gimė apie 
1783 Galicijoje. 1817 baigė Vilniaus mokytojų seminariją ir paskirtas į Kražius, 
kur dėstė lenkų ir lotynų gramatiką, vokiečių kalbą. 1819 iškeltas mokytojauti į 
Ukrainą. 

Šaltinis – LMAVB, mf. 377. 

Drazdauskas, Adomas (Drozdowski, Adam). Kunigas, buvęs jėzuitas. 
1771 įstojo į jėzuitų ordiną, vėliau Vilniuje įšventintas kunigu. Nuo 1776 moky-
tojavo įvairiose Lietuvos mokyklose: 1782 m. Pinske, 1785–1786 m. Kretingoje, 
1786–1789 Kražiuose – II klasės mokytojas. 1788 rudenį kun. Jonas Erdmanas, 
vizitavęs Kražių mokyklą, A. Drazdauskui pateikė net devynis kaltinimus dėl 
grubumo, ginčų su mokytojais, dėl laisvamanybės ir kt. 1788 10 01 vizitatorius 
jį pašalino iš mokytojo pareigų ir įsakė per tris dienas iš Kražių mokyklos išsi-
kraustyti. A. Drazdauskas, matyt, vizitatoriaus sprendimą apskundė ir sugebėjo 
įrodyti savo nekaltumą. 1789 06 J. Erdmanas jį rado tebemokytojantį Kražiuose, 
tačiau po pakartotinio vizitatoriaus neigiamo pranešimo 1790 07 toje mokyklo-
je jis nebedirbo. 

Literatūra: Raporty, s. 16, 130, 169, 257–259, 291–295, 297–299, 443–444. 

Drazdauskas, Pranciškus (Drozdowski, Franciszek). Pasaulietinis paren-
giamosios klasės mokytojas Kražiuose 1816–1817. 

Šaltinis – LMAVB, mf. 377. 
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Dučinskis, Floras (Дучинский, Флор). Stačiatikių dvasininko sūnus. Ki-
lęs iš Voluinės gub., gimė apie 1811. Mokėsi Voluinės dvasinėje seminarijoje ir 
Kijevo dvasinėje stačiatikių akademijoje, kur 1835 10 07 gavo teologijos kandi-
dato laipsnį, tačiau liko pasauliečiu. 1836 04 paskirtas dėstyti stačiatikių tikybą 
į Kražių gimnaziją. Po reorganizacijos 1839 tapo jaunesniuoju geografijos mo-
kytoju ir stačiatikių tikybos dėstytoju. 1844 08 eiti tas pačias pareigas paskirtas į 
Raseinių bajorų mokyklą, tačiau netrukus perkeltas į Svisločiaus gimnaziją dės-
tyti lotynų kalbą. 1845 pasiprašė perkelti eiti tas pačias pareigas į Kauno gimna-
ziją, nuo 1849 ten buvo ir gimnazijos bibliotekos vedėjas. 1850 paskirtas Šiaulių 
bajorų mokyklos inspektoriumi, o 1853 – eiti tas pačias pareigas perkeltas į Ra-
seinių bajorų mokyklą. 

Šaltiniai: 1845–1850 m. F. Dučinskio tarnybos bylos, LVIA, f. 567, ap. 2, 
b. 5604, 6285; LMAVB, mf. 377. 

Egertas, Ignotas (Egert, Ignacy), Jono. Mokytojas. Gimė apie 1805. Tel-
šių aps. Baigęs Telšių mokyklą, 1825–1829 studijavo Vilniaus universitete. 1829 
pradėjo dirbti universiteto raštinėje. Ten pat 1832 04 išlaikė egzaminus, gavo vo-
kiečių kalbos mokytojo diplomą ir paskirtas į Kražius. 1835 iškeltas į Panevėžio 
mokyklą, o netrukus į Drohičiną (Baltarusija).

Šaltinis – LMAVB, mf. 377. 

Eismontas, Viktoras (Eysmont, Wiktor). Kunigas, buvęs jėzuitas. 1787–
1788 – Kauno mokyklos I klasės mokytojas, 1788–1789 taip pat mokė Kražių 
mokyklos I klasę, 1789–1791 vėl mokytojavo Kaune.  

Literatūra – Raporty, s. 265, 310, 443, 515, 542. 

Felicinas, Nikolajus (Фелицин, Николай). Stačiatikių dvasininko sūnus. 
Gimė apie 1804 Tobolske. Baigė Tobolsko dvasinę stačiatikių seminariją, studi-
javo Sankt Peterburgo universiteto Teisės ir istorijos fakultete. 1826 01 paskirtas 
Svisločiaus gimnazijos istorijos ir geografijos mokytoju, tų pačių metų rudenį 
perkeltas dėstyti rusų kalbą Vilniaus gimnazijoje. 1827 09 paskirtas rusų kalbos 
mokytoju į Apskrities mokyklą prie Kražių gimnazijos. Turėjo polinkį girtauti, 
lošdavo kortomis. 1831 05 atsisakė mokytojo pareigų, išvyko į Telšius ir dirbo 
karo apygardos raštinėje. Mirė 1832 01 03 (15) Telšiuose. 

Šaltinis – 1829 m. žinios apie Kražių mokyklos mokytojus, VUB RS, f. 13–
244, l. 46–47.

Fiodorovskis, Aleksandras (Федоровский, Александр), Afanasijaus. 
Stačiatikių dvasininko sūnus. Gimė apie 1808 m. Baigė Vologdos dvasinę sta-
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čiatikių seminariją ir Sankt Peterburgo pedagoginį institutą. 1836 pradžioje pa-
skirtas Kražių gimnazijos rusų kalbos mokytoju. Buvo ūmaus būdo, mėgo girtis, 
ginčytis. 1841 02 per išgertuves susikivirčijo su Fiodoru Hartcu, kuris įsižeidęs 
trenkė jam į veidą. Direktorius Antanas Bernhofas prašė juos abu iš Kražių iš-
kelti, tačiau buvo iškeltas tiktai F. Hartcas. Nors A. Bernhofas dėl nederamo 
elgesio, vadovo nurodymų nevykdymo pakartotinai siūlė jį paskirti kitur, tačiau 
paliktas Kražiuose. Su šia gimnazija persikėlė į Kauną. 1861 m. išėjo į pensiją. 
Mirė 1868. 

Šaltiniai: 1842 m. žinios apie Kražių mokyklos mokytojus, LVIA, f. 567, 
ap. 2, b. 5201, l. 317–318; 1841 m. susirašinėjimas dėl jo ir F. Hartco tarnybos, 
ten pat, b. 4863, l. 2–15; LMAVB, mf. 377. 

Gartcas, Fiodoras žr. Hartcas, Fiodoras
Gedgaudas, Vladislovas (Giedgowd, Władysław). Kunigas karmelitas. 

1816–1817 Kražiuose dėstė retoriką ir lotynų kalbą. 1820 – Kolainių gimnazijos 
vedėjas, dėstė retoriką. Vėliau keliuose Lietuvos karmelitų provincijos vienuoly-
nuose ėjo vadovaujančias pareigas. 1854 gyveno Kolainiuose. 

Šaltinis – LMAVB, mf. 377. 

Giedraitis, Adomas (Giedroyć, Adam), Felicijono. Matematikos mokyto-
jas. Gimė apie 1809 m. Ašmenos aps. 1825 m. baigė Barūnų mokyklą, 1830 m. – 
Vilniaus universitetą ir privačiai mokė matematikos Vilniaus universiteto 
studentus. 1832  m. paskirtas aritmetikos ir geometrijos mokytoju Apskrities 
mokykloje prie Kražių gimnazijos. 1835  m. perkeltas į Slanimo (Baltarusija) 
aps. mokyklą. Nuo 1845 m. – Gardino gimnazijos mokytojas. 

Šaltinis – LMAVB, mf. 377. 

Gintautas, Jonas (Gintowt, Jan). Muzikos mokytojas. Gyveno Kražiuose. 
1818–1819 privačiai mokė muzikos Kražių mokyklos mokinius. 

Šaltinis – LMAVB, mf. 377. 

Girštautas, Jurgis (Girsztowt, Jerzy), Simono. Kunigas, chirurgo profeso-
riaus Polikarpo Girštauto brolis. Gimė apie 1810 Grinkiškyje. Mokėsi Kolainių 
mokykloje, Varnių kunigų seminarijoje ir Vilniaus vyriausiojoje seminarijoje. 
Kunigu įšventintas 1837 ir paskirtas vikaru į Tryškius (Telšių raj.), 1839 m. – į 
Tirkšlius (Mažeikių r.). 1840 paskirtas Kražių gimnazijos kapelionu ir tikybos 
dėstytoju. 1844 eiti tas pačias pareigas perkeltas į Raseinių bajorų mokyklą. Su-
sirgo džiova, mirė 1845 01 21 (02 02) Raseiniuose. 

Literatūra,  šaltinis: Directorium, 1838–1846; LMAVB, mf. 377. 
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Gorčickis, Kazimieras (Gorczycki, Kazimierz). Kunigas. 1790–1794 – 
Kražių mokyklos kapelionas. 

Šaltinis –  LMAVB, mf. 377. 

Gotautas, Ignotas (Gotowtt; Gottowt, Ignacy). Kunigas, jėzuitas, filosofijos 
daktaras. Gimė 1746 07 16 Žemaitijoje. 1766 Kražiuose įstojo į jėzuitų ordiną. 
Lankė vienuolyno studijas, studijavo matematiką Vilniaus akademijoje. 1772–
1773 Žodiškėse (Ašmenos aps.) dėstė matematiką ir humanitarinius mokslus, 
1774–1782 Kražių mokykloje – matematiką. 1782 vizitatorius nurodė, kad I. Go-
tautas geras mokytojas, Kražiuose dėsto 9-us metus, yra pasiligojęs ir nusilpęs, 
pasiprašė atleidžiamas iš pareigų ir netrukus tapo emeritu. 1786 buvo emeritas, 
Kražiuose negyveno, prašė pensijos. Žinoma, kad 1791 gaudavo 600 auksinų 
pensijos. Mirė 1810 04 19 (05 01) Alsėdžiuose, palaidotas parapijos kapinėse. 

Literatūra, šaltinis: Poplatek J. Komisja, s. 299–300; Raporty, s. 73, 78, 167; 
LMAVB, mf. 377. 

Grigaliauskas, Albinas (Grygałowski, Albin), Andriaus. Kunigas karmeli-
tas. Gimė 1775 05 28 Kauno aps. Mokėsi Kauno mokykloje. 1795 davė vienuolio 
įžadus. Lankė vienuolyno studijas. Kunigu įšventintas 1800, 2 m. mokytojavo 
Kėdainiuose. 1805–1807 – Kražių mokyklos kapelionas. Vėl grįžo į Kėdainius. 
Iki 1810 gavo teologijos daktaro laipsnį. Nuo 1816 gyveno Linkuvoje. 

Šaltinis – 1806 m. žinios apie Kražių mokytojus, LVIA, f. 567, ap. 2, b. 140, 
l. 246; LMAVB, mf. 377. 

Gšantkevičius, Elijošius (Grzątkiewicz, Eliasz), Liudviko. Kunigas kar-
melitas. Kilęs iš Lucko (Ukrainoje) aps., gimė apie 1784. Lankė Lucko mokyklą 
ir vienuolyno studijas, 1806–1807 – parengiamosios klasės prie Kražių moky-
klos mokytojas, mokė ir rusų kalbos. 

Šaltiniai: 1806 m. žinios apie Kražių mokytojus, LVIA, f. 567, ap. 2, b. 140, 
l. 246. 

Guderlėjus, Karolis Adolfas (Guderley, Karol Adolf), Jono. Mokytojas, 
1831 sukilimo dalyvis. Gimė 1801 05 10 Gardine, ten baigė mokyklą, 1816 stojo 
į Vilniaus universitetą, o kitais metais perėjo į mokytojų seminariją. Pas profe-
sorių Joną Rustemą dar mokėsi dailės. 1820 universiteto parodoje eksponavo 
savo piešinius. Nuo 1820 rudens dėstė piešimą Mozyriaus aps. mokykloje. 1823 
eiti tas pačias pareigas perkeltas į Kražius, o 1824 01 paskirtas gimnazijos ir aps-
krities mokyklos vokiečių kalbos mokytoju. 1826–1828 dar pavadavo istorijos 
ir geografijos mokytoją. 1831 buvo Kražių parapijos sukilėlių valdžios komen-
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dantas, vėliau išėjo pas sukilėlius. 1831 06 16 dalyvavo puolant Šiaulius. Kovo-
jo Antano Gelgaudo, Pranciškaus Rolando (Franciszek Rohland) kariuomenės 
daliniuose. 1831 07 15 su P. Rolando kariais pasitraukė į Prūsiją. 1832 atvyko į 
Prancūziją. 1840 sudegė jo namai ir visas įsigytas turtas. Mirė 1841 09 03 Pran-
cūzijoje. Buvo parengęs rusų-lenkų kalbų žodyną, kuris neišleistas.

Literatūra, šaltinis: LDŽ, p. 151; Jucevičius L. Mokyti, p. 72; Bielecki Ro-
bert, Słownik biograficzny oficerów powstania listopadowego, t. 2, s. 131; 1824 m. 
tarnybos lapas, LVIA, f. 567, ap. 2, b. 1006, l. 29–30. 

Gurčinas Vincentas žr. Hurčinas Vincentas
Hartcas; Gartcas, Teodoras (Hartz, Teodor; Гартц, Федор), Karolio. Vo-

kiečių kilmės mokytojas. Gimė apie 1812 Minske. 1829 09 Gardine priėmė sta-
čiatikybę. Baigė Gardino gimnaziją ir įstojo į Vilniaus universitetą, kurį užda-
rius toliau studijavo Maskvoje. Gavo politikos mokslų kandidato laipsnį, 1835 
paskirtas dėstyti istoriją Gardino gimnazijoje, 1837 – Kražių gimnazijos isto-
rijos ir statistikos mokytoju. 1841 02 B. Ostroumovo bute trise gėrė degtinę. 
Susikivirčijo su mokytoju A. Fiodorovskiu ir trenkė jam kumščiu į veidą. Pra-
nešus apie šį įvykį Baltarusijos švietimo apygardai, 1841 03 iškeltas į Mogiliavo 
gimnaziją, kur tebedirbo ir 1851. 

Šaltiniai: 1840 m. žinios apie Kražių mokytojus, LVIA, f. 567, ap. 2, b. 4708, 
l. 303–304; tarnybos bylos, ten pat b. 4129, l. 40, b. 4863, l. 2–15. 

Heffertas (Heffert). Šokių mokytojas. Gyvendamas Kražiuose 1818–1819 
privačiai už sutartą atlygį mokė mokinius šokti. 

Šaltinis – LMAVB, mf. 377. 

Helmanas, Petras (Helman, Piotr). Kunigas karmelitas. Gimė apie 1788 
buvusioje Livonijoje (?), 1807 įstojo į vienuolyną ir ten lankė studijas, tobulinosi 
Vilniaus universitete. Buvo teologijos magistras. 1810–1814 Kražių mokykloje 
dėstė lotynų ir vokiečių kalbas, vėliau mokytojavo Kolainiuose, nuo 1822 – tos 
mokyklos vadovas. 

Šaltinis  – 1811  m. žinios apie Kražių mokytojus, LVIA, f. 567, ap. 2, 
b.  6486, l. 25. 

Hoferis, Jonas (Hoffer, Jan). Šokių mokytojas. Į Kražius atvyko iš Vilniaus. 
Kasmet per didįjį pasninką ir vasarą norinčius mokinius privačiai mokė šokių. 
Už šokių pamokas reikėjo mokėti. Pirmą kartą J. Hoferis paminėtas 1828 09 07 
pranešime. Kražiuose jis gyveno iki gimnazijos iškėlimo į Kauną. 

Šaltinis – LMAVB, mf. 377. 
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Hurčinas; Gurčinas, Vincentas (Hurczyn, Wincenty; Гурчин, Виккен-
тий), Simono. Mokytojas. Gimė apie 1786 Pikeliškės palivarke (Šiaulių r.). Mo-
kėsi Kražių mokykloje, 1808 įstojo į Vilniaus universitetą, kur 1815 gavo filoso-
fijos magistro laipsnį. 1816 paskirtas mokytoju į Žitomyrą (Ukrainoje), o 1818 
rudenį – į Kražių gimnaziją. Čia dėstė istoriją ir teisę, statistiką, nuo 1832 – len-
kų literatūrą. Nuo 1840 – lotynų kalbos mokytojas Šiaulių bajorų mokykloje. 
1842 išėjo į pensiją, pardavė savo medinį namelį Kražiuose ir su šeima apsigy-
veno Vilniuje. Mirė 1850 03 09 (21). Jo sūnus Aleksandras tapo Rusijos kariuo-
menės generolu, kurį laiką buvo Vilniaus karo apygardos viršininku (mirė 1902 
09 15 (28)). 

Šaltinis – 1819 m. žinios apie Kražių mokytojus, LVIA, f. 567, ap. 2, b. 830, 
l. 225–226.

 
Jakovickis, Ignotas (Jakowicki, Ignacy). Mokytojas, filosofijos magistras, 

medikas. Gimė 1794 Minske. Ten baigė gimnaziją ir 1813 m. įstojo į Vilniaus 
universitetą. 1820 gavo filosofijos magistro laipsnį ir paskirtas Maladečinos aps. 
mokyklos fizikos ir matematikos mokytoju, 1824 02 perkeltas į Kražius, kur dės-
tė tuos pačius dalykus. Tų metų rudenį iškeltas mokytojauti į Vilniaus gimnazi-
ją, o 1825 tapo Vilniaus universiteto adjunktu (asistentu). Uždarius universitetą, 
nuo 1832 rudens Vilniaus medicinos chirurgijos akademijoje dėstė mineralo-
giją, kartu studijavo mediciną ir 1835 gavo veterinarijos gydytojo diplomą. Pa-
naikinus akademiją, išėjo į pensiją. Paskelbė darbų apie mineralogiją ir kitomis 
temomis. Mirė 1846 12 28 (1847 01 09) Vilniuje. 

Šaltinis – LMAVB, mf. 377. 

Jamontas, Antanas (Jamont, Antoni). Kunigas. Gimė apie 1806 Žemaiti-
joje. Baigė Varnių kunigų seminariją. Kunigu įšventintas 1830 ir paskirtas vi-
karu į Kražius, 1831 – į Varnius, 1832 – į Kelmę. Pašalinus Kražių gimnazijos 
kapelioną kun. Joną Jamontą, 1833–1834 su pertraukomis toje gimnazijoje dės-
tė tikybą. 1835 paskirtas vikaru į Čekiškę (Kauno r.), 1836 – į Tryškius, 1837 – į 
Tauragę, 1838 – į Kuršėnus (Šiaulių r.), 1839–1846 – Skaudvilės (Tauragės r.) 
klebonas, 1846–1854 – Lesčių (Raseinių r.) kuratas. Vėliau beveik kasmet kil-
notas iš parapijos į parapiją dirbti vikaru, nuo 1865  – Kruopių (Akmenės r.) 
altaristas. Mirė 1869 03 18 (30) Kruopiuose. 

Literatūra – Directorium, 1831–1870. 

Jamontas, Jonas (Jamont, Jan), Tomo. Kunigas. Gimė apie 1800 Telšių aps. 
1814–1824 mokėsi Kražių gimnazijoje. 1825 įstojo į Varnių kunigų seminariją, 
tais pat metais išvyko į Vilniaus vyriausiąją kunigų seminariją, kurią 1828 baigė 
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teologijos magistro laipsniu, įšventintas kunigu ir paskirtas Žitomyro mokyklos 
kapelionu. 1830 05 eiti tas pačias pareigas perkeltas į Kražius. Už 1831 Kražių 
mokytojų prisaikdinimą sukilėlių valdžiai 1833 iš kapeliono pareigų pašalintas. 
Valdžiai trukdant kurį laiką, buvo be pareigų, 1835–1839 dirbo vikaru Tauragė-
je (ėjo administratoriaus pareigas), 1839–1844 – Upynos (Telšių r.) kuratas, nuo 
1844 – Pakražančio altaristas. 1854 m. paskirtas Pikelių (Mažeikių r.) klebonu. 
Eidamas šias pareigas, mirė 1865 11 23 (12 05). 

Literatūra, šaltinis: Directorium, 1831–1870; 1848  m. tarnybos lapas, 
LVIA, f. 696, ap. 2, b. 682, l. 267. 

Janavičius, Silvestras (Janowicz, Sylwester), Elijošiaus. Kunigas karmeli-
tas. Gimė 1776 02 20 Ylakių (Skuodo r.) parapijoje. 1794 baigė Kražių moky-
klą ir 1795 įstojo į karmelitų vienuolyną. Lankė vienuolyno studijas ir Vilniaus 
universitetą. 1801 paskirtas Kražių mokyklos rusų kalbos ir tikybos dėstytoju. 
1802–1806 – tos mokyklos II klasės mokytojas. Susirgo džiova. Mirė 1807 06 28 
(07 10) Kražiuose. 

Šaltiniai: 1803 m. žinios apie Kražių mokyklos mokytojus, LVIA, f. 567, 
ap. 2, b. 55, l. 140; LMAVB, mf. 377. 

Januškevičius, Domininkas (Januszkiewicz, Dominik). Kunigas, buvęs 
jėzuitas. 1783–1785 Kražių mokykloje dėstė tikybą. 

Šaltinis – LMAVB, mf. 377. 

Jasinskis, Andriejus (Jasiński, Andrzej), Jokūbo. Kunigas karmelitas. Ki-
lęs iš Lenkijos, gimė apie 1789. Mokėsi Ščecine. 1807 įstojo į karmelitų vienuo-
lyną Vilniuje. Studijavo Vilniaus universitete ir gavo mokytojo diplomą. Dar 
būdamas klierikas, 1810–1814 Kražiuose mokė aritmetikos ir prancūzų kalbos. 
1818 – Lydos karmelitų vienuolyno viršininkas. 

Šaltinis – 1814 m. žinios apie Kražių mokytojus, LVIA, f. 567, ap. 2, b. 6486, 
l. 30. 

Jažembskis, Mikolajus (Jarzębski, Mikołaj; Яржембский, Николай), Iva-
no. Mokytojas. Kilęs iš Voluinės. Gimė apie 1798. 1825 baigė Lucko mokyklą, 
1829 įstojo į Vilniaus universiteto Literatūros ir dailės fakultetą. 1832 09 pa-
skirtas Kražių gimnazijos dailyraščio ir kaligrafijos mokytoju. 1833 07, pačiam 
prašant, paskirtas mokytojauti į Lepelį (Vitebsko gub.). 

Šaltinis – 1832 m. žinios apie Kražių mokytojus, LVIA, f. 567, ap. 2, b. 3227, 
l. 142–143. 
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Joteika, Jonas (Joteyko; Jotejko, Jan), Tado. Mokytojas, dailininkas. Gimė 
apie 1796 Vilniaus aps., kur jo tėvai turėjo nedidelį dvarelį. Baigė Barūnų moky-
klą. 1813 apsigyveno Vilniuje. 1815–1819 Vilniaus universitete mokėsi raižybos 
ir tapybos. 1819–1821 studijavo tapybą Varšuvos universitete. 1822–1823 dėstė 
piešimą Ukmergės aps. mokykloje. 1825 04 N. Novosilcevas Vilniaus universite-
to rektoriui rašė, kad švietimo ministras J. Joteiką rekomendavęs skirti tapybos 
profesoriaus padėjėju, tačiau Vilniaus universitetas jį paskyrė Minsko gimna-
zijos piešimo mokytoju. 1826 perkeltas eiti tas pačias pareigas į Kražius. Ka-
dangi, neatsiklausęs švietimo vadovybės, 1827 susituokė, užsitraukė valdininkų 
nemalonę. 1828 Vilniaus mokyklų direkcijos direktorius K. Krasovskis rašė, kad 
už piešimo dėstymą J. Joteika vertas pagirti, tačiau jo poelgiai netinkami. 1828 
06 19 (07 01) per pasivaikščiojimą Kražių gimnazijos kieme neva už užgaulius 
žodžius rusų kalbos mokytojas D. Polanskis trenkė J. Joteikai į veidą. Kilo muš-
tynės. Abu iš tarnybos atleisti ir perduoti Raseinių žemės teismui. D. Polans-
kis išteisintas, o J. Joteika pripažintas kaltu. 1830 10 dar prašėsi skirti piešimo 
mokytoju, tačiau prašymas atmestas. Daugiau apie jo likimą nesužinota. Darė 
raižinius laikraščiui Dziennik Wileński, kūrė dekoracijas teatro spektakliams. 
XIX a. pabaigoje Antanas Davainis-Silvestraitis savo Vadžgirio dvare turėjo tris 
portretus, kuriuos 1836 buvo nutapęs J. Joteika. 

Literatūra, šaltiniai: LDŽ, t. 2, p. 182–183; 1828 07 11 VU raštas Vilniaus 
švietimo apygardos globėjui, LVIA, f. 567, ap. 2, b. 1798, l. 23–24; tarnybos bylos 
epizodai, ten pat, b. 1402; LMAVB, mf. 377. 

Juodzevičius, Edvardas (Jodziewicz; Judzewicz, Edward), Kazimiero. Ku-
nigas karmelitas. Gimė 1787 06 13 Raseinių aps. Lankė Raseinių mokyklą. Įstojo 
į karmelitų vienuolyną, vienuolio įžadus davė 1804 11. Studijavo Vilniaus uni-
versitete (5 m.) ir gavo mokytojo diplomą. Kunigu įšventintas 1809. 1809–1816 
Kražių mokykloje dėstė istoriją, teisę ir dorovę. Dar 1816 paskirtas Vilniaus 
karmelitų vienuolyno viršininku. 1819 išrinktas Lietuvos karmelitų provincijos 
provincijolu (vadovu). 1838–1844 – Ažusvierio (Užusvyrių; dabar Baltarusija, 
Medilo r.) karmelitų vienuolyno viršininkas. 

Šaltiniai: 1811 10 žinios apie Kražių mokyklos mokytojus, LVIA, f. 567, ap. 
2, b. 6486, l. 25; LMAVB, mf. 377. 

Kačanovskis, Juozapatas (Kaczanowski, Józefat). Kunigas karmelitas. 
Gimė apie 1775. Apie 1794 davė vienuolio įžadus. 1805–1806 – Kražių moky-
klos I klasės mokytojas. Mirė 1807 Kėdainiuose. 

Šaltinis – LMAVB, mf. 377. 
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Kaminskas, Kazimieras (Kamieński, Kazimierz; Каминский, Казимир). 
Kunigas pranciškonas. Gimė apie 1761. Pranciškonų vienuolyno studijose gavo 
filosofijos ir teologijos daktaro laipsnį. Daug keliavo po užsienio šalis. 1788–1796 
Kražių mokykloje dėstė matematiką. Jo darbą vizitatoriai vertino teigiamai. 

Literatūra, šaltiniai: Raporty, s. 443, 489, 529 ir kt.; 1796 m. Kražių mo-
kyklos mokytojų sąrašas, LVIA, f. 378, BS, 1796, b. 10, d. 2, l. 582; Szybiak I. 
Nauczyciele, s. 136; LMAVB, mf. 377. 

Kapitonovas, Sergejus (Капитонов, Сергей), Vasilijaus. Rusų literatūros 
mokytojas. Gimė apie 1808 Sankt Peterburgo gub. kariškio šeimoje. Studijavo 
Sankt Peterburgo universitete. 1832 paskirtas į Kražių gimnaziją, kur dėstė rusų 
literatūrą, 1833 dar pavadavo ir piešimo mokytoją. Rodos, 1834 iš Kražių iškeltas. 

Šaltinis  – 1833  m. žinios apie Kražių mokytojus, LVIA, f. 567, ap. 2, b. 
3227, l. 117–118. 

Kauzonas, Liudvikas (Kowzan; Kowżan, Ludwik). Kunigas, buvęs jėzui-
tas. Gimė 1737 09 21 Lietuvoje. 1755 įstojo į jėzuitų ordiną. Po 7 m. filosofijos-
teologijos studijų tapo filosofijos daktaru ir dirbo pedagogu: 1768–1770 dėstė 
Vilniaus bajorų mokykloje, vėliau – Kaune. 1775–1792 – Žemaitijos švietimo 
apygardos prorektorius ir Kretingos mokyklos vadovas. Nurodoma, kad buvo 
gerbiamas ir mėgstamas. 1792 paskirtas Žemaičių švietimo apygardos rektoriu-
mi. Atvykęs į Kražius, užsikrėtė nuo tuo metu tarp mokinių siautėjusios epide-
mijos ir 1792 mirė. 

Literatūra: Poplatek J. Komisja, s. 302; Szybiak I. Nauczyciele, s. 137. 

Klangevičius; Klungis; Klongevičius, Andrius Benediktas (Kłągiewicz, 
Andrzej Benedykt). Kunigas, vėliau vyskupas. Gimė apie 1767 01 01 Alūkstos 
(Latvijoje) parapijoje valstiečių šeimoje. Baigė Alūkstos mokyklą ir studijavo 
Vilniaus vyriausiojoje mokykloje. 1789 09 27 gavo filosofijos daktaro laipsnį. 
1789–1797 – Kražių mokyklos II klasės mokytojas. Perdavus Kražių mokyklą 
administruoti karmelitams, 1797 vėl įstojo į Vyriausiąją mokyklą Vilniuje, 1799 
įšventintas kunigu. 1801 teologiją studijavo Vilniaus misionierių vienuolyne. 
1802–1808 dirbo Vilniaus vyskupijos kurijoje, buvo santuokos ryšio gynėjas ir 
kurijos sekretorius, nuo 1808 – Vilniaus vyriausiosios kunigų seminarijos ka-
pelionas, 1810–1815 – šios seminarijos regentas (valdytojas). 1815 apsigynė te-
ologijos daktaro disertaciją. 1815–1828 – Vilniaus universiteto Teologijos bei 
dogmatikos katedros vedėjas ir dėstytojas. Kurį laiką dirbo Vilniaus cenzūros 
komitete, tačiau už leistą spausdinti straipsnį savaitraštyje Tygodnik Wileński 
1822 iš pareigų pašalintas. 1828 nominuotas vyskupu sufraganu ir tapo Vilniaus 
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vyskupijos valdytoju, o konsekruotas 
1830. 1831 uždarius Vilniaus universi-
tetą, jo pastangomis iš Vilniaus vyriau-
siosios kunigų seminarijos ir Teologijos 
fakulteto 1833 įsteigta Vilniaus dvasinė 
akademija. Protestavo prieš žiaurų rusų 
kariuomenės elgesį Ašmenoje 1831. Už 
tai buvo ištremtas į Rusijos gilumą, iš-
buvo 14 mėn. 1841 06 27 (07 09) iškil-
mingai įžengė į Vilniaus vyskupo sostą. 
Išleido keliolika savo pamokslų, reli-
ginių knygelių lenkų kalba. Mirė 1841 
12 27 (1842 01 08). Palaidotas Vilniaus 
katedroje. 1832 atskira knygele išspaus-
dintas A. B. Klangevičiaus katekizmo 
Katechizm o czi cesarza wszech Rossyi 
priedo lietuviškas vertimas „Trumpas 
pamokslas...“; manoma, jį išvertė pats 

autorius. Jau vyskupui mirus, 1842 išspausdintas lietuviškas vertimas „Litanios 
su maldomis...“ iš lenkų kalbos Litania o św. Piotrze Apostole z modlitwami..., ta-
čiau vertėjas nenustatytas. Antraštėje rašoma, kad vertė vienas klebonas, tačiau 
lenkiškai tas leidinys išspausdintas tiktai 1843, Krokuvoje. 

Literatūra –  PSB, t. 13, s. 40–42; Lietuvos TSR bibliografija. Knygos lietuvių 
kalba, t. 1, Vilnius, 1969, p. 207–208. 

55il. Vyskupas Andrius 
Benediktas Klangevičius 
(dail. – Kanutas Ruseckas, 
LDM) 

56 il. Vyskupas Andrius 
Benediktas Klangevičius. 
In: Jogėla V. Vilniaus 
Romos katalikų dvasinė 
akademija 1833–1842 metais: 
organizacija ir veikla, Vilnius, 
1997, p. 35

57 il. Titulinis puslapis leidinio 
apie Andriaus Benedikto 
Klangevičiaus įžengimą į 
Vilniaus vyskupo sostą.  
In: VUB
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Kochanskis, Martynas (Kochański, Marcin). Mokytojas. Mokėsi Mintau-
joje ir metus studijavo Berlyne. 1785–1797 Kražių mokykloje dėstė vokiečių 
kalbą. 1797 eiti tas pačias pareigas perkeltas į Vilniaus gimnaziją. Mirė 1820 
08 28 (09 09) per atostogas Salantuose (Kretingos r.), Leopoldo Gorskio dvare. 

Šaltinis – LMAVB, mf. 377. 

Kojakovskis, Kazimieras (Kojakowski, Kazimierz). Kunigas karmelitas. 
Gimė 1786. 1806 davė karmelitų regulos vienuolio įžadus. Kunigu įšventintas 
1809. 1810 – Kražių mokyklos parengiamosios klasės mokytojas. 

Šaltinis – LMAVB, mf. 377. 

Konarskis, Bazilijus (Konarski, Bazyli). Kunigas. 1783–1784 Vilniaus vy-
riausiojoje mokykloje klausė matematikos fizikos ir astronomijos paskaitų. 1785 
pradžioje paskirtas dėstyti matematiką Kretingos mokykloje. 1785 09 eiti tas 
pareigas perkeltas į Kražius, tačiau po metų pasiligojo ir mokytojauti nebega-
lėjo. 1788 07 prašė pensijos. Išvyko į Vilnių. Žinoma, kad 1790–1791 pensiją 
gaudavo. 

Literatūra: Raporty, s. 169, 257, 290, 292, 297; Szybiak I. Nauczyciele,  
s. 135–136.  

Kondratas, Serapijonas (Kondrat, Serapion). Kunigas karmelitas. Gimė 
1770 09 01 Šiaulių aps. Baigė Kražių mokyklą. 1794 davė karmelitų regulos vie-
nuolio įžadus, kunigu įšventintas 1797. Vilniaus akademijoje studijavo matema-
tiką, fiziką, architektūrą. 1802–1804 Kražių mokykloje dėstė matematiką. Mirė 
1832 07 20 (08 01) Mscislave (Baltarusijoje). 

Šaltiniai: 1803 m. žinios apie Kražių mokytojus, LVIA, f. 567, ap. 2, b. 55, 
l. 140; LMAVB, mf. 377. 

Kosovičius, Ignotas (Kossowicz, Ignacy), mokytojas, profesorius, unitų 
kunigo sūnus. Gimė apie 1809 Vitebsko gub. Daugpilio aps. 1817–1821 mokėsi 
Vidžių, 1824–1826 – Polocko pijorų mokykloje. 1826 įstojo į Vilniaus vyriausią-
ją kunigų seminariją, kurią 1830 baigė teologijos magistro laipsniu. 1830–1832 
Sankt Peterburgo universitete studijavo graikų kalbą. 1833–1835 dėstė graikų 
kalbą ir literatūrą Baltarusijos dvasinėje unitų seminarijoje. Įkalbėtas dviejų 
unitų vyskupų, 1834 perėjo į stačiatikybę, susituokė su vienuole bazilijone. 1835 
01 paskirtas į Kražių gimnaziją graikų kalbos mokytoju. 1837, pačiam prašant, 
perkeltas į Maskvos švietimo apygardą. Dėstė graikų kalbą Smolensko (Rusija), 
Maskvos gimnazijose, buvo Riazanės, Vladimiro (abu Rusijoje) mokyklų ins-
pektoriumi, mokytojavo Sankt Peterburgo gimnazijoje. 1871 Kijevo universite-
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te apsigynė daktaro disertaciją iš romėnų literatūros. Nuo 
1870 07  – Varšuvos universiteto docentas, nuo 1872  – 
profesorius. Dvitomio graikų-rusų žodyno, išleisto 1847–
1848, bendraautoris. 1875 disertacijos pagrindu Varšu-
voje išleista jo knyga: История римской литературы и 
римские древности по Боезену (Bojesen) („Romėnų lite-
ratūros istorija ir romėnų senovė pagal Bojeseną“). Mirė 
1878 09 15 Varšuvoje. 

Literatūra ir šaltiniai: Энциклопедический словарь 
Брокгауза и Ефрона, т. XVI, СПб, 1895; I. Kosovičiaus 
tarnybos Baltarusijos švietimo apygardoje byla, LVIA, 
f. 567, ap. 2, b. 3538. 

Krasnoumovas, Stefanas (Красноумов, Стефан), 
Ivano. Mokytojas. Gimė apie 1811 Pskovo gub. Baigė 
Pskovo dvasinę stačiatikių seminariją, vėliau studijavo 
Sankt Peterburgo pedagoginiame universitete. 1831 pa-
skirtas matematikos mokytoju į Gardiną, nuo 1835 10 – 
Kražių gimnazijos fizikos ir matematikos mokytoju. Kartu 
su gimnazija išsikėlė į Kauną. 

Šaltinis: 1843  m. žinios apie Kražių mokytojus, 
LVIA, f. 567, ap. 2, b. 5371, l. 304–305. 

Kryževičius, Telesforas (Krzyżewicz, Telesfor), Motiejaus. Kunigas kar-
melitas. Gimė 1777 07 24 Telšių aps. Mokėsi Kražių mokykloje. 1800 įstojo į kar-
melitų vienuolyną. Baigęs vienuolyno filosofijos studijas, Vilniaus universitete 
studijavo matematiką ir fiziką. 1804–1808 Kražių mokykloje dėstė matematiką, 
o 1805–1806 – ir piešimą. 1810 – Lietuvos karmelitų provincijos sekretorius. 

Šaltinis – LMAVB, mf. 377. 

Kroazė; Kruazėjus, Jonas Pranciškus (Croisey; Croisier, Jan Franciszek; 
Кроазе; Кроазей, Иван Франц), Juozapo. Pedagogas. Gimė apie 1790 Prancū-
zijoje. Napoléono kariuomenės karininkas. 1812 traukiantis prancūzams, Kau-
no apylinkėse kazokų sužeistas. Vietinių gyventojų išgelbėtas, kelerius metus 
privačiai mokė bajorų vaikus. Gavo Rusijos pilietybę. 1818 Vilniaus universitete 
išlaikęs mokytojo kvalifikacijos egzaminus, paskirtas Kražių gimnazijos pran-
cūzų kalbos dėstytoju. Jau 1829 buvo parengęs prancūzų kalbos vadovėlį lenkų 
kalba (tikslus pavadinimas nenurodytas). 1834 per gimnazijos reorganizaciją iš 
pareigų atleistas, tačiau kitais metais jam leista eiti jaunesniojo prancūzų kalbos 

58 il. Titulinis Ignoto 
Kosovičiaus knygos puslapis. 
In: VUB
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mokytojo pareigas Kražiuose. 1837 09 iškeltas mokytojauti į Gardiną, kur mirė 
1841 01 16 (28). Buvo parašęs: Gramatyka francuska („Prancūzų kalbos grama-
tiką“); Wypisy (Chrestomatija) ir Prozos ir poezijos rinkinį su prancūzų-rusų-
lenkų kalbų žodynu, su istorijos, geografijos, mitologijos žodynėliu bei pastabo-
mis apie cituojamus autorius (prancūzų kalba; šie darbai nebuvo išleisti). 

Literatūra ir šaltiniai: Jucevičius L. Mokyti, p. 220–221; 1819 m. žinios 
apie Kražių mokytojus, LVIA, f. 567, ap. 2, b. 830, l. 227–228; tarnybos bylos, ten 
pat, b. 1829, 4185, 4883. 

Krupskis, Jonas (Krupski, Jan). Muzikas. Buvo talentingas smuikininkas, 
įvairių polonezų autorius. Už specialų mokestį mokė Kražių mokinius muzikos. 
Subūrė gimnazijos mokinių orkestrą. Be to, muzikos mokė ir Kolainių gimna-
zijos mokinius. Iškėlus Kražių gimnaziją į Kauną, apsigyveno Raseiniuose, kur 
vertėsi privačiomis muzikos pamokomis. 

Šaltinis – LMAVB, mf. 377. 

Kučinskis, Jonas (Kuczyński, Jan), Jono, mokytojas. Gimė apie 1781 Ga-
licijoje. Baigęs gimnaziją, 1813 gavo teisę mokytojauti bazilijonų mokyklose. 
1824 vasarą Vilniaus universitete išlaikė egzaminus ir gavo vokiečių kalbos mo-
kytojo diplomą. Netrukus paskirtas vokiečių kalbos mokytoju į Kražius. Čia gy-
vendamas jau 1824 rengė vokiečių kalbos chrestomatiją ir gramatikos vadovėlį 
apskričių mokykloms (išspausdintas Vilniuje 1828). 1826 iškeltas į Vilniaus aps. 
mokyklą, 1827– į Minsko gimnaziją. 

Šaltinis – LMAVB, mf. 377. 

Kulieša, Mykolas (Kulesza, Michał), Mykolo. Tapytojas, piešimo mokyto-
jas. Gimė 1799 09 26 Vilniuje. Mokėsi Troškūnų mokykloje, 1815 baigė Vilniaus 
gimnaziją ir iki 1817 dirbo vietinio gubernatoriaus raštinėje. 1818–1824 Vilniaus 
universitete studijavo dailę, tapybą ir skulptūrą, 1823 gavo laisvųjų menų kandi-
dato laipsnį. Buvo vienas geriausių Jono Rustemo mokinių. Jau 1820 ir 1822 da-
lyvavo Vilniuje vykusiose dailės parodose. Dėl priklausymo slaptai „Spindulin-
gųjų“, o vėliau – filaretų draugijoms 1823 11 – 1824 04 kalintas, tačiau jo kaltės 
įrodyti nepavyko. 1825 Michailas Voroncovas pakvietė į Krymą tapyti Livadijos 
vaizdų. 1829 Vilniaus universitetas davė piešimo mokytojo diplomą, o 1832 02 
gavo liudijimą apie jo pasiekimus tapyboje. 1829–1835 privačiai mokė dailės 
didiko Jeronimo Druckio-Liubeckio vaikus. 1835 paskirtas Kražių gimnazijos 
piešimo ir kaligrafijos mokytoju. 1835 sudarė Kražių gimnazijos pastatų planus. 
Norintiems tobulinti dailės įgūdžius mokiniams rengdavo nemokamas priva-
čias pamokas. 1837 iškeltas į Gardino, 1844 – į Balstogės gimnaziją, kur piešimą 

59 il. Mykolas Kulieša.  
In: Kłosy, 1875, nr. 536, p. 225
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iki mirties dėstė ne tik gimnazijoje, net ir Kilmingųjų mergaičių institute. Mirė 
1863 11 21 (12 03) Balstogėje. Iš kelionių per atostogas parengė krašto vaizdų, 
pieštų iš natūros, albumą, kurio pirma dalis 1852 išleista Paryžiuje. Albume yra 
ir Druskininkų vaizdų. Lietuvos dvaruose yra buvę nemažai jo pieštų portretų. 

Literatūra, šaltinis: LDŽ, t. 2, p. 217–219; M. Kuliešos tarnybos bylos, 
LVIA, f. 567, ap. 2, b. 3797, 5400. 

Kurklinskis, Vincentas (Kurkliński, Wincenty). Kunigas pasaulietis. 
1781/1782 buvo Kauno mokyklos III klasės mokytojas, jo darbas vertintas tei-
giamai. 1783/1784 Kražių mokykloje mokė V klasę. 1784 persikėlė į Volkovys-
ką, tačiau mokytojavo tik 4 m. 

Literatūra, šaltiniai: Raporty, s. 87, 90, 91; Szybiak I. Nauczyciele, s. 134; 
LMAVB, mf. 377. 

Kurnatovskis, Titas Romanas (Kurnatowski, Tytus Roman), Jono. Evan-
gelikų reformatų tikybos dėstytojas. Gimė 1800 08 02 (14) Ašmenos aps. 1818 
baigė Slucko (Baltarusijoje) gimnaziją. 1821 įstojo į Vilniaus universitetą, 1823 
perėjo į Dorpato (Tartu, Estijoje) universitetą. 1826–1830 – evangelikų refor-
matų kunigas Zabelinoje (Baltarusijoje). 1830 paskirtas dėstyti evangelikų re-
formatų tikybą ir vokiečių kalbą Kražiuose. 1835 išsikėlė į Kėdainius. Čia buvo 
evangelikų reformatų kunigas ir vietinės apskrities mokyklos mokytojas. Mirė 
1844 10 Kėdainiuose. 

Šaltinis – LMAVB, mf. 377. 

Kutnevičius, Martynas (Kutniewicz, Marcin). Mokytojas. Gimė apie 1807 
Baltarusijoje. 1823 baigė Mogiliavo gimnaziją ir metus dirbo Mogiliavo gub. 
mokyklų direkcijos raštinėje (ten direktoriumi dirbo jo tėvas Gerasimas Kutne-
vičius). 1824–1825 – parapinės mokyklos mokytojas. 1825 03 paskirtas Minsko 
gub. mokyklų direkcijos raštininku. 1828 09 – Kražių aps. mokyklos visuotinės 
istorijos ir geografijos mokytojas. 1832 10 iškeltas į Maladečiną, 1833 m. – į Ro-
gačiovą (Maskvos sr. Rusijoje), kur mirė 1837 05 07 (19). 

Šaltiniai: 1829 m. žinios apie Kražių mokyklos mokytojus, VUB RS, f. 13–
241, l. 48–49; 1826–1832 m. susirašinėjimas dėl M. Kutnevičiaus, LVIA, f. 567, 
ap. 2, b. 2013, l. 1–11. 

Labanauskas, Gerardas (Łabanowski, Gerard). Kunigas karmelitas. Ki-
lęs iš Upytės (Panevėžio r.) aps., gimė apie 1780. Mokėsi Dotnuvos mokykloje, 
lankė vienuolyno studijas, tobulinosi Vilniaus universitete (studijavo piešimą, 
retoriką). 1813–1816 Kražių mokykloje dėstė tikybą ir piešimą. 

Šaltinis – 1814 m.  žinios apie Kražių mokytojus, LVIA, f. 567, ap. 2, b. 6486, l. 29. 
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Lapinskis, Domininkas (Łapiński, Dominik). 
Kunigas karmelitas. Gimė 1765 12 10, spėjama – 
Žemaitijoje. Studijavo Vilniaus vyriausiojoje mo-
kykloje, baigė teologijos daktaro laipsniu. Kar-
melitų regulos vienuolio įžadus davė 1777 08 03. 
Kunigu įšventintas 1788. Pirmasis 1797 karmelitų 
perimtos Kražių mokyklos vadovas. Be vadovavi-
mo, kartu dėstė teisę, istoriją ir moralės mokslus. 
1800 tapo Kražių karmelitų vienuolyno viršinin-
ku (preoru). 1807 paskirtas Vilniaus karmelitų 
vienuolyno viršininku, vėliau vadovavo kitiems 
šios regulos vienuolynams. 1809 Vilniuje išspaus-
dino pamokslą lenkų kalba. Vėliau paskelbti dar 
trys jo pamokslai. Mirė 1830 01 17 (29) Tabariš-
kėse (Šalčininkų r.).  

Šaltinis – LMAVB, mf. 377. 

Lenkevičius, Juozapas (Lenkiewicz, Józef). 
Muzikos mokytojas. 1805–1806 Kražiuose norin-
čius mokė muzikos. 

Šaltinis – LMAVB, mf. 377. 

Lensis, Jokūbas Pilypas (Lensy, Jakób Fi-
lip; Ленси, Якоb Филип), Motiejaus. Piešimo 
mokytojas. Gimė apie 1789 Lenkijoje. Baigė Var-
šuvos pijorų mokyklą ir atsikėlė į Vilnių. Čia jo 
tėvai buvo įsigiję tris medinius ir mūrinį gyvena-
muosius namus. Studijavo Vilniaus universitete. 
1814 gavo dailiųjų menų kandidato laipsnį. 1818 
01 paskirtas Kauno mokyklos piešimo mokytoju. Draugavo su poetu A. Mic-
kevičiumi. 1828 09 paskirtas Kražių gimnazijos piešimo mokytoju. Mirė 1831 
06 26 (07 08) Kražiuose nuo choleros. 

Literatūra ir šaltinis: LDŽ, t. 2, p. 229; 1829 m. žinios apie Kražių moky-
tojus, VUB RS, f. 13–241, l. 45–46. 

Lisanskis, Alfonsas (Lisański, Alfons; Лисянский, Альфонс), Dominin-
ko. Mokytojas. Gimė apie 1789 Drohičino aps. 1814 įstojo į Vilniaus mokytojų 
seminariją ir jau kitais metais gavo filosofijos kandidato laipsnį. Nuo 1817 ru-
dens Kražių gimnazijoje dėstė aritmetiką, nuo 1818 – fiziką, istoriją, chemiją 

60 il. Titulinis kun. Domininko 
Lapinskio išleisto pamokslo 
puslapis. In: VUB
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ir gamtos mokslus. 1821 iškeltas mokytojauti į Baltarusiją. Dirbdamas Pinsko 
bajorų mokykloje, dėl pablogėjusios sveikatos 1839 atsisakė tarnybos. Jam pa-
skirta pensija. 

Šaltiniai: 1819 ir 1820 m. žinios apie Kražių mokytojus, LVIA, f. 567, ap. 2, 
b. 830, l. 224–225; b. 992, l. 16; b. 4420. 

Lopata, Martynas (Łopatto, Marcin). Kunigas karmelitas. Gimė apie 1775 
Lydos aps. Mokėsi Lydos mokykloje, lankė vienuolyno studijas. Vilniaus vy-
riausiojoje mokykloje studijavo fiziką ir matematiką. 1797–1801 – matematikos 
mokytojas Kražiuose. 

Literatūra – Сборник материалов, т. 1, с. 245. 

Lovišas, Bernardas (Łowisz; Lowisz, Bernard). Buvęs jėzuitas, teologijos 
daktaras. Gimė apie 1740. 1773 panaikinus jėzuitų ordiną, kelerius metus mo-
kytojavo Vilniuje. 1781–1783  – Minsko gimnazijos kapelionas. Rodos, buvo 
skirta pensija, tačiau pakviestas į Kražius ir 1783–1794 ten dėstė teisę bei doro-
vę. Mokydamas nukrypdavo nuo programos, buvo žiaurokas mokiniams. 1788 
vizitatorius J. Erdmanas pabrėžė, kad prieš jį yra daug skundų, ir manė, kad 
galėtų būti pakeistas. 1803 gyveno Vilniuje kaip emeritas. 1780 Vilniuje trijų 
pamokslų rinkinyje lenkų kalba išspausdintas ir jo pamokslas. 

Literatūra: Poplatek J. Komisja, s. 301; Szybiak I. Nauczyciele, s. 135; Če-
pienė K., Petrauskienė I., Vilniaus akademijos spaustuvės leidiniai 1576–1805, 
Vilnius, 1979, p. 401, įrašo nr. 2631. 

Lukaševičius, Feliksas (Łukaszewicz, Feliks; Лукашевич, Феликс). Mo-
kytojas, unitų dvasininko sūnus. Gimė apie 1808 Kobryno (Baltarusijoje) aps. 
Baigė dvasinę unitų seminariją ir 1830 įstojo į Sankt Peterburgo pedagoginį ins-
titutą. Kitais metais perėjo į šio miesto dvasinę akademiją, 1835 gavo teologijos 
kandidato laipsnį. 1835–1836 dėstė Polocko dvasinėje unitų seminarijoje. 1836 
perėjo į stačiatikius ir pasiprašė mokytojo tarnybos gimnazijoje. 1837 02 pa-
skirtas Kražių gimnazijos žemesnių klasių mokytoju. Nepatenkintas nerusiška 
aplinka, 1839 10 pasiprašė skirti rusų literatūros arba lotynų kalbos mokytoju į 
vieną iš rusiškų gubernijų. Prašymas patenkintas iš dalies: 1840 paskirtas Šiau-
lių bajorų mokyklos rusų kalbos mokytoju. 1842 šios mokyklos vedėjas pranešė 
esąs įsitikinęs, kad dėl ribotų žinių F. Lukaševičius netinkamas dėstyti rusų kal-
bą aukštesniosiose klasėse, ir prašė pakeisti kitu mokytoju. Baltarusijos švietimo 
apygardos globėjas atsakė neturįs kur iškelti. 1851–1859 – Telšių bajorų moky-
klos rusų kalbos mokytojas ir etatinis prižiūrėtojas.
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Šaltiniai: F. Lukaševičiaus tarnybos bylos, LVIA f. 567, ap. 2, b. 3968, 5169; 
LMAVB, mf. 377. 

Macevičius, Matas (Macewicz, Mateusz). Kunigas. Nuo 1786 pavasario – 
Kražių mokyklos kapelionas, kruopščiai ruošęsis sakyti pamokslus. Daugiau 
žinių nerasta. 

Literatūra – Raporty, s. 167. 

Mackevičius, Antanas (Mackiewicz, Antoni), Motiejaus. Kunigas karme-
litas. Gimė apie 1773; vienur nurodoma Užnemunė, kitur – Raseinių aps. Mokė-
si Marijampolėje ir Vilniaus vyriausiojoje mokykloje, tačiau jos studijų nebaigė. 
1797 įstojo į karmelitų vienuolyną. Kunigu įšventintas 1804. 1805–1806 Kražių 
mokykloje dėstė teisę ir dorovę, 1806–1807 – istoriją ir moralę. 1807 iškeltas į 
Raseinius. 1814–1816  – Kražių mokyklos vadovas (preoras), kurį laiką dėstė 
prancūzų kalbą. 

Šaltinis – 1806 ir 1814 m. žinios apie Kražių mokytojus, LVIA, f. 567, ap.  2, 
b. 140, l. 246, b. 6486, l. 29. 

Mackevičius, Lombertas (Mackiewicz, Lombert). Kunigas karmelitas. 
Gimė apie 1760. Vienuolio karmelito įžadus davė 1781. Kunigu įšventintas 
1784. 1810–1811  – Kražių mokyklos kapelionas; kapelionu tada dar dirbo ir 
kun. A. Bartoševičius. 

Šaltinis – LMAVB, mf. 377. 

Malcužinskis, Stanislovas (Małcużynski, Stanisław; Малцужинский, 
Станислав), Juozapo. Mokytojas. Gimė 1784 02 18 Brastos (Bresto) aps. Mokėsi 
Bresto bazilijonų, nuo 1808 – Svisločiaus mokykloje, ją baigė 1812. 1814 įstojo 
į Vilniaus mokytojų seminariją, 1817 gavo filosofijos kandidato laipsnį. Suartė-
jo su filaretais, priklausė „Nenaudėlių“ draugijai, bendradarbiavo jų laikraštyje 
Wiadomości Brukowe. 1817 08 paskirtas senųjų kalbų mokytoju į Svisločiaus 
gimnaziją. 1818 09 perkeltas į Kražius lenkų literatūros ir senųjų kalbų dėstyto-
ju. 1827 vėl perkeltas į Svisločių, o 1834 paskirtas Naugarduko bajorų mokyklos 
mokytoju, kur dirbo iki 1847. 1842 galėjo išeiti į pensiją, tačiau paliktas moky-
tojauti dar 5 m., gavo pensiją ir penktadalį algos. 1847 12 liko tiktai pensininku. 
Mirė 1874 08 18 (30) Svisločiuje. 

Šaltiniai: S. Malcužinskio tarnybos byla, LVIA, f. 567, ap. 2, b. 5016, l. 1, 3, 
10; LMAVB, mf. 377. 
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Mankovskis, Laurynas (Mańkowski; Mąkowski, Wawrzyniec), Jono. Ku-
nigas karmelitas. Gimė 1787 11 20 Ščiucino aps. Būdamas pasaulietis, mokėsi 
Ščiucino mokykloje, studijavo Vilniaus universitete. 1807 įstojo į karmelitų vie-
nuolyną, kunigu įšventintas 1810. 1807–1810 Kražių mokykloje dėstė vokiečių 
kalbą, aritmetiką, geografiją. Vėliau gyveno įvairiuose karmelitų vienuolynuose. 

Šaltinis – 1809 01 žinios apie Kražių mokytojus, LVIA, f. 567, ap. 2, b. 232, 
l. 212. 

Marcinkevičius, Aleksandras (Marcinkiewicz, Aleksander; Марцин-
ке вич, Александр), Pranciškaus. Dailininkas, piešimo mokytojas. Gimė apie 
1803 Vilniuje. Mokėsi Vilniaus gimnazijoje. 1823–1830 Vilniaus universite-
te studijavo piešimą ir tapybą, raižybą ir skulptūrą. 1824–1826 dar studijavo 
skulptūrą. Po 1830 apsigyveno Gardine. 1834 pasiprašė laikyti egzaminus Gar-
dino gimnazijos pedagogų taryboje piešimo mokytojo teisėms ir 1835 išlaikė. 
Jų metu sukurti piešiniai, paveikslas ir dailyraščio pavyzdys buvo išsiųsti į Sankt 
Peterburgo dailės akademiją, kuri pripažino piešinių autorių vertu būti piešimo 
mokytoju ir 1835 10 16 (28) davė pažymėjimą. Tačiau Gardino mokyklų direk-
toriui jis nepatiko, todėl į Gardiną atkeltas Kražių gimnazijos piešimo ir kali-
grafijos mokytojas M. Kulieša, o jo vieton 1837 08 paskirtas A. Marcinkevičius. 
Pastarasis susirgo džiova ir 1838 03 16 (28) Kražiuose mirė. Ten ir palaidotas. 

Literatūra ir šaltinis: LDŽ, p. 247; A. Marcinkevičiaus tarnybos bylos, 
LVIA f. 567, ap. 2, b. 3206, 4203. 

Maruševskis, Feliksas (Maruszewski, Feliks). Gimė apie 1806 Voluinėje. 
Baigė Kremenecio (Ukrainoje) licėjų. 1828 priimtas vokiečių kalbos mokytoju į 
Vidžių regulinių kanauninkų mokyklą. 1832 Vidžių vienuolynas ir mokykla pa-
naikinti. Po ilgų pastangų 1835 09 paskirtas jaunesniuoju vokiečių kalbos mokyto-
ju į Kražius. Nors buvo silpnos sveikatos, vaikščiojo su ramentais, tačiau rūpinosi 
kultūriniu mokinių gyvenimu, rengdavo vaidinimus. Kartu su gimnazija išsikėlė į 
Kauną. 1836 M. Valančiaus garbei lenkiškai parašė eilėraštį Do ks. Macieja Wołon-
czewskiego, išspausdintą Vilniuje 1841 (Linksmine. Prace literackie, s. 143–144). 
1851 dėl sveikatos mokytojo pareigų atsisakė. 1852 paskirta 300 rb metinė pensija. 
Lenkiškai rašė eiles, bendradarbiavo lenkų spaudoje. Mirė Kaune 1853. 

Šaltinis – F. Maruševskio tarnybos byla, LVIA, f. 567, ap. 2, b. 3043. 

Medekša, Petras (Medeksza, Piotr), Kazimiero. Mokytojas. Gimė apie 
1800 Kauno aps. Baigęs Kauno aps. mokyklą, 1820–1824 studijavo Vilniaus 
universitete. Paskirtas į Apskrities mokyklą prie Kražių gimnazijos. Dėstė rusų 
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kalbą, istoriją, geografiją. L. Jucevičius teigia, kad Kražių mokiniai jį mylėjo ir 
gerbė. 1827 iškeltas į Vilniaus, 1831 – į Svisločiaus, 1833 – į Gardino, 1834 – į 
Vitebsko gimnazijas. 1835–1852 mokytojavo Kaune. Jau būdamas Kražiuose, 
rašė mėgėjiškas eiles lenkų kalba. Bendradarbiavo laikraštyje Dziennik Wileński, 
kuriame paskelbė poemą Pielgrzym („Piligrimas“). 1842 išleido lenkų poetų ei-
lių rinkinėlį.

Literatūra, šaltiniai: Jucevičius L. Mokyti, p. 94; Susirašinėjimas dėl P. Me-
dekšos, LVIA, f. 567, ap. 2, b. 1603, l. 3, 5; LMAVB, mf. 377. 

Mickevičius, Jonas (Mickiewicz, Jan). Kunigas. Gimė apie 1791. 1823 
įšventintas kunigu. Buvo vikaras Vilkijoje (Kauno r.), Žagarėje (Joniškio r.), nuo 
1825 – Kražiuose. 1826 05–06 ir 1830 pradžioje laikinai ėjo Kražių mokyklos 
kapeliono pareigas. Dar 1830 iškeltas vikaru į Saločius (Pasvalio r.), čia, eidamas 
šias pareigas, 1839 mirė. 

Literatūra – Directorium, 1825–1840. 

Miknevičius, Tadas (Michniewicz, Tadeusz). Muzikos mokytojas, Kauno 
aps. taurininkas. 1813–1814 Kražių mokinius mokė muzikos. Gimnazija jam 
duodavo butą ir maistą, o už muzikos pamokas mokėdavo patys mokiniai. 

Šaltinis – LMAVB, mf. 377. 

Milvydas, Leonas (Milwid, Leon). Kunigas, buvęs jėzuitas, filosofijos dak-
taras. Gimė 1755 06 25. 1769 įstojo į jėzuitų ordiną. Naikinant šį ordiną, buvo 
Kražiuose, kur antrus metus klausė vienuolyno filosofijos studijas. Čia nuo 1773 
liko retorikos dėstytoju ir III klasės mokytoju. 1783 galėjo išeiti į pensiją, tačiau 
paprašytas šias pareigas ėjo ir 1791 06. Jo darbą vizitatoriai vertindavo teigia-
mai, pažymėdavo didelį darbštumą. 1791 išėjo į pensiją. 

Literatūra: Poplatek J. Komisja, s. 300; Szybiak I. Nauczyciele, s. 135. 

Monkevičius, Liudvikas (Monkiewicz, Ludwik). Mokytojas. Kilęs iš Šiau-
lių aps. Baigė Kėdainių gimnaziją. 1820 įstojo į Vilniaus universitetą, tačiau 
1822 išstojo. 1830 įstojo į Sankt Peterburgo universitetą. Dėl lėšų stokos 1831 
studijas nutraukė. 1831–1833 – Sankt Peterburgo neturtingų vaikų Lankasterio 
sistemos mokyklos mokytojas. 1833 05 pasiprašė tokios pat tarnybos Baltaru-
sijos švietimo apygardoje. Paskirtas Kražių gimnazijos parengiamosios klasės 
mokytoju. 1834 pradžioje iškeltas į Vilnių mokyti Lankasterio sistemos moky-
kloje. Jo vieton į Kražius paskirtas M. Beinoravičius. 1836 prašė leisti prie Balta-
rusijos švietimo apygardos laikyti egzaminus. Kadangi prašymas buvo atmestas, 
menkai apmokamų mokytojo pareigų atsisakė. 
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Šaltiniai: L. Monkevičiaus tarnybos bylos, LVIA, f. 567, ap. 2, b. 3323, 3965; 
1834 03 25 I. Daujoto pranešimas Baltarusijos švietimo apygardos globėjui, ten 
pat, b. 3298, l. 36. 

Muchinas, Aleksejus (Мухин, Алексей), Mikolajaus. Mokytojas. Gimė 
apie 1801 Kalugos (Rusija) gub. Studijavo Maskvos universitete. 1825 09 paskir-
tas rusų kalbos mokytoju į Minsko gimnaziją. 1827 12 už mokytoją žeminantį 
elgesį (du kartus girtas triukšmavo Minsko teatre, buvo grubus ir kt.) iš parei-
gų pašalintas. Užtarus generolui, po įvairių pastangų 1828 09 paskirtas Kražių 
gimnazijos rusų kalbos mokytoju. 1829 05 pasiprašė atleidžiamas iš pareigų, 
nes norįs persikelti į Maskvos švietimo apygardą, arčiau giminių. I. Daujotas 
teigė, kad Kražiuose mokytojo pareigas ėjo tinkamai. Prašymas patenkintas. M. 
Brenšteino žiniomis, už gyvenimą su valdininko žmona buvo apskųstas švieti-
mo vadovybei. Sugyventinė išvyko į Raseinius, o A. Muchinas pasiprašė perke-
liamas į Maskvos švietimo apygardą. 

Šaltiniai: A. Muchino tarnybos byla, LVIA, f. 567, ap. 2, b. 2081; 1829 m. 
žinios apie Kražių mokytojus, VUB RS, f. 13–241, l. 41–42; LMAVB, mf. 377. 

Narkevičius, Benediktas (Narkiewicz, Benedykt). Kunigas. 1783–1784 
Kražių mokykloje mokė II klasę. Vėliau iš Kražių išvyko. 

Šaltinis – LMAVB, mf. 377. 

Narkevičius, Juozapas (Narkiewicz, Józef), Jono. Mokytojas. Gimė apie 
1793. 1815 baigė Slucko mokyklą ir įstojo į Vilniaus mokytojų seminariją. 1816 
gavo filosofijos kandidato laipsnį. Baigęs universitetą, 1819 09 paskirtas lotynų 
ir lenkų kalbų mokytoju į Kražius. Įvairiu metu dar dėstė vokiečių ir rusų kal-
bas. Taisydamas gimnazistų šnekamosios ir rašomosios lenkų kalbos klaidas, 
skaudžiai juos pašiepdavo ir, anot L. Jucevičiaus, tuo mokymo būdu jis pasiekda-
vo visišką sėkmę. Taip šis mokytojas kovojo su gimtosios (lietuvių) kalbos pėdsa-
kais. 1844 iškeltas į Minsko gimnaziją. Ten mirė 1845 11 30 (12 12). Liko žmona 
ir septyni nepilnamečiai vaikai. 

Literatūra, šaltiniai: Jucevičius L. Mokyti, p. 97–98; 1829 m. žinios apie 
Kražių mokytojus, VUB RS, f. 13–241, l. 46–47; Tarnybos byla, LVIA, f. 567, 
ap. 2, b. 5409.

Ochmanas, Jonas (Ochman, Jan; Охман, Иван), Pranciškaus. Mokytojas. 
Gimė apie 1779 Silezijoje, ten ir mokėsi. Mokytojavo Polocke. 1814–1816 dirbo 
Gardino pašto kontoroje. Mokė privačiai ir mokytojavo parapinėse mokyklose. 
1821–1824  – Naugarduko žemės teismo tarnautojas. 1825 paskirtas vokiečių 
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kalbos mokytoju į Apskrities mokyklą prie Vilniaus gimnazijos. 1826 eiti tas 
pačias pareigas paskirtas į Kražius. Už palankumą sukilimui 1831 iš pareigų at-
leistas. 1834 įsakyta ištremti iš imperijos kaip užsienietį, tačiau, paaiškėjus, kad 
yra Rusijos pilietis, jam skirta griežta policijos priežiūra. Nors atkakliai siekė 
įrodyti, kad atleistas nepagrįstai, mokytojo tarnybos negavo. 1837 gyveno Kvė-
darnos (Šilalės r.) parapijoje, Grajausko Maksvų dvare, buvo viengungis. 

Šaltinis – 1829 m. žinios apie Kražių mokytojus, VUB RS, f. 13–241, l. 41–42. 

Okolovas, Hilaras (Okolów, Hilar), Jokūbo. Mokytojas. Gimė apie 1797 
Baltarusijoje. Baigė Naugarduko aps. mokyklą. Studijavo Vilniaus universite-
te, kur 1823 gavo filosofijos kandidato laipsnį. Baigęs universitetą, 1825 09 pa-
skirtas Kauno aps. mokyklos fizikos mokytoju. 1826 09 eiti tas pačias pareigas 
perkeltas į Kražius. 1831 buvo išsiųstas sukilimui gaminti paraką. Kadangi jo 
pranešimas apie parako gamybą pateko į valdžios rankas, tais pat metais iš mo-
kytojų pašalintas. 1829 buvo parašęs Historyja botaniki („Botanikos istorija“); 
neišleista. 

Literatūra ir šaltiniai: Jucevičius L. Mokyti, p. 109; 1829 m. žinios apie 
Kražių mokytojus; VUB RS, f. 13–241, l. 45–46. 

Orlinskis, Ivanas (Орлинский, Иван), Polikarpo. Mokytojas. Tulos (Ru-
sijoje) gubernijos stačiatikių dvasininko sūnus. Gimė apie 1804. 1820–1825 
mokėsi dvasinėje stačiatikių seminarijoje, vėliau – Sankt Peterburgo akademi-
joje. 1829 gavo stačiatikių tikybos dėstytojo diplomą ir paskirtas į Kražių aps. 
mokyklą prie gimnazijos. Į Kražius atvyko 1830 06 05 (17). Kražių gimnazijoje 
dar dėstė geografiją, istoriją ir rusų literatūrą. 1833 išsikėlė į Maskvos guberniją. 

Šaltiniai: 1833 m. žinios apie Kražių mokytojus, LVIA, f. 567, ap. 2, b. 3227, 
l. 141–142; b. 2394 (paskyrimas į Kražius).

Ostroumovas, Bazilijus (Остроумов, Базилий). Mokytojas, stačiatikių 
dvasininko sūnus. Kilęs iš Oriolo (Rusijoje)  gub., gimė apie 1807. 1829–1834 
studijavo Sankt Peterburgo pedagoginiame institute. 1834 paskirtas lotynų kal-
bos dėstytoju į Svisločiaus gimnaziją. Dėl keisto būdo, grubaus elgesio, nuolatinių 
ginčų, vadovo nurodymų nevykdymo 1837 direktorius prašė jį iškelti kitur. Pa-
skirtas į Kražius. Su šia gimnazija išsikėlė į Kauną. 1844 m. perkeltas į Svisločių. 

Šaltiniai: Susirašinėjimas dėl B. Ostroumovo tarnybos, LVIA, f. 567, ap. 
2, b. 4129, l. 21, 25, 30; 1842 m. žinios apie Kražių mokytojus, Ibid., b. 5201, 
l. 318–319. 
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Pakutovičius, Feliksas (Pakutowicz, Feliks), Juozapo. Kunigas karmelitas. 
Gimė apie 1774 Upytės aps. Lankė Panevėžio mokyklą. Apie 1795 įstojo į kar-
melitų vienuolyną, kunigu įšventintas 1797. Baigęs vienuolyno studijas, tobu-
linosi Vilniaus vyriausiojoje mokykloje. Nuo 1803 – Kražių mokyklos I klasės 
mokytojas, dar dėstė istoriją ir dorovę, nuo 1804 – kapelionas. 1807 iš Kražių 
išvyko. 1809 – Slabados (Ašmenos aps., Baltarusija) 1810 – Kalesninkų (Šalči-
ninkų r.), 1816 – Linkuvos (Pakruojo r.), 1819 – Kolainių karmelitų vienuolynų 
viršininkas (preoras). 

Šaltinis – 1806 m. žinios apie Kražių mokytojus, LVIA, f. 567, ap. 2, b. 140, 
l. 245. 

Paročka, Poročka Leonardas (Paroczko Leonard), Motiejaus. Kunigas 
karmelitas, teologijos daktaras. Gimė 1783 02 02 Raseinių aps. Lankė Kražių 
mokyklą. Įstojo į karmelitų vienuolyną ir ten lankė studijas, tobulinosi Vilniaus 
universitete. 1809 m. Vilniuje įšventintas kunigu. 1809–1816 Kražių mokykloje 
dėstė matematiką. 1816–1817 buvo paskutinis šios karmelitų mokyklos vado-
vas (preoras). Vėliau iki 1819 mokytojavo Kolainiuose, buvo įvairių karmelitų 
vienuolynų viršininku, o 1825–1828 – Lietuvos karmelitų provincijolu. Mirė 
1861 02 15 (28) Kolainiuose. Kaip liudija L. Ivinskio kalendoriai, nuo 1851 o 
gal ir anksčiau L. Paročka tiems lietuviškiems kalendoriams sudarydavo saulės 
tekėjimo ir leidimosi lenteles, kurios jo pavarde buvo dedamos ir po sudarytojo 
mirties (iki 1864).

Šaltiniai: 1811 10 žinios apie Kražių mokytojus, LVIA, f. 567, ap. 2, b. 6486, 
l. 25; LMAVB, mf. 377. 

Paškevičius, Vaitiekus (Paszkiewicz, Wojciech). Mokytojas pasaulietis. 
Nuo 1785 rudens – Kražių mokyklos II klasės mokytojas. 1786 05 už nederamą 
elgesį ir drausmės pažeidimus Vilniaus vyriausioji mokykla iš pareigų pašalino. 

Literatūra – Raporty, s. 167. 

Paškevičius, Vincentas (Paszkiewicz, Wincenty). Žr. skyrių apie „Juoduo-
sius brolius“

Paulavičius, Mikalojus (Pawlowicz, Mikołaj), Lauryno. Mokytojas. Kilęs 
iš Lenkijos Karalystės. 1811 baigė Vilniaus mokytojų seminariją filosofijos ma-
gistro laipsniu ir paskirtas lotynų ir graikų kalbų mokytoju į Svisločių, 1813 09 
perkeltas eiti tas pačias pareigas į Minsko gimnaziją, 1817 09 – į Vilniaus gim-
naziją dėstyti logikos ir lenkų kalbos, 1822 01 eiti tas pačias pareigas perkeltas 
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į Mogiliavo gimnaziją. 1824 12 vėl paskirtas lotynų ir graikų kalbų mokytoju į 
Svisločių. 1826 06 prašė skirti į Kremeneco mokyklą, tačiau 1827 08 perkeltas 
į Kražių gimnaziją, kur dėstė graikų ir lotynų kalbas, 1831–1832 dar dėstė ir 
lenkų kalbą. 1837 iškeltas į Vitebsko gimnaziją. 

Literatūra ir šaltiniai: Jucevičius L. Mokyti, p. 114–115; 1829 m. žinios 
apie Kražių mokytojus, VUB RS, f. 13–231, l. 41–42; 1824–1827 m. M. Paulavi-
čiaus tarnybos byla; LVIA, f. 567, ap. 2, b. 1425. 

Petrovskis, Ferdinandas (Piotrowski, Ferdynand; Петровский, Ферди-
нанд), Karolio. Pedagogas. Kilęs iš Naugarduko aps. Gimė apie 1805. Studi-
javo Vilniaus universitete, 1824 baigė filosofijos kandidato laipsniu. 1825 06 
paskirtas lotynų kalbos mokytoju į Vitebsko gimnaziją. Prireikus ten dar dėstė 
lenkų ir graikų kalbas. 1825–1828 Sankt Peterburge tobulinosi Lankasterio 
sistemos mokymo metodu. 1828 07 – 1829 04 tuo metodu atliko praktiką Ka-
zanės universitete. 1829 05 paskirtas Polocko mokyklos vadovu. Dirbo įvai-
riose komisijose, kur vykdė valdžios nurodymus. Likvidavo Polocko jėzuitų 
biblioteką, muziejų ir spaustuvę. 1830 10 paskirtas Vitebsko gimnazijos lenkų 
literatūros mokytoju. 1831 08 išsiųstas reorganizuoti Pinsko aps. mokyklos 
į gimnaziją. 1833 09 paskirtas į Daugpilio aps. mokyklų direktoriumi. Val-
džiai nurodžius, 1834 08 įsteigė Daugpilio gimnaziją ir jai vadovavo. 1835 09 
paskirtas Kauno bajorų mokyklos vadovu. 1841 08 apdovanotas Šv. Stanis-
lovo ordinu. 1843 01 paskirtas Kauno gimnazijos Kražiuose inspektoriumi, 
1844 05 – Kauno gub. mokyklų direktoriumi. 1850 09 dėl sveikatos pareigų 
atsisakė ir išleistas į pensiją. 

Šaltinis – F. Petrovskio tarnybos apžvalga (atestatas), LVIA, f. 567, ap. 2, 
b. 6286, l. 22–25. 

Polanskis, Dmitrijus (Polański, Dymitr; Поланский, Дмитрий), Mikola-
jaus. Mokytojas, stačiatikių dvasininko sūnus. Gimė apie 1784 Jaroslavlio (Rusi-
joje) gub. 1803–1807 studijavo Sankt Peterburgo pedagoginiame institute. 1807 
paskirtas į Gatčinos aps. mokyklą, 1815  – Balstogės gimnazijos rusų kalbos 
mokytoju, 1824  – Vitebsko gub. mokyklų direktoriumi ir istorijos mokytoju. 
Tarnybos lape rašoma, kad dėl sveikatos 1826 12 iš tarnybos atleistas. 1827 07 
priimtas rusų kalbos mokytoju į Apskrities mokyklą prie Kražių gimnazijos. 
Buvo ūmaus būdo, 1828 06 19 (07 01) per pasivaikščiojimą neva už užgaulius 
žodžius trenkė piešimo mokytojui J. Joteikai į veidą. Kilo muštynės. Abu iš tar-
nybos atleisti ir perduoti Raseinių žemės teismui. Teismas D. Polanskį išteisino 
ir pažymėjo, kad gali eiti valstybės tarnautojo pareigas, todėl 1829 03 vėl pasi-
prašė mokytojo tarnybos. 1829 08 paskirtas rusų kalbos mokytoju į Apskrities 
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mokyklą prie Gardino gimnazijos, o 1831 08 perkeltas Kauno aps. mokyklos 
istorijos ir geografijos mokytoju. 1836 04 išėjo į pensiją. 

Šaltinis – D. Polanskio tarnybos bylos, LVIA, f. 567, ap. 2, b. 1402, 3737. 

Polujanskis, Telesforas (Połujanski, Telesfor), kunigas karmelitas. Gimė 
apie 1794 Upytės aps. Mokėsi Dotnuvos bernardinų mokykloje, 2 m. studijavo 
Vilniaus universitete. 1816–1817 – Kražių mokyklos I klasės mokytojas ir rusų 
kalbos dėstytojas. Vėliau iki 1822 mokytojavo Kolainiuose. 1824 paskirtas Kė-
dainių karmelitų vienuolyno viršininku. 

Šaltinis – LMAVB, mf. 377. 

Popovas, Apolonas (Попов, Аполон), Andriejaus. Mokytojas. Gimė apie 
1820 Tambovo (Rusijoje) gub. 1838–1841 studijavo Sankt Peterburgo pedagogi-
niame institute. 1842 02 paskirtas Kražių gimnazijos istorijos ir statistikos mo-
kytoju. Kartu su gimnazija išsikėlė į Kauną. 

Šaltinis  – 1843  m. žinios apie Kražių mokytojus, LVIA, f. 567, ap. 2, b. 
1402, l. 304–305. 

Prialgauskas, Ignotas (Przyjałgowski, Ignacy). Kunigas, buvęs jėzuitas, 
1782 vasarą nurodytas kaip Kražių mokyklos kapelionas, tačiau netrukus mirė. 

Literatūra – Raporty, s. 73. 

Pšibilskis, Motiejus (Przybylski, Maciej), Jono. Piešimo mokytojas, lito-
grafas, tapytojas. Gimė apie 1794 02 24 Gardino aps. Krynkų parapijoje. Baigė 
Svisločiaus mokyklą. 1811–1812 dirbo Minsko gimnazijoje. 1815 įstojo į Vil-
niaus universitetą, 1818 perėjo į mokytojų seminariją. Pas Valentiną Slivickį 
mokėsi litografuoti. 1820 dalyvavo Vilniuje vykusioje dailės parodoje. 1820 
paskirtas Maladečinos, 1823 – Bobruisko mokyklos piešimo mokytoju, 1825 – 
eiti tas pačias pareigas vietoj K. A. Guderlėjaus į Kražių gimnaziją (alga – 200 
sidabro rb per metus). 1826 piešimą jau dėstė Vilniaus gimnazijoje iki 1855 12. 
Į pensiją išėjo, turėdamas 35 m. piešimo mokytojo stažą, nes 1820–1825 dar-
bas Apskrities mokykloje į stažą neįskaitytas. Nuo 1829 09 vadovavo litografi-
jos dirbtuvėms prie Vilniaus universiteto, kuriose 1832–1839 Vilniaus švietimo 
apygarda ir jai pavaldžios įstaigos spausdino įvairius blankus. 1830 sukūrė ta-
pybos vadovėlio Początki rysunków malarskich („Tapybos piešinių pradmenys“) 
iliustracijas. 1841 išleido dailyraščio pavyzdžių albumą. Mirė 1867 07 13 (25) 
Vilniuje. Palaidotas Vilniaus bernardinų kapinėse. 

Literatūra, šaltiniai: LDŽ, p. 307–308; 1825 m. Kražių mokytojų sąrašas, 
LVIA, f. 567, ap. 2, b. 1572, l. 122; tarnybos bylos, ten pat, b. 2498, 2673, 3023, 3601. 
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Pucilovskis, Leonardas (Puciłowski, Leonard). 1828 09 Kražiuose buvo 
muzikos mokytojos. 

Šaltinis – LMAVB, mf. 377. 

Radavičius; Rodavičius, Simonas (Rodowicz, Szymon), Mykolo. Kunigas 
karmelitas. Kilęs iš Pakėvio (Raseinių aps. Vaiguvos parapijoje). Gimė apie 1778. 
Mokėsi Kražių mokykloje. 1794 davė karmelitų regulos vienuolio įžadus. Stu-
dijavo Vilniaus vyriausiojoje mokykloje. Kunigu įšventintas 1801. 1799–1806 
Kražių mokykloje dėstė retoriką ir prancūzų kalbą. Nuo 1807 – tos mokyklos 
vadovas. nuo 1810 – kartu ir Kražių vienuolyno viršininkas. Mirė 1812 07 17 
(29) Kražiuose. 

Literatūra – Jucevičius L. Mokyti, p. 120. 

Rečinskis, Mykolas (Reczyński, Michał), Stepono. Evangelikų reformatų 
kunigas. Gimė 1797 Vilniuje. 1814 baigė Slucko gimnaziją ir įstojo į Vilniaus 
mokytojų seminariją. 1816 gavo filosofijos kandidato laipsnį. Nuo 1818 protes-
tantų teologiją studijavo užsienyje. 1821 paskirtas Kėdainių mokyklos vokiečių 
kalbos mokytoju. Kartu nuo 1823  – Kėdainių evangelikų reformatų kunigas. 
1824 įpainiotas į Kėdainių mokinių bylą, perduotas karo lauko teismui, tačiau 
liko išteisintas. 1824 07 paskirtas evangelikų reformatų kunigu į Kelmę. 1828–
1830 – Kražių gimnazijos evangelikų reformatų tikybos dėstytojas. 1841–1850 
gyveno Vilniuje, nuo 1850  – Kelmėje. 1841–1855 ėjo evangelikų reformatų 
bažnyčios Žemaitijoje ir Lietuvoje vadovaujančias (superintendento) pareigas. 
Mirė 1860 02 22 (03 06) Kelmėje. 

Šaltinis – LMAVB, mf. 377. 

Revkevičius, Adolfas (Rewkiewicz, Adolf), Mykolo. Piešimo mokytojas. 
Gimė apie 1813 Minsko gub., mokėsi Minsko gimnazijoje. 1830 Sankt Peterbur-
go dailės akademijoje gavo apskričių mokyklų piešimo mokytojo diplomą, 1836 
ta pati akademija suteikė jam teisę dėstyti piešimą gimnazijose. 1837 paskirtas 
Maladečinos mokyklos piešimo mokytoju. Mirus Kražių gimnazijos piešimo 
mokytojui, 1838 05 eiti tas pačias pareigas perkeltas į Kražių gimnaziją. Kartu 
su gimnazija išsikėlė į Kauną ir piešimo mokytojas ten buvo iki 1853. 

Literatūra, šaltinis: LDŽ, p. 315; LMAVB, mf. 377. 

Rodė, Kazimieras (Rhode, Kazimierz), Kazimiero. Kunigas karmeli-
tas. Gimė apie 1763 Varmėje (Prūsijoje). Baigė karmelitų vienuolyno studijas. 
1806–1807 Kražių mokykloje dėstė vokiečių kalbą, kartu buvo ir parengiamo-
sios klasės mokytojas. 1807 iškeltas į Lydą. 1813 paskirtas Kalesninkų karmelitų 
vienuolyno viršininku (preoru). 
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Šaltiniai: 1806 m. žinios apie Kražių mokytojus, LVIA, f. 567, ap. 2, b. 140, 
l. 246; LMAVB, mf. 377. 

Rimkevičius, Eustachijus (Rymkiewicz, Eustachy); Рымкевич, Eвста-
фий). Kunigas karmelitas. Gimė apie 1761 Raseinių aps. Mokėsi Marijampolės 
mokykloje ir karmelitų vienuolyno studijose. Karmelitų regulos vienuolio įža-
dus davė 1785. 1797–1801 – Kražių mokyklos I klasės mokytojas. Vėliau gyveno 
įvairiuose karmelitų vienuolynuose. 

Literatūra – Сборник материалов, т. 1, с. 245. 

Rostikas, Marekas (Rostyk, Marek; Ростык, Марек). Kunigas karmeli-
tas. Gimė apie 1760 Varmėje. Karmelitų regulos vienuolio įžadus davė 1780, 
įšventintas kunigu 1785. Vilniaus vyriausiojoje mokykloje studijavo filosofiją. 
1797–1803 Kražių mokykloje dėstė istoriją, teisę, dorovę ir vokiečių kalbą. 1807 
paskirtas Tabariškių vienuolyno viršininku. 

Literatūra – Сборник материалов, т. 1, с. 245. 

Rozenbergas, Ferdinandas (Розенберг, Фердинанд). Mokytojas, Austri-
jos pilietis. Sankt Peterburgo gimnazijoje dėstė graikų kalbą. Susirgo ir išvyko į 
užsienį gydytis. Grįžęs 1838 11 pasiprašė graikų kalbos mokytojo vietos Balta-
rusijos švietimo apygardoje ir buvo paskirtas į Kražių gimnaziją dėstyti graikų 
kalbos. 1839 04 dėl ligos mokytojavimo atsisakė ir išvyko į užsienį. 

Šaltinis – F. Rozenbergo tarnybos byla, LVIA, f. 567, ap. 2, b. 4292. 

Rudnickis, Mykolas (Rudnicki, Michał). Kunigas pasaulietis. Gimė apie 
1763. 1784–1789 – Kražių mokyklos I klasės mokytojas, nuo 1789 rudens ten 
mokė II klasę. Tas pareigas ėjo ir 1796. 1808 nurodytas kaip Užvenčio parapijos 
klebonas. 1818 tarp Žemaičių vyskupijos kunigų nebeminimas. 

Literatūra ir šaltinis: Szybiak I. Nauczyciele, s. 135; Directorium, 1809, 
1819; 1796 m. Kražių mokyklos mokinių sąrašas, LVIA, f. 378, BS, 1796, b. 10, 
d. 2, l. 582. 

Ruškevičius, Pranciškus (Ruszkiewicz, Franciszek). Kunigas karmelitas. 
Mokėsi Kražių gimnazijoje. Studijavo Vilniaus universitete. Atvykęs iš Linku-
vos, 1807–1810 dirbo Kražių mokyklos kapelionu ir tikybos dėstytoju. 1810 pa-
skirtas Lydos karmelitų vienuolyno viršininku. 

Šaltinis – 1808 12 žinios apie Kražių mokyklos mokytojus, LVIA, f. 567, 
ap. 2, b. 197, l. 91. 
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Sabaliauskas, Jonas (Sobolewski, Jan), Antano. Mokytojas, Filomatų drau-
gijos narys. Gimė apie 1799 Tykocino (Lenkijoje) aps. Baigęs Balstogės gimnazi-
ją, 1816 įstojo į Vilniaus mokytojų seminariją. Susibičiuliavo su poetu A. Micke-
vičiumi, kurį laiką abu gyveno viename bute. 1819 04 įstojo į Filomatų draugiją. 
1821 paskirtas Kražių gimnazijos fizikos mokytoju. Paskelbė straipsnį lenkų 
kalba apie statinių grožybes (Dziennik Wileński, 1823, t. 1, s. 472). Prasidėjus 
filomatų areštams, 1823 11 18 (30) Kražiuose suimtas ir naktį išvežtas į Vilnių. 
Kalintas Bazilijonų vienuolyne kartu su Adomu Mickevičiumi, Ignu Domeika ir 
kitais. 1824 08 14 (26) nuosprendžiu paskirtas į kelių inžinierių korpusą tolimo-
se nuo Lenkijos gubernijose. Išvežtas į Sankt Peterburgą. Priimtas į šio miesto 
vandens transporto tarnybą, išsiųstas į Oloneco gub., 1827 gyveno Archangels-
ke ir čia mirė ar žuvo 1829 pavasarį. 

Literatūra – PSB, t. 39, p. 371–373. 

Sakalauskas, Antanas (Sokołowski, Antoni). Klierikas, 1779–1782 Kražių 
mokykloje mokė I klasę. 1782 pasiprašė atleidžiamas iš pareigų, kad galėtų to-
liau mokytis kunigų seminarijoje. 

Literatūra – Raporty, s. 73, 78. 

Saudargas, Antanas (Sawdarg, Antoni). Buvo pažangus Kražių gimnazi-
jos mokinys. Nutraukęs mokslus 1819/1820, buvo mokinių namų prižiūrėtojas 
ir parengiamosios klasės mokytojas. Iš kiekvieno mokinio imdavo po pusę ru-
blio mokslo metams. Vizitatorius rašė, kad parengiamoji klasė labai reikalinga, 
nes žymi dalis stojančiųjų į tą gimnaziją nemoka lenkiškai. 1821 toliau mokėsi 
Kražių gimnazijoje ir mokslo metų baigimo proga gavo pagyrimą. 

Šaltiniai: 1820 05 4–8 Kražių gimnazijos vizitacija, LVIA, f. 567, ap. 2, 
b. 992, l. 17; BN AB, sign. III 10677, l. 123. 

Semenovskis, Ivanas (Семеновский, Иван), Fiodoro. Mokytojas. Gimė 
apie 1801 Ukrainoje. Baigęs gimnaziją, studijavo Charkovo universitete, tačiau jo 
nebaigė. 1823 pradžioje paskirtas Kražių gimnazijos rusų kalbos mokytoju, dėstė 
ir Rusijos istoriją. Mėgo girtauti ir buvo blogas pedagogas, todėl Vilniaus universi-
tetas 1824 iš pareigų jį atšaukė ir paskyrė metus pasimokyti Vilniaus mokytojų se-
minarijoje. 1825 08 už girtavimą iš seminarijos pašalintas ir išsiųstas į Charkovą. 

Šaltinis – I. Semenovskio tarnybos byla, LVIA, f. 567, ap. 2, b. 1416. 

Sierakauskas, Povilas (Sierakowski, Paweł). Kunigas karmelitas. Gimė 
1769 06 17. 1783 davė karmelitų regulos vienuolio įžadus, apie 1793 įšventintas 
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kunigu. 1797 – Kražių mokyklos kapelionas. Vėliau iškeltas į Vilnių, kur mirė 
1811 10 31 (11 12). 

Šaltinis – LMAVB, mf. 377. 

Sivickis, Albinas (Siwicki, Albin). Mokytojas. Gimė apie 1795 Polocke 
lenkų miestiečių šeimoje. Baigęs Vitebsko gimnaziją, nuo 1813 mokytojavo pra-
dinėse mokyklose. Būdamas mokytojas, 1816–1817 Vilniaus universitete studi-
javo matematiką ir gavo filosofijos kandidato laipsnį. 1817 paskirtas Mogiliavo 
gimnazijos matematikos ir fizikos mokytoju. Mirus tos gimnazijos direktoriui, 
rūpinos jos patalpų remontu. 1820–1824 kartu be atlyginimo dėstė matematiką 
Mogiliavo karo mokykloje. 1827–1828 išsiųstas eiti Kalugos gimnazijos direk-
toriaus pareigas. Grįžęs toliau dirbo Mogiliavo gimnazijoje. Prireikus ne kartą 
pavadavo Mogiliavo gubernijos mokyklų direktorių. 1839 03 paskirtas Pinsko 
bajorų mokyklos vadovu. 1839 09 galėjo išeiti į pensiją, tačiau jam leista dirb-
ti dar 5 m. Nuo 1841 10. ėjo Kražių mokyklos direktoriaus pareigas. Kartu su 
gimnazija persikėlė į Kauną. 1844 paskirtas Kauno gub. mokyklų direktoriumi, 
tačiau netrukus šių pareigų turėjo atsisakyti, nes daugiau negu 5 m. mokytojauti 
gaunančiam pensiją neleisdavo. 

Šaltinis – A. Sivickio tarnybos byla, LVIA, f. 567, ap. 2, b. 4227. 

Slominskis, Joachimas (Słomiński, Joachim), Potapo. Mokytojas. Gimė 
apie 1799. Baigęs Balstogės gimnaziją, 1818 įstojo į Vilniaus mokytojų semi-
nariją. 1820 gavo filosofijos kandidato laipsnį. 1823 paskirtas Kražių gimna-
zijos lenkų kalbos ir logikos mokytoju. Už sukilimo rėmimą 1831 iš pareigų 
pašalintas. 1834 vėl gavo mokytojo tarnybą, paskirtas į Troškūnų mokyklą, 
kur dėstė istoriją ir geografiją. 1839 09 perkeltas į Pružanų aps. mokyklą loty-
nų kalbos mokytoju. 

Šaltiniai: 1829 m. žinios apie Kražių mokytojus, VUB RS f. 13–241, l. 42–
43; 1838 m. J. Slominskio paskyrimo į Pružanus byla, LVIA, f. 567, ap. 2, b. 4240. 

Smoliakas, Antanas (Smolak, Antoni; Смоляк, Антон). Mokytojas. Gimė 
apie 1818 Lepelyje. Baigė Vitebsko gimnaziją ir 1837 įstojo į Maskvos univer-
sitetą. Baigęs studijas, 1841 07 paskirtas Kražių gimnazijos istorijos ir statis-
tikos mokytoju. 1841 10 perkeltas dėstyti matematiką į Oršos (Baltarusijoje) 
bajorų mokyklą. 1845 06 pasiprašė perkelti arčiau giminių į Raseinių ar Šiaulių 
mokyklas. Paskirtas Panevėžio bajorų mokyklos matematikos mokytoju. 1854–
1861 – Kauno gimnazijos vyresnysis matematikos ir fizikos mokytojas. 

Šaltiniai: 1845 m. A. Smoliako tarnybos byla, LVIA, f. 567, ap. 2, b. 5583; 
LMAVB, mf. 377. 
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Solovjevičius, Aleksandras (Solowjewicz, Aleksander; Соловьевич, Алек-
сандр). Mokytojas. Kilęs iš rusų bajorų. Gimė apie 1792. Mokėsi Slucko moky-
kloje ir Minsko dvasinėje stačiatikių seminarijoje. Atsisakęs dvasininko luomo, 
1817 tarnavo Minsko gubernatoriaus raštinėje. 1818 03 pasiprašė priimti rusų 
kalbos mokytoju. 1818 09 paskirtas Kražių gimnazijos rusų kalbos mokytoju. 
1821 12 šių pareigų atsisakė, nes laimėjo konkursą Jogailos universiteto Krokuvo-
je rusų kalbos profesoriaus vietai ir išvyko vykdyti tų pareigų. Nuo 1826 – Kro-
kuvos mokslo draugijos narys. 1827 paskelbė darbą lenkų kalba apie rusų kalbos 
gramatikas. Pasitaikė spėliojimų, kad galėjo būti Rusijos žvalgybos agentas. 

Šaltiniai: 1818 A. Solovjevičiaus prašymas tarnybos, LVIA, f. 567, ap. 2, 
b. 798; 1819 m. žinios apie Kražių gimnazijos mokytojus, Ibid., b. 830, l. 225–
226; LMAVB, mf. 377. 

Soročka, Ambraziejus (Soroczko, Ambrozy), Simono. Kunigas karmeli-
tas. Gimė apie 1787 Raseinių aps. Mokėsi Kražių mokykloje. Karmelitų regu-
los vienuolio įžadus davė 1803. Baigė karmelitų vienuolyno studijas. Tobulino-
si Vilniaus universitete: klausė retorikos, fizikos ir graikų literatūros paskaitų. 
1807–1814 Kražių mokykloje dėstė retoriką ir prancūzų kalbą. 1812–1814 kartu 
ir Kražių mokyklos vadovas. Vėlesnių žinių apie jį nepavyko aptikti. 

Šaltinis: Žinios apie 1813 m. Kražių mokyklos mokytojus, LVIA, f. 567, ap. 
2, b. 6486, l. 12. 

Stretovičius, Petras (Stretowicz, Piotr). Mokytojas pasaulietis. 1793–
1796 – Kražių mokyklos III klasės mokytojas, dar dėstė ir retoriką. 

Šaltiniai: 1796  m. Kražių mokyklos mokytojų sąrašas, LVIA, f. 378, BS, 
1796, b. 10, d. 2, l. 582; LMAVB, mf. 377. 

Stulginskis, Pranciškus (Stulgiński, Franciszek). Parengiamosios klasės 
mokytojas. Gimė apie 1802 Šiaulių aps. Pažangus Kražių mokyklos mokinys. 
1820 ir 1822, būdamas IV ir VI klasėse, apdovanotas aukso medaliu. 1822 bai-
gęs šešias klases, 1823 – Kražių parengiamosios klasės mokytojas. 

Šaltinis – LMAVB, mf. 377. 

Šmatavičius, Aleksas (Szmatowicz, Aleksy, Alexy; Шматович Алексей). 
Kunigas karmelitas, teologijos daktaras. Gimė 1766 11 09 Šiaulių aps. Baigė Kra-
žių mokyklą ir įstojo į karmelitų vienuolyną (įžadus davė 1782, kunigu įšven-
tintas 1789). Baigęs vienuolyno studijas, tobulinosi Vilniaus vyriausiojoje mo-
kykloje. 1797–1799 Kražiuose dėstė fiziką, 1799–1807 vadovavo šiai mokyklai. 
1807–1813 – Lietuvos karmelitų provincijolas. 

Literatūra ir šaltiniai: Сборник материалов, т. 1, с. 245; 1806 m. žinios 
apie Kražių mokytojus, LVIA, f. 567, ap. 2, b. 140, l. 245. 
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Šolma, Jonas (Szołmo, Jan; Шолмо, Иван), Jono. Piešimo mokytojas, 
tapytojas. Gimė apie 1793 Lygumų parapijoje Šiaulių aps. Mokėsi Padubysio 
bazilijonų mokykloje. 1814 įstojo į Vilniaus universitetą, o 1817 10 perėjo į 
mokytojų seminariją, kur buvo rengiami ir piešimo mokytojai. Dar moky-
damasis 1820 dalyvavo dailės parodoje Vilniuje. 1820 09 paskirtas Kražių 
gimnazijos piešimo mokytoju. Dėl nemandagaus elgesio su kolegomis buvo 
skundžiamas pačių mokytojų ir 1823 09 iškeltas į Mozyriaus mokyklą, 1826 
paskirtas į Rečycos (Baltarusijoje) dominikonų mokyklą. 1832 ją uždarius, 
liko be pareigų. Po kelių prašymų 1837 10 jam pasiūlyta eiti piešimo mokytojo 
pareigas Mozyriaus bajorų mokykloje, paskirtas 1838 04, o 1846 tapo jos etati-
niu piešimo mokytoju. Mirė 1852 08 25 (09 06) Mozyriuje. Piešė architektūros 
paminklus, nutapė buvusio Kražių mokinio, nukentėjusio „Juodųjų brolių“ 
byloje K. Jančiausko portretą ir kt.

Literatūra ir šaltiniai: LDŽ, t. 2, p. 395; J. Šolmos tarnybos bylos, LVIA, 
f. 567, ap. 2, b. 2157, 3843; LMAVB, mf. 377. 

Špirkavičius, Andrius (Szpyrkowicz; Szpyrykowicz, Andrzej). Kunigas, 
buvęs jėzuitas. Gimė 1758 10 18. 1772 įstojo į jėzuitų ordiną. Kunigu įšventintas 
jau po jėzuitų ordino panaikinimo. 1788–1792 – Vilniaus mokyklos III klasės 
mokytojas. 1794–1796 Kražių mokykloje dėstė istoriją ir teisę. 1810–1811 – Lie-
tuvos mokyklų vizitatorius. 

Literatūra ir šaltiniai: Raporty, s. 341, 499, 532; Poplatek J. Komisja, s. 300; 
1796 m. Kražių mokyklos mokytojų sąrašas, LVIA, f. 378, BS, 1796, b. 10, d. 2, 
l. 582; LMAVB, mf. 377. 

Šulcas, Mykolas (Szulc, Michał), Mykolo. Mokytojas. Gimė apie 1801 
Vilniuje, žinomo architekto Vilniaus universiteto prof. Mykolo Šulco (1769–
1812) sūnus. Baigė Vilniaus gimnaziją ir 1819 įstojo į mokytojų seminariją. 
1824 gavo filosofijos kandidato laipsnį, mokytojavo Vilniaus gimnazijoje. 
1825 paskirtas Kražių gimnazijos matematikos mokytoju. Mokyklos vedėjas 
I. Daujotas jo darbu buvo nepatenkintas ir prašė jį iškelti. 1826 09 paskirtas 
mokytoju į Voluinės gub. Klevanų mokyklą, 1827 09 perkeltas eiti tas pačias 
pareigas į Maladečinos mokyklą. Dar 1827 pasiprašė atleisti iš tarnybos, nes 
norįs tarnauti kariuomenėje. Neatleistas, kol neatidirbs 6 m. Prašymas paten-
kintas 1829 07. 

Šaltinis – M. Šulco tarnybos byla, LVIA, f. 567, ap. 2, b. 1943. 

Taujenis, Juozapas (Towień, Józef), Andriaus. Kunigas. Gimė apie 1800 
Telšių aps. Mokėsi Žemaičių Kalvarijos (Plungės r.) dominikonų mokykloje. 
1820 įstojo į Varnių kunigų seminariją, nuo 1822 mokėsi Vilniaus vyriausiojo-
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je kunigų seminarijoje, baigė 1826 teologijos magistro laipsniu. 1826 paskirtas 
Kražių gimnazijos tikybos mokytoju. Susirgo džiova, 1830 02 13 (25) prašė mo-
kamų atostogų gydytis. Mirė 1830 03 03 (15) Kražiuose. 

Literatūra ir šaltinis: Jucevičius L. Mokyti, p. 167–168; J. Taujenio tarny-
bos byla, LVIA, f. 567, ap. 2, b. 2015. 

Ulinskis, Ferdinandas (Uliński, Ferdynand; Улинский, Фердинанд), Kas-
paro. Parengiamosios klasės mokytojas. Gimė apie 1821 Raseinių aps. 1841 bai-
gė Kražių gimnaziją ir pradėjo dirbti Vilniaus baudžiamojo teismo raštinėje. 1842 
pradžioje paskirtas Kražių gimnazijos parengiamosios klasės mokytoju. 1844 vasa-
rą išvyko į Sankt Peterburgą, pedagoginiame institute išlaikė egzaminus ir gavo tei-
sę mokytojauti apskričių mokyklose. Grįžęs negavo prašomos tarnybos Telšių aps. 
mokykloje. 1845 02 paskirtas į Joniškėlio (Pasvalio r.) valdinę parapinę mokyklą. 

Šaltinis – F. Ulinskio tarnybos bylos, LVIA, f. 567, ap. 2, b. 5609, 5652. 

Užumeckas, Pranciškus (Użamecki, Franciszek), Juozapo. Kunigas kar-
melitas. Gimė 1788 05 11 Raseinių aps. Lankė Kražių mokyklą. Vienuolio kar-
melito įžadus davė 1807. Baigė vienuolyno studijas. Tobulinosi Vilniaus univer-
sitete. Kunigu įšventintas 1809. 1811–1814  – Kražių mokyklos parengiamųjų 
klasių mokytojas. 1814–1816 I klasėje mokė gramatikos. Nuo 1816 gyveno įvai-
riuose Lietuvos karmelitų vienuolynuose. 1854 tebegyveno Kolainiuose. 

Šaltiniai: 1814 m. žinios apie Kražių mokytojus, LVIA, f. 567, ap. 2, b. 6486, 
l. 30; LMAVB, mf. 377. 

Valančius, Motiejus, Mykolo. Kražių gimnazijos kapelionas, Žemaičių 
vyskupas. Gimė 1801 02 16 (28) Nasrėnuose (Kretingos r.). 1817–1821 mokėsi 
Žemaičių Kalvarijos mokykloje, 1822–1824 – Varnių kunigų seminarijoje, 1824–
1828 studijavo Vilniaus vyriausiojoje kunigų seminarijoje. 1828 gavo teologijos 
magistro laipsnį, įšventintas kunigu. 1828–1834 – Mozyriaus aps. mokyklos ka-
pelionas ir tikybos dėstytojas. 1834 eiti tas pačias pareigas paskirtas į Kražių gim-
naziją. Jis ne tik dėstė tikybą, mokiniams aukojo šv. Mišias, tačiau kartu buvo ir 
bibliotekininkas, mineralogijos, fizikos kabinetų prižiūrėtojas, net benediktinių 
vienuolyno kapelionas. 1840 išrinktas Vilniaus dvasinės Romos katalikų akade-
mijos adjunktu. Akademiją iškėlus į Sankt Peterburgą, ten išvyko ir M. Valančius. 
Dėl netinkamo jo sveikatai klimato 1845 pradžioje pareigų atsisakė ir grįžo į Že-
maičių vyskupiją. Tais pat metais paskirtas Varnių kunigų seminarijos rektoriumi. 
1849 11 14 popiežiaus bule paskirtas Žemaičių vyskupu. Mirė 1875 05 17 (29) 
Kaune. Jis – vienas iškiliausių Žemaičių vyskupų, kovojęs su caro valdžios rusini-
mo politika ir katalikų Bažnyčios priespauda tiek diplomatinėmis priemonėmis, 
tiek nelegaliai. Veikdamas valstiečius ir smulkiuosius bajorus, įžvalgiai numatė, 

61 il. Motiejaus Valančiaus 
portretas, 1873, Žemaičių 
Kalvarijos bažnyčia
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kad jie sužadins tautinį lietuvių atgimimą. M. Valančius nuopelnus sunku perver-
tinti, pagaliau jis lieka garbingu istoriku ir rašytoju. 

Literatūra – Merkys V., Motiejus Valančius. Tarp katalikiškojo universaliz-
mo ir tautiškumo, Vilnius, 1999.

Valevičius, Dionizas (Walewicz, Dionizy). Kunigas karmelitas, teologijos 
daktaras. Gimė apie 1748. Vienuolio įžadus davė 1766. 1797 Kražių mokykloje 
dėstė retoriką, 1807 – Kražių karmelitų vienuolyno viršininkas (preoras). 

Šaltinis – LMAVB, mf. 377.

Vansovičius, Motiejus (Wąsowicz, Maciej). Mokytojas. 1784–1788 studi-
javo Vilniaus vyriausiojoje mokykloje. 1788–1796 Kražių mokyklos V klasėje 
dėstė fiziką. Jo darbą Kražiuose vizitatoriai vertino teigiamai. 1801–1817 moky-
tojavo Vilniuje. Senatvėje gyveno kaime netoli Kražių. 1834–1840 Kražių tiky-
bos mokytoju dirbusiam M. Valančiui pateikė žinių apie paskutinių Edukacijos 
komisijos metų Kražių mokyklos mokytojus. 

Literatūra ir šaltinis: Poplatek J. Komisja, s. 136; Valančius M. Raštai, t, 2, 
p. 248; LMAVB, mf. 377. 

Varpucianskis, Domininkas (Warpuciański, Dominik). Kunigas. 1783 
pavasarį – Kražių mokyklos III klasės, 1783–1784 – VI klasės mokytojas. Vėliau 
iš Kražių išsikėlė, daugiau žinių apie jį nepavyko aptikti. 

Šaltinis – LMAVB, mf. 377. 

Vasilevskis, Leonas (Wasilewski, Leon). Kunigas. 1783 07 Kražių moky-
kloje mokė III klasę. Buvo atsikėlęs iš Vidžių ir turėjo 13 m. mokytojo darbo 
stažą. Nuo 1784 Kražiuose nebedirbo. Daugiau žinių apie jį nepasitaikė aptikti. 

Literatūra ir šaltinis: Raporty, s. 112; LMAVB, mf. 377. 

Vasiljevas, Sergejus (Васильев, Сергей). Rusų literatūros mokytojas. 
Rusų karininko kapitono sūnus. Gimė apie 1809 Sankt Peterburgo gub. Studi-
javo šio miesto universitete. 1832 paskirtas Daugpilio gimnazijos rusų kalbos 
mokytoju, 1832 09 perkeltas dėstyti rusų literatūros į Kražių gimnaziją, kur taip 
pat pavadavo piešimo bei dailyraščio mokytoją. Nuo 1835 05 piešimo ir daily-
raščio nebemokė. 1836 gavęs valdžios leidimą, Kražiuose pasistatė namą. Nuo 
1840 ėjo ir gimnazijos inspektoriaus pareigas. 1844 pavasarį paskirtas etatiniu 
inspektoriumi. Kartu su gimnazija persikėlė į Kauną. 1853 paskirtas Kauno gu-
bernijos mokyklų direktoriumi. 1861 iš išleistas į pensiją. 

Šaltiniai: S. Vasiljevo tarnybos bylos, LVIA, f. 567, ap. 2, b. 2937, 3913, 6286. 
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Velička, Mikalojus (Wieliczko, Michał). Kunigas, buvęs jėzuitas. Gimė 
Žemaitijoje apie 1724. 1746 įstojo į jėzuitų ordiną. Vienuolyne 4 m. studijavo te-
ologiją. Manoma, kad studijavo Vilniaus akademijoje, nes turėjo filosofijos ma-
gistro laipsnį. Mokėjo lietuvių ir prancūzų kalbas. 1773 buvo Kėdainių misijoje. 
1781 jau dėstė Kražių mokykloje. 1782 paskirtas Žemaičių švietimo apygardos 
rektoriumi. 1782 rudenį pageidaujant Edukacinei komisijai, triklasę Kražių 
mokyklą pertvarkė į šešiaklasę. Iki 1792 vadovavo Kražių mokyklai. Mirė 1792 
Kaune. 

Literatūra – Poplatek J. Komisja, s. 300. 

Visockis, Pranciškus (Vysocki, Franciszek). Parengiamosios klasės mo-
kytojas. Gimė apie 1810 Raseinių aps. 1824–1827 mokėsi Kražių gimnazijoje, 
buvo vienas iš pažangiausių mokinių. Baigęs gimnaziją, kelerius metus buvo jos 
parengiamosios klasės mokytojas. 

Šaltinis – LMAVB, mf. 377. 

Voinilovičius, Vincentas (Wojnilowicz, Wincenty). Mokytojas. Gimė apie 
1815 Baltarusijoje. Baigė Pinsko gimnaziją. 1834 įstojo į Vitebsko mokytojų se-
minariją, rengusią parapinių mokyklų mokytojus. Kitais metais išlaikė penkių 
klasių apskrities mokyklos baigiamuosius egzaminus ir buvo paskirtas Daug-
pilio gimnazijos aritmetikos mokytoju, 1836 – į Svisločių. Nuo 1837 02 – Kra-
žių gimnazijos, nuo 1844 – Raseinių bajorų mokyklos matematikos mokytojas. 
Mirė 1851 04 24 (05 06) Raseiniuose. 

Šaltinis – V. Voinilavičiaus tarnybos byla, LVIA, f. 567, ap. 2, b. 3907. 

Zablockis, Karolis (Zablocki, Karol). Mokytojas. Gimė apie 1800 Balta-
rusijoje. Mokėsi Svisločiaus mokykloje. 1822 įstojo į Vilniaus universitetą, gavo 
filosofijos kandidato laipsnį. Dirbo Vilniaus karinio gubernatoriaus raštinė-
je, nuo 1828 – policijos prižiūrėtojas universitete. Kaip buvęs Ivano Loboikos 
mokinys, 1831 paskirtas rusų kalbos mokytoju į Balstogę. 1832 07 Baltarusijos 
švietimo apygarda jo nepatvirtino vyresniuoju rusų kalbos mokytoju, nes ne-
studijavęs jokiame grynai rusiškame universitete. 1834 04 paskirtas rusų kalbos 
mokytoju į Kražius. Nuo 1835 Kražių gimnazijoje dėstė aritmetiką, lotynų kalbą 
ir geografiją. 1836 03 perkeltas lotynų kalbos mokytoju į Gardino gimnaziją. 
Tais pat metais dėstyti lotynų kalbą paskirtas į Lydos aps. mokyklą. 

Šaltinis – K. Zablockio tarnybos bylos, LVIA, f. 567, ap. 2, b. 1687, 2962. 

Zaleskis, Juozapas (Zalęski, Józef). Kunigas, buvęs jėzuitas. Gimė 1727 
06 20. 1750 09 įstojo į jėzuitų ordiną. 1753–1756 filosofijos studijas lankė Nes-
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vyžiuje, 1757–1761 teologiją studijavo Slucke. Vėliau dėstė retoriką Nesvyžiuje 
ir Slucke. Nuo 1771 kurį laiką vadovavo Minsko mokyklai. 1787/1788 – Kražių 
mokyklos kapelionas. Mirė apie 1794. 

Literatūra – Poplatek J. Komisja, s. 302. 

Zaremba, Ignotas (Zaręba, Ignacy). Kunigas, mokytojas. Baigė Vilniaus 
kunigų seminariją. 1782/1783 nurodytas kaip I klasės mokytojas Kretingoje. 
1784–1788 – Kražių mokyklos fizikos mokytojas. 1788 leista tobulintis Vilniaus 
vyriausiojoje mokykloje, klausė eksperimentinės fizikos paskaitų. 1789 paskir-
tas fizikos mokytoju į Brestą. Ten tebedirbo ir 1794. 

Literatūra: Raporty, s. 113, 167 i n.; Szybiak I. Nauczyciele, s. 135. 

Zdramovičius, Vincentas (Zdramowicz, Wincenty). Kunigas. 1783–
1785 – Kražių mokyklos I klasės mokytojas. Daugiau žinių neapvyko aptikti. 

Literatūra – Szybiak I. Nauczyciele, s. 135. 

Žečkovskis, Rapolas (Rzeczkowski, Rafał), Petro. Piešimo mokytojas. 
Gimė apie 1780 Užnerio (vėliau pavadinta Švenčionių) aps. Mokėsi Vilniaus 
gimnazijoje. 1801–1806 Vilniaus universitete studijavo tapybą, buvo J. Ruste-
mo mokinys. Išlaikęs reikiamus piešimo mokytojo egzaminus, 1817 10 paskir-
tas Kražių gimnazijos piešimo mokytojo pavaduotoju. 1820 ataskaitoje rašoma, 
kad 45 mokinių, lankančių piešimo pamokas, pažangos nepastebėta. Gal todėl 
dar 1820 eiti tas pačias pareigas iškeltas į Kėdainių mokyklą, kur dirbo iki jos 
uždarymo 1824. Mirė apie 1833. 

Literatūra ir šaltiniai: LDŽ, t. 2, p. 452; 1819 ir 1820 m. žinios apie Kra-
žių gimnazijos mokytojus, LVIA, f. 567, ap. 2, b. 830, l. 227–228, b. 992, l. 17; 
LMAVB, mf. 377. 

Žoržas, Petras (George, Piotr; Жорж, Петр). Prancūzas, mokytojas. Gimė 
apie 1793 Prancūzijoje. Mokėsi Paryžiaus karo mokykloje ir dalyvavo 1812 kare. 
Liko Vilniuje. Vilniaus universitete išlaikė egzaminus ir gavo prancūzų kalbos 
mokytojo pažymėjimą. Iš pradžių mokė privačiai. Nuo 1825 09 – prancūzų kal-
bos mokytojas Apskrities mokykloje prie Kražių gimnazijos. 1834 perkeltas į 
Drohičino aps. mokyklą. 1837 pabaigoje paskirtas Slanimo bajorų mokyklos 
mokytoju. 

Šaltiniai: P. Žoržo 1837–1841 m. tarnybos byla, LVIA, f. 567, ap. 2, b. 4058; 
LMAVB, mf. 377. 
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2 priedas

1773–1844 metų žymesni Kražių mokyklos 
(gimnazijos) mokiniai 

Kražių gimnaziją baigdavo tik dalis jos mokinių. Išeiti visą kursą pirmiausia 
stengdavosi tie, kurie siekdavo studijuoti aukštosiose mokyklose. Gauti brandos 
atestatą buvo ir kitų motyvų. Nemažai jaunuolių, baigusių 4 ar 5 klases, stodavo 
į kunigų seminarijas, tapdavo dvasininkais. 

Galvoje turint visuomeninę tėvų padėtį ir kitas priežastis, absolventų ke-
liai skirtingi. Nors Kražių mokykloje (gimnazijoje), kaip ir visose to meto vi-
durinėse mokyklose, domėtis gimtąja kalba, Lietuvos istorija sąlygos nebuvo 
palankios, pasitaikė moksleivių, kurie gerbė lietuvių kalbą ir darbavosi lietuvių 
kultūros, literatūros baruose, toliau klojo pamatus tautiniam atgimimui. Kiti lai-
kėsi unijinės ideologijos: lietuvių kalba turėtų išnykti – privalo likti viena lenkų 
kalba ir kultūra. Treti nors rašė lenkiškai, bet pritarė ir lietuvių teisei turėti savo 
kalbą, kultūrą, literatūrą.

1774–1794 m. Kražių mokyklos mokinių sąrašų nepavyko aptikti. Neaišku 
ar pavyktų rasti ir vėlesnių metų visų moksleivių sąrašus, nes Kražių gimnazijos 
archyvo neišliko. 

Kražių mokinių sąrašą bandė sudaryti ir M. Brenšteinas. Jis suregistra-
vo daugiau negu 2400, tačiau tas abėcėlės tvarka sudarytas sąrašas dėl šaltinių 
trūkumo nėra išsamus. M. Brenšteinas buvo parengęs ir žymesniųjų biogramas 
arba išsamesnes biografijas (Brensztejn M. Uczniowie, BN AB, sign. III. 10677).

Dėl vieno ar kito buvusio mokinio priskyrimo prie žymių asmenų gali kilti 
ir abejonių. Pirmiausia stengtasi įtraukti literatus, menininkus, kultūros dar-
buotojus, kovotojus už laisvę ir kitus. Dalis buvusių mokinių į tą skaičių galėjo 
nepatekti vien dėl nežinojimo. Atskirai išskirti rašę lietuviškai ar lituanistikai 
nusipelnę kitaip. 

Papildomos santrumpos: 
Aleksandrynas – Biržiška V. Aleksandrynas, t. 2–3, Čikaga, 1963–1965. 
Bielecki R. Słownik – Bielecki R. Słownik biograficzny oficerów powstania 

listopadowego, t. I–III, Warszawa, 1994–1998. 
Brigys J. 1863 m. sukilimas – Brigys J. 1863 m. sukilimas Raseinių apskrity-

je. Biografijų žodynas, Vilnius, 2013. 
LE – Lietuviškoji enciklopedija, t. 1–10, Kaunas, 1933–1944. 
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Pamiętniki – Pamiętniki Jakoba Gieysztora z lat 1857–1865. Poprzedzone 
wspomnieniami osobistemi prof. Tadeusza Korzona, t. 1, Wilno, 1913. 

Tyla A. Lietuviai – Tyla A. Lietuviai ir Lietuvos jaunimas Tartu universitete 
1802–1918 metais, Vilnius, 2013. 

TLE – Tarybų Lietuvos enciklopedija, t. 1–4, Vilnius, 1985–1988.

Lietuvių literatūrai ar lituanistikai nusipelnę asmenys 

Aramavičius, Viktoras Julijonas (Aramowicz, Wiktor Juljan), Adomo. 
Tarnautojas, knygų cenzorius. Gimė lietuviškai kalbančio evangelikų reformatų 
kunigo šeimoje 1816 10 26 (11 07) Salamiestyje (Kupiškio r.). Nuo 1829 2 m. 
mokėsi Kražių, vėliau Vilniaus, o gal ir Slucko gimnazijose. 1838–1842 Dorpato 
universitete studijavo diplomatiką. Nuo 1843 dirbo Vilniaus evangelikų refor-
matų kolegijoje, 1857–1865 – lietuviškų knygų cenzoriumi. Už leidimą 1860 ir 
1865 spausdinti maldaknygę su dar 1853 cenzoriaus Antano Petkevičiaus iš-
braukytomis vietomis iš pareigų atleistas. Vėliau vėl dirbo evangelikų reformatų 
kolegijoje. Mirė apie 1891. Jo 1863 iš lenkų kalbos išverstos A. J. Glinskio pasa-
kos „Pasaku sakitojas del lietuwninku“ liko neišleistos. 

Literatūra ir šaltinis: Aleksandrynas, t. 3, p. 254–255; Mulevičius L., Bau-
džiavos panaikinimo įstatymų išleidimas lietuvių kalba, Iš lietuvių kultūros isto-
rijos, t. 7: Spauda ir spaustuvės, Vilnius, 1972, p. 109–110; 1829 06 Kražių moky-
klos mokinių sąrašas, LVIA, f. 567, ap. 2, b. 2313, l. 23. 

Chmielevskis; Chmieliauskas, Kasparas (Chmielewski, Kaspar; Хме-
левский, Каспар), Aloyzo. Kunigas, Lietuvių kalbos žodyno rengėjas. Kilęs 
iš bajorų, gimė 1824 01 06 (18) Kražių parapijoje. Mokėsi Kražių gimnazijoje, 
1839 12 buvo III klasėje. Baigęs 6 gimnazijos klases, 1843 įstojo į Varnių kunigų 
seminariją, baigė 1846. Buvo keisto būdo. Kilnotas iš parapijos į parapiją. Dirbo 
vikaru Kvėdarnoje, Šilalėje, Tryškiuose, Salantuose, Mosėdyje (Skuodo r.), Ne-
makščiuose, Panemunyje (Rokiškio r.), Švėkšnoje (Šilutės r.), Ariogaloje (Rasei-
nių r.). Atgailauti du kartus uždarytas į Varnių rokitų vienuolyną. Bendravo su 
rusais kariškiais, tačiau kėslų neturėjo. Santykiuose su vyskupu mėgino remtis 
valdžia. Kai 1865, būdamas Ariogalos vikaras, gavo vyskupo įsakymą vėl vykti 
atgailauti į Varnių rokitų vienuolyną, prašė valdžią užtarti. Jai įsikišus, paskirtas 
Žagarės altaristu, iš kur prašė valdžią padėti jam persikelti į Mogiliavo vysku-
piją. 1868 paskirtas vikaru į Lepelį. Netrukus prašė vėl jį grąžinti į Žemaitiją, 
nes, gyvendamas tarp baltarusių ir negirdėdamas gyvos lietuvių kalbos, negalįs 
baigti sudaromo „Lietuvių kalbos žodyno“. Valdžia neturėjo intereso tokį prašy-
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mą tenkinti. Motyvuodamas pairusia sveikata, 1869 prašė leisti apsigyventi kaip 
emeritui Kraslavos (Latvijoje) parapijoje, kadangi apylinkėse gyveno lietuvių, 
tačiau ten nepavyko persikelti. Dar buvo vikaru Jamburge (Kingisepas Sankt 
Peterburgo srityje Rusijoje), administratoriumi Jasmuižėje (Latgaloje), kur mirė 
1889 03 17 (29). Žodyną buvo sudaręs, tačiau jo neišliko. 

Literatūra, šaltinis: LE, t. 5; Kun. K. Chmielevskio byla, LVIA, f. 378, BS, 
1865, b. 1476. 

Fedaravičius, Juozapas (Fiedorowicz, Józef). Kunigas. Gimė 1777 02 13 
Šakynos parapijoje. Mokėsi Kražiuose. 1808 įstojo į misionierių vienuolyną Vil-
niuje, iš kur vėliau išsiųstas į Alūkstą (dabar Latvija), čia buvo visą amžių. 1811 
įšventintas kunigu. Vietinėje mokykloje dėstė gamtos mokslus. Alūkstoje buvo 
įsteigęs botanikos sodą ir meteorologijos stotį. 1828–1849 – Alūkstos vikaras, 
vėliau ten gyveno altarijoje. Gamtos mokslų tema paliko originalių bei verstų 
iš vokiečių kalbos rankraščių. Tyrinėtojams buvo žinomi du jo 1820 ir 1850 pa-
rengti Alūkstos apylinkių augalų katalogai. Vėlesniame 962 augalų rūšys surašy-
tos lotynų, lenkų ir lietuvių kalbomis. Mirė 1860 04 04 (16) Alūkstoje. 

Literatūra – Aleksandrynas, t. 2, p. 343. 

Fromas-Gužutis, Aleksandras (From; From-Abieski, Aleksander), My-
kolo. Vienas pirmųjų lietuvių dramaturgų, prozininkas. Tėvas – įvairių įstaigų 
tarnautojas. Aleksandras gimė 1822 11 30 (12 12) Raseiniuose. Nurodoma, 
kad mokėsi Kražių gimnazijoje, tačiau tarp aptiktų mokinių sąrašų jo pavar-
dės nerasta, tad galėjo mokytis ne ilgiau negu 2–3 m. Vėliau dirbo Raseinių 
ir Kauno įstaigų tarnautoju. Apie 1853 pirko 60 dešimtinių viensėdį Gongai-
liškiuose (vėliau prijungtas prie Aušgirio k. (Jurbarko r.)) ir ten gyveno. Lite-
ratūriniam darbui apie 1882–1883 paskatino M. Davainis-Silvestraitis. Nuo 
1884 bendradarbiavo Aušroje, Lietuvių balse, Vienybėje lietuvninkų, Varpe, 
Ūkininke. Pasirašinėjo slapyvardžiu Gužutis. Susipažino su lietuviškų leidi-
nių spaustuvininkais Mažojoje Lietuvoje. Parašė apysakas: „Vargdieniai“, „Pa-
tėviai“, „Mūsų praeities ir dabarties paslaptys“; dramas: „Ponas ir mužikai“, 
„Baisioji gadynė“, „Gedimino sapnas“, „Kauno pilies išgriovimas“ ir kitas. 
Mirė 1900 08 08 (20). Palaidotas Girkalnio parapijos (Raseinių r.) kapinėse. 
1955 išleisti jo raštai „Baisioji gadynė“.

Literatūra – Martišiūtė-Linartienė A. Žemaičių bajoro teatro dramaturgi-
ja. Aleksandro Fromo-Gužučio kūryba, Vilnius, 2007. 

62 il. Aleksandras Fromas-
Gužutis. In: Lietuvos TSR 
bibliografija. Knygos lietuvių 
kalba, t. 2, kn. 2, Vilnius, 1988 

62 a il. Aleksandro Fromo-
Gužučio kapas Girkalnio 
kapinėse (Raseinių r.), 1973.  
K. Misiaus nuotr.
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Jucevičius, Liudvikas Adomas 
(Jucewicz, Ludwik Adam), Domi-
ninko. Tautosakininkas, etnografas, 
literatūros istorikas. Gimė 1813 12 
03 (15) Pakėvyje, Šiaulių aps. Nors 
enciklopedijose ir kitur nurodoma, 
kad Kražių gimnaziją baigė 1829, ta-
čiau autentiškas pranešimas patvir-
tina, kad ją baigė 1832. Rodos, buvo 
įstojęs į Vilniaus chirurgijos akade-
miją, tačiau vėliau išvyko ir gyveno 
pas gimines Žemaitijoje. 1834 įstojo 
į Vilniaus kunigų seminariją, o kitais 
metais priimtas į dvasinę akademiją, 
kunigu įšventintas 1838 ir paskirtas 
vikaru į Švenčionis, 1840  – į Svėda-
sus (Anykščių r.). Čia pamilo muzikę 
Malviną Žurauskaitę. Nenorėdamas 
palikti nėščios mylimosios ir neturė-
damas kitos išeities, 1843 formaliai 

63, 63 a, 63 b il. Antraštiniai 
Liudviko Adomo Jucevičiaus 
leidinių puslapiai.  
In: Jucevičius L. A. Raštai, 
Vilnius, 1959 (įklijos)  

63 63 a

63 b



240

priėmė stačiatikybę ir susituokė su Malvina. Netrukus paskirtas Lepelio bajorų 
mokyklos mokytoju, kur mirė 1846 03 12 (24). Rašė daugiausia lenkų kalba. 
Rinko ir periodinėje spaudoje skelbė tautosaką, rašė apie lietuvių etnografiją, 
mitologiją. Paskelbė lenkų poezijos vertimų į lietuvių kalbą, pats kūrė eilėraš-
čius. Jo svarbiausi darbai išleisti lietuviškai: „Raštai“, Vilnius, 1959; „Mokyti že-
maičiai“, Vilnius, 1975. 

Literatūra ir šaltinis: Aleksandrynas, t. 3, p. 224–231; 1832 m. baigusių 
Kražių gimnaziją mokinių sąrašas, LVIA, f. 567, ap. 2, b. 2323, l. 61. 

Juška, Antanas (Juszkiewicz, 
Antoni), Bazilijaus. Kunigas, tau-
tosakininkas, etnografas, lietuviškų 
žodžių rinkėjas. Gimė 1819 06 04 
(16) Daujotuose, Kauno aps. 1836 
įstojo į Kražių gimnazijos III klasę. 
Baigęs 5 klases, 1839 įstojo į Vil-
niaus kunigų seminariją. Kunigu 
įšventintas 1843 ir paskirtas vikaru 
į Antazavę (Zarasų r.), 1845 – į Obe-
lius (Rokiškio r.), 1846 – į Zarasus. 
1849 paskirtas Ukmergės aps. bajo-
rų mokyklos kapelionu, 1855 – Pu-
šaloto (Pasvalio r.) klebonu, 1862 – 
Lyduvėnų (Raseinių  r.) klebonu. 
(Tarnybos vietos patikslintos pagal 
A. Mockaus tyrimus). Po pusmečio 
perkeltas vikaru į Vilkiją. Įtartas rėmęs 1863 sukilimą, todėl suimtas ir 9 mėn. 
kalintas, priskirtas IV politinių nusikaltėlių kategorijai ir paleistas, grįžo į Vilkiją 
(Kauno r.). 1865–1867 – Veliuonos (Jurbarko r.) vikaras, 1871–1879 – Alsėdžių 
(Plungės r.) altaristas. Pablogėjus sveikatai, 1879 atsisakęs pareigų, išvyko pas bro-
lį į Kazanę, kur mirė 1880 10 20 (11 01). 1990 su broliu perlaidoti Veliuonoje. 

Apie 1850 pradėjo užrašinėti šnekamosios lietuvių kalbos žodžius, apie 
1860 ėmė rinkti lietuvių liaudies dainas. Užrašė apie 70 tūkst. lietuviškų žodžių, 
apie 7 tūkst. lietuvių liaudies dainų ir apie 2 tūkst. jų melodijų. 1863 išleido 
elementorių „Abecela arba Lamentorius dėl mažu vajkelu“. Sunkiais lietuvių 
spaudos draudimo metais, tarpininkaujant Rusijos mokslų akademijai, 1880 04 
pavyko gauti caro sutikimą mokslines lietuviškas knygas spausdinti lotyniško-
mis raidėmis, ir legaliai buvo išleisti šie A. Juškos darbai: „Lietuviškos dainos“, 
d. 1–3 (1880–1882), „Svotbinė rėda veliuoniečių lietuvių“ (1880), „Lietuviškos 

64 il. Antanas Juška, paleistas 
iš kalėjimo, 1864. In: Mockus 
A. Broliai Juškos. Lietuvių 
liaudies dainų rinkėjai ir 
leidėjai, Vilnius, 2003 

64 a il. Antraštinis Antano 
Juškos surinktų dainų 
1880 m. leidinio puslapis. In: 
Lietuvos nacionalinė Martyno 
Mažvydo biblioteka 

64 a
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svotbinės dainos“ (1883). „Melodijų rinkinio“ (Melodje ludowe litewskie) 1 dalį 
1900 išleido Krokuvos universitetas. Be to, iki spaudos draudimo panaikini-
mo išspausdinta dalis A. Juškos parengto Lietuvių-rusų-lenkų kalbų žodyno 
(A–D raidės). Visas žodynas liko neišleistas. Jo žodžiai pateko į Didįjį lietuvių 
kalbos žodyną. Pokario metais išleistas antras pilnas A. Juškos surinktų dainų 
leidimas („Lietuviškos dainos“, t. 1–3, 1954) ir („Lietuviškos svotbinės dai-
nos“, d. 1–2, 1955).

Literatūra – Mockus A. Broliai Juškos. Lietuvių liaudies dainų rinkėjai ir 
leidėjai, Vilnius, 2003. 

Juška, Jonas (Juszkiewicz, Jan), Bazilijaus. Kalbininkas, tautosakininkas. 
Antano brolis. Gimė 1815 05 27 (06 08) Dilbėje, Žarėnų parapijoje (Šiaulių r.). 
Mokėsi Dotnuvos mokykloje, o 1840 baigęs Kražių gimnaziją, išsiųstas į stu-
dijuoti Charkovo universitetą. 1862 susituokė su Felicija Liutkevičiūte. Baigęs 
universitetą, nuo 1844  – gimnazijų ir kadetų korpuso mokytojas Mogiliave, 
Naugarde, Sankt Peterburge, Žemutiniame Naugarde, Jekaterinburge, o nuo 
1875 – Kazanėje, kur mirė 1886 04 29 (05 11). 1990 perlaidotas Veliuonoje. Iš-
leido lietuvių kalbos tarmių aprašą ir siūlymus dėl rašybos „Kalbos lietuviško 
liežuvio ir lietuviškas statrašymas“ (1861), lygino sanskrito ir lietuvių kalbos žo-
džius, rašė lietuvių kalbos gramatiką ir žodyną, rūpinosi brolio Antano surinktų 
dainų leidimu, redagavo jo žodyną.

Literatūra – Mockus A. Broliai Juškos. Lietuvių liaudies dainų rinkėjai ir 
leidėjai, Vilnius, 2003. 

Kasakauskas; Kasakauskis, Kalikstas (Kos-
sakowski, Kalikst), Bonifaco. Literatas, kalbininkas. 
Gimė apie 1792 Didkiemyje (Šilalės r.). 1810–1814 
mokėsi Kražių gimnazijoje. 1811 ir 1813 apdovano-
tas kaip pažangus mokinys (1811 buvo II kl.). 1814 
įstojo į Varnių kunigų seminariją, kunigu įšventintas 
1818. 1818–1825 – vikaras Salantuose (Ketingos r.). 
1826–1831 studijavo Vilniaus universitete, gavo teo-
logijos magistro laipsnį. Grįžęs į vyskupiją, paskirtas 
Kaltinėnų klebonu. 1833–1838 – vyskupijos kapitu-
los narys. Nuo 1837 – ilgametis Akmenės klebonas, 
kur mirė 1866 05 25 (06 06). Palaidotas Akmenės 

parapijos kapinėse. 1832 išleido lietuvių kalbos gramatiką „Kalbrieda liežuvio 
žiamaytiško“. Dar parašė: „Gyrtybe yr blajviste“, Vilnius, 1859; „Pasaka apej 
pašnekiesni tarp velnia yr šimkorju“, Vilnius, 1861 (2 leid.  – 1862); parengė: 

65 il. Jonas Juška. In: Mockus A. 
Broliai Juškos. Lietuvių liaudies 
dainų rinkėjai ir leidėjai, 
Vilnius, 2003

66 a il. Kaliksto Kasakausko 
kapas Akmenės kapinėse, 
2014. Povilo Šverebo nuotr. 
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„Išguldims apej sakramenta pakutos…“, Vilnius, 1862; „Išguldims pavinaščju 
krykščjonu-katalyku…“, Vilnius, 1864.

Literatūra – Aleksandrynas, t. 3, p. 34–36. 

Kašarauskas, Ambraziejus Pranciškus (Kossarzewski, Ambroży Fran-
ciszek), Mikalojaus. Gamtininkas, kraštotyrininkas. Gimė 1821 Pavandenės 
(Telšių r.) parapijoje. Mokėsi Kražių gimnazijoje, 1840–1844 – Varnių kunigų 
seminarijoje. Paskirtas vikaru į Baisogalą (Radviliškio r.), 1849 – Pajūrio (Taura-
gės filijos) kuratas, 1850–1851 – Telšių bajorų mokyklos kapelionas. Pasiprieši-
nęs mokinių dalyvavimui stačiatikių pamaldose, iš pareigų pašalintas. Paskirtas 
Varnių rokitų vienuolyno vyresniuoju. 1853 dalyvavo geologinėje ekspedicijoje 
Papilėje (Akmenės r.). Bendradarbiavo laikraštyje Przegląd Katolicki. Kadangi 
1863 sukilėliai vienuolyne paliko kun. Antaną Gargasą, A. P. Kašarauskas 1864 
05 06 (18) buvo suimtas. 1865 karo lauko teismo pasmerktas ištremti į Tomsko 
(Rusijoje) guberniją. Gyveno Altajuje, vėliau Tomske, kur mirė 1880 12 14 (26). 
Leidinyje Pisma zbiorowe Wileńskie za rok 1859 paskelbė straipsnį Oznacze-
niu języka litewskiego we względzie naukowym („Apie lietuvių kalbos reikšmę 
mokslo požiūriu“). Jo į rusų kalbą išvesti 2 straipsniai paskelbti ir Kauno gub. 
atmintinėse 1862–1864 metams (Памятная книжка Ковенской губернии на 
1862–1864 г.). Tarp daugybės jo rankraščių yra į lietuvių kalbą išverstas botani-
kos vadovėlis, surinktos tautosakos, lietuviškų žodžių ir kt. 

Literatūra – Aleksandrynas, t. 3, p. 306. 

Lechavičius; Lekavičius, Jonas (Lachowicz; Liachowicz, Jan), Adomo. Ku-
nigas, Jurgio brolis, lietuviškų raštų rengėjas. Gimė 1819 02 09 (21) Vankiuose, 
Laukuvos parapijoje (Šilalės r.). 1835–1837 mokėsi Varnių parapinėje mokykloje,  
1837–1841 – Kražių gimnazijoje. 1841 įstojo į Varnių kunigų seminariją, kunigu 
įšventintas 1844. Dėl nežinomų priežasčių beveik kasmet kilnotas iš parapijos į 
parapiją. Buvo vikaru Raudėnuose (Šiaulių r.), Pakruojyje (1847–1848 ir 1851–
1852), Kriukuose (Joniškio r.), Alsėdžiuose, Kruopiuose (Akmenės r.), Tryškiuo-
se (Telšių r.), Kuršėnuose, Josvainiuose (Kėdainių r.), Klovainiuose (Pakruojo r.), 
Salake (Zarasų r.). 1859 paskirtas Laukesos (Žiemgalos dekanatas) vikaru. Išleido 
elementorių „Naujas mokslas skajtima raszta žemajtiszka...“ (1848), maldaknygę 
„Senas Auksa Altorius...“ (1850). Mirė 1861 12 08 (20) Laukesoje. 

Literatūra – Aleksandrynas, t. 3, p. 272–273.

Lechavičius; Lekavičius, Jurgis (Lachowicz; Liachowicz, Jerzy; Ляхович, 
Юрий), Adomo. Religinės literatūros rengėjas. Kilęs iš smulkiųjų bajorų, gimė 
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1820 04 18 (30) Kuodaičiuose, Laukuvos parapijoje. 1839 12 mokėsi Kražių 
gimnazijos I klasėje. Vėliau dirbo tarnautoju Kauno gub. valdyboje. 1847 išleido 
katekizmą „Nawies Kryksczonyszkas Katalykiszkas Katechizmas...“ 1853 jam 
atimta bajorystė, tačiau už ką – nepavyko sužinoti. Buvo ištremtas, 1862 gyveno 
Tomske. Tikėtina, kad ten ir mirė. 

Literatūra, šaltinis: Aleksandrynas, t. 3, p. 301; J. Lechavičiaus bajorystės 
byla, LVIA, f. 391, ap. 4, b. 1599, l. 91. 

Miknevičius, Bonaventūras (Michniewicz, Bonawentura). Kunigas, poe-
tas, religinės literatūros rengėjas. Gimė apie 1768 Čekiškės (Kauno r.) parapijoje. 
1789–1791 mokėsi Kražių mokykloje. 1791 įstojo į Varnių kunigų seminariją, 
kunigu įšventintas 1795 ir paskirtas vikaru į Tirkšlius, 1798–1805 – Šiaudinės 
(Akmenės r.) kuratas (filialistas). Nuo 1805 – ilgametis Čekiškės klebonas. 1837 
paskirtas Šilalės altaristu, 1848 perkeltas globoti į Ariogalą (Raeinių r.), kur 
mirė 1849 04 26 (05 08). Išlikęs jo rankraštis „Giesmė historična apie Čekiškės 
bažnyčią“ (1836). 1843 m. parašė „Žemaitišką katekizmą“, tačiau šis rankraštis 
neišliko. 

Literatūra, šaltinis: Aleksandrynas, t. 2, p. 302; Directorium 1818–1850; 
1819 m. tarnybos lapas, LVIA, f. 696, ap. 2, b. 699. 

Nezabitauskas-Zabitis, Kiprijonas Juozapas (Niezabi-
towski, Cyprjan Józef), Stanislovo. poetas vertėjas. Gimė 1779 
09 12 Baidotuose, Salantų parapijoje. 1786–1792 mokėsi Kra-
žių mokykloje, 1792–1795 – Lietuvos vyriausiojoje mokykloje, 
1795–1802 – Vilniaus, 1802–1803 – Varnių kunigų seminari-
joje. Paskirtas Varnių,  1804 – Jurbarko parapijos administra-
toriumi. 1806–1815 – Varnių, nuo 1815 – Veliuonos klebonas. 
Už 1831 sukilimo rėmimą perduotas karo lauko teismui, todėl 
1832 pasitraukė į Mažąją Lietuvą, vėliau nuvyko į Prancūzi-
ją. 1834 karo teismas Šiauliuose už akių jį nuteisė mirti. Mirė 
1837 07 10 Nansì (Prancūzija). 1823 išleista jo versta knygelė 
apie bites „Surinkimas dasekimu par mokitus žmones, senowes 
amžiose tikraj daritu apej bites…“ Liko rankraštis „Eiliavimas 
liežuvyje lietuviškai žemaitiškame“ (išspausdintas A. Janulaičio 
1931) ir kt..

Literatūra – Aleksandrynas, t. 2, p. 365–372. 
67 il. Kiprijonas Juozapas 
Nezabitauskas-Zabitis. 
Dail. – Vytautas Ciplijauskas 
(Vilniaus universitete) 
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Plateris; Plioteris; Pliateris, Jurgis (Plater, Jerzy), Jurgio. Istorikas, bibli-
ografas, kalbininkas, knygotyrininkas, kolekcininkas. Gimė 1810 07 15 Klai-
pėdoje. Kilęs iš grafų Platerių giminės. Apie 1820–1825 mokėsi Kražių, vėliau 
Vilniaus gimnazijoje. Veikiamas bene S. Stanevičiaus, susidomėjo lietuvių kalba 
ir bendravo su žymiausiais lietuvių raštijos veikėjais. Studijavo Vilniaus uni-
versitete, baigęs 1828 m. grįžo į savo Gedminaičių dvarą (Švėkšnos parapija). 
1830–1831 kartu su S. Stanevičiumi Karaliaučiaus bibliotekose tyrinėjo lietuvių 
ir prūsų kalbos šaltinius. 1834 išrinktas Raseinių aps. bajorų vadu, į Raseinius 
perkėlė ir savo apie 3000 knygų bei rankraščių biblioteką. Parašė Žemaitijos se-
niūnų biografijas. Rankraščiais liko Materyały do historii literatury języka litews-
kiego („Lietuvių kalbos literatūros istorijos medžiaga“), straipsnis lietuvių kalba 
apie Samuelio Boguslavo Chilinskio išverstą Bibliją, pavadintą „Trumpa žinia 
apie tą išdavimą lietuviškos biblijos Londone“. Parašė dalį lietuvių kalbos gra-
matikos (rankraščio neišliko). Mirė 1836 01 24 (02 05) Raseiniuose. Palaidotas 
Švėkšnos parapijos kapinėse. 

Literatūra – Kaunas D. Jurgio Platerio biblioteka – Lietuvos knygos kultūros 
ir mokslo paminklas, Vilnius, 2012. 

Poška, Dionizas (Paszkiewicz, Dionizy), Ado-
mo. Poetas, istorikas, žodynininkas, kultūros vei-
kėjas. Gimė 1764 10 (krikštytas 10 13) Lėlaičiuose, 
Žemalės parapijoje (Mažeikių r.). Apie 1774–1780 
mokėsi Kražių mokykloje, vėliau  – Raseinių pales-
troje – privačioje teisės mokykloje ir tapo advokatu. 
Nuo 1786 dirbo Raseinių žemės teismo advokatu, 
vėliau ėjo kitas teismo tarnautojo pareigas. Nuo 1790 
gyveno Bardžiuose (Šilalės r.). Rinko archeologinius 
radinius, ginklus, monetas, knygas. Iš seno nukirs-
to ir išskobto ąžuolo padarė altaną, pavadintą Bau-
bliu, kuriame 1812 įrengė muziejų. Vėliau pastatė ir 
kitą altaną. Baubliai plačiai išgarsėjo. Parašė poemą 
„Mužikas Žemaičių ir Lietuvos“ ir kitų kūrinių apie 
Lietuvos praeitį, mitologiją. Rengė lenkų-lotynų-lie-
tuvių kalbų žodyną (liko nebaigtas). Mirė 1830 04 
30 (05 12). Palaidotas Kaltinėnų parapijos kapinėse. 
1959 išleisti D. Poškos „Raštai“. 

Literatūra – Vanagas V. Dionizas Poška, Vilnius, 
1994; Laurynaitis M. Dionizas Poška, Vilnius, 2011. 

68 il. Jurgis Plateris.  
In: Kaunas D. Jurgio Platerio 
biblioteka – Lietuvos knygos 
kultūros ir mokslo paminklas, 
Vilnius, 2012

69 il. Antraštinis Dionizo Poškos žodyno puslapis.  
In: Poška D. Raštai, Vilnius, 1959 
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Prialgauskas; Prialgauskis, Vincentas (Przyałgowski, Win-
centy). Kunigas, istorikas. Gimė 1818 01 19 (31) Šienlaukyje, Rasei-
nių aps. Iki 1838 mokėsi Kražių gimnazijoje, 1841–1844 – Vilniaus 
kunigų seminarijoje. 1844–1848 – Vilniaus Švč. Teresės bažnyčios 
vikaras, 1848–1851  – Onuškio (Trakų r.) parapijos administrato-
rius, 1851–1854  – Vilniaus Šv. Jonų bažnyčios vikaras ir vietinės 
gimnazijos kapelionas. 1854–1857 ėjo Balstogės mergaičių instituto 
kapeliono pareigas. 1858 paskirtas Kronštato (Sankt Peterburgo sr., 
Rusija) katalikų bažnyčios klebonu, vėliau perkeltas į Maskvą. Ten ir 
mirė 1878 04 15 (27). Talkininkavo M. Valančiui rengiant religines 
knygas, į lenkų kalbą išvertė iš M. Valančiaus „Žemaičių vyskupys-
tės“ skyrių apie Žemaičių katedrą, pridėjo papildymų (liko rankraš-
čiu). Išleido „Vilniaus vyskupų gyvenimus“ (Żywoty biskupów Wi-
leńskich), t. 1–3, Petersburg, 1860.

Literatūra – Aleksandrynas, t. 3, p. 276–277. 

Račkauskis, Jeronimas Kiprijonas (Raczkowski, Hieronim Cyprjan), An-
tano. Kunigas, profesorius, lietuvių religinės literatūros rengėjas. Gimė 1825 12 
9 (21) Platustaliuose, Kaltinėnų parapijoje. Mokėsi Kolainių mokykloje, o ją už-
darius, 1836 perėjo į Kražių gimnaziją. 1840 kartu su kitais gimnazistais tardy-
tas dėl valdžią papiktinusio užrašo kreida, todėl paliko Kražių mokyklą ir baigė 
Rygos gimnaziją. 1844 įstojo į Varnių kunigų seminariją. 1847–1850 studijavo 
Sankt Peterburgo dvasinėje akademijoje, gavo teologijos kandidato laipsnį. 1850 
06 įšventintas kunigu ir paskirtas Varnių kunigų seminarijos dėstytoju bei bi-
bliotekininku. Nuo 1854 – Žemaičių vyskupijos garbės kanauninkas ir kunigų 
seminarijos inspektorius. 1857–1864 – Vabalninko (Biržų r.) klebonas. 1864 pa-
skirtas Kauno kunigų seminarijos rektoriumi, tačiau net 1867 buvo skundžia-
mas, kad Vabalninko valdinėje mokykloje tikybą dėstė lietuviškai. Ragindavo 
klierikus mokytis lietuviškai. Turėjo sudėtingus santykius su valdžia dėl rusų 
kalbos dėstymo kunigų seminarijoje. Mirė Kaune 1889 12 10 (22). Palaidotas 
Kaune, Veršvų kapinėse, palaikai perkelti iš buvusių Karmelitų kapinių. Dar 
1845 kartu su kun. Tadu Juzumu ištaisė ir perredagavo maldaknygę „Senas auk-
so altorius...“ Rūpinosi M. Valančiaus rankraščių spausdinimu. Pirmasis M. Va-
lančiaus biografas. Bendradarbiavo laikraštyje Przegląd Katolicki („Katalikiška 
apžvalga“). Išleido: „Aktas ir poterej...“ (1853), „Vadovas i dangu...“ 1857), „Bal-
są Diewa pri žmogaus...“ (1858), „Aplankimas Szwencziause Sakramenta...“ 
(1869), lotynišką maldaknygę ir kt. Jo „Istorije Bažniczies Kataliku...“ cenzūra 
neleido spausdinti ir autoriui negrąžino.

70 il. Antraštinis Vincento 
Prialgausko knygos puslapis. 
Knyga – Kazio Misiaus 
nuosavybė 

71 il. Jeronimas Kiprijonas 
Račkauskis. In: Prelato Povilo 
Januševičiaus fotografijų 
kolekcija, albumas nr. 7, 
Vilnius, 2010 
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Literatūra, šaltinis: Kaltinėnai, Vilnius, 2010, p. 632–639; Apie tikybos 
dėstymą Vabalninko mokykloje, LMAVB RS, f. 198–215, l. 3–11. 

Stanevičius, Simonas Tadas (Staniewicz, Szymon Tadeusz), Stanislovo. 
Poetas, tautosakininkas. Gimė 1799 10 26 Kanopėnuose, Raseinių aps. 1817–
1821 mokėsi Kražių mokykloje. Minimas tarp pažangiųjų, kartu buvo ir kore-
petitorius. 1821–1826 studijavo Vilniaus universitete. Vilniuje gyveno iki 1834. 
1834–1836 gyveno Raseiniuose pas J. Platerį. Jam mirus, gyveno Stemplėse 
(Švėkšnos parapija) pas Kazimierą Platerį. Mirė 1848 02 27 (03 10) Stemplėse, 
palaidotas Švėkšnos parapijos kapinėse. Išvertė iš lenkų kalbos „Apei darima 
walge ysz kiarpiu Islandu“ (1823). Surinko apie 150 lietuvių liaudies dainų, iš-
leido ir jų melodijas: „Daynas Žemaycziu...“ (1829), „Pažimes žemaytiszkas gay-
das...“ (1833). Perspausdino 1737 lietuvių kalbos gramatiką „Trumpas pamoki-
mas kalbos lietuwyszkos...“ (1829). Sukūrė odę „Šlovė žemaičių“ ir 6 pasakėčias. 
Rankraščiu liko studija lenkų kalba apie lietuvių mitologiją (Wyjaśnenie Mytho-
logii Litewskiej...). Rengė žodyną (rankraštis dingęs). 1967 išleisti S. Stanevičiaus 
„Raštai“, parengė J. Lebedys. S. Stanevičiaus gimimo 200-ųjų metinių proga 
perspausdintos jo „Dainos Žemaičių“ su Evaldo Vyčino vadovaujamo VISI fol-
kloro ansamblio įdainuotais diskais (Vilnius, 1999). Ta pačia proga išleistas ir jo 
„Raštų“ fotografuotinis leidimas (Vilnius, 2010).

Literatūra – Lebedys J. Simonas Stanevičius, Vilnius, 1955. 

72 il. Antraštinis Simono 
Stanevičiaus išleistų žemaičių 
dainų puslapis. In: Kaunas D. 
Jurgio Platerio biblioteka – 
Lietuvos knygos kultūros ir 
mokslo paminklas, Vilnius, 
2012 

72 a il. Antraštinis Simono 
Stanevičiaus parengto 
poezijos rinkinio puslapis. 
In: Vilniaus universiteto 
biblioteka 
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Ugianskis; Ugenskis, Andrius Matas (Угянский, Андрей Матеуш), 
Anupro. Mokytojas, leksikografas. Gimė 1816 04 27 (05 09) Knašiuose (Taura-
gės r.). Mokėsi Kolainių mokykloje, o ją uždarius, nuo 1836 – Kražių gimnazijo-
je, baigė 1840. 1841–1845 Kazanės universitete studijavo filologiją. Mokytojavo 
Simbirske (Uljanovskas Rusijoje), Kazanėje, nuo 1861 – Kazanės universiteto 
graikų (nuo 1866 – ir lotynų) kalbų dėstytojas. Susirašinėjo su Motiejumi Va-
lančiumi, Laurynu Ivinskiu. Rengė žodyną „Surinkimas musu kalbos žodžiu…“ 
Norėjo grįžti į Lietuvą ir čia atsidėti žodyno darbui. Buvo surinkęs apie 100 
tūkst. žodžių. Žodyno rankraščio neišliko. Mirė 1870 10 07 (19). 

Literatūra – Aleksandrynas, t. 3, p. 251–253. 

Varkalevičius; Varkolevičiaus; Varkalas, Juozapas (Warkalewicz, Józef), 
Juozapo. Kunigas, lietuviško eilėraščio autorius. Gimė apie 1788 Žemaitijoje. 
1802–1807 mokėsi Kražių gimnazijoje. 1808 įstojo į Varnių kunigų seminariją, 
1810 išsiųstas į Vilniaus vyriausiąją seminariją. Kunigu įšventintas apie 1813. 
1815 gavo teologijos magistro laipsnį. Žinoma, kad 1818 buvo Luokės (Telšių 
r.), 1822 – Upynos vikaras. Pastaraisiais metais paskirtas Skaudvilės klebonu. 
Kaltinėnuose laidojo D. Pošką. L. Jucevičius turėjo eiliuotą jo kūrinį „Šveisk, 
boba, ridiką“, rankraščio neišliko. Mirė 1838 08 02 (14) Skaudvilėje. 

Literatūra – Jucevičius L. Mokyti, p. 180. 

Kiti žymesni mokiniai 

Andrijauskas, Bonaventūras (Andrzejewski, Bonawentura), Pranciškaus. 
Gydytojas, 1863 sukilimo dalyvis. Gimė 1833 m. Kentraliuose (Telšių r.), 1843 
įstojo į Kražių gimnazijos I klasę, vėliau mokėsi Kauno gimnazijoje. Maskvos 
universitete studijavo mediciną, dalyvavo lituanistiniame studentų būrelyje. 
Baigęs studijas, 1861 grįžo į Žemaitiją, apsigyveno Viekšniuose ir privačiai dir-
bo gydytoju. 1863 išėjo į sukilimą, buvo Boleslovo Dluskio būryje. Suimtas ir 
vėliau ištremtas į Tobolsko gub. 1871 jam leista išvykti iš tremties vietos, bet 
uždrausta grįžti į Lietuvą. Apsigyveno Viatkos gubernijoje, kur mirė 1874 06. 

Literatūra – Petreikis T. Siraičių kryžiaus mitologinės ir istorinės prasmės, 
Žemaičių kultūros savastys, t. 2, Vilnius, 2013.

Andrijauskas, Engelbertas (Andrzejewski, Engelbert). Bonaventūro bro-
lis, 1863 sukilimo dalyvis. Gimė 1829 Kentralių dvare. 1839–1844 mokėsi Kra-
žių gimnazijoje. Mirus tėvui, liko ūkininkauti. 1862 susituokė su Malvina Čer-
niauskaite iš Jonavos. 1863 buvo įstojęs į sukilėlių Jono Stanevičiaus būrį. Už tai 
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kalintas, tačiau, neįrodžius kaltės, paleistas. Ūkininkavo Kentraliuose, vėliau ir 
Siraičiuose (Telšių r.), kurį paveldėjo iš mamos dėdės 1871. Apie 1896 pastatė 
naujus rezidencinius Siraičių dvaro rūmus, sutvarkė aplinką. Mirė 1919 10 Si-
raičiuose. 

Literatūra – Ostatni uczeń szkoły kroskiej, Dziennik Wileński, 1920 stycz-
nia 30, nr. 24. 

Andrijauskas, Pranciškus (Andrzejewski, Franciszek). Bonaventūro bro-
lis, teisininkas. Gimė 1828 Kentraliuose. 3 m. mokėsi Kražių gimnazijoje, kurią, 
jau perkėlus į Kauną, 1847 baigė aukso medaliu. 1854 Maskvos universitete bai-
gė teisę. 6 m. mokytojavo Riazanės gimnazijoje. 1858 susirgo nervų liga ir grįžo 
pas brolį. Mirė 1890 Siraičiuose. 

Literatūra – Petreikis T. Siraičių kryžiaus mitologinės ir istorinės prasmės, 
Žemaičių kultūros savastys, t. 2, Vilnius, 2013.

Andrijauskas, Vladimiras (Andrzejewski, Włodzimierz). Bonaventūro 
brolis, gydytojas, 1863 sukilimo rėmėjas, tremtinys. Gimė 1825 05 Kentraliuo-
se. Mokėsi Kražių gimnazijoje, 1840 buvo kvočiamas byloje dėl užrašo kreida 
Kražiuose ant klėties sienos. Baigęs Kražių gimnaziją, Maskvos universitete 
studijuodamas mediciną, bendraudavo su ten gyvenančiais žemaičiais. 1854–
1857 dirbo Rygos karo ligoninėje. Nuo 1857 03 – Varnių kunigų seminarijos 
gydytojas. Bendravo su Simonu Daukantu, Mikalojumi Akelaičiu ir kitais. Už 
medicinos pagalbą sužeistam sukilimo būrio vadui Povilui Bagdonavičiui 1864 
ištremtas į Sibirą. Paleistas iš tremties 1874, gyveno ir dirbo Liepojoje (Latvijo-
je), vėliau Luokėje, 1879 grįžo pas brolį į Siraičius. Mirė 1896 10 28 (11 09) Si-
raičiuose. Paliko lenkiškai rašytą dienoraštį, kuris saugomas Lietuvos valstybės 
istorijos archyve (f. 1135, ap. 23, b. 147). 

Literatūra – PSB, t. 1, s. 110; Petreikis T. Siraičių kryžiaus mitologinės ir 
istorinės prasmės, Žemaičių kultūros sąvastys, t. 2, Vilnius, 2013. 

Astrauskas, Antanas (Ostrowski, Antoni). Žr. sk. „Kražių mokinių byla 
1840–1841 metais“. 

Bagdonavičius, Stanislovas (Bohdanowicz, Stanisław). Žr. 1 priedą „Kra-
žių mokyklos (gimnazijos) mokytojai 1773–1844 metais“. 

Bagdonavičius, Vincentas (Bohdanowicz, Wincenty). Telšių aps. teismo 
teisėjas, atsiminimų autorius. Gimė 1781 Varnių parapijoje. 1791 įstojo į Kražių 
mokyklą, kurią baigė 1798. Nuo 1801 dirbo Telšių aps. teisme, apskrities bajorų 
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vado įstaigoje. 1823 apsigyveno Mėrnasčio k. (Šiaulių aps.), kurį 1816 pirko iš 
Ipolito Gorskio. 1829–1833 dirbo Šiaulių žemės teismo teisėju. Vėliau vėl gy-
veno savo ūkyje. 1834 parašė autobiografinius atsiminimus Szczegóły niektore 
życia mojego, 1929 išleido M. Brenšteinas. Jo broliai Tadas (Tadeusz) ir Stanislo-
vas (Stanisław), kunigai karmelitai, taip pat mokėsi Kražių gimnazijoje. Pastara-
sis 1797–1801 čia ir mokytojavo. 

Literatūra  – Wizbor-Bohdanowicz W. Szczególy niektore życia mojego, 
Wilno, 1929. 

Bieliavskis, Benediktas (Bielawski, Benedykt). Žr. 1 priedą „Kražių mo-
kyklos (gimnazijos) mokytojai 1773–1844 metais“. 

Bieliavskis, Justinas (Bielawski, Justyn). Gimė Žemaitijoje. Mokydamasis 
Kražių gimnazijos III ir IV klasėse, 1834 ir 1835 apdovanotas pagyrimo raštais. 
Baigė Maskvos universiteto Filologijos fakultetą. Mokytojavo Ukmergės aps. 
mokykloje, dėstė Varnių kunigų seminarijoje. 1864–1881 – Vilniaus senųjų aktų 
archyvo vertėjas. Mirė 1891 05 Vilniuje. 

Šaltinis – BN AB, sign. 10677, s. 7. 

Bilevičius, Pranciškus (Billewicz, Franciszek), Jono. 1863 sukilimo trem-
tinys. Gimė 1820 Steponiškės dvare Šiaulių aps. Mokėsi Kražių, vėliau – Mintau-
jos gimnazijoje. Kražiuose buvo mylimiausias M. Valančiaus mokinys. Apsigy-
veno pas motiną, Skaraitiškės dvare Raseinių aps. 1847 susituokė su Kunigunda 
Pilsudskyte. Buvo išrinktas Raseinių aps. teismo teisėju. Panaikinus baudžiavą, 
1862 rūpinosi, kad jo Skaraitiškės dvare valstiečiai turėtų gerus ūkius. Įtartas 
priklausęs lenkų revoliuciniam komitetui. 1863 02 17 (29) suimtas, kalintas 
Daugpilyje ir administracine tvarka ištremtas į Penzos gub. Į tremtį išvyko su 
žmona ir dukra. 1865 dėl pablogėjusios sveikatos prašė leisti sugrįžti į gimtinę. 
Po ilgų pastangų 1867 leista apsigyventi Mintaujoje, o vėliau dėl silpnos sveika-
tos galėjo grįžti į Skaraitiškę, kur mirė 1878 12 08 (20). 

Literatūra – Brigys J. 1863 m. sukilimas, p. 45–46; Pamiętniki, t. 1, s. 380–381. 

Bistramas, Karolis (Bystram, Karol), Karolio. 1863 sukilimo kalinys. 
Gimė 1812 Upytės aps. 1830 rudenį mokėsi Kražių gimnazijos III klasėje, 1852–
1858 – Panevėžio aps. bajorų vadas. Vėliau gyveno Bistrampolyje (Panevėžio 
aps.), Lyduokiuose (Ukmergės r.). Buvo susituokęs su Zofija Mineikaite. Nuo 
1861 dirbo taikos tarpininku. Kaltintas 1863 palaikęs ryšius su sukilėliais, 3 m. 
kalintas Ukmergėje ir Kaune. Neįrodžius kaltės, paleistas. Mirė 1886 06 09 (21) 
Lyduokiuose. 

Literatūra – Pamiętniki, t. 1, s. 283. 
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Bytautas, Kasparas (Bitowt, Kaspar). Žr. 1 priedą „Kražių mokyklos (gim-
nazijos) mokytojai 1773–1844 metais“. 

Bucevičius, Baltazaras (Bucewicz, Baltazar). Žr. 1 priedą „Kražių moky-
klos (gimnazijos) mokytojai 1773–1844 metais“.

Burba, Aleksandras (Burba, Aleksander), Antano. Gydytojas, 1831 suki-
limo dalyvis. Gimė 1800 06. 1817 mokėsi Kražių gimnazijos II klasėje, 1820 
gavo pagyrimo raštą kaip pavyzdingas korepetitorius. 1821–1827 Vilniaus uni-
versitete studijavo mediciną ir gavo gydytojo diplomą. 1831 04 13 (25) kartu su 
kitais 95 jaunuoliais sukilėliais išėjo iš Vilniaus į Nemenčinės miškus. Sukilimui 
pralaimėjus, pasitraukė į Prūsiją, vėliau gyveno Prancūzijoje. Dirbo mokesčių 
biure, mokyklos bibliotekininku ir kt. Senatvėje gyveno prieglaudoje, kur mirė 
1877 09 28. Parašė atsiminimus Stan młodzieży wileńskiej 1831 r., kurie 1845 
išspausdinti Paryžiuje K. Bronikowskio sudarytame atsiminimų rinkinyje Pa-
mietniki Polskie. Jo brolis Eustachijus Burba, būdamas Vilniaus universiteto 
studentas, taip pat išėjo į sukilimą. Kaip nusipelnęs Tėvynei 1831 apdovanotas 
auksiniu kryžiumi. 1831 10 pasitraukė į Prūsiją, vėliau atvyko į Prancūziją. Su-
sirgęs plaučių uždegimu, mirė 1837 04 26. 

Literatūra – Bielecki R. Słownik, t. 1, s. 271. 

Bušinskis, Ignotas (Buszyński, 
Ignacy), Juozapo. Istorikas, Žemaiti-
jos tyrinėtojas. Gimė 1807 03 24 (04 
05) Upytės aps. Pušaloto parapijos 
Užobalio (neišliko) dvare. Mokėsi 
Kražių gimnazijoje, 1821 gavo pa-
gyrimo raštą. 1824 buvo VI klasėje. 
Studijavo Vilniaus universitete, Igno 
Onacevičiaus mokinys. Baigęs uni-
versitetą, dirbo valstybės tarnautoju 
Sankt Peterburge. 1853–1855 – Ra-
seinių aps. bajorų vadas. 1863 07 
07 (19) suimtas. Kaltintas savo dva-
re globojęs sužeistą sukilėlį, kuris 
mirė; rėmęs kovotojus. 1864 04 14 
(26) administracine tvarka įsakyta 
ištremti į Nižnegorodsko gub. gy-
venti prižiūrimam policijos. I. Bu-

73 il. Ignoto Bušinskio knygos 
apie Kražius viršelis ir titulinis 
puslapis. Knyga – Adomo 
Butrimo nuosavybė
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šinskio žmonai priklausęs Šaukoto dvaras (Radviliškio r.) sekvestruotas, nors 
sekvestras panaikintas, tačiau 1868 priverstinai parduotas už skolas. 1867 jam 
leista apsigyventi Mintaujoje, kur irgi prižiūrėjo policija. 1872 ištiko insul-
tas, mirė 1873 10 19 (31). Liko našlė Joana, sūnus Juozapas ir duktė Joana. 
Palaidotas Mintaujos katalikų kapinėse. 1861 laikraštyje Tygodnik illustro-
wany („Iliustruotasis savaitraštis“) paskelbė istorinius straipsnius apie Rasei-
nių, Šiluvos ir Žemaičių Kalvarijos bažnyčias, Vilniuje išspausdintos šios jo 
monografijos: Historyczne opisanie kościoła Szydłowskiego na Żmudzi (1859; 
„Šiluvos bažnyčios Žemaitijoje istorinis aprašymas“), Dubissa, główna rzeka 
w dawnem Ks. Żmudzkiem (1871; „Dubysa svarbiausia upė senojoje Žemai-
čių Kun[igaištystėje]“), Kroże, ich  przeszlośći i stan obeczny (1872; „Kražiai, 
jų praeitis ir dabartinė būklė“),  Brzegi Niewiaży (1873; „Nevėžio krantai“), 
Opisanie historyczno-statystyczne powiatu Rosieńskiego (1874; „Istorinis-sta-
tistinis Raseinių apskrities aprašymas“). 

Literatūra – Brigys J. 1863 m. sukilimas, p. 56–57. Gimimo ir mirties me-
trikų įrašus patikrino Saulius Žaldokas – dėkoju. 

Chlopickis, Edvardas (Chłopicki, Edward). Lenkų rašytojas, keliauto-
jas. Gimė 1826 Kražiuose (M. Brenšteino žiniomis, gimė 1830 Mozūriškėse 
prie Vilniaus). Mokėsi Kražių gimnazijoje (1844 – VI klasėje) ir Sorbonoje 
(Prancūzija). Apsigyveno Varšuvoje. Daug keliavo. Bendradarbiavo laikraš-
tyje  Tygodnik illustrowany ir kituose. Paskelbė rašinių apie A. Mickevičių, 
Kijevą ir kt. 1863 išspausdintoje knygoje Notatki z rożnoczasowych podroży 
po kraju („Įvairių metų užrašai iš kelionių po kraštą“) rašo ir apie Kražius. 
Mirė 1894 10 13 Varšuvoje.

Literatūra, šaltinis: LE, t. 5, p. 311; PSB, t. 3 s. 309–310; BN AB, sign. III, 
10677, s. 29. 

Chmielevskis, Aleksandras (Chmielewski, Aleksander), Vincento. 1863 
sukilimo dalyvis, lenkų poetas, kultūros darbuotojas. Gimė apie 1814 Šiaulių 
aps. Mokydamasis Kražių gimnazijoje, 1828 gavo pagyrimo raštą, 1829 – sida-
bro medalį. 1830 baigė Kražių gimnaziją, dalyvavo 1831 sukilime, tačiau val-
džia apie tai nesužinojo. Dirbo Šiaulių bajorų vado, vėliau Vilniaus gub. teis-
mo, Vilniaus generalgubernatoriaus sekretoriumi. 1855 išrinktas Kauno gub. 
teismo Civilinių rūmų pirmininku. Aktyvus baudžiavos naikinimo šalininkas. 
1861 dalyvavo manifestacijose prieš rusų valdžią. 1863 įėjo į sukilimo baltų-
jų vyriausybę, buvo paskirtas Kauno gub. vaivada. 1863 ištremtas į Orenburgo 
gub., Verchneuralską. 1864 grąžintas į Vilnių toliau tardyti. 1864 10 karo teis-
mo Kaune nuteistas mirti pakariant. Konfirmuodamas šį nuosprendį, M. Mu-

74 il. Edvardas Chlopickis. 
In: Wielka encyklopedya 
powszechna ilustrowana, t. 11, 
Warszawa, 1893, s. 709 



252

ravjovas pripažino, kad „Kauno vaivados“ pareigų vykdymas neįrodytas, todėl 
mirties bausmė pakeista tremtimi į Tomsko gub. Jam atimtos pilietinės teisės, 
konfiskuotas turtas. 1873 leista apsigyventi Varšuvoje, o vėliau ir Kauno gub. 
Mirė 1882 04 03 (15) Vandžiogalos parapijoje (Kauno r.). Bendradarbiavo En-
cyklopedja Powszechna (1836–1839; „Visuotinė enciklopedija“); 1840 Tygodnik 
Petersburski išspausdinta jo poema Przeklęctwo na złych pasterzy („Prakeiksmas 
blogiems ganytojams“). Jo sūnus Mykolas Chmielevskis (1860–1937) – gydyto-
jas, lenkų visuomenės Kaune veikėjas. 

Literatūra: LE, t. 5, s. 329–330; Jucevičius L. Mokyti, p. 42; PSB, t. 3, 
s. 323–324. 

Ciškevičius, Tadas (Ciszkiewicz, Tadeusz), filosofijos kandidatas. Mokėsi 
Kražiuose, baigė Vilniaus universitetą filosofijos magistro laipsniu. L. Jucevi-
čiaus žiniomis, apie 1841 tyrinėjo Lietuvos senovę. Rodos, jo darbų nėra pa-
skelbta.

Literatūra – Jucevičius L. Mokyti, p. 46. 

Danilavičius, Kalikstas (Daniłowicz, Kalikst), Antano. Visuomenės vei-
kėjas. Mokėsi Kražių mokykloje. Studijavo Vilniaus universitete, 1812 baigė fi-
losofijos magistro laipsniu. Nuo 1806 – Vyriausiojo Lietuvos teismo advokatas. 
1809–1812 redagavo laikraštį Kuryer Litewski. 1810 Vilniaus gimnazijoje dėstė 
visuotinę istoriją. 1812 Lietuvą užėmus prancūzams, Laikinosios vyriausybės 
paskirtas Vilniaus policijos vadu. 1826–1838 – Telšių aps. bajorų vadas. Vėliau 
gyveno savo Pavandenės dvare Telšių aps. Mirė po 1853. 

Literatūra, šaltinis: Jucevičius L. Mokyti, p. 49; tarnybos lapas, LVIA, 
f. 391, ap. 1, b. 1434, l. 1–3. 

Dambrauskas, Adomas (Dąbrowski, Adam). Žr. „Kražių mokyklos (gim-
nazijos) mokytojai 1773–1844 metais“. 

Daubaras, Domininkas (Dowbor, Dominik). 1831 sukilimo karininkas. 
Gimė 1800 08 04 (16) Daubaruose (apskritis nenurodyta). Mokėsi Kražių gim-
nazijoje, 1813 buvo parengiamojoje, 1816  – III klasėje. Vadinamas advokatu. 
Sukilime paskirtas Telšių aps. šaulių kuopos vadu. Dalyvavo užimant Telšius, 
vėliau kovojo Pranciškaus Rolando kariuomenėje. 1831 07 pasitraukė į Prūsiją, 
1831 10 apdovanotas auksiniu kryžiumi. 1832 02 atvyko į Prancūziją. Rašė ei-
les, buvo parašęs atsiminimus apie 1831 sukilimą Telšių apskrityje Szczegółowe 
opisanie powstania litewskiego w powiecie telszewskim („Išsamus Lietuvių suki-
limo Telšių apskrityje aprašymas“). Jau 1834 mėgino imtis amatų, svajojo grįžti 
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į tėvynę. 1838 apsigyveno Lilyje, kur 1854 tebedirbo mechaniku. Lenkų bibli-
otekoje Paryžiuje buvo saugomi aštuoni D. Daubaro laiškai, rašyti 1834–1838 
Simonui Borisevičiui. Dalis laiškų parašyti ištisai lietuviškai. 1924 juos paskelbė 
Paulius Galaunė. 

Literatūra: Bielecki R. Słownik, t. 1, s. 383; Galaunė P. Žiupsnelis archiva-
lijos, Lietuva, 1924 rugpj. 16, 18, nr. 183–184. 

Daujotas Ignotas (Dowiatt, Ignacy). Žr. 1 priedą „Kražių mokyklos (gim-
nazijos) mokytojai 1773–1844 metais“. 

Davainis-Silvestraitis, Juozapatas (Dowojna-Sylwestrowicz, Józefat), 
Vincento. Teismo valdininkas. Gimė 1821 Kiaukuose, Telšių aps. Mokėsi Kražių 
gimnazijoje. Vėliau dirbo teismo valdininku Pskove. Mirė 1870 Davainavoje, 
Raseinių aps. Jis – lietuvių atgimimo darbuotojo ir literato Mečislovo Davainio-
Silvestraičio tėvas. 

Šaltinis – BN AB, sign. III, 10677, s. 173. 

Dirvianskis, Jonas (Dyrwiański, Jan). Gydytojas. 1806–1808 – pažangus 
Kražių mokyklos mokinys. 1815 baigė Vilniaus universitetą ir gavo gydytojo 
diplomą. Grįžo į gimtuosius kraštus ir apsigyveno Skuode, kur mirė apie 1842. 

Šaltinis – BN AB, sign. III, 10677, s. 39. 

Gabieta; Gobieta, Liudvikas (Gobiatto, Ludwik), Mykolo. Gydytojas. 1815–
1822 – pažangus Kražių mokinys. 1827 baigė Vilniaus universitetą ir gavo gydy-
tojo diplomą. Dirbo Kretingos pasienio sargybos ligoninėje. 1837 pirko Gražjūrio 
(Pajūrio) dvarą (Šilalės r.). Jo sūnus Severinas, Sankt Peterburgo universiteto stu-
dentas, 1863 kovojo sukilėlių būryje, pateko į nelaisvę, ištremtas į Permę (Rusijo-
je), kur 1865 05 14 mirė. Kaip minėto sukilimo dalyviai ištremti dar du L. Gabietos 
sūnūs: Anupras ir Eduardas, pastarasis – buvęs Maskvos universiteto studentas. 
Paleistas iš tremties, Anupras Gabieta iki 1881 paveldėjo Gražjūrio dvarą. 

Literatūra – Brigys J. 1863 m. sukilimas, p. 90. 

Gabševičius, Andrius (Gabszewicz, Andrzej). Kunigas, tremtinys. Gimė 
1828 06 04 Lygumų parapijoje (Pakruojo r.). Mokėsi Kražių gimnazijoje. 1846 
įstojo į Varnių kunigų seminariją. 1849–1853 studijavo Sankt Peterburgo dva-
sinėje akademijoje, baigė teologijos magistro laipsniu. Grįžęs paskirtas Varnių 
kunigų seminarijos dėstytoju. Buvo prolenkiškos orientacijos. Apie 1857 iš 
A. Mickevičiaus poemos „Ponas Tadas“ lenkų kalba perskaitė girių aprašymo 
ištrauką ir ėmė girti lenkų kalbos gražumą, turtingumą, skambumą, o iš lie-
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tuvių kalbos pasityčiojo, esą ji tinkanti „tik piemenims ir tamsuoliams, bet nei 
kilnioms mintims išreikšti, nei poezijai tinkanti“. 

1860 11 paskirtas Kauno gimnazijos kapelionu. Apkaltintas per pamokslus 
darąs mokiniams blogą įtaką, todėl nurodyta vyskupui pasiūlyti jo vieton kitą 
kandidatą. Vyskupas prašė įtarimus ištirti ir tam sudarė kunigų komisiją. Ko-
misija jį pripažino nekaltu. Valdžia į tai neatsižvelgė ir A. Gabševičių iš parei gų 
atleido. Kai mokinių bažnyčioje sakė atsisveikinimo pamokslą, jaunuoliai ap-
supo į bažnyčią atėjusį policmeisterį, o vėliau kieme jį apmėtė purvais. Polici-
jai bandant naktį A. Gabševičių iškeldinti, susirinkę gimnazistai jį gynė, pakėlė 
triukšmą. Apkaltintas sukėlęs gimnazistų maištą ir 1861 12 ištremtas į Oloneco 
gub. (Karelijoje). M. Valančius siekė įrodyti jo nekaltumą ir grąžinti iš tremties, 
tačiau nepavyko. Gyveno Petrozavodske, Poltavoje (Ukrainoje). Mirė 1892 08 
28 (09 09) Smolensko gub. 

Literatūra: LE, t. 1, p. 695–696, t. 9, p. 768–769; Šenavičienė I. Lietuvos 
katalikų dvasininkija 1863 metų sukilimo išvakarėse, Vilnius, 2010, p. 237–240. 

Gadonas, Felicijonas (Gadon, Felicjan), Antano. Valstybės tarnautojas. 
Gimė 1778 Žemaitijoje. Mokėsi Kražių mokykloje, 1788–1791 minimas tarp 
pažangių mokinių. Buvo Telšių vėliavininkas, tos apskrities teismo raštininkas. 
Užežerės dvaro (Telšių aps.) savininkas. 

Šaltinis – BN AB, sign. III, 10677, s. 43. 

Gadonas, Jonas (Gadon, Jan), Antano. Valstybės tarnautojas. Gimė 1773 
Žemaitijoje. Mokydamasis Kražių mokykloje, 1788–1791 minimas tarp pažan-
gių mokinių. Buvo Telšių aps. teismo teisėjas, paskui tos apskrities Apeliacinio 
žemės ribų teismo pirmininkas. Krepštų dvaro (Telšių aps.) savininkas. 1817 
žurnale Pamiętnik Magnetyczny Wileński išspausdino straipsnį Sposób łatwy i 
niekosztowny zalewania łąk, a przez to poprawiania onych („Lengvas ir nebran-
gus būdas pievoms aptvindyti ir šiaip jas pagerinti“).

Šaltinis – BN AB, sign. III, 10677, s. 43. 

Gadonas, Vladimiras (Gadon, Wołodzimierz), Dionizo. Sukilimų daly-
vis, visuomenės veikėjas. Gimė 1775 10 09 Sedoje. Mokėsi Kražių gimnazijoje, 
1789, būdamas III klasėje,  gavo sidabro medalį. Studijavo Vilniaus vyriausiojoje 
mokykloje. Per 1794 sukilimą vadovavo raitelių būriui. 1805 10 05 (17) išrinktas 
Vilniaus vyriausiojo teismo pareigūnu (asesoriumi). 1809–1813  – Telšių aps. 
bajorų vadas, nuo 1814 – Telšių aps. žemės ribų teisėjas. 1824–1831 – Telšių aps. 
mokyklų garbės prižiūrėtojas. 1831 03 paskirtas sukilimo Telšių aps. laikinosios 
vyriausybės pirmininku. Sukilimui pralaimėjus, pasitraukė į Prūsiją, vėliau at-
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vyko į Prancūziją, palaikė ryšius su K. J. Nezabitausku-Zabičiu. Jo Sedos dvaras 
(Mažeikių r.) valdžios konfiskuotas. Mirė 1842 08 05 Nansi. Dar 1816 laikraštyje 
Dziennik Wileński (t. IV, p. 506–518) paskelbė straipsnį apie eksdiviziją – tur-
to padalijimą skolininkams O eksdywizyach czyli o podziale majątku dłużnika 
dla wierzycielów („Apie eksdivizijas arba skolininko dvaro išdalijimą skolinto-
jams“). Lenkiškai rašė eiles, skelbtos Dziennik Wileński, 1817, t. 5, s. 178). Emi-
gracijoje išleido tris knygas, kurių svarbiausia Statystyka Księstwa Żmudzkiego 
(1839; „Žemaitijos kunigaikštijos statistika“). 

Literatūra: LE, t. 8, p. 774–775; TLE, t. 1, p. 560; PSB, t. 7, s. 204–205; 
Bielecki R. Słownik, t. 2, s. 51. 

Gedgaudas, Pranciškus (Giedgowd, Franciszek), Ignoto. Nukentėjęs Simo-
no Konarskio byloje. Gimė 1816 07 24 (08 05) Gylių dvare (Raseinių aps.). Mokė-
si Kražių gimnazijoje. Studijuodamas Dorpato universitete, 1837 priklausė slaptai 
patriotinei studentų organizacijai. 1838 suimtas, įtrauktas į S. Konarskio bylą, 3 m. 
kalintas, vėliau ištremtas į Kalugos gub. (Rusijoje). 1839 apdovanotas S. Konarskio 
atminimo sidabro žiedu. Gavo tarnybą Kalugos gubernatoriaus raštinėje. 1845 pa-
vyko grįžti į Žemaitiją, atiduotas prižiūrėti policijai. Gyveno savo dvare Gyliuose. 
Vėliau dirbo Valstiečių reikalų komisijoje. Mirė 1893 02 01 (13) Gyliuose. 

Literatūra, šaltinis: BN AB, sign. III, 10677, s. 49; Tyla A. Lietuviai, p. 98; 
Śliwowska W. Zesłańcy, polscy w Imperium Rosyjskim w pierwszej połowie XIX 
wieku, Warszawa, 1998, s. 170. 

Godlevskis, Juozapas (Godlewski, Józef), Pranciškaus. Visuomenės vei-
kėjas. Gimė 1773 03 06 Grinkiškyje. 1788–1791 minimas tarp pažangių Kražių 
mokyklos mokinių. Iš mokyklos suolo išėjo į 1794 sukilimą, buvo Šiaulių suki-
limo vado M. Sulistrovskio adjutantas. 1795 persikėlė į Užnemunę ir pigiai nu-
sipirko apie 2 tūkst. valakų turintį Fredos dvarą, kur steigė sodybas, palivarkus, 
išplėtė Aleksotą. Pastatydino Garliavos ir Veiverių bažnyčias. Ėjo įvairias vals-
tybės tarnautojo pareigas, 1809–1811 – atstovas Varšuvos seime. 1812–1813 – 
Marijampolės aps. bajorų vadas. Gynė valstybinių dvarų valstiečių reikalus. Jo 
brolis Mykolas dalyvavo 1831 sukilime, vadovavo šaulių būriui. J. Godlevskis 
mirė 1867 01 12 Aukštojoje Fredoje. Išspausdino dvi savo kalbas, 1809 ir 1811 
pasakytas Seime. 

Literatūra: LE, t. 9, p. 230–231; PSB, t. 8, s. 177–179. 

Gorskis, Napoleonas Titas (Górski, Napoleon Titus), Adomo. Valsty-
bės pareigūnas. Gimė 1811 01 04 (16) Upynoje (Raseinių aps.). 1821 pažymė-
tas tarp geriausių Kražių mokyklos mokinių. Antininkų (Šilalės r.), Biržuvėnų 
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(Telšių r.), Keturakių (Plungės r.), Laukstėnų (Telšių r.), Nerimdaičių (Telšių r.), 
Sukinių (Telšių r.), Senosios Impilties (Kretingos r.) ir kitų dvarų savininkas. 
1846–1849 – Telšių, 1855–1859 – Šiaulių aps. bajorų vadas, 1849 – Telšių aps. 
mokyklų garbės globėjas. Mirė po 1876. 

Šaltinis – BN AB, sign. III, 10677, l. 54.

Goštautas, Maurikis (Gasztowtt, Maurycy), Tomo. Gydytojas, 1831 su-
kilimo veikėjas. Nurodoma, kad gimė 1809 08 10 (22) Žasniuose, Baisogalos 
parapijoje, tačiau tokios gyvenvietės XIX a. šioje parapijoje nepavyko aptikti. 
Mirus tėvams, buvo globojamas vyriausiojo brolio Jono. Mokėsi Dotnuvos mo-
kykloje ir Kražių gimnazijoje. 1830 įstojo į Vilniaus universitetą. 1831 įstojo į 
sukilėlių būrį, vadovaujamą brolio Jono, dalyvavo keliuose mūšiuose. Sukilimui 
pralaimėjus, pasitraukė į Prūsiją, vėliau emigravo į Prancūziją, kur studijavo 
mediciną ir 1839 tapo gydytoju. 1849 prancūzų kalba išleido knygą apie chole-
rą, už ją buvo apdovanotas sidabro medaliu. Prancūzų kalba išleido dar kelias 
medicinos knygas. Mirė 1879 05 29 Prancūzijoje. Jo sūnus Vaclovas Goštautas 
(1844–1920) – literatas, pedagogas, lenkų emigrantų Prancūzijoje politinis vei-
kėjas. Maurikio brolis Jonas Goštautas (1800–1871), 1831 sukilėlių Šiaulių aps. 
raitininkų vadas, Paryžiuje 1839 išleido anoniminę knygelę Pan sędziec czyli 
opowiadanie o Litwie i Żmudzi. Jos lietuviškas Rimanto Jaso vertimas „Ponas 
teisėjaitis arba pasakojimas apie Lietuvą ir Žemaitiją“ išleistas 1967 Lituanistinės 
bibliotekos serijoje. 

Literatūra: LE, t. 9, p. 341; PSB, t. 7, s. 303–304; Bielecki R. Słownik, t. 2, s. 62. 

Grajauskas, Liudvikas (Grajewski, Ludwik), Viktoro. Kovotojas su carine 
priespauda. Gimė apie 1827 Maksvose (Šilalės r.). Mokėsi Kražių gimnazijoje, 
1844 01 buvo V klasėje. Baigęs gimnaziją Kaune, 2 m. studijavo Maskvoje, tačiau 
dėl ligos studijas nutraukė. Nuo 1852 – kaimo grūdų atsargos sandėlių (magazi-
nų) globėjas. 1861 kaltintas su Antanu Montvila bandęs spausdinti Klaipėdoje 
lietuviškus atsišaukimus. Kurį laiką kalintas Kaune, tačiau, kaltės neįrodžius, 
paleistas. 1862 03 skirta policijos priežiūra. Taip pat kaltintas rėmęs 1863 sukili-
mą. 1863 07 17 (29) suimtas, laikytas namų arešte Raseiniuose, kalintas Kaune. 
1864 10 paleistas pagal laidavimą, skirta policijos priežiūra. Mirė 1880 Papynau-
jo (Šilalės r.) dvare. 

Literatūra – LE, t. 9, p. 432; Brigys J. 1863 m. sukilimas, p. 114–115. 

Grajauskas, Tadas (Grajewski, Tadeusz), Viktoro. Pasipriešinimo carinei 
priespaudai dalyvis. Gimė apie 1828. Mokėsi Kražių gimnazijoje, 1844 01 – IV 
klasėje. 1861 kaltintas Kvėdarnos bažnyčioje (Šilalės r.) giedojęs patriotinius 
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himnus, todėl nuo 1861 07 jam skirta policijos priežiūra. 1863 įtartas raginęs 
valstiečius eiti į sukilimą. Rodos, areštuotas nebuvo. 

Literatūra – Brigys J. 1863 m. sukilimas, p. 115. 

Grajauskas, Viktoras (Grajewski, Wiktor), Tado. 1863 sukilimo rėmėjas. 
Gimė apie 1795. Mokėsi Kražių mokykloje, 1808 – VI klasėje, Maksvų ir Papy-
naujo dvarų savininkas. Kaltintas su sūnumis Liudviku ir Tadu raginęs valstie-
čius eiti į 1863 sukilimą, palaikęs ryšius su sukilėliais. Nuo 1864 04 jam skirta 
policijos priežiūra. 

Literatūra – Brigys J. 1863 m. sukilimas, p. 115. 

Gruževskis, Jurgis Feliksas (Grużewski, Jerzy Feliks), Jokūbo. 1863 suki-
limo kalinys. Gimė 1816 08 30 (09 11). Mokėsi Kražių gimnazijoje. 1863 paimti 
į nelaisvę sukilėliai liudijo, kad J. F. Gruževskis lankėsi jų būryje, atvežė maisto, 
į jo Padubysio dvarą užeidavę sukilėliai, todėl suimtas ir kalintas. Kvočiamas 
kaltinimus neigė. Belaisvius išsiuntus į kalinių kuopas, jų parodymai liko ne-
patikrinti. Pritrūkus įrodymų, po 1,5 m. kalinimo paleistas, paskirta policijos 
priežiūra. Buvo susituokęs su Juzefa Pilsudskyte. Mirė 1872 Padubysyje. 

Literatūra – Brigys J. 1863 m. sukilimas, p. 121. 

Gruževskis, Vespazjanas (Grużewski, Wespazjan), Stepono Jono. Ho-
meopatas. Gimė 1819 02 19 (03 02) Kuršėnuose. 1840 baigė Kražių gimnaziją. 
Gyveno viename iš giminės dvarų Šiaulių aps. Be ūkininkavimo, dar domėjosi 
gydymu žolėmis Hanemano metodu. 1858 Paryžiuje išleido Przewodnik w lecze-
niu krupu i kokliuszu („Vadovas krupui ir kokliušui gydyti“). Apie homeopatiją 
išspausdintos dar dvi knygelės – prancūzų ir vokiečių kalbomis. Šia tema rašė ir 
periodinėje spaudoje. Mirė 1881 Milvyduose, Šiaulių aps. 

Šaltinis – BN AB, sign. III, 10677, s. 42. 

Gruževskis, Zigmantas Juozapas (Grużewski, Zygmunt Józef). Drama-
turgas. Gimė 1812 02 22 Montvydavoje, Kauno aps. Mokėsi Kražių gimnazijoje, 
studijavo Dorpato universitete, baigė 1835. Parašęs kelias komedijas (neišspaus-
dintos). Iš jų Wybranie się na teatr („Išsirengimas į teatrą“), pasak L. Jucevičiaus, 
rodo tikrą dramaturgo talentą. 

Literatūra – Jucevičius L. Mokyti, p. 72; Tyla A. Lietuviai, p. 97. 

Gudelevičius, Marcelinas (Gudelewicz, Marceli), Lauryno. Kunigas ber-
nardinas. Gimė 1763 Trakų aps. Mokėsi Kražių mokykloje. 1798 – fizikos mo-
kytojas Dotnuvos mokykloje, 1800–1803 – Telšių mokyklos prefektas (vedėjas) 
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ir fizikos bei matematikos mokytojas. Mirė 1820 09 25 (10 07) Hluske (Minsko 
gub., Naugarduko aps.). 

Šaltinis – BN AB, sign. III, 10677, s. 61.

Houvaltas, Antanas (Houwalt, Antoni). Baigęs Kražių gimnaziją, valdžios 
lėšomis studijavo Vilniaus medicinos-chirurgijos akademijoje, baigęs dirbo 
Chersono gub. (Ukrainoje). Parengtas spaudai jo poezijos rinkinys nebuvo iš-
spausdintas. 

Literatūra – Jucevičius L. Mokyti, p. 73. 

Hurčinas; Gurčinas, Vincentas (Hurczyn, Wincenty; Гурчин, Виккентий). 
Žr. 1 priedą „Kražių mokyklos (gimnazijos) mokytojai 1773–1844 metais“. 

Ivaškevičius, Jurgis (Iwaszkiewicz, Jerzy). Mogiliavo vyskupas. Gimė 
1819 04 20 (05 02) Plūsčiuose, Karklėnų parapijoje (Plungės r.). Baigęs penkias 
Kražių gimnazijos klases, įstojo į Varnių kunigų seminariją. Matyt, vyskupams 
susitarus, kaip Minsko kunigų seminarijos stipendininkas 1841–1845 studijavo 
Vilniaus (vėliau – Sankt Peterburgo) dvasinėje akademijoje, kurią baigė teologi-
jos magistro laipsniu ir liko adjunktu. 1853 spaudoje paneigė paskelbtą netiesą, 
neva M. Valančius teologijos magistro laipsnį gavo už „Žemaičių vyskupystę“. 
Nuo 1861 – teologijos daktaras ir Sankt Peterburgo dvasinės akademijos dogmi-
nės teologijos profesorius, nuo 1866 – prelatas. Nuo 1871 pabaigos apie pusmetį 
ėjo Vilniaus vyskupijos valdytojo pareigas. 1872 04 paskirtas Mogiliavo vyskupu 
sufraganu. Mirė 1875 12 28 (1876 01 09) Sankt Peterburge. 

Literatūra: Jogėla V. Vilniaus Romos katalikų dvasinė akademija 1833–
1842 metais: organizacija ir veikla, Lietuvių atgimimo istorijos studijos, t. 14, Vil-
nius, 1997, p. 153; Merkys V. Motiejus Valančius, Vilnius, 1999, p. 123, 132, 206. 

Ivaškevičius, Viktoras (Iwaskiewicz, Wiktor). Žr. sk. „Juodieji broliai“. 

Jacevičius, Anupras (Jacewicz, Onufry), Ignoto. 1831 sukilimo Telšių aps. 
kariuomenės vadas. Gimė 1797 Maironiuose (Kelmės r.). Baigęs šešias Kražių 
mokyklos klases, 1814 įstojo į Vilniaus universitetą. 1826 iš tėvo paveldėjo Tūbi-
nių dvarą (Šilalės r.). 1831 organizavo sukilėlių būrius. Paaiškėjus, kad sukilimas 
pralaimėtas, 1831 08 pasitraukė į Prūsiją, 1832 pas jį nelegaliai atvyko ir žmona 
Rožė su vaikais. 1831 10 apdovanotas auksiniu kryžiumi. Atvyko į Prancūziją, 
1833 04 apsigyveno Nansi, kur mirė 1836 03 17. Liko žmona ir 3 sūnūs. Parašė 
atsiminimus apie sukilimą, kurie paskelbti leidinyje: Wrotnowski F. Pamiętniki 
o powstaniu Litwy i ziem ruskich w roku 1831, Paryż, 1833. 



259

Literatūra, šaltinis: TLE, t. 2, p. 89; Bielecki R. Słownik, t. 2, s. 183; 1814 12 
17 Kražių gimnazijos ataskaita, LVIA, f. 567, ap. 2, b. 6486, l. 31. 

Jaloveckis, Florentinas (Jałowiecki, Florentyn), Felicijono. Lenkiškai rašęs 
poetas, vertėjas. Gimė 1812 Upytės aps. Mokėsi Kražių gimnazijoje ir Vilniuje. 
Buvo parengęs pasakėčių rinkinių. Bendradarbiavo spaudoje: Tygodnik Peters-
burski („Peterburgo savaitraštis“), Noworocznik wileński („Vilniaus naujameti-
nis“), Wizerunki i Roztrząsania naukowe („Mokslo paveikslai ir nagrinėjimai“). 
Paskelbė verstų iš prancūzų kalbos biografijų. 

Literatūra – Jucevičius L. Mokyti, p. 75. 

Jamontas, Jonas (Jamont, Jan). Žr. 1 priedą „Kražių mokyklos (gimnazi-
jos) mokytojai 1773–1844 metais“. 

Janavičius, Silvestras (Janowicz, Silwester). Žr. 1 priedą „Kražių moky-
klos (gimnazijos) mokytojai 1773–1844 metais“.

Jančiauskas, Henrikas (Janczewski, Henryk), Pranciškaus. 1831 m. suki-
limo karininkas, Kiprijono brolis. Gimė apie 1808 m. Diržioniuose, Betygalos 
parapijoje. Mokėsi Kražių gimnazijoje. 1831 03 išėjo į sukilimą. Dar  03 pabai-
goje dalyvavo puolant kareivius, tiesusius Dubysos–Ventos kanalą ties Ariogala 
ir 10 jų paėmė į nelaisvę. Pralaimint sukilimui, pasitraukė į užsienį, atvyko į 
Prancūziją. Apie tolesnį likimą žinių nerasta. 

Literatūra – Bielecki R. Słownik, t. 2, s. 188. 

Jančiauskas, Kiprijonas (Janczewski, Cyprjan).  Žr. sk. „Juodieji broliai ir 
jų byla“. 

Jančiauskas, Valerijonas (Janczewski, Walerian), Pranciškaus. Visuome-
nės veikėjas. Gimė 1811 12 21 (1812 01 02) Diržioniuose, Betygalos parapijoje. 
Kiprijono brolis. 1822 įstojo į Kražių gimnaziją, 1824 mokėsi III klasėje. 1834 
baigė Vilniaus medicinos-chirurgijos akademiją. 1836–1839 dirbo karo gydyto-
ju Kaukaze. Grįžęs į gimtinę, rūpinosi ūkio reikalais, išlaisvinti brolį Kiprijoną. 
1858 išrinktas į gubernijos komisiją, rengiančią baudžiavos panaikinimo pro-
jektą. 1863–1871 – Kauno aps. bajorų vadas. Mirė 1896 05 15 29 Diržioniuose. 

Literatūra, šaltinis: Pamiętniki, s. 285–286; 1824  m. Kražių gimnazijos 
mokinių sąrašas, VUB RS, f. 2, KC–563l, p. 113. 
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Jarudas, Antanas (Jarud, Antoni). Literatas mėgėjas. Gimė 1814 Kalnu-
juose, Raseinių aps. Mokėsi Kražių gimnazijoje ir Vilniaus universitete. 1841 
ūkininkavo savo dvare Kalnujuose. Laisvalaikiu į lenkų kalbą vertė Williamo 
Shakespeare’o kūrybą. 

Literatūra – Jucevičius L. Mokyti, p. 75. 

Juškevičius, Florijonas (Juszkiewicz, Florjan). Kunigas, kovotojas su rusų 
valdžia. Gimė 1816 Juškaičiuose, Raseinių aps. Mokėsi Kražių gimnazijoje ir 
Seinų (Lenkijoje) kunigų seminarijoje. Baigęs netrukus persikėlė į Oršos aps. 
(Vitebsko gub.). Už unitų globą ištremtas į Sibirą. Paleistas vėl grįžo į Balta-
rusiją, kur vėliau gavo klebono pareigas. Įtartas rėmęs 1863 sukilimą ir 1864 
ištremtas į Ufą (Rusijoje). 1885 leista iš tremties vietos išvykti, tačiau negalėjo 
gyventi Lenkijos Karalystėje, Šiaurės vakarų krašte ir gubernijų sostinėse. At-
vyko į buvusią Livoniją, iš kur 1886 persikėlė į Vitebsko gub. Vienoje apleistoje 
bažnyčioje gavo klebono pareigas. Mirė 1899. 

Literatūra, šaltinis: Kubicki P. Bojownicy kapłani, cz. 2, t. 2, s. 359–360; 
BN AB, sign. III, 10677, s. 84–86. 

Juškevičius, Jurgis (Juszkiewicz, Jerzy), Jono. Kunigas, 1863 sukilimo 
dalyvis. Gimė 1820 Liepkalnyje, Telšių aps., mokėsi Kražių gimnazijoje ir Var-
nių kunigų seminarijoje. Kunigu įšventintas 1844, paskirtas vikaru į Laukuvą, 
1845 – į Alsėdžius. 1846–1847 – vikaras Naujojoje Žagarėje, 1848 – Veliuonoje, 
1849–1850 – vėl Naujojoje Žagarėje, 1851–1861 – Kaunatavos (Telšių r.) kura-
tas, iš kur 1862 m. paskirtas Žemalės klebonu. 1863 05 pradžioje išėjo į sukilėlių 
būrį, 1863 06 01 (13) grįžo į Žemalę. Suimtas, įkalintas ir tardytas Telšiuose. 
Nepavykus įrodyti kaltės, 1864 04 paleistas. Paskirtas vikaru į Švėkšną, 1865 – 
Šiluvos klebonu. Gal valdžiai reikalaujant, 1866 perkeltas vikaru į Vainutą. 
1869–1880 Tverų (Plungės r.), nuo 1881 – Salantų altaristas. Mirė 1885 10 10 
(22) Salantuose. 

Literatūra: Directorium, 1885–1882; Kubicki P. Bojownicy kapłani, cz. 2, 
t. 2, Sandomierz, 1936, s. 360–362. 

Kaminskis, Mykolas Julijonas (Kamiński, Michał Juljan). Vertėjas. Kilęs 
iš Upytės aps. Mokėsi Panevėžyje ir Kražiuose. Leidinyje Znicz paskelbta jo po-
ezijos. Į lenkų kalbą išvertė Aleksandro Puškino poemą „Čigonai“. Iš prancūzų 
kalbos išvertė apysaką Koszyk kwiatów, powieść dla młodzieży, dzielo upoważnio-
ne przez uniwersytet paryski (Wilno, 1836; „Gėlių kraitelė, apysaka jaunimui, 
Paryžiaus universiteto aprobuotas kūrinys“). Buvo Sankt Peterburge leidžiamo 
laikraščio Bałamut korespondentas. 

Literatūra – Jucevičius L. Mokyti, p. 79. 
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Katerla, Boleslovas (Катерля, Болеслов), Jeronimo. Nukentėjęs dėl 1863 
sukilimo. Gimė apie 1831 Šiluvos parapijoje. 1844 01 mokėsi Kražių gimna-
zijos parengiamojoje klasėje. Kaltintas palaikęs ryšius su sukilėliais. Per kratą 
patyrė nervų sukrėtimą. Nors karo lauko teismas jį paliko tik įtariamuoju, 1864 
11 26 (12 08) Aleksandro Potapovo konfirmacija, atėmus visas pilietines teises, 
ištremtas į Tobolsko gub., 1866 leista persikelti į Viatkos gub. 1871 grąžinta ba-
jorystė, leista apsigyventi Mintaujoje. 1881 laikinai gyvenančiam Kauno gub. 
M. Katerlai, carui sutikus, leista likti ten visam laikui. 

Literatūra – Brigys J. 1863 m. sukilimas, p. 162. 

Katerla, Martynas (Катерля, Мартин), Jeronimo. Boleslovo brolis, nu-
kentėjęs dėl 1863 sukilimo. Gimė apie 1819 Šiluvos parapijoje. Jo tėvas – atsar-
gos pulkininkas, 1812 karo veteranas. Skyriuje apie fizines mokinių bausmes 
rašoma, kad 1837 jis, II klasės mokinys, buvo žiauriai mušamas. Už paramą su-
kilimui 1863 04 suimtas, priskirtas IV politinių nusikaltėlių kategorijai ir 1864 
10 09 (21) karo lauko teismo Kaune pasmerktas mirti pakariant. Konfirmavęs 
šį nuosprendį 1864 11 26 (12 08), A. Potapovas nurodė atimti visas pilietines 
teises ir ištremti Į Tobolsko gub. Likimas tremtyje toks pat, kaip ir brolio Bo-
leslovo. 1881 leista visam laikui gyventi Kauno gub. Boleslovo ir Martyno tėvas 
Jeronimas Katerla (apie 1784–1867) taip pat už sukilimo rėmimą (per kratą jo 
namuose rasta parako, švino, kulkų ir kt.) minėto karo lauko teismo pasmerktas 
ištremti į Sibirą, atėmus visas teises, ordinus ir karinį laipsnį. Atsižvelgęs į nu-
teistojo amžių, A. Potapovas nurodė į bausmę įskaityti kardomąjį 6 mėn. areštą 
ir paleisti. Skirta sumokėti 10 % dvaro pajamų rinkliavos. 

Literatūra – Brigys J. 1863 m. sukilimas, p. 162–163. 

Kaunackis, Eligijus (Kownacki, Eligjusz). Visuomenės veikėjas. 1800 –pa-
žangus Kražių mokyklos mokinys. Kaunatavos ir Dirvonėnų (Telšių r.) dvarų 
savininkas. 1826–1843 – Šiaulių aps. bajorų vadas. 1831 sukilimo Šiaulių aps. 
tarybos narys. Matyt, pasinaudojo amnestija, todėl toliau ėjo bajorų vado pa-
reigas. Mirė Dirvonėnuose. 

Šaltinis – BN AB, sign. III, 10677, s. 102. 

Kelpša, Jonas (Kiełłpsz, Jan; Келпш, Иван), Kasparo. 1863 sukilimo 
tremtinys, atsiminimų autorius. Gimė apie 1810 Jankaičių dvare Kaltinėnų pa-
rapijoje. 1819 pradėjo mokytis Kražių gimnazijoje. Per 1863 sukilimą kaltintas 
maitinęs sukilėlius. 1863 07 suimtas, kalintas Raseiniuose. Karo lauko teismas 
Raseiniuose 1863 12 15 (27) jo kaltės nenustatė ir nurodė paleisti. Nuosprendį 
konfirmuojant, įsakyta ištremti į Oloneco gub., 1871 leista persikelti į Lenkiją, 
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apsigyveno Suvalkuose, o gimtinėje negalėjo net apsilankyti. Buvo parašęs dvie-
jų dalių atsiminimus lenkų kalba. Antra dalis, turinti 253 puslapius ir apimanti 
1868–1871 laikotarpį, pateko į Lietuvių mokslo draugijos biblioteką, o pirmos 
dalies likimas nežinomas. Antroje dalyje rašoma ir apie Kražių gimnaziją, pa-
teikiama daug reikšmingų žinių apie Kaltinėnų apylinkių dvarus, jų savininkus. 

Literatūra: Brigys J. 1863 m. sukilimas, p. 166; Biržiška Vac. Iš J. Kelpšos 
atsiminimų, Mūsų senovė, 1940, nr. 1, p. 65–70. 

Kondratas, Matas (Kondrat, Mateusz), Tomo. Kunigas. Gimė apie 1768. 
Kunigu įšventintas 1794. Iki 1818 paskirtas Kražių parapijos klebonu, apie 1819 
tapo garbės kanauninku. Mirė 1826 Kražiuose. 

Šaltinis – BN AB, sign. III, 10677, s. 96. 

Kondratas, Romualdas (Kondrat, Romuald). Teisėjas. Gimė apie 1773 
Budrikų dvare (Rietavo parapija). 1790 minimas tarp pažangių Kražių moky-
klos mokinių. Vėliau – Raseinių aps. žemių ribų teisėjas. Mėgo muziką. Gimi-
nėms buvo palikęs įdomius atsiminimus. Mirė 1824 savo Budrikų dvare.

Šaltinis – BN AB, sign. III, 10677, s. 96. 

Kondratas, Romualdas (Kondrat, Romuald), Romu-
aldo. Literatas. Gimė apie 1814 Budrikuose. Mokėsi Kražių 
gimnazijoje, 1833 buvo I klasėje. Baigęs gimnaziją, studijavo 
Vilniaus medicinos-chirurgijos akademijoje ir, jos nebaigęs, 
1839 mirė. Vilniuje parašė poemą Bylunów Królowa („Biliū-
nų karalienė“). Po mirties bičiuliai Vilniuje išleido jo muzikos 
kūrinių. 

Literatūra, šaltinis: Jucevičius L. Mokyti, p. 84; 1833 
10 Kražių gimnazijos mokinių sąrašas, LVIA, f. 567, ap. 2, 
b. 3305, l. 130. 

Kondratas, Serapijonas (Kondrat, Serapion). Žr. 1 prie-
dą „Kražių mokyklos (gimnazijos) mokytojai 1773–1844 me-
tais“.

Kopanskis, Antanas Kasparas (Kopański, Antoni 
Gaspar). Literatas. Kilęs iš Upytės aps. Mokėsi Kražių gim-
nazijoje. Pagal lietuvių liaudies padavimus parašė apysaką 
Dobry syn („Geras sūnus“), kuri 1841 išspausdinta rinkinyje 
Linksmine.

Literatūra – Jucevičius L. Mokyti, p. 85. 
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Kordzikovskis, Juozapas (Kordzikowski, Józef), Simono. Sukilimų daly-
vis. Gimė 1813 Upytės aps. Kražių gimnazijos auklėtinis. Dalyvavo 1831 suki-
lime, kovojo Augustino Kordzikovskio būryje, vėliau – A. Gelgaudo armijoje. 
Slopstant sukilimui, grįžo į Rodus (Panevėžio aps.) ir rūpinosi ūkiu. Nežinia ar 
pasinaudojo amnestija, ar valdžia apie jo dalyvavimą sukilime nesužinojo. Buvo 
sukaupęs nemažą biblioteką, kurios lenkiškąją dalį padovanojo Rapersvilio mu-
ziejui (Šveicarijoje). 1861 dirbo Valstiečių reikalų komisijoje. Per 1863 sukilimą 
paskirtas parapijos viršininku. 1864 su žmona Rachile kalintas Panevėžyje ir 
Kaune. Pagaliau paleistas, skirta policijos priežiūra, be to, reikėjo sumokėti pa-
didintą baudą – 40 % metinių pajamų. Mirė 1899 Roduose. Jo atsiminimų apie 
1831 sukilimą fragmentai buvo atiduoti į Rapersvilio muziejų. 

Literatūra – Pamiętniki, s. 323. 

Kordzikovskis, Lukas (Kordzikowski, Łukasz). Kunigas karmelitas. Gimė 
apie 1793 Raseinių aps. Mokėsi Kražių gimnazijoje, karmelitų vienuolyno stu-
dijose, tobulinosi Vilniaus universitete, baigė teisės kandidato laipsniu. 1817–
1828 – Kolainių gimnazijos mokytojas, 1829 – jos vadovas. 

Šaltinis – BN AB, sign. III, 10677, s. 97. 

Kryževičius, Telesforas (Krzyżewicz, Telesfor). Žr. 1 priedą „Kražių mo-
kyklos (gimnazijos) mokytojai 1773–1844 metais“. 

Landsbergis, Edvardas (Landsberg, Edward), Ignoto. Kunigas. Gimė 1810 
Pašvitinio parapijoje (Pakruojo r.). 1820 įstojo į Kražių gimnaziją. 1822, 1823 
už gerą mokymąsi gavo pagyrimus. 1830 įstojo į Vilniaus kunigų seminariją, 
vėliau studijavo Vilniaus dvasinėje akademijoje, baigė 1834 teologijos kandi-
dato laipsniu ir įšventintas į kunigus. Paskirtas vikaru į Alšvangą (Kurše). Kaip 
gerai mokantis vokiečių kalbą buvo skiriamas tiktai į Kuršo dekanato bažnyčias. 
Nuo 1856 – kanauninkas, 20 m. ėjo Kuršo dekano pareigas. 1862 rusų valdžia 
jį, Skaistkalnio kleboną, siūlė skirti vyskupu sufraganu (padėjėju). Kardinolas 
Jokūbas Antonelis tuo reikalu nurodė nuncijui Vienoje sužinoti vysk. M. Valan-
čiaus nuomonę. Slaptame atsakyme pastarasis nurodė, kad kandidatas turi nei-
giamų savybių, ilgai gyveno Kurše, kur dauguma gyventojų liuteronų tikėjimo, 
siūlė vyskupu neskirti ir palikti einamas pareigas. Gal todėl, kad negavo valdžios 
siūlomų pareigų, 1864 persikėlė į Rygą, priklausiusią Mogiliavo arkivyskupijai. 
Mirė po 1884. 

Literatūra: Directorium 1850–1865; Jatulis P. Slaptas vysk. M. Valančiaus 
laiškas, Aidai, 1877, nr. 1, p. 14–17. 

75 il. Antraštinis literatūros 
almanacho, kuriame 
paskelbta ir Antano Kasparo 
Kopanskio apysaka, puslapis. 
In: Jucevičius L. A. Raštai, 
Vilnius, 1959 (įklija)  
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Landsbergis, Karolis (Landsberg, Karol), Ignoto. Visuomenės veikėjas, 
Edvardo brolis. Gimė apie 1800 Triškoniuose, Upytės aps. 1820 įstojo į Kražių 
gimnaziją. Ją baigęs apsigyveno kaime. 1861 išrinktas tarpininku valstiečių san-
tykiuose su dvarininkais. Įtartas rėmęs sukilimą ir 1863 kalintas Šiauliuose bei 
Panevėžyje, tačiau, kaltės neįrodžius, paleistas. Mirė 1888 Triškoniuose. 

Literatūra – Pamiętniki, s. 324. 

Landsbergis, Kazimieras (Landsberg, Kazimierz), Ignoto. Teisininkas, 
Edvardo brolis, 1831 sukilimo dalyvis. Gimė 1805 Triškoniuose. 1820 įstojo į 
Kražių gimnaziją. 1821, 1822 minimas tarp pažangių mokinių. Vilniaus univer-
sitete studijavo teisę, dirbo tarnautoju Varšuvoje. 1830 įstojo į III lenkų ulonų 
pulką puskarininkiu ir kovojo su rusais. 1831 pasitraukė į Prūsiją, paskui grįžo 
į Lenkiją. Suimtas dėl S. Konarskio bylos ir išsiųstas eiliniu į karo tarnybą Kau-
kaze. Atitarnavęs 15 m., paleistas į atsargą. Grįžo į Lietuvą, gyveno Šabiškių pa-
livarke (Radviliškio r.), kur mirė 1881. Palaidotas Pociūnėliuose (Radviliškio r.). 

Literatūra – Pamiętniki, s. 359. 

Laurinavičius, Simonas (Ławrynowicz, Szymon), Tado. Filosofijos dakta-
ras, mokytojas. Gimė apie 1765 Lucinavoje, Raseinių aps. Mokėsi Kražių moky-
kloje ir Vilniaus vyriausiojoje mokykloje, 1790 gavo filosofijos daktaro laipsnį. 
Buvo Brastos mokyklos mokytojas, 1797 paskirtas Vilniaus aps. mokyklos lenkų 
ir lotynų kalbų gramatikos mokytoju. 1807–1819 – Kauno apskrities mokyklos 
vedėjas. Laikraštyje Dziennik Wileński (1819, I, p. 647–668) paskelbė straipsnį 
O rolnictwie powiatu kowieńskiego („Apie Kauno apskrities žemdirbystę“). Mirė 
1839 01 27 (02 08) Kaune. 

Literatūra – Jucevičius L. Mokyti, p. 88, 222. 

Lenartavičius, Kazimieras Aleksandras (Lenartowicz, Kazimierz Alek-
sander). Kunigas pijoras, teologijos magistras, filosofijos kandidatas. Gimė apie 
1796 Raseinių aps. Mokėsi Kražių, vėliau – pijorų mokyklose. 1823 gavo filoso-
fijos kandidato laipsnį. Mokytojavo pijorų mokykloje Polocke. Vėliau įgyti mo-
kymo patirties išvyko į Vokietiją ir Prancūziją. Grįžęs Vilniuje dirbo biblioteki-
ninku. Apie 1835 pakviestas dėstyti į Vilniaus dvasinę akademiją. 1841 paskirtas 
klebonu į Slanimo dekanatą, 1846 tame dekanate buvo mansionarijus. Vėliau 
tarp Vilniaus vyskupijos kunigų nebeminimas. Išleido anoniminę 10 puslapių 
knygelę (be vietos ir metų) Urządzenie konwiktu szlachetnej młodzi przy szko-
le wyższej polockiej („Bajorų jaunimo konvikto įsteigimas prie aukštesniosios 
Polocko mokyklos“). Rankraščiu paliko Historia prowincji pijarów litewskich 
(„Lietuvos provincijos pijorų istorija“). 

Literatūra – Jucevičius L. Mokyti, p. 88, 222. 
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Lukaševičius, Bonifacas (Łukaszewicz, Bonifacy). Teologijos magistras. 
Gimė apie 1810 Raseinių aps. 1822–1828 mokėsi Dotnuvos mokykloje, vėliau – 
Kražių gimnazijoje. Įstojo į Vilniaus kunigų seminariją, o 1834–1837 studijavo 
Vilniaus dvasinėje akademijoje. Nuo 1839 – akademijos inspektoriaus padėjė-
jas. 1841 gavo teologijos magistro laipsnį. Nuo 1842 – Svyrių klebonas ir deka-
nas, nuo 1845 – Ašmenos (abi vietovės – dabar Baltarusijoje) klebonas ir deka-
nas. Nuo 1855 tarp Vilniaus vyskupijos kunigų nebeminimas.

Literatūra: Jogėla V. Vilniaus Romos katalikų dvasinė akademija 1833–
1842 metais: organizacija ir veikla, Vilnius, 1997, p. 165; Directorium, 1835–
1856 (Vilniaus vysk.). 

Matanovičius, Brokardas (Matanowicz, Brokard). Kunigas, mokytojas. 
Gimė apie 1798 Šiaulių aps. Mokėsi Kražiuose ir Kolainiuose, studijavo Vilniaus 
universitete, įstojo į karmelitų vienuolyną. Rodos, ten gavo teologijos magistro 
laipsnį. Nuo 1822 Kolainiuose dėstė retoriką ir lotynų kalbą, 1833 – šios gim-
nazijos vadovas (prefektas). Nors nurodoma, kad 1854 gyveno vienuolyne prie 
Vilniaus Visų šventųjų bažnyčios, tačiau, Vilniaus vyskupijos kunigų kalendorių 
žiniomis, 1850–1864 jis – Varėnos filijos kuratas. Mirė apie 1864. 

Literatūra, šaltinis: Directorium, 1849–1864 (Vilniaus vysk.); BN AB, 
sign. III, 10677, s. 116.

Michalčiauskas, Pranciškus (Michalczewski, Franciszek). Žr. sk. „Kražių 
mokinių byla 1840–1841 metais“.

Mikševičius, Vladislovas (Mikszewicz, Władysław), Antano. Tarnautojas. 
Gimė 1817 06 12 (24) Bališkiuose, Upytės aps. Baigė Kražių gimnaziją, 1840 – 
Dorpato universitetą. Po 1850 apsigyveno Raseinių aps. Naikinant baudžiavą, 
1861 paskirtas taikos tarpininku. Už demonstratyvų pareigų atsisakymą prasi-
dėjus sukilimui, 1863 suimtas ir beveik metus kalintas Kaune. 1864 01 paleis-
tas, paskirta policijos priežiūra. Mirė 1892 Drupiškės (?) (Druwiszkach) dvare 
Raseinių aps. 

Literatūra: Pamiętniki, s. 324; Tyla A. Lietuviai, p. 98. 

Misevičius, Vincentas (Misiewicz; Missiewicz, Wincenty). Dailininkas 
mėgėjas. Nuo 1813 mokėsi Kražių mokykloje. Buvo žinomas kaip Kražių apylin-
kių tapytojas. 1839–1841 keturis jo Kražių vaizdus, nutapytus ant 1,57 x 1,03 m 
drobės, turėjo Juozapas Šiukšta. Tie piešiniai buvo litografuoti. Mirė Jankiškės 
palivarke (Kražių parapijoje). 

Šaltinis – BN AB, sign. III, 10677, s. 121. 



266

Montvila, Eligijus (Montwiłł, Eligiusz), Simono. Kunigas. Gimė 1816 12 01 
Čekiškės parapijoje. Mokėsi Telšių, Kalvarijos (Marijampolės r.) mokyklose ir 
Kražių gimnazijoje. 1837 įstojo į Vilniaus misionierių seminariją, 1843 perė-
jo į Varnių kunigų seminariją. Mokantis seminarijoje, klierikai E. Montvila ir 
J. Rimkevičius buvo įpareigoti peržiūrėti kun. Antano Janikavičiaus vertimo 
„Mokslas krikščioniškas...“ rankraštį (išspausdintas 1845). Baigęs kunigų semi-
nariją, 1845 – vikaras Kaltinėnuose, Šakynoje, Tveruose. 1850 paskirtas Renavo 
(Mažeikių r.), 1856 – Eigirdžių (Telšių r.) kuratu. 1859 – Nemakščių admini-
stratorius, nuo 1862 – Batakių (Tauragės r.) klebonas ir dekanas. Buvo ištiki-
mas rusų valdžiai. Raseinių aps. karinis viršininkas 1869 iš E. Montvilos suži-
nojo, kad M. Valančiaus pagalbininkas, leidžiant lietuviškas knygas Tilžėje, yra 
kun. Jonas Zabermanas, kuris dažnai atvyksta į Kauną ir leidybai gauna pinigų. 
1875 paskirtas Svėdasų vikaru, 1880 08 perkeltas altaristu į Alsėdžius, kur mirė 
1896 06 10 (22). 

Literatūra – Aleksandrynas, t. 3, p. 256–257. 

Moras, Aleksandras (Moro, Aleksander), Mykolo. Valstybės tarnautojas. 
Gimė 1813 04 05 (17) Šiaulių aps. 1830 baigė Kražių gimnaziją ir kaip pavyzdin-
gas mokinys valdžios lėšomis turėjo būti išsiųstas studijuoti Vilniaus universi-
tete, tačiau dėl 1831 sukilimo studijuoti nebegalėjo. 1832 pradėjo dirbti Šiaulių 
aps. bajorų vado raštinėje, nuo 1853 – minėtos įstaigos vado Mikalojaus Zubovo 
sekretorius. Pažinojo Simoną Daukantą, Motiejų Valančių. 1870 dėl sveikatos 
tarnybos atsisakė. Išėjęs į pensiją, apsigyveno Zubovų namuose. Apie 1872. M. 
Zubovas į Šiaulius pasikvietė L. Ivinskį, kuris su A. Moru užmezgė draugiškus 
santykius. Mirė 1898 06 09 (21). Palaidotas senosiose Viekšnių kapinėse. Iki 
1944 Šiaulių „Aušros“ muziejus turėjo lenkiškai rašytus A. Moro atsiminimus, 
kuriuose keli puslapiai buvo skirti ir L. Ivinskiui.

Literatūra: Petkevičiūtė D. Laurynas Ivinskis, Vilnius, 1988, p. 91; Aleksan-
drynas, t. 3, p. 184, 196. 

Narbutas, Vladimiras (Narbut, Włodzimierz). Dvarininkas, teisininkas. 
Mokėsi Kražių mokykloje. 1842 įstojo į Sankt Peterburgo universitetą, studijavo 
teisę. Paveldėjo Ketūnų dvarą (netoli Kuršėnų). Užsakė Jonui Zenkevičiui nuta-
pyti kelis lietuvių Atgimimo veikėjų ir kitų istorinių asmenybių portretus. Mirė 
1862 Ketūnuose. 

Literatūra – Aleksandravičius E. Prieš Aušrą, Vilnius, 1990, p. 93. 

Narkevičius; Norkevičius, Ignotas (Narkiewicz, Ignacy), Juozapo. Kuni-
gas, slapto mokymo lietuvių kalba organizatorius. Kilęs iš bajorų šeimos. Gimė 

76 il. Aleksandras Moras. 
In: Biržiška M. Anuo metu 
Viekšniuose ir Šiauliuose, 
Kaunas, 1938, p. 176



267

apie 1823 Kurtuvėnų parapijoje. 1834 įstojo į Kražių gimnaziją, 1843 – į Var-
nių kunigų seminariją. Kunigu įšventintas 1847 ir paskirtas vikaru į Batakius. 
1849 02 eiti tas pačias pareigas perkeltas į Kvėdarną. 1850 10 paskirtas Gardamo 
(Šilutės r.) kuratu. 1863 įskųstas, kad Mažojoje Lietuvoje pirko ginklų ir parako, 
todėl suimtas. Neįrodžius kaltės, 1864 03 paleistas, paskirta policijos priežiūra. 
Liko Gardame. Nuo 1870 – ilgametis Tryškių klebonas. Tryškiuose organizavo 
vaikų mokymą skaityti ir rašyti. Jo išlaikomoje mokykloje 1880–1890 slapta mo-
kytojavo Ona Pašakarnienė. Mirė 1892 04 13 (25) Tryškiuose, palaidotas Tryš-
kių kapinėse. 

Literatūra, šaltiniai: Brigys J. 1863 m. sukilimas, p. 224; Tarnybos lapas, 
LVIA, f. 696, ap. 2, b. 173, l. 96; Daraktorių anketos Šiaulių „Aušros“ muziejuje. 

Narkevičius, Jonas (Narkiewicz, Jan). Kunigas, teologijos magistras. Gimė 
1802 07 14 (26) Telšių parapijoje. 1821–1823 minimas tarp pažangių Kražių 
gimnazijos mokinių. Vėliau įstojo į Varnių kunigų seminariją. 1826–1830 mo-
kėsi Vilniaus vyriausiojoje kunigų seminarijoje, kurią baigė teologijos magistro 
laipsniu, už gerą mokymąsi jam buvo paskirta piniginė premija. Mokytojavo 
vargonininkų mokykloje, tačiau netrukus paskirtas Žemaičių vyskupo J. A. Gie-
draičio kapelionu. Vengiant kaltinimų dėl 1831 sukilimo, buvo išvykęs į Kužių 
(Šiaulių r.) altariją. 1834–1838 – Vilniaus dvasinės akademijos adjunktas, dėstė 
ganymo teologiją. Mirė 1839 05 18. 

Šaltinis – BN AB, sign. III, 10677, s. 126. 

Narkevičius, Jonas (Narkiewicz, Jan), Jurgio. Kunigas, lenkų patriotas, 
religinių lenkiškų knygų autorius. Kilęs iš Raseinių aps. valstiečių. Gimė 1806 
06 10 (22) Viduklės parapijoje. Baigęs Kražių gimnaziją, 1826 įstojo į Varnių 
kunigų seminariją (stodamas užsirašė bajoru). 1828 įstojo į pijorus ir išvyko į jų 
Polocko kolegiją. Apie 1830 paskirtas į Raseinių pijorų vienuolyną. Panaikinus 
pijorų vienuolynus, 1833 Vilniuje baigė kunigų seminariją ir dirbo šios vysku-
pijos bažnyčiose vikaru. 1854 paskirtas Kobryno klebonu ir dekanu. Už aktyvią 
lenkišką patriotinę veiklą 1866 03 05 (17) suimtas, perduotas karo lauko teis-
mui. 1866 10 05 (18) to teismo konfirmacija nurodė ištremti į Sibirą, išsiųstas į 
Tunką. Matyt, gavęs leidimą, 1875 atvyko į Krokuvą, kur buvo vienos kapų ko-
plyčios kapelionas. Mirė 1886 03 23 Krokuvoje. Išleido keletą religinių knygelių, 
brošiūrų lenkų kalba. Parašė kunigo tremtinio atsiminimus Pamiętnik księdza 
wygnańca, Lwów, 1876. 

Literatūra – PSB, t. 22, s. 543.
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Nemčevskis, Zacharijus (Niemczewski, Zachariasz), matematikas. Gimė 
1766 Vainute. 1783–1788 mokėsi Kražių gimnazijoje. Buvo pažangus mokinys, 
1788 apdovanotas sidabro medaliu. Baigęs Kražių mokyklą, įstojo į Vilniaus 
mokytojų seminariją, baigė 1794, gavo filosofijos ir laisvųjų menų daktaro laips-
nį. 1794 paskirtas Gardino mokyklos mokytoju, 1797 pakviestas Lietuvos vy-
riausiosios mokyklos matematikos dėstytoju (adjunktu). 1802–1808 tobulinosi 
Prancūzijoje. 1808–1813 – Vilniaus universiteto profesorius ir mokyklų vizita-
torius, nuo 1817 – fizikos ir matematikos fakulteto dekanas. 1813–1817 – cen-
zorius. Mirė 1820 12 10 (22) Vilniuje, palaidotas Bernardinų kapinėse. Skyrė 
fundaciją neturtingiems Kražių gimnazijos mokiniams. Jo mokslinių prane-
šimų, taip pat nepasirašytų vertimų paskelbta laikraštyje Dziennik Wileński. 
Rankraščiu liko kelionių prisiminimai, mokslo traktatų vertimų. 1822 leidinyje 
Известия Российской Академии Наук (1822, t. X; „Rusijos mokslų akademijos 
žinios“) išspausdintas jo straipsnis О языке литовском, а особливо о наречии 
самогитском („Apie lietuvių kalbą, ypač apie žemaičių tarmę“). Į lenkų kalbą 
išvertė matematikos darbų.

Literatūra – Aleksandrynas, t. 2, p. 293–294. 

Noreika, Izidorius (Noreyko, Izydor), Jurgio. Kunigas, 1863 sukilimo da-
lyvis. Gimė 1818 03 09 (21) Tytuvėnų parapijoje. Mokėsi Kražių gimnazijoje, 
1838 11 buvo III klasėje. 1841 įstojo į Varnių kunigų seminariją, kunigu įšven-
tintas 1846. Buvo ūmaus, neramaus būdo, gal todėl beveik kasmet vikaras kil-
notas iš parapijos į parapiją. Nuo 1846 vikaru dirbo Surviliškyje (Kėdainių r.) 
Pušalote, Kantaučiuose (Plungės r.), Radviliškyje, Alsėdžiuose, Pavandenėje, 
Žarėnuose, Akmenėje (1854–1855 – Kužių kuratas), vėl vikaras Vaškuose (Pa-
svalio r.), Pagramantyje (Tauragės r.), Janapolėje (Telšių r.), Varniuose, Tirkšliuo-
se, Gargžduose. 1863 suorganizavo sukilėlių būrį. Jo būrį bajoras V. Raicevičius 
Rietavo apylinkėse išdavė. Rusai sukilėlius apsupo ir visą būrį paėmė į nelaisvę. 
J. Noreika priskirtas pirmai politinių nusikaltėlių kategorijai ir 1863 08 02 (14) 
sušaudytas Telšių miesto ganyklose. 

Literatūra, šaltinis: Directorium, 1846–1864; Brigys J. 1863 m. sukilimas, 
p. 231; 1838 11 Kražių gimnazijos mokinių sąrašas, LVIA, f, 567, ap. 2, b. 4200, 
l. 211. 

Paročka, Leonardas (Paroczko, Leonard). Žr. 1 priedą „Kražių mokyklos 
(gimnazijos) mokytojai 1773–1844 metais“. 

Paškevičius, Vincentas. Žr. sk. „Juodieji broliai ir jų byla“.
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Paulauskas, Augustinas (Pawłowski, Augustyn). Kunigas dominikonas. 
Gimė apie 1773 Telšių aps. Apie 1793 baigė Kražių mokyklą, vėliau įstojo į do-
minikonų vienuolyną. Kunigu įšventintas 1797. Nuo 1801 mokytojavo Naugar-
duko ir Žemaičių Kalvarijos mokyklose. 1811 – pastarosios mokyklos vadovas, 
nuo 1813 – to vienuolyno viršininkas. 

Šaltinis – BN AB, sign. III, 10677, s. 136. 

Pesliakas, Aloyzas (Pieślak, Alojzy). Žr. sk. „Juodieji broliai ir jų byla “.

Petkevičius, Antanas (Pietkiewicz, Antoni), Motiejaus. Katalikų kunigas, 
perėjęs į stačiatikybę. Gimė 1804 10 08 (20) Ylakių parapijoje. Nuo 1819 mokėsi 
Žemaičių Kalvarijos ir Raseinių mokyklose. 1824 – Kražių gimnazijos IV klasės 
mokinys. 1825 įstojo į Varnių kunigų seminariją, kunigu įšventintas 1828. Pa-
skirtas vikaru į Vainutą, 1829 – į Jurbarką. Tikėtina, kad, 15 m. negavęs klebono 
vietos, 1844 perėjo į stačiatikybę ir liko jų dvasininku. Paskirtas į Kauno cer-
kvę. 1851 tapo lietuviškų knygų cenzoriumi. Nuo 1852 valdžiai pradėjo skųsti 
M. Valančių, kuris dar turėjo valdžios pasitikėjimą. 1858–1865 – Vilniaus sta-
čiatikių katedros dvasininkas. Į lietuvių kalbą išvertė baudžiavos panaikinimo 
įstatymą. 1865–1874 vėl cenzūravo lietuviškas knygas. Buvo uolus caro valdžios 
antilietuviškos ir antikatalikiškos politikos talkininkas, ypač puolė ir skundė 
M. Valančių. Mirė 1880 06 03. 

Literatūra, šaltinis: Mulevičius L. Baudžiavos panaikinimo įstatymų iš-
leidimas lietuvių kalba, Iš lietuvių kultūros istorijos, t. 7: Spauda ir spaustuvės, 
Vilnius, 1872; 1824 m. Kražių mokyklos mokinių sąrašas, VUB RS, f. 2, KC–563, 
p. 126. 

Pilsudskis, Juozapas (Piłsudski, Józef), Petro. 1863 sukilimo veikėjas. 
Gimė apie 1833, mokėsi Kražių gimnazijoje, studijavo kalnakasybą. 1863 su-
kilimo išvakarėse gyveno Pašušvyje Kauno aps. Įėjo į šios apskrities sukilimo 
vadovybę, tačiau bausmės pavyko išvengti. Mirė 1902 04 02 (15). 

Literatūra – Pamiętniki, s. 413. 

Pilsudskis, Kazimieras (Piłsudski, Kazimierz), Liudviko. 1863 sukilimo 
dalyvis. Gimė apie 1820 Biliūnuose Raseinių aps. Baigęs Kražių mokyklą, tarna-
vo kariuomenėje. Su broliais Kalikstu ir Juliumi pasidalijęs valdas, 1845 apsigy-
veno Degučiuose Šiaulių aps. Prie Telšių įsigijo Degaičius. 1856–1858 – Telšių 
aps. bajorų vadas. Aktyviai dalyvavo dvarininkų suvažiavimuose, rengiantis su-
kilimui. 1863 kartu su kitais suimtas Kaunatavoje, kalintas Daugpilyje, ištremtas 
į Penzos gub. Jo Degaičių dvaras priverstinai parduotas. 1867 leista apsigyventi 
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Rygoje. Apie 1875 grįžo į Žemaitiją ir apsigyveno Dirvėnuose (Juozapave). Mirė 
1884 02. 

Literatūra – Pamiętniki, s. 413. 

Pšeciševskis, Adolfas (Przeciszewski, Adolf), Jokūbo. Dvarininkas, vi-
suomenės veikėjas. Gimė 1803 06 17 (29) Kražių parapijoje. 1823 baigė Kražių 
gimnaziją. 1820–1823 minimas tarp pažangių mokinių. Studijavo Vilniaus uni-
versitete, 1826 baigė filosofijos kandidato laipsniu. 1826–1829 dirbo komisijos, 
tyrusios piktnaudžiavimą Vilniuje, raštinėje. Jis – 1829 išspausdintos S. Stanevi-
čiaus knygos „Daynas Žemaycziu“ mecenatas. 1837–1843 – Raseinių aps. bajorų 
vadas. 1840 paskirtas Raseinių aps. mokyklų garbės prižiūrėtoju. Įtartas rėmęs 
1863 sukilimą. 1863 07 suimtas, 1863 12 paleistas, paskirta policijos priežiūra. 
Susituokė su našle Elvyra Gruževskyte-Burbiene ir tapo daugelio dvarų savinin-
ku. Savo dvaruose darė įvairių bandymų. Mėgino iš cukrinių runkelių išgauti 
cukrų. Nupirko buvusios Kražių kolegijos pastatus. Mirė 1869 07 27 Varšuvoje, 
palaidotas Kražiuose. 

Literatūra, šaltinis: Brigys J. 1863 m. sukilimas, p. 254; BN AB, sign. III, 
10677, s. 144. 

Pšeciševskis, Antanas (Przeciszewski, Antoni), Roko. 1831 sukilimo ka-
rininkas. Gimė 1797 Gruzdiškėje (Raseinių r.). 1807 mokėsi Kražių gimnazijos 
parengiamojoje klasėje. 1812 tarnavo Lenkijos kariuomenėje, dalyvavo karo 
veiksmuose. 1822 išėjo į atsargą ir apsigyveno Gruzdiškėje. 1823–1826 – Ra-
seinių aps. bajorų vadas. 1831 tapo Raseinių aps. sukilimo komiteto nariu, va-
dovavo sukilėlių daliniui. Vėliau kovojo atvykusios į Lietuvą lenkų kariuome-
nės Henryko Dembińskio korpuse, su juo pasitraukė į Varšuvą. Apdovanotas 
nusipelniusio tėvynei raštu ir auksiniu kryžiumi. 1831 09 pasitraukė į Prūsiją 
ir netrukus atvyko į Prancūziją. 1857 gavo leidimą grįžti į tėvynę. Apie tolesnį 
likimą nesužinota. 

Literatūra – Bielecki R. Słownik, t. 3, s. 341. 

Radavičius; Rodavičius, Simonas (Rodowicz, Szymon). Žr. 1 priedą 
„Kražių mokyklos (gimnazijos) mokytojai 1773–1844 metais“. 

Rimkevičius, Anupras (Rymkiewicz, Onufry). Tremtinys, nes rėmė 1863 
sukilimą. Gimė apie 1817. 1829 06 mokėsi Kražių gimnazijos I klasėje. Vėliau 
baigė Maskvos universitetą. Buvo Lomių (Tauragės r.), Sugintų (Šilutės r.) ir kitų 
dvarų savininkas. 1855 susituokė su Vilhelmina Prekeryte. Valdžia gavo daug 
skundų apie jo ryšius su 1863 sukilėliais, kaltintas padėjęs per sieną gabenti gin-
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klus ir paraką. 1863 08 11 (23) suimtas. Karo lauko teismui pritrūkus įrodymų, 
1864 10 Kaune išteisintas. Konfirmuojant nuosprendį, 1864 12 įsakyta su šeima 
ištremti į Tobolsko gub. Dėl silpnos sveikatos leista laikinai likti Kaune. 1866 03 
ištremtas. Gyveno Tobolske, kur mirė 1868 04 08 (20). Jo Lomių, Sugintų ir kiti 
dvarai priverstinai parduoti. 

Literatūra, šaltinis: Brigys J. 1863 m. sukilimas, p. 273–274; 1829 06 Kra-
žių gimnazijos mokinių sąrašas, LVIA, f. 567, ap. 2, b. 2313, l. 30. 

Rimkevičius, Juozapas (Rymkiewicz, Józef). 1831 sukilimo karininkas. 
Gimė apie 1798. Mokėsi Kražių mokykloje, 1814 buvo III klasėje. Dirbo Rasei-
nių aps. Pilies teisme. Jam priklausė Selvestrų ir Dargalių (Šilalės r.) dvarai. 1831 
pradžioje organizavo sukilėlių būrius, kurie Raseinų aps. pradėjo sukilimą. 1831 
04 15 paskirtas Žemaitijos patrankų liejyklos, ginklų ir parako dirbtuvių virši-
ninku, vadovavo sukilėlių pulkui, turėjo pulkininko laipsnį. Pasitraukė į Prūsiją, 
1832 08 atvyko į Prancūziją. Priklausė Lietuvos ir rusų žemių draugijai. Jo dva-
rai 1832 konfiskuoti. 1858 gavo leidimą grįžti į Kauno gub. 

Literatūra: TLE, t. 3, p. 550; Bielecki R. Słownik, t. 3, s. 425. 

Soročka, Ambraziejus (Soroczko, Ambrozy). Žr. 1 priedą „Kražių moky-
klos (gimnazijos) mokytojai 1773–1844 metais“. 

Stanevičius, Jeronimas (Staniewicz, Hieronim). Kunigas, teologijos dak-
taras, filosofijos magistras. Gimė apie 1793 Raseinių aps. Mokėsi Kražių moky-
kloje, įstojo į karmelitų vienuolyną, studijavo Vilniaus universitete. Nuo 1817 
Kolainių mokykloje dėstė fiziką, nuo 1823  – šios mokyklos vadovas. 1828–
1843 – Lietuvos karmelitų provincijos provinciolas. Mirė po 1854. V. Biržiška 
spėjo, kad jis buvo aritmetikos vadovėlio lietuvių kalba autorius. Kražių moky-
tojas A. Dambrauskas, recenzuodamas šį vadovėlį, nurodė tik autoriaus pavar-
dę, teigė, kad vadovėliai lietuvių kalba nereikalingi, net žalingi. Daugiau žinių 
apie vadovėlį nepavyko aptikti. 

Literatūra – Aleksandrynas, t. 2, p. 451–452. 

Stankavičius, Mykolas (Stankowicz, Michał), Antano. 1863 sukilimo rė-
mėjas. Gimė apie 1793. Mokėsi Kražių mokykloje, 1811 buvo IV klasėje. Gimbū-
čių ir Kiaukalių (Šilalės r.) dvarų savininkas. 1854 Žemaičių vysk. M. Valančiaus 
vardadieniui parašė lietuvišką eiliuotą sveikinimą. Per 1863 sukilimą apkaltin-
tas rinkęs kovotojams pinigus, tuo reikalu sukilėlių vadovybės vardu rašęs raš-
tus ir vežiojęs gyventojams. Už tai perduotas karo lauko teismui. Konfirmuotu 
šio teismo 1865 05 02 (14) sprendimu, ištremtas į Tobolsko gub. Nors minėtu 
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nuosprendžiu jo nekilnojamąjį turtą konfiskuoti nenurodyta, caro valdžia įsakė 
tuos dvarus per 2 m. privalomai parduoti rusų kilmės asmenims, nepaliekant nė 
žmonai įstatyme numatyto septintadalio jo nekilnojamojo turto. Mirė 1867 07 
31 (08 12) Tobolske. Abu jo dvarai iš varžytinių parduoti 1868 02 06 (18). 

Literatūra, šaltinis: Brigys J. 1863 m. sukilimas, p. 297; Sveikinimas M. Va-
lančiui, LVIA, f. 1671, ap. 4, b. 13, l. 1–2. 

Stulginskis, Ferdinandas (Stulgiński, Ferdynand). Kunigas kovotojas, 
1863 sukilimo tremtinys. Gimė 1819 12 19 (31) Lygumų (Pakruojo r.) parapi-
joje. Mokėsi Kražių gimnazijoje. 1835 10 buvo III klasėje. Baigęs 5 jos klases, 
1838 įstojo į Varnių kunigų seminariją. 1841–1845 studijavo Vilniaus ir Sankt 
Peterburgo dvasinėje akademijoje, baigė teologijos kandidato laipsniu. 1845–
1850 – Varnių kunigų seminarijos dėstytojas, nuo 1849 – teologijos magistras. 
1850 paskirtas Anykščių klebonu, vėliau buvo ir dekanas. Nuo 1858 aktyviai 
propagavo blaivybę, už tai vietinių žydų buvo skundžiamas valdžiai. 1863 nu-
vežtas į sukilėlių stovyklą. 1863 05 08 (30) suimtas, išvežtas į Vilnių, perduotas 
karo lauko teismui. Priskirtas II politinių nusikaltėlių kategorijai. Jam šio teis-
mo sprendimu atimtos visos pilietinės teisės, bajorystė ir kunigystė. Pasmerktas 
8 m. katorgos darbų fabrikuose. 1863 12 06 (18) išvežtas į tremtį Jekaterinburge. 
1876 leista persikelti į Kuršą, gyveno Mintaujoje, prižiūrimas policijos. 1884 po-
licijos priežiūra panaikinta. Leista apsigyventi bet kurioje gubernijoje, išskyrus 
Šiaurės vakarų kraštą ir Lenkijos Karalystę. 1884 išvyko į Smolenską, kur 1889 
jam leista eiti kunigo pareigas. Mirė 1892 Smolenske. Buvo tvirtos valios, pats 
sau darė operacijas.

Literatūra, šaltinis: Genienė Z., Genys J. Varnių kunigų seminarija, Vil-
nius, 1999, p. 196; Kubicki P. Bojownicy kapłani, cz. 2, t. 3, Sandomierz, 1936, s. 
239–245; 1835 10 Kražių gimnazijos mokinių sąrašas, LVIA, f. 567, ap. 2, b. 
4053, l. 82. 

Suchockis, Mykalojus (Suchocki, Michał). Žr. sk. „Juodieji broliai ir jų byla “.

Šemeta, Juozapas (Szemiot, Józef), Tado. Bajorų vadas. Gimė apie 1814 
Diktariškiuose (Radviliškio r.). 1821 ir 1822 minimas tarp pažangių Kražių mo-
kyklos mokinių. 1858–1864 – Šiaulių aps. bajorų vadas. Nors per 1863 sukilimą 
buvo išvykęs į užsienį, apkaltintas prie jo prisidėjęs ir pasmerktas ištremti į Ufą, 
tačiau įtakingos žmonos pastangomis nuosprendis buvo pakeistas ir leista apsi-
gyventi Rygoje. Ten ir mirė 1874. 

Literatūra, šaltinis: Pamiętniki, s. 308; BN AB, sign. III, 10677, s. 175. 
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Šiukšta, Juozapas (Szukszta, Józef), Jono. Gimė apie 1813. 1819, skolinin-
kams dalijantis turtus, jam atiteko Kražiai. 1831 baigė Kražių mokyklą. Buvo 
Telšių aps. žemių ribų teisėjas. Dailininkui Misevičiui užsakė nupiešti Kražių 
vaizdų. Mirė 1896 02 21 (03 04) Kražiuose. 

Šaltinis – BN AB, sign. III, 10677, s. 180. 

Šliogeris, Kazimieras (Szlagier, Kazimierz), Stanislovo. Mokytojas, lenkų 
teatro veikėjas. Gimė 1824 tėvo dvare Juškaičiuose Raseinių aps. Mokėsi Kra-
žių gimnazijoje, 1843 10 buvo VII klasėje. Bandė kurti eiles, vaidino mokyklos 
labdaros spektakliuose. 1843 įstojo į Sankt Peterburgo universitetą, metus stu-
dijavo mediciną, paskui teisę, kamerinius dalykus. 1851 baigęs studijas, 2  m. 
mokytojavo Rygoje. 1853 atvyko į Vilnių ir pradėjo dirbti teatro aktoriumi. 1855 
pradėjo mokytojauti Vilniaus gimnazijoje. 1859 tapo Vilniaus lenkų teatro di-
rektoriumi. Po 1862–1864 neramumų teatrą uždarius, 1866 išvyko į Varšuvą, 
dirbo mokytoju. Mirė per atostogas 1875 08 16 Polocko aps. 

Literatūra: Bądzkiewicz A. Kazimierz Szlagier, Kłosy, 1878, nr. 654, s. 30–
31; nr. 655, s. 36, 38. 

Šmatavičius, Aleksas (Szmatowicz, Aleks). Žr. 1 priedą „Kražių mokyklos 
(gimnazijos) mokytojai 1773–1844 metais“.

Štachas, Ignotas (Sztach, Ignacy). Kunigas, vienas pirmųjų blaivybės pro-
paguotojų Žemaitijoje. Gimė apie 1798 Žemaitijoje. Mokėsi Kražių mokykloje, 
už gerą mokymąsi 1813 ir 1817 gavo pagyrimus. Įstojo į Varnių kunigų semi-
nariją. Kunigu įšventintas 1821 ir paskirtas Varnių parapinės mokyklos vedė-
ju, taip pat vyskupijos kanclerio pavaduotoju. 1836 Varnių parapinę mokyklą 
suvalstybinus, liko kanclerio pavaduotoju (nuo 1839  – kancleriu) ir katedros 
vikaru. 1843 paskirtas Šiaulių klebonu. Jau 1846 Šiauliuose organizavo blaivybę. 
Mirė 1854 09 28 (10 10) Šiauliuose. 

Šaltinis – BN AB, sign. III, 10677, s. 179. 

Tamašauskas, Jonas Petras (Tomaszewski, Jan Piotr), Bernardo. Kunigas. 
Kilęs iš laisvųjų valstiečių. Gimė 1827 Kelmėje. 1843 įstojo į Kražių gimnaziją; ją 
iškėlus į Kauną, perėjo į Raseinių aps. mokyklą. 1848 įstojo į Varnių kunigų se-
minariją. Kunigu įšventintas 1851 ir paskirtas vikaru į Saločius, 1853 – į Vidžius, 
1854 – į Drūkšius (dabar Baltarusijoje). 1859 paskirtas Altenburgo (Kuršo gub.) 
klebonu. 1881–1885 – Rumšiškių, nuo 1885 – ilgametis Sedos klebonas. 1893 
buvo skundžiamas, kad organizuoja draudžiamos lietuviškos spaudos platini-
mą. Nuo 1909 – išlaikytinis. Iš jo M. Brenšteinas buvo užrašęs atsiminimus apie 
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Kražių gimnaziją, mokinių teatrą, orkestrą. Mirė 1918 08 07. 
Literatūra –  Directorium, 1852–1919. 

Tamulevičius, Kajetonas (Tamulewicz, Kajetan), Tomo. Gamtininkas. 
Kražių mokyklos mokinių namuose prižiūrėtojo (bedelio) T. Tamulevičiaus sū-
nus. Gimė 1827 08 07 (19) Kražiuose. Iki 1844 mokėsi Kražiuose, 1845 baigė 
Kaune. 1851 baigė Maskvos universitetą ir ten mokytojavo. 1862–1863 pava-
davo Vilniaus gimnazijos inspektorių. Adomo Honorijaus Kirkoro „Pasivaikš-
čiojimuose po Vilnių...“ (1859) paskelbė Vilniaus senienų muziejaus ornitologi-
jos ir mineralų rinkinio aprašymą. 1862 Vilniaus švietimo apygardos išsiųstas į 
gamtininkų konferenciją Kijeve, kurios įspūdžius aprašė spaudoje (Виленский 
вестник, 1862, № 62–64). 1864 apsigyveno Odesoje. Dirbo privačiame licėjuje, 
kur mirė 1870 07 26 (09 07). 

Šaltinis – BN AB, sign. III, 10677, s. 183. 

Timinskis, Vincentas (Tymiński, Wincenty). Lenkų kariuomenės kari-
ninkas. Gimė apie 1794. Našlaitis. 1808 mokėsi Kražių mokyklos IV klasėje, 
buvo išlaikomas iš lėšų neturtingiems mokiniams. 1812 į Lietuvą atvykus pran-
cūzams, įstojo į Telšių aps. žandarmeriją. Žinoma, kad 1820 buvo lenkų kariuo-
menės karininkas. 

Šaltinis – BN AB, sign. III, 10677, s. 186. 

Tomkevičius, Juozapas (Tomkiewicz, Józef), Tomo. 1831 sukilimo kari-
ninkas. Gimė apie 1813 Vaiguvos parapijoje. 1824 mokėsi Kražių gimnazijos 
I klasėje. 1831 vadovavo sukilėlių kuopai, turėjo kapitono laipsnį. Jo kuopa kartu 
su kitais sukilėliais 1831 03 28 užėmė Telšius. Sukilimui pralaimint, pasitraukė 
į Prūsiją, atvyko į Prancūziją. Laiškuose apie jį teiravosi D. Daubaras. Daugiau 
biografinių duomenų nepasitaikė aptikti. 

Literatūra, šaltinis: Sliesoriūnas F. 1830–1831 metų sukilimas Lietuvoje, 
Vilnius, 1974, p. 108, 117, 128–129 ir kt.; 1824 m. Kražių mokyklos mokinių 
sąrašas, VUB RS, f. 2, KC–563, l. 103. 

Traškovskis, Vladislovas (Traszkowski, Władysław; Тржасковский, 
Владислав), Pranciškaus. Visuomenės veikėjas. Gimė apie 1814 Pašakarnyje 
Raseinių aps. Baigė Kražių gimnaziją. 1846 išrinktas Raseinių aps. bajorų depu-
tatu. Valstiečių išlaisvinimo iš baudžiavos šalininkas. 1863 suimtas, kalintas ir 
tardytas Kaune. Pripažintas politiškai nepatikimu, 1864 01 jam paskirta griežta 
policijos priežiūra. 1879 apsigyveno Vilniaus gub. Mirė 1885 05 25 (06 06). 

Literatūra, šaltinis: Brigys J. 1863 m. sukilimas, p. 325–326; BN AB, sign. 
III, 10677, s. 185–186. 
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Užumeckas, Pranciškus (Użamecki, Franciszek). Žr. 1 priedą „Kražių mo-
kyklos (gimnazijos) mokytojai 1773–1844 metais“. 

Vaižgėla, Pranciškus (Wojżgiałło, Franciszek). Gydytojas. Kilęs iš Rasei-
nių parapijos. Mokėsi Kražių mokykloje ir Vilniaus medicinos-chirurgijos aka-
demijoje. Rankraštyje liko poema Pociecha chorego („Ligonio paguoda“). 

Literatūra – Jucevičius L. Mokyti, p. 172. 

Varkalevičius, Aleksandras (Warkalewicz, Aleksander). 1831 sukilimo 
dalyvis. 1823 mokėsi Kražių gimnazijos IV klasėje. Studijavo Vilniaus universi-
tete. 1831 išėjo į sukilimą, pasitraukė į Prūsiją, vėliau gyveno Prancūzijoje. 1835 
emigracijoje prancūzų kalba išleido knygą apie sukilėlių kariuomenės pasitrau-
kimą į Prūsiją. 1844 Prancūzijoje išspausdino knygutę Gwiazdka na Żmudzi 
(„Žvaigždutė Žemaitijoje“), kurioje, be kitko, pranašavo, kad būsimai Lenkijos 
valstybei priklausys ir visa Lietuva, o lietuvių ir žemaičių kalbos turės išnykti. 

Literatūra – Aleksandrynas, t. 2, p. 422–423. 

Važinskis, Aleksandras (Ważyński, Aleksander). Profesorius, teologijos 
daktaras. Gimė 1811 Laižuvoje (Mažeikių r.). 1820–1823 mokėsi Panevėžyje, 
1825–1828 – Kražių gimnazijoje. 1828 įstojo į Vilniaus universitetą, tačiau po 
2 m. perėjo į kunigų seminariją. 1831–1836 studijavo Vilniaus dvasinėje aka-
demijoje, o 1839–1842 – šios akademijos adjunktas. Kaip nepatikimam valdžia 
neleido keltis į Sankt Peterburgą. Iki 1846 dėstė Vilniaus kunigų seminarijoje. 
1845 išspausdino dvi lenkiškas knygutes. Už ryšius su iš užsienio atvykusiu Re-
nigeriu 1848 uždarytas į vienuolyną Kijevo gub. Į vyskupiją grįžo 1857 ir, prote-
guojamas Mogiliavo vyskupo Vaclovo Žilinskio, tapo Sankt Peterburgo dvasinės 
akademijos inspektoriumi. Nuo 1861  – teologijos daktaras. 1864 grįžo į Vil-
niaus vyskupiją. Nuo 1865 pradžios – griežtai slaptosios policijos prižiūrimas. 
Už bandymą 1866 A. Važinskį išrinkti Vilniaus vyskupijos kapitulos pirmininku 
jam skirta administracinė 100 rb bauda. Vėliau išvyko į Krokuvą, kur mirė 1872 
10 29. Tais metais Poznanėje išspausdinta jo knyga Litwa pod względem preśla-
dowania w niej rzymsko-katolickiego kościoła, szczególnie w djecezji Wileńskiej 
od r. 1863 do 1872, przez X. A. W.; („Lietuva Romos katalikų bažnyčios perse-
kiojimo atžvilgiu, ypač Vilniaus vyskupijoje, 1863–1872 m.“). Krokuvoje 1891 
išleista jo Homiletyka („Homiletika“). 

Literatūra: Jucevičius L. Mokyti, p. 180–181, 250; Kubicki P. Bojownicy ka-
płani, cz. 2, t. 3, Sandomierz, 1936, s. 384–385. 
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Visockis, Antanas (Wysocki, Antoni). Kunigas. Gimė apie 1810 Kra-
žiuose. Mokėsi Kražių gimnazijoje, 1822, 1823 minimas tarp pažangių moki-
nių. 1829–1834 studijavo Vilniaus universitete ir Vilniaus vyriausiojoje kunigų 
seminarijoje (akademijoje), gavo teologijos kandidato laipsnį. Buvo Žemaičių 
vyskupo J. A. Giedraičio sekretorius. 1847 paskirtas Naujosios Žagarės klebonu. 
Mirė 1850 05 05 (17) Žagarėje. 

Literatūra – Directorium, 1830–1851. 

Vitkevičius, Jonas (Witkiewicz, Jan). Žr. sk. „Juodieji broliai ir jų byla“. 

Volmeris, Eduardas (Wolmer, Eduard), Leonardo. Dvarininkas. Gimė 
apie 1808. 1821–1822 minimas tarp pažangių Kražių mokyklos mokinių. 1828 
baigė Vilniaus universitetą, studijavo teisę. Vėžaičių ir Antininkų dvarų (Rasei-
nių aps.) savininkas. Įskundus, kad kaupė sukilėliams maisto atsargas, 1863 08 
suimtas, tačiau prieš jį liudiję valstiečiai parodymus pakeitė, kaltė liko neįrody-
ta. 1864 03 jam skirta policijos priežiūra. Mirė 1882 Vėžaičiuose. 

Literatūra – Brigys J. 1863 m. sukilimas, p. 357. 

Volmeris, Konstantinas (Wolmer, Konstantin), Leonardo. Dvarininkas. 
Eduardo brolis, gimė apie 1812. 1823 mokėsi Kražių gimnazijos I klasėje. Le-
onardpolio dvaro (Šilalės r.) savininkas. Už dalyvavimą politiniuose neramu-
muose 1863 03 jam paskirta policijos priežiūra. Mirė savo dvare 1872. 

Literatūra – Brigys J. 1863 m. sukilimas, p. 357. 

Volmeris, Stanislovas (Wolmer, Stanisław), Leonardo. 1863 sukilimo rė-
mėjas. Gimė apie 1818. Eduardo ir Konstantino brolis. Mokėsi Kražių gimnazi-
joje. Viduklės-Pašušvio dvaro savininkas. Už ryšius su sukilėliais, jų lankymąsi 
S. Volmerio dvare, tiekimą sukilėliams maisto, rūbų 1863 suimtas, uždarytas į 
Kauno kalėjimą. 1864 08 14 (26) M. Muravojo konfirmacijoje nurodyta atimti 
visas pilietines teise ir ištremti į Tobolsko gub., o turtą konfiskuoti. Dėl ligos 
ištremtas nebuvo, mirė 1864 rudenį Kauno kalėjimo ligoninėje. 1872 jo Vidu-
klės-Pašušvio dvaras parduotas Aleksandrui Apraksinui. 

Literatūra – Brigys J. 1863 m. sukilimas, p. 357–358. 

Zatorskis, Pranciškus (Zatorski, Franciszek). Raštijos darbuotojas, vertė-
jas. Gimė 1817 Kelmės parapijoje. 1817 buvo Kražių gimnazijos parengiamo-
joje klasėje. Kaip ypač geras mokinys 1820 įrašytas į mokyklos (aukso) garbės 
knygą. 1822  – ir mokinių korepetitorius. 1823 įstojęs į Vilniaus universitetą, 
metus gyveno kartu su S. Stanevičiumi. 1826 baigęs studijas, 1830 gavo leidimą 
Vilniaus universitete kaip laisvasis klausytojas lankyti matematikos, visuotinės 
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istorijos, poezijos ir kitokias paskaitas. Iki 1832 mokytojavo Vilniaus švietimo 
apygardos mokyklose, 1832 išsikėlė į Varšuvos švietimo apygardą, kur irgi dirbo 
mokytoju įvairiose gimnazijose. 1830 savo eilėraščius, vertimus, kitus rašinius 
skelbė laikraštyje Dziennik Wileński. Iš rusų kalbos į lenkų kalbą išvertė veikalą 
Krótki rys historyi powszechnej Kaydanowa (1832; „Trumpa Kaidanovo visuoti-
nės istorijos apybraiža“), vėliau šio vertimo išėjo dar 5 leidimai. 1844 rinkinyje 
Witold nad Worksłą... („Vytautas prie Vorkslos...“) įdėjo šešiasdešimt aštuonių 
Liudviko Rėzos išleistų lietuviškų dainų vertimus į lenkų kalbą, yra ir lietuviškas 
vienos dainos tekstas, taip pat trijų lietuviškų dainų gaidos. Paskelbė ir daugiau 
lietuviškų dainų vertimų į lenkų kalbą, poezijos, poemą lietuvių liaudies pada-
vimų temomis ir kt. Mirė 1849 11 05 Varšuvoje. 

Literatūra: Aleksandrynas, t. 3, p. 75–77; Jucevičius L. Mokyti, p. 187, 252. 

Zelenavičius, Feliksas (Zielenowicz, Feliks). Žr. sk. „Juodieji broliai ir jų byla“. 

Zenkevičius, Jonas (Zieńkiewicz, Jan), tapytojas. Gimė 1821 06 24 (07 06) 
Pakražančio dvare Raseinių aps. 1830–1841 mokėsi Kražių mokykloje. Čia porą 
metų piešti jį mokė dailininkas M. Kulieša. 1842–1847 studijavo Sankt Peter-
burgo dailės akademijoje, gavo dailininko, portretų tapytojo, diplomą. Ten ir 
liko gyventi, 1849 prašė piešimo mokytojo tarnybos Kijevo švietimo apygardos 
Rivnės gimnazijoje (Ukrainoje). Tarnybos gal negavo, nes 1850 grįžo į Vilnių. 
Čia turėjo dirbtuves, privačiai dailės mokė Alfredą Römerį ir kitus. 1857–1859 
keliavo, lankėsi Vokietijoje, Prancūzijoje, Italijoje. Grįžęs mokytojavo privačioje 
Römerių mokykloje. Dėl ligos nuo 1868 beveik nebetapė. Gyveno Hilarijaus 
Lenskio dvare Trakų Vokėje. Mirė 1888 12 09 (21) Vilniuje, palaidotas Bernar-
dinų kapinėsi, tačiau palaidojimo vieta nežinoma. Nutapė Simono Daukanto, 
Motiejaus Valančiaus, Antano Baranausko ir kitų portretus. Jo paveikslų ekspo-
nuota 1897 Vilniuje vykusioje dailės parodoje. 3 paveikslai eksponuoti ir 1906 
vykusioje pirmoje lietuvių dailės parodoje. 

Literatūra – LDŽ, p. 446–448. 

Žebenka, Florijonas Jurgis (Żebenko, Florjan Jerzy). Miškininkas. Gimė 
1825 05 04 (16) Gorainiuose Užvenčio parapijoje. 1834–1843 mokėsi Kražių 
gimnazijoje. Gorkų (Mogiliavo gub.) žemdirbystės institute studijavo miškinin-
kystę. Baigęs institutą, buvo išsiųstas tobulintis į Prancūziją. Grįžęs iš užsienio, 
1854 tapo to paties instituto dėstytoju. 1863 suimtas ir vėliau ištremtas į Sibirą. 
Paleista iš tremties, nuo 1874 dirbo Petrovo akademijos prie Maskvos Miškinin-
kystės katedroje. Po 2 m. pradėjo dirbti šios akademijos bibliotekininku. 1894 
išėjo į pensiją, apsigyveno Maskvoje, kur mirė 1904. 

Šaltinis – BN AB, sign. III, 10677, s. 207. 
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3 priedas

Pojėzuitinės Kražių kolegijos 1797 metų  
inventorius ir jo 1808 metų patikra 

Skelbiamas buvusios Kražių kolegijos 1797 m. inventorius ir jo 1808 m. pati-
kra yra vertingas tos mokyklos istorijos šaltinis. Tai ypač išsamus inventorius, 
o jo patikra parodo per 10 metų įvykusius pokyčius. Inventorius saugomas Lie-
tuvos valstybės istorijos archyve (LVIA, f. 567, ap. 2, b. 11). Daugiau panašių 
dokumentų nėra išlikę arba nerasta. Originalas surašytas lenkų kalba, smulkia 
rašysena, pasitaiko ir įterptų lotyniškų žodžių, puslapiai numeruoti. 1797 m. 
inventorius yra lyginiuose, o jo patikra – nelyginiuose puslapiuose. Šį inventorių 
į lietuvių kalbą išvertė ir paaiškinimus parašė Irena Katilienė. 

[1] Pojėzuitinės Kražių kolegijos inventorius1, [surašytas] 1797metų rug-
sėjo 19 (30) dieną. 

Šio inventoriaus patikra, [surašyta] 1808 metų rugsėjo 10 dieną Vilniaus 
imperatoriškojo universiteto 1807 metų lapkričio 16 dienos valia ir pavedimu, 
taip pat to paties universiteto Fizikos mokslų fakulteto dekano profesoriaus 
emerito, Žemaičių kanauninko ir generalinio mokyklų vizitatoriaus malonin-
gojo kunigo Juozapo Mickevičiaus2 įsakymu. 

Kražių mokyklos, [turinčios] gimnazijos laipsnį, [inventorius] direk-
toriaus karmelitų ordino vienuolio Juozapo Simono Radavičiaus teisingai 
žodis žodin perrašytas, kruopščiai ir sąžiningai atlikta patikra (verifikacija); 
taip pat vienas egzempliorius persiųstas į Vilniaus imperatoriškąjį universi-
tetą, antras paliktas pro loco (vietinėms reikmėms) Kražiuose.

N. B. K. O. Tai reiškia: karmelitų ordino vienuolių adaucta (pagausinta) 
arba pataisyta3.
1  Orig. inwentarz podawczy. Turtas paprastai būdavo suregistruojamas perduodant, 

nuomojant ar užstatant valdas, po gaisro ar kitos nelaimės ir pan. (šiuo atveju − po jėzuitų 
ordino kasacijos). Būdavo parengiami du identiški inventoriai, vadinami podawczy ir 
rewersalny. Podawczy likdavo pro loco, antrasis tekdavo valdytojui, nuomotojui, vyskupijos 
archyvui (šiuo atveju – Vilniaus universitetui) ar vėl sugrįždavo į savininko archyvą. 

2  Józef Mickiewicz (1743–1817), SJ, – poeto Adomo Mickevičiaus dėdė, fizikas, meteorologas, 
Vilniaus universiteto fizikos profesorius ir Fizikos fakulteto dekanas.

3 Inventorių 1797 m. surašiusio deleguoto komisaro, Kaltinėnų klebono A. A. Januškevičiaus 
pastaba. Orig. santrumpa: N[ota] B[ene] Z[akon] K[armelitów] (Įsidėmėk: Karmelitų 
ordinas).
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a, b, c, Skelbiamo inventoriaus 
originalo pradžia: 
a) viršelis 
b) 1 puslapis 
c) 2 puslapis
d) 3 puslapis

a b

c
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1797 metų inventorius Šio inventoriaus 1808 metų patikra (verifikacija)

[2] 1797 m. rugsėjo 4 (15) dienos dokumentu [įparei-
gotas], išleistu jo didenybės kunigaikščio, Žemaičių 
vyskupo, daugelio ordinų kavalieriaus Stepono Jono 
Giedraičio galia, išduotu mano asmeniui, tų pačių 1797 
metų rugsėjo 10 (21) dieną į Kražius atvykau ir, dalyvau-
jant garbiajam kunigui Livonijos kanauninkui, Kražių 
mokyklos rektoriui Benediktui Dobševičiui, su jo leidi-
mu, bažnyčios, kolegijos, mokyklos, jurisdikos ir visokio 
dabar esančio inventoriaus žemiau [pateikiamą] aprašą 
padariau.

[3] 1807 m. lapkričio 16 dienos Vilniaus imperatoriškojo 
universiteto pavedimu bei Žemaičių kanauninko, Fizikos 
mokslų fakulteto dekano, generalinio Vilniaus mokyklų 
vizitatoriaus garbiojo kunigo Juozapo Mickevičiaus 
žodiniu įsakymu 1808 metų kovo 19 dieną pradėjau šio 
inventoriaus verifikaciją.

Bažnyčia
Bažnyčia pailgos formos, mūrinė, didžiuoju altoriumi į 
vakarus, fasadu – pietus, [stovi] už Kražių miesto turgaus. 
Erdvi, remiasi ant keturių kolonų, dvi kolonos jungia su 
choro siena, šonuose – dvi pailgos koplyčios. Būtent iš 
fasadinės pusės siena gerokai suskilinėjusi, koplyčiose dėl 
kiauro stogo daug nukritusio tinko, šių koplyčių skliau-
tuose, ypač evangelijos pusės koplyčioje, yra didelių įtrū-
kimų. Priekinės [bažnyčios] durys dvivėrės, apkaltos, ant 
geležinių bėgūnų, su per vidurį atsidarančiu langeliu.  1.

Nors sienų įtrūkimai tiek bažnyčios fasade, tiek 
koplyčiose nemaži, tačiau jų būklė per 10 mano stebėjimų 
metų nesikeičia, tad [bažnyčiai] sugriūti negresia.

Šonuose durys senos, ant geležinių bėgūnų, nesandarios, 
lengvai išlaužiamos.  2.

Senosios durys 1800 metais pakeistos naujomis. K. O. 
lėšomis.

Aukštutinėje bažnyčios kondignacijoje1 iš abiejų 
bažnyčios pusių – po keturis langus, virš choro – du,
                                                 in unum (iš viso) 10.

Šie langai gerokai apirę ir sudaužyti, reikia naujais pakeisti 
(perstiklinti) ir naujų rėmų [reikia].

Žemutinėje bažnyčios ir koplyčios kondignacijoje iš 
evangelijos pusės – devyni [langai], iš epistolos pusės – 
aštuoni,
                                                               in unum 17.

Kaip ir pirmieji, apirę ir išdaužyti. Vieni langai lentomis 
užkalti, kiti užmūryti K. O. lėšomis.

Zakristijoje – trys langai, prieš zakristiją – vienas, 
priešais, saugyklėlėje už geležinių grotų, – du, 
                                                 in summa (iš viso) 6.

Visi sveiki ir geros būklės, keturi iš jų naujai įstiklinti? K. 
O. lėšomis.

[4] Visus langus reikia ne tik gerokai remontuoti, bet ir 
atnaujinti.

[5] Būtent žemutinėje kondignacijoje ir virš choro, kur 2 
langai visiškai išmušti ir apskritai 6 dalys be stiklo.

Altoriai
1. Didysis [altorius] senas, mūrinis, lipdytojo darbo, 
karnizas vietomis aptrupėjęs ir kai kurios puošmenos 
nukritusios. Pirmojoje kondignacijoje nutapytas 
paveikslas, pavadintas Švč. Mergelės Marijos Ėmimu 
į dangų, antrojoje – raižytojo darbo Jėzaus vardas; 
ant mensos – ciborija su gipsiniais lipdiniais. Išėjus iš 
presbiterijos – staliaus-tekintojo darbo grotos, gerai 
sutvirtintos, su dešimčia geležinių virbų, su dvivėrėmis 
durelėmis per vidurį, šonuose – su vienvėrėmis, 
užsidarančiomis; vienose šoninėse durelėse sugedę 
vyriai. Šios grotos skiria presbiteriją nuo bažnyčios. 

[Paveikslas] piktavalio 17-oje vietų sudraskytas ir sunku 
jį paveikslu pavadinti. Pataisyti karnizai, angeliukai 
naujai paauksuoti, taip pat laiptai ir gipsiniai papuošimai 
altoriaus šonuose 1803 metais [atnaujinti] K. O. lėšomis. 

1 Kondignacija (iš lot. condignatio / contignatio (tignum – rąstas, sija) − sijinė perdanga, bokšto tipo pastato tarpsnis. 
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2. Už grotų, bažnyčioje, evangelijos kampe, – medinis 
staliaus-raižytojo darbo juodas altorius, pagražinimai 
ir personažai fangultu2 paauksuoti; pirmojoje 
kondignacijoje – šv. Marino, antrojoje – šv. Lauryno 
paveikslas. 

Šis altorius išlikęs pagal inventorių. Antrosios 
kondignacijos paveikslas nuo ankstesnių [stogo] 
pratekėjimų papuvęs, trijose vietose perplėštas.

3. Čia pat, dešinėje, taip pat staliaus-raižytojo darbo 
juodas altorius, fangultu paauksuotas; pirmojoje 
kondignacijoje – šv. Pranciškaus, antrojoje – šv. Mykolo 
paveikslas.

Šio altoriaus apdaila sveika. Šv. Pranciškaus Ksavero 
paveikslas visiškai sudriskęs. Naujai padarytos [altoriaus 
laiptų] pakopos.

4. Dešinėje – trečias altorėlis, mažesnis, vienos 
kondignacijos, staliaus-raižytojo darbo, baltas, fangultu 
paauksuotas, su šv. Jurgio paveikslu.

Visas [išlikęs] pagal aprašymą.

5. Toje pačioje koplyčioje, prie kolonos, − Šv. Pranciškaus 
Regio3 altorius be mensos, staliaus-raižytojo darbo, 
juodas, paauksuotas fangultu.
Bažnyčios viduje – daili staliaus-raižytojo darbo sakykla, 
ant jos – juodos spalvos pagražinimai ir figūrėlės, 
paauksuoti fangultu.

Šiame altoriuje paveikslo rėmai seni ir apipuvę, likusi 
[altoriaus] dalis sveika.

6. Prie tos pačios kolonos − staliaus-raižytojo darbo 
dviejų kondignacijų altorius, juodas, fangultu 
paauksuotas. Pirmojoje kondignacijoje nutapytas šv. 
Ignaco paveikslas su skardiniu aptaisu sienos pusėje, 
iš dalies paauksuotu, iš dalies pasidabruotu, išties 
meistriško darbo; antrojoje kondignacijoje – įvairios 
medinės figūrėlės, fangultu paauksuotos.

Šis altorius išlikęs toks, kaip aprašytas; antrosios 
kondignacijos atbrailėlės kai kuriose vietose 
nutrupėjusios.

7. Dešinėje, prie antrosios kolonos, – mūrinis altorius; 
pirmojoje kondignacijoje – šv. Stanislovo vyskupo, 
antrojoje – šv. Juozapo paveikslas.

Visas išlikęs pagal pateiktą [aprašymą], tik pakopa 
pašalinta.

8. Prie grotų, epistolos kampe, staliaus-raižytojo darbo 
altorius, juodas, fangultu paauksuotas. Pirmojoje 
kondignacijoje – šv. Stanislovo Kostkos paveikslas su 
Kūdikėliu Jėzumi ir Švč. Mergele, aplink visų trijų galvas 
– paauksuotos karūnos su spinduliais. Šv. Stanislovas ir 
Švč. Mergelė – su sidabriniu aptaisu, angeliukas laiko 
sidabrinę leliją; [6] antrojoje [kondignacijoje] – nedidelis 
paveikslėlis.

Visa apdaila, taip pat ir aptaisas sveiki, pagal aprašymą. 
Paveikslo rėmai be apdailos, pats paveikslas trijose vietose 
šiek tiek suplėšytas, būtent sudūlėjusi viršutinė jo dalis.

9. Greta grotomis apjuostas staliaus-raižytojo darbo, 
juodas, fangultu paauksuotas kongregacijos4 altorius. 
Pirmojoje kondignacijoje – Apreiškimo Švč. Mergelei 
ir apreiškiančio angelo paveikslas; Švč. Mergelė 
pridengta sidabriniu, iš dalies paauksuotu aptaisu, jai 
virš galvos – karūna ir 12 žvaigždžių: 6 paauksuotos, 
o 6 baltos, sidabrinės. Tame pačiame paveiksle [ark]
angelas Gabrielius, laikantis sidabrinę paauksuotą leliją; 
aukščiau, virš angelo galvos, – Šventoji Dvasia balandžio 
pavidalu, sidabriniu aptaisu pridengta. Antrojoje 
kondignacijoje – šv. Juozapo paveikslas.

[7]
Šis altorius [išlikęs] visas pagal aprašą. Apdailą ir 
nutrupėjusias atbrailėles bei visą jo išvaizdą su mensa 
naujai pakeitė ir kai kuriose vietose savo lėšomis pataisė 
kongregacija 1803 metais. Supančios grotos sutvirtintos 
naujais geležiniais virbais. Reikia žinoti, kad visi žemiau 
aprašyti daiktai priklauso iždo rinkiniui, sudarytam iš 
studentų kongregacijos pajamų; jis lieka jos pirmininko ir 
sodalicijos prefekto žinioje. Čia įdedu man kongregacijos 
1807 m. gruodžio 21 d. pateiktą išrašą su nuoroda 
(rekomendacija) į inventorių.

2 Fangultas (iš vok. Feingold) – grynas auksas (be kitų metalų priemaišų, aukščiausios kokybės ir prabos).
3 Jean-François Régis (1597–1640) – jėzuitas, prancūzų kunigas, Katalikų bažnyčios šventasis.
4 Čia ir kitur – Kražių studentų Švč. Mergelės Marijos kongregacija (sodalicija).
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Kongregacijos altoriaus reikmenų (inventoriaus) 
aprašymas

Už grotų stovinčiame rakinamame staliuke –septyni 
stalčiai su geležinėmis antabomis5, viduje išmušti juoda 
gelumbe.

Šis staliukas sveikas išlikęs pagal aprašą, apatinių trijų 
stalčių antabos sugadintos, reikia pataisyti.

1. Štofo audinio užuolaidos su šilkinėmis ir sidabrinėmis 
gėlėmis sieros spalvos fone, porų 1.

Dviejose vietose pradegintos, labai nešvarios (dėmėtos).

2. Rumbelio audinio užuolaidos, porų 1. Išlikusios sveikos.

3. Štofo audinio užuolaidos su šilkinėmis gėlėmis, porų 1. Sveikos, pagal aprašą.

4. Gazo audinio užuolaidos, porų 1. Visiškai senos ir menkai tinkamos naudoti.

5. Štofo audinio antepedijus su auksinėmis, sidabrinėmis 
ir šilkinėmis gėlėmis baltame dugne, su kampana6 ir 
auksiniu galionu, su baltos drobės pamušalu. 1.

Apatinėje dalyje šiek tiek aptrintas ir galionai aptrupėję, 
pamušalas visiškai sudūlėjęs.

6. Antepedijai − juodi, kamloto audinio, seni, papuošti 
šychu7 1.

Sveiki, pagal aprašymą.

7. Rumbelio audinio tovalnia8, išsiuvinėta šilku,  
sidabru ir auksu 1.

Kita panaši, dovanota p. Citovičienės 1799 m.

8. Olandiškos drobės tovalnia, sena, su tinkline karūnėle, 
pamušta raudona astrachane 1.

Dabar naudoti mažai tinkama.

9. Tovalnia, olandiškos drobės, šilku išsiuvinėta, sena 1. Naujai pataisyta 1799 m.

10. Tovalnia, olandiškos drobės, baltai išsiuvinėta,  
sena 1.

Šios keturios žemiau aprašytos tovalnios visiškai senos, 
vietomis sudriskusios, naudoti menkai tinkamos. Pridėta 
iš kongregacijos iždo: liktorių alavinių, didelių, naujai 
perlydytų, vienetų 12.
Ditto [liktoriai], maži, alaviniai 4.
Ditto, maži, žalvariniai 2.

11. Tovalnia, olandiškos drobės, juodu šilku išsiuvinėta, 
sena 1.

12. Subkorporalai, rumbelio audinio, šilku, auksu, 
sidabru išsiuvinėti, seni 3.

13. Ditto, olandiškos drobės, šilku išsiuvinėti 2.

14. Ditto, švabiškos drobės, šilku išsiuvinėti, seni  3.

[8] 15. Rankšluostėliai, išsiuvinėti ir neišsiuvinėti, [skirti] 
altoriui 5.

[9] Gazinės užuolaidėlės su klostelėmis, porų 2.
Patiesalėlis (kilimėlis) altoriui uždengti 1.
Kilimėlis, žalios gelumbės 1.
Visi išliko.

16. Abrūsai9, drobiniai, altoriui uždengti 3. Du skalbiant prapuolė 1801 m.

5 Lietuviškai antaba (vok. Handhabe) ir klemka dabar vadinamos vienu žodžiu – rankena; nors jų paskirtis ta pati, 
tačiau išvaizda ir mechanizmas skiriasi. 

6 Kampana – sidabro ar aukso spalvos margas dantytas tinklelis.
7 Szych (lenk. ) – blizgios dirbtinio aukso ar sidabro gijos.
8 Towalnia (lenk.) – puošnus, išsiuvinėtas didelis medžiagos gabalas, rankšluostis, laikomas prieš einančius šv. 

Komunijos.
9 Abrūsas – skepetos formos (keturkampis) užtiesalas, rankšluostis.
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17. Vėliava, studentų, iš kitaikos, melsvu pagrindu, su 
natūralios ir karmazino spalvos lenkotka10 1.

Labai sena, daugelyje vietų suplyšusi.

Vėliavėlė (Sztander) iš kitaikos, karmazino spalvos, 
studentų 1.

Bumbulas nuo jos [koto viršaus] nuplėštas ir kutai kai 
kuriose vietose nudraskyti.

19. Tabernakulis, apdengtas raudonu aksomu, papuoštas 
sidabrine kampana 1.

Sveikas, pagal aprašymą.

20. Pulpitas, arba pagalvėlė, medžiaginė, po mišiolu 1. Tebėra išlikęs.

21. Gėlės iš dažytų plunksnų ir spalvotos kitaikos,
porų 5.

Nieko pagal aprašymą šiandien nebėra, tačiau jų vietoje 
yra naujos gėlės iš spalvotos kitaikos, porų 4.

22. Lempų, žalio stiklo, paprastų, vienetų                     150. Šiandien yra tik, vienetai 92[?].  

23. Knygos, in folio11 rašytos, [priklausiusios Šv. 
Marijos?] sodalicijai 2.

Atsirado dar viena nauja [knyga], kurioje užrašomos 
kongregacijos pajamos ir išlaidos 3.

2412. Krucifiksas, mažas, medinis 1.

Sidabras

25. Relikvijorėlių, sugadintų, sidabrinių, vienetų 2.

Visas sidabras yra pagal aprašymą.

Sodalicijos antspaudas 1.
Ąsotėlių, alavinių, porų 3.

26. Sidabrinės skardos angeliukų nuo liktorėlių,
vienetų 2.

Molinių [ąsotėlių], porų 2.

27. Liktorėlių, nedidelių, pasidabruotų, vienetų 2.

28. Ant kongregacijos altoriaus vidutinio dydžio 
veidrodėlių, vienetų 5.

Yra 4, vienas 1804 metais sudaužytas, netinka naudoti.

29. Pinigai, studentų sudėti, lenkiškais auksinais   168. Pagal registrus, šiandien saugomi kongregacijos klasėje, 
lenkiškais auksinais           [suma nenurodyta]

10. Kongregacijos koplyčioje, prie pirmosios kolonos, 
juodai dažytas altorius, fangultu paauksuotas, staliaus-
raižytojo darbo. Pirmojoje kondignacijoje – šv. Tado 
paveikslas su skardiniu aptaisu, skoningo darbo, 
pabaltintu, paauksuotu [...]13. Antrojoje kondignacijoje 
– įvairių šventųjų figūrėlės, dailiai išraižytos ir 
paauksuotos.

Visas išlikęs pagal aprašymą, trijose vietose atbrailėlės 
nutrupėjusios ir šv. Tado paveikslas apatinėje dalyje šiek 
tiek suplyšęs. Laiptų pakopos prie šio altoriaus naujos, K. 
O. lėšomis.

11. Čia pat, prie tos pačios kolonos, bažnyčioje, priešais 
sakyklą, staliaus-raižytojo darbo altorius, juodas, 
fangultu paauksuotas. Pirmojoje kondignacijoje – ant 
šviesiai raudonos gelumbės prikaltas medinis krucifiksas. 
Antrojoje – širdis spinduliuose, apjuosta erškėčiais, 
pagaminta iš skardos.

Šis altorius išlikęs sveikas. Viešpaties Jėzaus figūra naujai 
perdažyta 1804 m. Atbrailėlės ir laiptų pakopos sutaisytos.

12. Prie antros kolonos – mūrinis altorius. Pirmojoje 
kondignacijoje – šv. Kazimiero, [10] antrojoje – kažkokio 
jėzuitų ordino šventojo paveikslas.

Visas išlikęs. Antrojoje kondignacijoje paveikslas senas ir 
sudūlėjęs.
[11]

10 Lankotka – apsiuvas, skirtas gelumbėms apvedžioti, pakraščio apdaila. 
11 In folio – knygos formatas; perlenkus popieriaus lapą, gaunami 2 lapai arba 4 puslapiai.
12 Rankraštyje: 34.
13 Neįskaitomas žodis.
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Choras mūrinis, [laikosi] ant dviejų kolonų, prie sienos; 
jame – dvylikos balsų vargonai, seni, būtinai reikalingi 
pataisymo. Dar yra gerų trimitų14 su mundštukais, porų 
 1.

Vargonų dumplės skylėtos ir sugadintos. Vamzdžiai – 
vieni pavogti, kiti žiurkių apgraužti. Šie vargonai menkai 
tinka naudoti. Kur ir kada dingo trimitai – nežinoma.

Katilas, varinis, senas 1
Mal. kun. rektoriaus Dobševičiaus paskolintas Girdiškės 
bažnyčiai.

Iki šiol iš Girdiškės neatsiimtas. Keliskart priminta – bet 
nesėkmingai.

Bažnyčioje, abiejose pusėse, sėdimų suolų, ąžuolinių, 
tvirtų, raižytojo darbo, vnt. 26.

Ir dabar gerai išsilaikę.

Suolai prieš Šv. Tado altorių, prie kolonų,  3. Išlikę.

Prieš Šv. Ignaco altorių, neblogi 3. Išlikę.

Suolas kongregacijos koplyčioje 1. Senas, reikia pataisyti.

Suolas prieš Šv. Stanislovo Kostkos altorių 1. Šis suolas perneštas prieš didįjį altorių.

Suolas presbiterijoje, už grotų 1. Visiškai senas.

Klausyklų, gerų ir sugadintų, dažytų ir paauksuotų,
vnt. 8.

Iš jų 3 dėl kiauro stogo visiškai supuvo ir netinka naudoti.

Grindys visoje bažnyčioje plytinės, vietomis reikalingos 
pataisymo; jose – trejos durys į bažnyčios rūsius; 
vienerios geros, dvejas reikia pataisyti. Presbiterijos 
vidurys išklotas marmuru, kraštai – plytomis. Prieš Šv. 
Ksavero altorių – įprastų durų dydžio marmurinė lenta 
su Šverino15 įrašu ir jo herbu.

K. O. lėšomis 1803 m. pataisytos, yra geros būklės. Durys 
į rūsį naujai pakeistos 1803 m., K. O. lėšomis.

[Lenta] tebėra pagal aprašymą.

Įvairus bažnyčios inventorius
1. Varpelis prie zakristijos 1.

Išlikęs.

2. Signatūra bokštelyje virš bažnyčios 1. Dabar nauja, K. O. lėšomis, nes senoji perskilo.

3. Bokšte, prie bažnyčios palėpės16, varpai: vienas jų – 
vidutinis, didysis – suskilinėjęs, mažasis – sveikas 3.

Didysis varpas suskilinėjęs. Vidurinysis dabar geros būklės. 
Mažasis naujai perliedintas 1807 m., K. O. lėšomis.

4. Medžiu aptaisytų varpelių prie didžiojo altoriaus   2. Vienas jų suskilęs, naudoti netinkamas.

5. Mažų varpelių prie kitų altorių  9. Šiandien tik 5 sveiki. 2 perskilę, naudoti netinkami.

6. Bokšte virš kolegijos du laikrodžio varpai: vienas 
kvadrantinis, kitas valandinis17 2.

Išlikę pagal aprašymą.

O patį laikrodį reikia pataisyti. Pataisymas pradėtas K. O. lėšomis, skirta 174 lenkiški 
auksinai, tačiau vis tiek tą laikrodį dar reikia taisyti.

7. Mokyklos varpelis tame pačiame bokšte 1. Pagal aprašymą, sveikas.

8. Koridoriuje, [vedančiame] į kolegiją, antrame aukšte, 
[varpelis] 1.

Yra geros būklės.

14 Nuoširdžiai dėkoju už konsultaciją Lietuvos muzikos ir teatro akademijos docentei Laimai Budzinauskienei: „Čia 
akivaizdžiai kalbama apie senuosius trimitus, visai kitokios konstrukcijos negu dabartiniai. 

15 Samuelis Kristupas Šverinas – Žemaičių katedros prelatas scholastikas (XVII a.)
16 Facjata (lenk.).
17 Mušantis laiką kas 15 minučių (quadrans – ketvirtis valandos) ir kas valandą.
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[12] Sidabriniai [liturginiai] reikmenys18 [13]

1. Didelė sidabrinė monstrancija, visa paauksuota 1. Varžtai ir sriegiai viduje sugedę.

2. Komuninė, sidabrinė, iš vidaus ir iš išorės paauksuota                                                              
 1.

Išorėje paauksavimas gerokai nusitrynęs.

3. Kielikai, iš vidaus ir išorės paauksuoti, su patenomis, 
sidabriniai 4.

Šie kielikai naujai paauksuoti 1801 m., K. O. Lėšomis.

4. Kielikai su patenomis, iš vidaus paauksuoti 3.
Vaskulas19, sidabrinis, paauksuotas, su spynele,  
ligoniams 1.

Vienas jų visas paauksuotas.

Išlikęs pagal aprašymą. 

6. Vaskulas, be spynelės, sidabrinis 1. Gerai išsilaikęs.

7. Ampulės20, sidabrinės, porų 1. Išlikusios.

8. Padėklas, sidabrinis 1. Gerai išsilaikęs.

9. Relikvijorėliai, sidabriniai, paauksuoti 2. Gerai išsilaikę.

10. Skarda prie šv. Marino karsto, pasidabruota 1. Išlikusi.

Alavas. Bronza21. Geležis.

Liktoriai, alaviniai, didesni ir mažesni 42. Atskaičiavus 16 kongregacijos alavinių liktorių, lieka 24, iš 
jų 8 apgadinti.

Liktoriai, bronziniai, vnt.  6. Šiandien yra 4, du netinka naudoti.

Žalvarinis stalo liktorėlis 1. Šis nežinia kur prapuolė.

Liktorėlių, alavinių, stalo, porų 4. Šių yra 3 poros.

Liktorėlių prie ciborijos, alavinių, porų 3. Viena jų [pora] pernešta prie Viešpaties Jėzaus altoriaus.

Raižytojo darbo liktorėlių, medinių,  
pasidabruotų, porų  2.

Stipriai nusitrynę, aptrupėję.

Paschalo įtvaras – raižytojo darbo, medinis, paauksuotas 
liktorius 1.

Senas.

Ampulių, alavinių, aplamdytų, porų 5. Visos išlikusios.

Ampulių, senų, sugedusių, porų 2. Šiandien yra porų 1.

Padėklų, naudojami, vienetų 6. Visi išlikę.

Indelių, alavinių, ligoniams, vienetų 2. Iš jų vienas sugadintas.

Indelių, senų, aliejams, vienetų. 3. Visi.

Ampulė su dangteliu ant didžiojo altoriaus 1. Išlikusi.

Vazonų, alavinių, gėlėms, vienetų 22. Paėmus 6, priklausančius kongregacijai, yra 14;  
kai kurie apgadinti.

18 Orig. argenteria – sidabro reikmenys.
19 Vaskulas (lot. vasculum) – indelis vandeniui, kuriuo kunigas nusiplauna pirštus prieš liesdamas Komuniją.
20 Ampulės – du vienodi auksiniai ar sidabriniai indai, naudojami šv. Mišių aukoje; viename įpiltas vynas, kitame – 

vanduo.
21 Spiż (lenk.) – vario ir alavo lydinys, bronzos atmaina.
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Lavatorius, alavinis, senas, zakristijoje 1.  Yra, tačiau šiandien netinkamas naudoti.

[14] Katilėlių, žalvarinių, prakiurusių, šventintam 
vandeniui, vnt. 2.

[15] Yra išlikę pagal aprašymą.

Turibulas22, naudoti netinkamas 1. Visiškai netinkamas.

Valtelė23, alavinė, su senu šaukšteliu 1. Valtelė sveika, šaukštelis skardinis.

Valtelė, baltinta (emaliuota?), sugadinta, be šaukštelio 1. Nėra.

Prie šv. Marino skardinių pakabinamų liktorėlių 
(žvakidžių), porų 4.

Visos išlikusios.

Geležis (geležinė skarda) paplotėliams kepti 1. Išlikusi.

Forma ostijoms išpjauti, varinė 1. Yra išlikusi.

Formos komunikantams išpjauti 2. Yra išlikusios.

Žirklutės ostijai iškirpti 1. Yra, visiškai pasenusios.

Žnyplės, geležinės, porų 2. Gerai išsilaikiusios.

Plaktukas vinims kalti, geležinis 1. Kur prapuolė – nežinoma.

Kiti reikmenys

Viešpaties Kapas, susidedantis iš pastolių (surenkama 
konstrukcija), apdengiamas bažnytiniais fantais24  1.

Visiškai senas. Reikia naujai pataisyti.

Katafalkas (šarvonė) su genijais25, kolonomis, su dugnu 
(tapčanu) ir karstu, dažytas 1.

Katafalkas (šarvonė) sugadintas, dugnas (tapčanas) ir 
karstas išlikę.

Pulpitas po agenda, dažytas 1. Išlikęs.

Krucifiksai prie calūno26 ir procesijų [krucifiksai] 3. Šiandien du yra, trečias prapuolė.

Krucifiksų, medinių, ant altorių 11. Yra visi, 6 apgadinti.

Calūnas, juodos gelumbės, su melsvos kitaikos kryžiumi, 
aplink apsiūtas vilnoniais melsvais kuteliais, pamuštas 
drobe 1.

Yra, tačiau senas, pakraščiai apdriskę ir kutai nukritę.

Turkiški kilimai, seni, apdriskę 3. Šiandien nė vienas netinka naudoti.

Paprastos raudonos gelumbės gabalai katafalkui ir laiptų 
pakopoms uždengti  2.

Visiškai seni, skylėti ir vietomis pradeginti.

Žvakių (šviesų27), medinių, baltai nudažytų, su 
vielinėmis spyruoklėlėmis, iškeliančiomis dagtį  16.

Yra, tačiau aštuoniose žvakėse vielinės spyruoklės visiškai 
sugadintos.

Vaško, žvakėmis ir natūra28, komisinių svarų29 28. Šiandien vaško žvakėmis, akmenų 1½.

22 Turibulas – smilkytuvas. 
23 Laivelis, valtelė – liturginis metalinis indelis smilkalams laikyti.
24 Fantas (lenk. fant; vok. Pfand − užstatas, įkaitas) − čia: daiktas (užtiesalas), paaukotas labdarai. 
25 [Mirties] genijai – angelai su mirties atributais. 
26 Calūnas – drobulė.
27 Tai tikriausiai aliejinės lempelės.
28 Neperdirbtu vašku.
29 40 svarų – 1 akmuo.
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Kongregacijos vaško, žvakėmis ir natūra, svarų 43. Kongregacijos vaško, natūra ir žvakėmis, akmenų 1¾.

Bažnytiniai drabužiai30

Balti arnotai

Arnotas, lamos ir štofo audinio, su raudonomis ir 
žaliomis gėlėmis, [16] vienpusis, su senu, sulopytu 
pamušalu iš kitaikos, su stula, manipulu, be veliumo  1.

Per vyskupo vizitaciją 1803 m. šis arnotas paimtas į 
Kolainius pagal reversą. [17] Visiškai senas, kraštai 
apibrizgę, galionai nusitrynę.

Arnotai, balti, vienpusiai, štofo audinio, įvairių spalvų 
gėlėmis išmarginti, auksiniais galionais puošti, melsva 
kitaika pamušti, su visais priklausiniais, naudojami  2.

Šių arnotų pamušalai suplyšę, kraštai apibrizgę. Pati 
medžiaga nuo dūmų surūkusi, manipulai ir stulos visiškai 
sudriskę.

Arnotas, štofo audinio, auksinėmis ir šilkinėmis gėlėmis, 
auksiniu galioniu papuoštas, nedažyta kitaika pamuštas, 
su visais priklausiniais 1.

Stipriai apnešiotas, pamušalo kraštai nusitrynę. Pats 
pamušalas, manipulas ir stula sudriskę.

Arnotai, vienpusiai; kolonos iš auksinės lamos, krašteliai 
balta lama [apsiūti]; iš priekio apdriskę, auksiniais 
galionėliais puošti, nedažyta astrachane pamušti, be 
priklausinių  2.

1800 m. šie arnotai pataisyti ir pamušalas duotas naujas, 
tačiau ir vėl iš priekio nusitrynę.

Arnotas, senas; kolona iš baltos, krašteliai iš geltonos, 
gėlėtos lamos; iš priekio gerokai apdriskęs, puoštas 
auksiniu galionėliu, geltona astrachane pamuštas, be 
priklausinių  1.

Arnoto šiandien nebėra, 1800 m. šis arnotas atiduotas 
kitiems [arnotams] pataisyti.

Arnotas, vienpusis, iš lamos audinio, su geltonomis 
ir žaliomis gėlėmis, iš priekio apdriskęs, puoštas 
auksiniu šychu, pamuštas baltu, sudriskusiu atlasu, be 
priklausinių  1.

1800 m. naujai persiūtas, bet jau vėl iš priekio visai 
sunešiotas.

Arnotas, senas, daug naudojamas; kolona iš raudono 
damasto su sidabrinėmis gėlėmis, krašteliai balti, 
išsiuvinėti, viduryje auksinis galionas su šilkiniu, auksu 
ataustu rumbu aplink papuoštas; geltona sena astrachane 
pamuštas, su stula ir manipulu  1.

Yra, stipriai aptrintas (nudėvėtas).

Arnotas, naudojamas; raudona kolona ant karmazino 
spalvos damasto auksu ir sidabru išsiuvinėta 
(peltakiuota?), balto siuvinėto atlaso krašteliai auksiniu 
galionėliu papuošti; žalia astrachane pamuštas, su 
rekvizitais 1.

Yra, stipriai iš priekio nudėvėtas. Galionai ir siuvinėjimai 
nutrupėję, pamušalas sudriskęs, stula ir manipulas 
visiškai sudėvėti.

Arnotas, senas, vienpusis, baltame atlase auksu, sidabru 
ir šilku įvairiomis spalvomis siuvinėtas, žalia kitaika 
pamuštas, su visais priklausiniais  1.

Yra. Šio arnoto pamušalas visiškai nutrintas, priekis 
skylėtas.

Arnotas, senas, su žalia kolona, [puošta] gėlėmis iš 
aukso, sidabro, krašteliai balti su auksinėmis gėlėmis; 
puoštas aukso galionu, su apdriskusiu pamušalu, su 
visais priklausiniais 1.

1800 m. naujai perdarytas, pamušalas iš kitaikos, 
ruoželiais, geras; stula ir manipulas visiškai suplyšę.

Arnotas, baltas, pernelyg sudriskęs, be priedų 1.

Arnotas iš baltos medžiagos, su sidabrinėmis gėlėmis, 
auksiniu vainikėliu puoštas, iš priekio apdriskęs 1.

Šiandien naudoti netinkamas, numatytas taisyti kitiems 
[arnotams].

30 Paramentai, aparatai – dvasininkų apdarai.
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Arnotas su raudona atlasine kolona, iš geltonos lamos, 
senas, krašteliai apdriskę, baltu šychu puoštas, be 
priklausinių 1.

1800 m. naujai perdirbtas, stula ir manipulas suplyšę, 
pamušalas naujas, iš kitaikos.

Arnotas, geltonas, atlasinis, vienpusis, su apdriskusiu 
priekiu, puoštas baltu šychu, pamuštas nauja melsva 
kitaika, be priedų, vienas  1.

Yra. Mažai tinkamas naudoti. Šychas nusitrynęs, arnoto 
priekis visiškai suplyšęs.

1800 m. naujai persiūtas ir vėl visiškai iš priekio 
nudėvėtas.
[19]

Arnotas su raudona kolona, turkiškos medžiagos, su 
geltonais lamos audinio krašteliais, puoštas balta šycho 
karūnėle. Iš priekio apdriskęs. Pamuštas raudona 
krašenina. Su stula ir manipulu 1.

Yra pagal aprašą.

Raudoni arnotai

Arnotas su raudono aksomo krašteliais, kolona štofo 
audinio su baltomis ir žaliomis gėlėmis, puoštas 
sidabrine karūnėle, pamuštas melsva kitaika, geras, su 
priedais 1.

Arnotas su seno raudono aksomo krašteliais, su kolona, 
išsiuvinėta įvairių spalvų medžiagomis, pamuštas 
raudona astrachane, balta šycho karūnėle puoštas, su 
priedais 1.

Yra pagal aprašą, priedų nėra.

Arnotai su damasto kolonomis, su raudonomis, žaliomis 
ir baltomis gėlėmis, su raudonais aksominiais krašteliais; 
auksiniu galionu puošti, raudona krašenina pamušti, su 
priedais 2.

Viskas išlikę pagal aprašymą.

Arnotas su balta kolona. Turkiškos medžiagos, su 
raudonais krašteliais, taip pat turkiškos medžiagos, 
auksinėmis ir sidabrinėmis gėlėmis, auksiniu [prasmė 
neaiški] papuoštas, nedažyta astrachane pamuštas, be 
veliumo ir bursos 1.

1800 m. atiduotas kitiems arnotams taisyti.

Arnotas su pelenų spalvos lamos audinio kolona, 
auksiniu galionu puoštas, pakraščiai iš raudono damasto, 
balta sidabrine karūnėle papuoštas, žalia šilkine 
medžiaga pamuštas, su priedais 1.

Viskas pagal aprašymą.

Arnotai iš lamos audinio, vienpusiai, geltoni, su 
melsvomis ir raudonomis gėlėmis, auksiniu galionėliu 
papuošti, geltona astrachane pamušti, su priedais 2.

Viskas pagal aprašymą, tačiau priekiai nusitrynę, stulos ir 
manipulai sudriskę.

Arnotai, pusdamasčio, baltai raudoni, vienpusiai, 
senomis geltono šilko su auksu karūnėlėmis31 puošti, 
pamušti geltona astrachane, su priedais 2.

Šių arnotų priekiai nusitrynę, stulos ir manipulai 
apdriskę.

Arnotai, raudoni, iš liustrino, su didokomis šilkinėmis 
gėlėmis, sidabriniu galionu puošti, vienas − žalia 
astrachane, du − geltona pamušti, geri, su priedais 3.

Išlikę pagal aprašymą.

31 Čia ir kitur – nėriniai (lenk. korunka).
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[20] Arnotas, senas, šilkinis, krašteliai turkiškos 
medžiagos, kolonos raudono aksomo, šilkine raudona 
juostele (kaspinu) aplink apvedžiotas, senas, be priedų 1.

[21] 1800 m. panaudotas kitiems [arnotams] pataisyti.

Arnotas, raudonas, krašteliai turkiškos medžiagos, su 
geltona kolona, iš priekio apdriskęs, puoštas šychu,  
be priedų 1.

Nežinoma, kam panaudotas.

Arnotas, raudonos medžiagos; kolona su įvairiomis 
gėlėmis, krašteliai dryžuotos? kitaikos, puošta šychu ir 
klostėmis; pamuštas sena melsva krašenina, su stula ir 
manipulu 1.

1800 m. naujai persiūtas, be jokių priedų.

Arnotas, vienpusis, gėlėtas, šilkinės geltonos turkiškos 
medžiagos, puoštas baltu šychu, pamuštas geltona 
astrachane, be priedų 1.

Tebėra toks, koks buvo aprašytas.

Arnotas su raudona kolona, krašteliais iš geltono 
damasto, puoštas baltu šychu; aplink puoštas sena 
sidabrine karūnėle, apdriskusiu priekiu, pamuštas 
melsva krašenina, su stula ir manipulu 1.

Išlikęs pagal aprašą.

Perdaryti arnotai
Arnotas, raudonas, vienpusis, puoštas šychu, naujai 
pamuštas  1.
Arnotas su šviesia kolona, raudonais krašteliais, turkiškos 
medžiagos, su priedais 1.

Žali arnotai

Arnotas su raudona kolona, atlasinis, krašteliai žalios 
turkiškos medžiagėlės su auksinėmis gėlėmis, puoštas 
geltonu šychu, persiūtas, melsva astrachane pamuštas,  
be priedų 1.

Viskas pagal aprašymą.

Arnotas, vienpusis, žalios lamos, puoštas geltonu šychu, 
neseniai perdarytas, nauju melsvu pamušalu pamuštas, 
su priedais 1.

Viskas pagal aprašymą. Arnoto priekis nusitrynęs, stula ir 
manipulas apdriskę, veliumo ir bursos nėra.

Arnotas, vienpusis, iš damasto, žalias, taip pat naujai 
persiūtas, puoštas juostele ir šychu, pamuštas pelenų 
spalvos astrachane, be priedų 1.

Viskas pagal aprašymą

Arnotas su geltona šilkine kolona, žalio damasto 
krašteliais; aplink puoštas šilkinėmis klostėmis, per 
vidurį – baltu šycho galionėliu, persiūtas, pamuštas sena 
astrachane, su stula, manipulu 1.

1800 m. šis arnotas naujai perdarytas, jo priekis 
nusitrynęs, manipulas sudėvėtas.

Arnotas, žalias, su kolona iš lamos audinio, krašteliai 
žalios medžiagos su žaliomis gėlėmis; žiurkių apgadintas, 
šilkiniu melsvu rumbu puoštas, su sugadintu pamušalu 
iš kitaikos, su priedais 1.

1800 m. šis arnotas naujai perdarytas, kolona išmesta, 
pamuštas raudonu kartūnu, su priedais, geras.

Violetiniai arnotai

Arnotas melsvais ir kitų spalvų dryžiais, šilkinės 
turkiškos medžiagos, puoštas baltu šychu, pamuštas 
geltona krašenina, be priedų 1.

Tebėra toks, koks buvo aprašytas.



290

[22] Arnotas su balto gėlėto štofo kolona, per vidurį 
plačia auksine karūnėle papuoštas. Krašteliai melsvo 
damasto, balta šycho karūnėle aplink puoštas, raudona 
astrachane pamuštas, be priedų 1.

[23] Šio arnoto priekis nusitrynęs.

Arnotas, vienpusis, su ryškiomis įvairių spalvų gėlėmis, 
violetinis, auksiniu galionu puoštas, nauja geltona kitaika 
pamuštas, mažai naudojamas, su visais priedais       1.

Šiandien atnaujintas, priekis šiek tiek aptrintas, kraštai 
atirę.

Arnotas su šilkinės margos medžiagos kolona, su melsvo 
damasto krašteliais, puoštas baltu šychu, pamuštas 
geltona krašenina, su priedais 1.

Kam ir kada šis arnotas panaudotas – nežinoma.

Arnotas su granatų spalvos atlasine kolona, su baltos 
gėlėtos medžiagos krašteliais, pamuštas geltona 
astrachane, senas, su priedais 1.

1800 m. skirtas kitiems arnotams pataisyti.

Geduliniai arnotai

Arnotai, vienpusiai, su šilkinės medžiagėlės kolonomis, 
juodi, krašteliai geltonomis gėlėmis juodame dugne, 
sidabriniu galionu puošti, melsva krašenina pamušti, 
nauji, su visais priedais 2.

Yra pagal aprašą. Inventoriuje apsirikta, nes šių arnotų 
kolonos ne juodos, o violetinės su šviesiomis gėlėmis.

Arnotas iš tos pačios medžiagos, su violetine kolona, 
ryškiomis gėlėmis, baltu sidabriniu galionu puoštas, 
melsva astrachane pamuštas, su priedais 1.

Išlikęs visas pagal aprašą.

Arnotas iš juodos kroazos, kolona iš seno balto atlaso, 
krašteliai juostelėmis puošti; iš priekio šiek tiek apsitrynęs, 
su geltonos astrachanės pamušalu, su priedais 1.

Šis arnotas iš priekio sudriskęs, šiandien naudoti 
netinkamas.

Arnotas, vienpusis, iš grodeturo audinio, priekyje 
skylėtas, balta drobine virvele puoštas, su priedais 1.

Kur šis arnotas panaudotas ir kada? Nežinoma.

Arnotas juodos kalamėjos audinio krašteliais, kolona 
šilkinės baltos medžiagos, pamuštas geltona astrachane, 
su priedais 1.

Išlikęs toks, koks buvo aprašytas.

Arnotas, juodas, sulopytas, sunkiai tinkamas naudoti  1.

                                        Iš viso arnotų: 53. 

Šis arnotas galbūt [panaudotas] kitiems pataisyti. 

Dalmatikos

Štofo audinio, su auksinėmis ir šilkinėmis gėlėmis 
baltame dugne, auksiniu galionu puoštų, melsva kitaika 
pamuštų, porų 1.

Šių dalmatikų pamušalas sudriskęs, priekis šiek tiek 
nutrintas, o apsiūti galionai aprūkę.

[24] Senovinės medžiagos, baltu dugnu, puoštų vientisa 
klostele ir auksiniu galionu, pelenų spalvos, astrachane 
pamuštų, labai nudėvėtų, porų 1.

[25] 1800 m. šios dalmatikos persiūtos į 2 arnotus, kurie 
aprašomi jiems skirtoje vietoje.

Raudonos turkiškos medžiagos, su įvairiomis gėlėmis, 
aplink puoštų šilkinėmis klostelėmis, per vidurį – eile tų 
pačių [klostelių], sena kitaika pamuštų, porų 1.

Šios dalmatikos skirtos arnotams taisyti.

Turkiško dubelto medžiagos, baltais ir raudonais 
puošniais raštais, baltu šychu puoštų, geltona astrachane 
pamuštų, porų 1.

Tebėra tokios, kokios buvo aprašytos.
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Gedulinės medžiagos, su baltomis gėlėmis juodame 
dugne, su violetiniais gėlėtais krašteliais, su kolonomis, 
sidabriniu galionu puoštų, melsva krašenina pamuštų, 
naujų, porų 1.

Viskas pagal aprašą.

Aksominių, sudėvėtų, juodų, apdriskusių, šilkine juosta 
puoštų, porų 1.
----------------------------------------------------
                            Iš viso dalmatikų:  6 poros.

Naudoti visai netinka, gali būti panaudotos geduliniams 
arnotams taisyti
-----------------------------------------------------------
  Iš viso: 4 poros.

Kapos

Balto štofo, su auksinėmis ir šilkinėmis įvairių spalvų 
gėlėmis, aplink auksiniu galionu puošta, su plačia 
auksine kampanėle, su atvartais aplink koptūrą, iki pusės 
pamušta sena melsva kitaika 1.

Šios kapos pamušalas apačioje suplyšęs, medžiaga 
apie sąsagas nusitrynusi ir galionai kai kuriose vietose 
nutrupėję.

Senovinės, kitados puošnios medžiagos, dabar nuo 
naudojimo dėmėtos ir nudėvėtos, dalis auksiniu 
galionėliu papuošta, raudona astrachane pamušta 1.

Visiškai nusitrynusi, pamušalas suplyšęs; ši kapa menkai 
tinka naudoti.

Raudonos turkiškos medžiagos, geltonomis šilko gėlėmis, 
šilkine juosta puošta, trūksta pusės pamušalo 1.

Išlikusi visa pagal aprašymą.

Damastinė, su baltomis gėlėmis raudoname dugne, sena 
auksine karūnėle puošta, geltona astrachane pamušta 1.

Pagal aprašą visa išlikusi, pamušalas pečių srityje 
sudriskęs.

Melsvo štofo, įvairiomis gėlėmis, šychu puošta, dalis 
kitaika, dalis astrachane pamušta 1.

Menkai tinkama naudoti.

Juodo aksomo, nunešiota, naudoti netinkama 1. Ši kapa skirta arnotams taisyti.

Šilkinė, baltomis gėlėmis juodame dugne, su violetiniu 
gobtuvu ir sidabrine kampana, aplink puošta sidabriniu 
galionu, su sidabriniais atvartais, pamušta melsva 
krašenina 1.
-----------------------------------------------------------
                                   Iš viso kapų:  7.

Medžiaga aplink pečius ir atvartus labai skylėta.

--------------------------------------------------------------
                               Iš viso kapų: 6.

Antepedijai

Turkiškos medžiagos, vilnonis, su įvairiomis gėlėmis, 
prie kongregacijos altoriaus 1.

Labai nusitrynęs, kai kuriose vietose [žvakių] lajumi 
suteptas.

[26] Panašaus darbo ir rūšies, prie Šv. Stanislovo Kostkos 
altoriaus 1.

[27] Išlikęs pagal aprašymą.

Odinis, paauksuotomis gėlėmis, su skaistgijų kutais, prie 
Šv. Tado altoriaus 1.

Kutų nematyti, nežinia kada nuimti.

Šilkinės medžiagėlės, ruoželiais, prie Viešpaties Jėzaus 
altoriaus 1.

Visiškai sudriskęs ir naudoti netinkamas.

Turkiškos baltos medžiagos, su kutais, su auksiniu 
galionu, prie didžiojo altoriaus 1.

Labai sudriskęs, kai kuriose vietose reikia pataisyti.

Margos, gėlėtos medžiagos, prie Šv. Marino altoriaus  1. Visiškai sudriskęs.

Odinis, paauksuotomis gėlėmis, skylėtas, prie  
Šv. [Pranciškaus] Ksavero altoriaus 1.

Šio antepedijaus nėra.
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Turkiškos medžiagos, ruoželiais, prie Šv. Ignaco 
altoriaus, senas 1.

Kam ir kada skirtas – nežinoma.

Šilkinės medžiagėlės, su įvairių spalvų gėlėmis, 
naudojamas prie Šv. Stanislovo altoriaus 1.

Senas, vos tinkamas naudoti.

Štofo audinio, su auksinėmis ir šilkinėmis gėlėmis 
baltame dugne, išilgai puoštas plačia kampana, skersai – 
auksiniu galionu, pritvirtintas ant rėmų 1.

Toks, koks buvo aprašytas.

Tokio paties štofo audinio, mažesniems altoriams, 
kampana ir auksiniu galionu puoštas, pritvirtintas  
ant rėmų 1.

Išlikęs pagal aprašymą.

Turkiško dubelto medžiagos, su auksinėmis gėlėmis 
raudoname dugne, pritvirtintas ant rėmų  1.

Yra pagal aprašą, tačiau kai kuriose vietose nusitrynęs.

Juodo liustrino, sidabriniu galionu puoštas, ant rėmų 
pritvirtintas  1.
---------------------------------------------------------
                                     Iš viso antepedijų: 13.

Visas [išlikęs] pagal aprašymą.

----------------------------------------------------------------
                                           Iš viso antepedijų: 11.

Kiti bažnytiniai reikmenys

Stulų, įvairių spalvų, sakykloms ir klausykloms, vienetų  10. Dabar yra tik 6, kur kitos prapuolė – nėra ženklo.

Bursų iš puošnių įvairių spalvų medžiagėlių, ant kaspinų 
nešamų su Švenčiausiuoju [sakramentu] pas ligonius, 
vienetų 6.

Iš šių 3 geros, o kitos naudoti netinkamos.

Užuolaidų iš poplino audinio, raudonais ir žaliais 
rumbeliais?, puoštų balta šycho karūnėle, pora 1.

Užuolaidų, štofo audinio, įvairių spalvų gėlėmis,  
pora 1.

Užuolaidų, štofo audinio, raudonomis, žaliomis ir 
baltomis gėlėmis, pora 1.

Užuolaidų, baltų, porų 4.

Tabernakulis Švenčiausiajam išstatyti, trijų tarpsnių, 
raudonu aksomu aptrauktas trimis eilėmis, kampana ir 
auksiniu galionu puoštas iki pusės uolekties aukščio 1.

Aksomas kai kuriose vietose nusitrynęs, dėmėtas, galionai 
aptrupėję.

Tabernakulis, mažesnis, žalia ir raudona medžiagėle 
aptrauktas, sidabriniu galionu apvestas 1.

Išlikęs pagal aprašą.

Baldakimas, turkiška medžiagėle aptrauktas, senas, su 
keturiomis kartelėmis 1.

Šiandien mažai naudoti tinkamas, medžiaga visiškai 
sudriskusi.

Pulpitų, arba medžiaginių pagalvėlių po mišiolais, prie 
altorių, vienetų 12.

Šiandien yra 8 vienetai, iš jų 3 sudriskę.

Portatilių, kitaip − altoriaus akmenų, vienetų 8. Yra tiek pat, į tą skaičių įtraukiant didelį akmenį, 
didžiajame altoriuje įmūrytą.

[28] Kanonų [lentelių?] ant altorių, suteptų vašku ir 
lajumi, vienetų  8.

[29] Yra išlikę, tačiau visi menkai tinka naudoti.

Biretai: vienas juoda gelumbe, kitas raudonu aksomu 
aptrauktas, vnt.  2.

Yra.



293

Bažnytiniai skalbiniai

Kamža, gazinė, apačioje su plačia auksine karūnėle 1. Visiškai sunešiota, galionas atiręs.

Ditto. Gazinė, su plačia, sena siūlų karūnėle 1. Šios kamžos nėra.

Ditto. Gazinė, plačia karūnėle 1. Sena, karūnėlė visiškai apdriskusi.

Ditto. Gazinė, apdriskusi, su plačia karūnėle 1. Šios kamžos nėra.

Ditto. Gazinė, gera, su plačia karūnėle 1. Stipriai sunešiota, vos tinkama naudoti.

Ditto. Gazinė, su plačia išsiuvinėta karūnėle 1. Niekam naudoti netinka.

Ditto. Gazinė, su siaura karūnėle 1. Gerai išsilaikiusi.

Ditto. Austinės drobės, su siaura karūnėle 1. Karūnėlė apdriskusi.

Ditto. Švabiškos drobės, sena, su plačia karūnėle 1. Šios kamžos nėra.

Ditto. Austinės drobės 1. Visiškai sunešiota.

Ditto. Švabiškos drobės, sena 1. Šios kamžos nėra.

Ditto. Švabiškos drobės, su plačia karūnėle 1. Reikia pataisyti.

Ditto. Austinės drobės, su siaura karūnėle 1. Nėra.

Ditto. Austinės drobės, servitoriams, vnt. 6. Išlikę, vnt. 8.

Ditto. Senų, mažai tinkamų naudoti, vnt. 5.
-------------------------------------------------------------
                                         Iš viso kamžų: 24.

Visų šių kamžų nėra.
---------------------------------------------------------------
                                    Iš viso kamžų: 17.

Albos

Alba, olandiškos drobės, su plačia sidabrine karūnėle 
apačioje, geltonu atlasu pamušta 1.

Visiškai sudriskusi, mažai naudoti tinkama.

Ditto. Olandiškos drobės, su plačia siūlų karūnėle, 
raudona kitaika pamušta 1.

Šios albos rankovės suplyšusios.

Ditto. Olandiškos drobės, su plačia siūlų karūnėle, 
raudonu grodeturu pamušta 1.

Šios albos rankovės ir apačia sudriskę.

Ditto. Rumbelio audinio, su plačia siūlų karūnėle, 
raudona kitaika pamušta 1.

Pamušalinės kitaikos nėra.

Ditto. Austinės drobės, su siaura siūlų karūnėle 1. Yra, reikia pataisyti.

Ditto. Švabiškos drobės, su plačia siūlų karūnėle, 
raudona kitaika pamušta 1.

Gerai išsilaikiusi.

Ditto. Austinės drobės, apačioje puošta atlasinėmis 
klostėmis 1.

Reikia pataisyti.

Ditto. Olandiškos drobės, su plačia nepamušta karūnėle 1. Išlikusi.

Ditto. Rumbelio audinio, su plačia siuvinėta tinkline 
nepamušta karūnėle  1.

Netinkama naudoti.

Ditto. Olandiškos [drobės], su plačia nepamušta 
karūnėle 1.

Visa išlikusi.
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Ditto. Švabiškos [drobės], su plačia a 
pdriskusia karūnėle                                                             1.

Stipriai sudriskusi.

Ditto. Švabiškos [drobės] su plačia karūnėle, sena 1. Reikia pataisyti.

Ditto. Švabiškos [drobės] su plačia karūnėle, gera    1. Rankovės suplyšusios.

[30] Ditto. Olandiškos [drobės], sena, su plačia,  
gera karūnėle  1.

[31] Reikia pataisyti.

Ditto. Švabiškos [drobės], su sena karūnėle 1. Šios albos nėra.

Ditto. Olandiškos [drobės] su plačia gera karūnėle 1. Rankovės ir apačia nuplyšę, vietomis karūnėlė nukritusi.

Ditto. Gazinė, su plačia, nauja karūnėle 1. Ši alba visiškai sudėvėta.

Ditto. Austinės [drobės], su tinkline siaura karūnėle  1. Šios albos nėra.

Ditto. Austinės [drobės]  1.
-----------------------------------------------------------
                                             Iš viso albų:  19.

Visiškai sudėvėta, naudoti netinkama.
--------------------------------------------------------------
                            Iš viso albų:  17.

Juostos

Juostų, siūlinių, apsiuvų dirbėjo (pasamentarijaus)32 
darbo, baltų ir geltonų 10.

Šiandien yra apdriskusių, vnt. 4.

Ditto. Šilkinių, naudojamų 4. Visos menkai tinka naudoti.

Ditto. Skaisgijinių  2.
-----------------------------------------------------------
                                  Iš viso juostų: 16.

Iš jų likusi viena, ir ta pati menkai tinkama naudoti.
--------------------------------------------------------------
                                 Iš viso juostų: 9.

Humerolai

Humerolų, olandiškos, švabiškos, austinės drobės, naujų 
ir senų, vnt. 16.

Šiandien humerolų, daugiausia panešiotų, yra vnt. 11.

Subkorporalai, korporalai, purifikatoriai

Korporalų, batistinės, olandiškos, švabiškos drobės, gerų 
ir naudoti tinkamų, vnt.  66.

Yra visi pagal aprašymą.

Purifikatorių, naujų ir senų, vnt. 50. Toks pat skaičius.

Pamušalai lazdelėms, vnt. 24. Tas pats skaičius, kai kurie nusitrynę ir naudoti  
mažai tinkami.

Rankšluostėlių altoriams, auksu ir šilku peltakiuotų, 3. Iš jų likęs vienas, ir tas pats sudriskęs.

Rankšluostėlių, senų ir naujų 21. Šiandien yra vienetų 15.

Subkorporalų, auksu peltakiuotų 2. Abu sudriskę.

Subkorporalas, šilku peltakiuotas 1. Yra išlikęs.

Subkorporalas, auksu ir šilku ant  
batisto peltakiuotas 1.

Yra išlikęs.

32 Passamentarius (lot.)., pasamonik, szmuklerz (lenk.) – amatininkas, dirbantis juostas, kutus, juosteles  
ir kt. apsiuvus audiniams ir drabužiams apsiūti.
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Subkorporalų, auksu ir šilku peltakiuotų, senų 7. Jų yra 6, vienas visiškai sudriskęs.

Subkorporalų, auksu ir šilku peltakiuotų, naujų 2. Šių subkorporalų nėra.

Subkorporalų, iš rumbelio audinio 3. Visi išlikę.

Subkorporalų, drobinių, altoriams  9. Visi sudriskę.

Rankšluosčiai (Tovalnios)

Tovalnia, rumbelio audinio, auksu ir šilku  
peltakiuota 1.

Visiškai sena, sudriskusi.

Ditto. Gazinė, nauja 1. Šios tovalnios nėra.

Ditto. Gazinės, didelėmis gėlėmis, auksu  
ir šilku peltakiuoti 2.

Viskas pagal aprašymą.

[32] Ditto. Rumbelio audinio, auksinėmis gėlėmis  1. [33] Stipriai nusitrynusi.

Ditto. Rumbelio, šilku peltakiuota 1. Stipriai nusitrynusi.

Ditto. Nauja, šilku peltakiuota  1. Skylėta, nudėvėta.

Ditto. Olandiška, sidabru ir auksu peltakiuota 1. Yra.

Ditto. Gazinių, įvairių spalvų šilku, sidabru ir auksu 
peltakiuotų, naujesnių ir senų 9.

Yra pagal aprašą, tačiau stipriai susidėvėjusios.
Iš jų tik 7 išlikusios, visos sudėvėtos ir skylėtos.

Ditto. Olandiškos drobės, šilku peltakiuota 1. Nėra.

Ditto. Rumbelio audinio, auksu, sidabru ir šilku 
peltakiuota 1.

Šios tovalnios nėra.

Ditto. Iš drobelės 1. Yra pagal aprašą, tačiau nudėvėta.

Takelių altoriams puošti, peltakiuotų šilku, sidabru ir 
auksu, vnt. 3.

Šie takeliai priklauso kongregacijos altoriui.

Abrūsų įvairios drobės, altoriams uždengti, vnt. 30. Yra 18, visi nudėvėti.

Apdangalų iš araso, gelumbės, altoriams 11. Visi sutepti.

Bažnytinės knygos

Mišiolas, aptrauktas raudonu aksomu, be klauzūros,  
in folio33 1.

Gerai išsilaikęs.

Mišiolų, aptaisytų oda, naudojamų, in folio 3. Yra, tačiau visas įrišimas ir kanonai sudriskę.

Ditto in 4to.34 majori, reikia įrišti 1. Šiandien naudoti netinkamas.

Ditto in octavo35 majori, reikia įrišti 3. Visi sudriskę ir naudoti netinkami.

Ditto in octavo majori, raudona oda aptaisytas 1. Šio mišiolo kanonas suplyšęs.

Ritualas, arba agenda, oda aptaisytas 1. Geros būklės.

Psalmynas, oda aptaisytas, senas 1. Gerai išsilaikęs.

33 30 × 48 cm
34 24 × 30 cm
35 15 × 23 cm
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Gedulinių mišiolėlių, oda aptaisytų  5. Yra visi, tačiau reikia pataisyti.

Gedulinis mišiolėlis, neįrištas 1. Nėra.

Ritualėliai, kitaip − agendėlės,  4. Gerai išsilaikę.

Lenkiška evangelijėlė  1.
-------------------------------------------------------------
                     Iš viso bažnytinių knygų: 22.

Zakristija

Išlikusi.
--------------------------------------------------------------
                          Iš viso bažnytinių knygų: 21.

Einant nuo didžiojo altoriaus, iš evangelijos kampo 
į dešinę, priešais zakristiją [yra] durys ant geležinių 
vyrių, be vienos lentos ir spynos; priešais jas – senos, 
kiauros durys į kiemą, konvikto link, iš vidaus mediniu 
basliu (dalba) uždaromos. Šios priemenės dešinėje [yra] 
durys ant geležinių bėgūnų, su paprasta spyna, į pačią 
zakristiją, kurioje:

Šios durys visiškai sugadintos.

Šių durų dabar nėra. 1803 m. užmūrytos. Lubos šioje 
priemenėje nuo besisunkiančio vandens pageltusios, 
tinkas nukritęs, gresia sugriūti.

Zakristijos durys senos, padūlėjusios, reikia pataisyti.

1. Stalas, gana ilgas, apkaltas cerata; tame stale 8 didesni 
stalčiai su geležinėmis antabomis [34] paramentams36, o 
šio stalo galuose dvi spintelės podėliui.

Cerata pakraščiuose ir kampuose suplyšusi. Visi stalčiai 
geros būklės, antabos [35] trijų išplėštos su stalo dalimis, 
durelės sugadintos, be spynos.

2. Virš stalo smulkesniems bažnytiniams baltiniams 
susidėti [yra] septyni ištraukiami stalčiukai. Šio stalo 
galuose dvi spintelės, virš stalčiukų – lentyna kielikams, 
iki pusės [uždengta] dimo užuolaida; virš lentynos – 
medinis krucifiksas. 

Visi stalčiai geros būklės.

Kam panaudota dimo užuolaida – nežinoma. Krucifiksas 
sveikas.

3. Priešais šį stalą – antras stalas, mažesnis, su šešiais 
stalčiukais, kurių kiekvienas – su geležine antaba.

Stalviršis be ceratos, dviejų stalčių antabos nuplėštos, 
patys stalčiai seni, reikia pataisyti.

4. Prie sienos, durų [pusėje], spinta su keturiais stalčiais. 
Viena zakristijos siena yranti, tinko dalis nuo skliauto 
nupuolusi, krosnis išardyta – dar matyti vieta.

Ši spinta, sena ir pataisymo reikalinga, pernešta į 
zakristijos priemenę kaip netinkama naudoti. 1804 m. 
zakristija naujai ištinkuota ir išbaltinta. Žalia koklinė 
krosnis pastatyta K. O. lėšomis.

Priešais zakristiją, nuo didžiojo altoriaus kairėje pusėje, – 
ąžuolinės durys su spyna, ant geležinių bėgūnų, į iždinę; 
jos grindyse – medinės durys į bažnyčios rūsius.

Durys į iždinę, kaip ir į rūsį, sveikos. Lubos pageltusios 
ir tinkas nubyrėjęs, langai skylėti, grindys iš plytų, nuo 
kiauro stogo gendančios. 

Išėjus iš iždinės, už didžiojo altoriaus, ąžuolinės durys 
ant geležinių vyrių, uždaromos tik rankena (klemka); 
išėjus pro jas prasideda koridorius, vedantis į pačią 
kolegiją, iškart kairėje – durys ir laiptai, vedantys į 
bažnyčios skliauto viršų; tais laiptais palypėjus matyti 
septynios supuvusios ir nukritusios sijos. Sijyno gegnės 
ir gegnių galai apipuvę. Bažnyčios [stogas] dengtas 
čerpėmis, aukštesnis, bet čerpės suskilusios ir vietomis 
nukritusios, nubyrėjęs užtaisymas, žodžiu, stogas 
pavojingai gresia įgriūti. 

Durys į koridorių sveikos, dviejose vietose sueižėjusios. 
Nepaisant nemažų pataisymų 1803 ir 1805 metais, 
atliktų karmelitų ordino, bažnyčios stogą reikia iš esmės 
atnaujinti. Sijos (balkiai), nors neguli ant lubų, tačiau 
įtvirtinti į rąstų vainiką turi būti atrama stogui. Sijų 
konstrukcijos ir gegnės daugelyje vietų supuvusios, 
patys skliautai, būtent kairėje choro pusėje, suskilinėję 
ir apipuvę, čerpės suskilinėjusios. Tinkas daugelyje 
vietų nukritęs, o bažnyčios fasadas, stogo kraštuose 
prilaikomas, nyksta.

36 Liturginiams rūbams.
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Abiem bažnyčios žemutiniams koplyčių stogams, iš 
dalies dengtiems storlentėmis, iš dalies skiedromis, reikia 
naujos dangos. Koplyčių sijų konstrukcijos ir gegnės 
taip pat supuvusios. Virš bokštelio, kuriame varpai 
įtaisyti, stogas, kitados malksnomis dengtas, skylėtas. 
Aukščiau minėtais laiptais nusileidus žemyn, žengiant 
link vienuolyno, iškart antros ąžuolinės durys ant 
geležinių bėgūnų, uždaromos spyna; pro šias duris išėjus 
– skliautuotas koridorius, šiame skliaute matyti geroki 
įskilimai dėl vandens pratekėjimo. Grindys plytinės, jas 
reikia pataisyti. Kairėje, koridoriuje, trys nedideli langai 
be stiklų; minėto koridoriaus gale – dvigubos apkaltos 
durys į kiemą. Vienos geros, o kitos sugadintos, abejos 
ant geležinių bėgūnų, [36] su geležiniu skląsčiu iš vidaus. 

Dešinėje bažnyčios fasado [pusėje] stogas naujas, 1800 
m. K. O. lėšomis visas ąžuoliniais gontais uždengtas, yra 
geros būklės; kairiau – nauja koplyčia, ąžuoliniais gontais 
apkalta, o likusi [dalis] storlentėmis apdengta, reikia 
skubiai iš naujo pataisyti. Bokštas, kuriame varpai, su 
nutrupėjusiais karnizais ir apgriuvęs. Stogas kiauras. Sijų 
konstrukcijos supuvusios, reikia jau ne taisyti, o nugriauti.
Šio koridoriaus skliautas gerokai suskeldėjęs, vakarinė 
siena atplyšusi, gresia artimiausiu metu nugriūti. Stogas, 
1800 m. storlentėmis naujai uždengtas, šiandien apipuvęs 
ir kiauras.

Šios durys daugelyje vietų sulaužytos, geležinis skląstis 
persuktas.

Čia pat, už šių durų, didelis langas, atsidarantis į 
koridorių, jį reikia pataisyti. Nuo šio lango žemutinio 
aukšto koridoriumi einant į rytų pusę, kairėje, – durys 
ant geležinių bėgūnų, su paprasta spyna.

[37] Keliskart K. O. [lėšomis] taisytas; [lange] trūksta 
daug stiklų ir reikia pataisyti.

Nauja spyna įdėta ir durys pataisytos 1804 m.

Kolegijos aprašymas

Per [tas duris] įėjus, pirmasis kambarys37 (kitados 
vadintas ministro [kambariu]) su medinėmis grindimis, 
mūriniu skliautu, be krosnies, su dviem langais be 
vienuolikos stiklų. Čia pat, dešinėje, už pertvaros, 
[kurios] apačia lentinė, o viršus stiklinis be dviejų 
segmentų38, – antras kambarys su viena  krosnimi, 
kurią reikia pataisyti; vienos nišos spinta su durelėmis 
ant vyrių, be spynos; šalia krosnies – židinys; langai 
abiejuose kambariuose be grotų, antrame kambaryje 
su vidinėmis langinėmis; grindys medinės; pertvaros 
sienoje – durys ant geležinių bėgūnų, su geležine 
paprasta spyna, be šlosako39. 

Grindys koklinės, daugelyje vietų visiškai sutrupėjusios, 
suirusios. Langai deramai sutvarkyti 1807 m. K. O. 
lėšomis.

Ši pertvara truputį apgadinta. Apdailos atbrailėlės 
nutrupėjusios. Langų rėmai dabar sveiki. Krosnis, nors 
du kartus perstatyta, šiandien vėl reikalinga perstatymo. 
Spinta išlikusi pagal aprašymą.

Židinys užmūrytas, nes nebuvo reikalingas. Dabar šioje 
stancijoje – bajorų konviktas.

Spyna išimta, durys uždaromos klemka. 

Iš šios stancijos40 išėjus, koridorius veda į rytų pusę; jo 
grindys iš plytų, didžia dalimi reikalingos pataisymo; 
čia pat, dešinėje, antros durys ant geležinių bėgūnų, su 
paprasta spyna, pro kurias įėjus – pirmasis kambarys su 
kokline krosnimi, [kurią] reikia pataisyti, su plytinėmis 
grindimis. Skliautas su vienu langu, su vidinėmis 
langinėmis, su geležinėmis grotomis; lange penki 
suskilinėję stiklai. Iš to kambario naujai suformuotos 
durys, išmuštos mūrinėje sienoje, ant geležinių 
bėgūnų, su kabliuku, su iškrintančiomis staktomis. [Šis 
kambarys] su vienu langu; [jame] paprastas staliukas. 
Langas be trijų stiklų, be langinių, su geležinėmis 
grotomis; grindys iš plytų, skliautinės lubos. Iš šio 
antrojo kambario durys į fortą41 ant geležinių bėgūnų, su 
paprasta spyna.

Žemutinis koridorius 1800 m. naujai plytomis išklotas, 
yra geros būklės. Durys ant bėgūnų, spyna paprasta, 
gera. Krosnis koklinė, švediška, naujai šiais metais 
perstatyta. Grindys iš storlenčių, 1804 m. naujai paklotos. 
Langai geri, langinės išimtos. Geležinės grotos už 
lango stipriai sukrypusios. Kitame kambaryje – 1803 
m. naujai pakeistos staktos ir durys, K. O. lėšomis. 
Langas sveikas. Rėmai nauji. Grindys senos, plytinės. 
Daiktai šioje stancijoje – K. O. Staliukų, paprastų – 2 
vnt. Lova, viengulė, staliaus darbo − 1; krėslų, senų, oda 
apmuštų, inventorinių − 2. Spinta knygoms sudėti antroje 
stancijoje, iždinė − 1. Iš šios stancijos durys į fortą, senos, 
ant bėgūnų. Spyna pašalinta, 3 sklendės ir kabliukas yra. 
Čia gyvena pamokslininkas, kuris sykiu laikinai eina 
pareigas parapijoje.

37 Orig. izba (troba); šiuo atveju tai reikštų didelę salę arba menę.
38 Orig. kwatera (lenk.) – lango, susidedančio iš kelių dalių, segmentas.
39 Ślosak (lenk., tarm.) – tam tikras skląstis ar sklendė, detalė spynoje.
40 Stancija – trobos geresnioji dalis, seklyčia, kambarys.
41 Forta (furta) – siauras įėjimas (varteliai) užtvertoje teritorijoje, didžiuosiuose vartuose ar sienoje; pagrindinis 

vienuolyno įėjimas, prižiūrimas vienuolių, skirtas komunikacijai su išoriniu pasauliu.
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Tuo koridoriumi einant toliau, kairėje, durys ant 
geležinių bėgūnų, su paprasta spyna; pro jas įėjus − 
kambarys be krosnies, su krosnies pamatu; skliautai 
ir grindys iš plytų, langas vienas, be stiklų, uždengtas 
skiedromis.

Ši stancija šiemet naujai aprūpinta; durys ant bėgūnų, 
spyna paprasta, nauja. Langas naujais rėmais. Grindys 
naujos, storlenčių. 
Krosnis švediška, plytinė. Sienos ir lubos išbaltintos. Čia 
gyvena kilmingi konviktoriai.

Čia pat, dešinėje, apkaltos durys ant geležinių vyrių, su 
klemka, skląsčiu, į fortą. Priešais jas – dvigubos durys ant 
geležinių bėgūnų į mokyklos kiemą, iš vidaus užkišamos 
medžiu (buomu); kairėje [38] prieš fortą, už koridoriaus 
durų, vieta be jokio uždarymo. Už jos – stancija su 
plytinėmis grindimis, be krosnies, yra senos dvivėrės 
durys ant geležinių bėgūnų, be jokio uždarymo, virš 
durų – langas be stiklo ir rėmų.

Apkaltos durys į fortą išlikusios pagal aprašymą. Staktos 
dvi, geležinėmis štobomis sutvirtintos. Fortos grindys 
plytinės, aptrupėjusios. Dvivėrės durys į mokyklos kiemą 
senos, reikalingos pataisymo; slenkstis ir laiptai į fortą 
apipuvę. Šv. Tado [39] paveikslas, kabantis fortoje, visiškai 
sudriskęs, rėmai nukritę; priešais stanciją, kur išėjimas į 
vienuolyno kiemą, yra paplatinta vieta, ten [stovi] spintos 
kalkėms ir moliui smulkinti. Durys ant bėgūnų, dvivėrės, 
užremiamos basliu, naujai perdarytos, langelis virš durų 
sveikas, K. O. lėšomis.

Einant šiuo koridoriumi, kairėje, durys ant geležinių 
bėgūnų, su kabliuku, jų spyna išplėšta; [kambario] 
krosnis ir plytinės grindys išardytos. Langas vienas, 
reikia pataisyti.

Toje pačioje linijoje, kairėje pusėje, durys ant geležinių 
bėgūnų, su paprasta sugadinta spyna; šiame kambaryje 
– kepimo krosnis iš plytų, vienas langas, reikalingas 
pataisymo, grindys plytinės.

Priešingoje pusėje, dešinėje, durys ant geležinių bėgūnų, 
su prancūziška dengta spyna; pro jas įėjus – pirmas 
kambarys su balta krosnimi, su medinėmis grindimis, 
su vienu langu be penkių stiklų, su geležinėmis 
grotomis. Šiame kambaryje – sena spinta bei volelis 
rankšluosčiui su spintele apačioje. Iš šio kambario durys 
į kitą [kambarį], kuriame kitados buvo vaistinė; durys 
ant geležinių bėgūnų, nuo viršaus iki pusės stiklinės, 
su paprasta spyna; medinės grindys, viena kabykla 
ir lentynos, kur laikydavo vaistus, vienas langas su 
geležinėmis grotomis.

Šios dvi stancijos, žemiau aprašytos, 1802 m. perdarytos 
į šeimyninį (tarnų) kambarį; dvejos durys, įėjimas iš 
koridoriaus užmūrytas. Įėjimas šeimynai išgriautas 
fasadinėje sienoje iš kiemo pusės; durys senos, ant 
bėgūnų, su paprasta spyna, virš jų – mažas langelis, naujai 
padirbtas. Šiose dviejose šeimynos stancijose plytinės 
grindys, vienas naujas langas, plytinė kepimo krosnis. 
Durys į antrą stanciją ant geležinių bėgūnų, su paprasta 
spyna. Čia gyvena vienuolyno šeimyna. Šios stancijos 
durys šiek tiek apgadintos. [Yra] spyna, grindys. Naujai 
perstatyta krosnis. Langas išlikęs pagal aprašymą, senas, 
su visais stiklais, su rėmais, jį reikia pataisyti. Sena spinta 
pašalinta, kam skirta – nežinoma. Volelis [rankšluosčiui] 
ir spintelė po juo išlikę. Išlikusios durys iš šios stancijos 
į antrąją. Stiklinis durų viršus be dviejų stiklų. Durų 
spyna į antrą stanciją be rakto. Grindys iš storlenčių, 
daugelyje vietų apipuvusios; dažytos vaistinės spintos 
išlikusios, jų apačia apipuvusi. Langas šioje antroje 
stancijoje nudažytas, senas, reikia naujai perstiklinti. Čia 
– kilmingųjų konviktas.

Šiuo koridoriumi einant, dešinėje, durys ant geležinių 
bėgūnų, su sugadinta spyna; tame kambaryje 
suskilinėjusi krosnis, plytinės grindys, vienas langas 
sugadintais rėmais, su geležinėmis grotomis.

Ši stancija pastaraisiais metais visiškai perkeista. Durys 
su paprasta spyna, geros. Langas naujas, iš storlenčių. 
Krosnis naujai perstatyta. Sienos ir lubos išbaltintos, čia − 
kilmingųjų konviktas.

Priešais, kairėje, durys ant geležinių bėgūnų, su 
sugadinta spyna. Kambarys be krosnies ir lango?, jame 
dabar sudėtos malkos.

Durys į šią stanciją senos, sugadinta spyna, grindys 
išpuvusios. Langas užmūrytas. Ši stancija skirta ūkio 
podėliui.

Šiuo koridoriumi einant, patenkama į koridorių, 
esantį šiaurės pusėje nuo refektorijaus, vedantį į pietus. 
Pasiekto koridoriaus dešinėje – durys ant geležinių 
bėgūnų, su spyna, kurią reikia pataisyti; pro jas įėjus – 
nedidelis kambarėlis su nedidele paprasta krosnele, su 
vienu langu, kurį iš dalies reikia pataisyti, su geležinėmis 
grotomis.

Šio koridoriaus grindys sutvarkytos 1803 m. Kambarėlis 
yra geros būklės. Šiandien jame gyvena vienuolyno 
ekonomas. Yra geros durys su gera spyna. Langas vienos 
dalies, senas, pataisymo reikalingas.

Švediška paprasta krosnis. Šioje stancijoje – ekonomo 
podėlis.
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Dešinėje – senos, kiauros durys ant geležinių bėgūnų į 
sodą prie mokyklos, su geležiniu kabliuku; virš šių durų 
– langas be visos dalies [stiklo?], apšviečiantis koridorių.

Čia durys naujos, ant kablių ir vyrių, uždaromos 
pakabinama spyna. Už jų – vaismedžių sodas, įveistas tarp 
mokyklos ir vienuolyno, nauja statinių tvora aptvertas; 
jame vaismedžiai, špaleriai, sėjamos gėlės;  
užveistas 1802 m. 

Koridoriui baigiantis, dešinėje, už koridoriaus, einančio 
[40] nuo refektorijaus, durys su paprasta spyna, ant 
geležinių bėgūnų, veda į virtuvę, suformuotą iš dviejų 
stancijėlių, su trimis langais, kuriuos reikia pataisyti, du 
be grotų, vienas su geležinėmis grotomis.

[41] Durys į šią virtuvę suskilinėjusios, uždaromos 
klemka. Grindys ištrupėjusios, langai visi be stiklų, užkalti 
storlentėmis. Ši virtuvė nuniokota 1798 m. čia stovėjusios 
kariuomenės. 

Išėjus iš virtuvės, dešinėje, didelis langas, apšviečiantis 
koridorių, jį reikia pataisyti. Šiame koridoriuje yra 
apkaltos, naujos, dvivėrės durys į vartus, kuriuose – 
langelis.

Šio lango rėmai seni, vietomis įdėti nauji stiklai.

Šių durų bėgūnai ir diduma vinių pavogta 1800 m.

Iš aukščiau aprašytos virtuvės pasukus į koridorių, 
vedantį nuo refektorijaus, kairėje – durys ant geležinių 
bėgūnų, su kabliuku, į rūsius (požemius); pro jas įėjus – 
sugadinti laiptai, lango, apšviečiančio įėjimą į požemius, 
grotos nuplėštos, rūsiai po visu vienuolynu tvarkingi, 
juose yra įvairių daiktų, prastai rakinami ir daugelyje 
vietų be durų.

Durys į rūsius naujos, ant bėgūnų, su klemka ir 
pakabinama spyna. Laiptų pakopos visiškai sugadintos. 
Rūsių langelius reikia pataisyti. Trejos durys požemiuose 
naujos. 6 sulaužytos ir suskaldytos atėjusios kariuomenės, 
kai ji 1807 m. ieškojo paslėptų arklių. Ši skriauda liko 
neatlyginta.

Iš rūsių sugrįžus į koridorių, čia pat kairėje, laiptai į antrą 
aukštą; už šių laiptų, kairėje, sienoje iš kiemo pusės – 
penki maži langeliai, vietoj stiklo užkamšyti malksnomis.

Laiptų pakopos į antrą aukštą naujai padarytos 1800 m., 
K. O. lėšomis. Langai šiame koridoriuje iki pusės 
užmūryti, kiti visi geri, su stiklais ir rėmais. Pataisyti K. O. 
lėšomis.

Einant tuo pačiu koridoriumi link refektorijaus, dešinėje, 
apvalios, žemos durys ant geležinių bėgūnų, su gera 
spyna; pro jas įėjus − erdvi stancija įvairiems daiktams 
sudėti, grindys plytinės, langas vienas, be grotų, tik pusė 
jo su stiklais.

Šių durų spyna prancūziška, nauja. Grindys šioje 
stancijoje plytinės, sutaisytos. Aruodai, maži ir dideli, − 5. 
Skrynios apyniams ir miltams supilti – 2. Langas iki pusės 
užmūrytas, kita dalis sveika. Ši stancija skirta vienuolyno 
javams laikyti.

Tuo pačiu koridoriumi einant, dešinėje, durys ant 
geležinių bėgūnų, su paprasta spyna; pro jas įėjus − 
kambarys arba oficina amatininkams, su dviem langais, 
nuo apačios iki pusės įstiklintais, reikia juos pataisyti. 
Nuo viršaus iki vidurio [langai] užmūryti; sena, 
rūkstanti krosnis su židiniu.

Durys į šią stanciją naujos, su pakabinama spyna ir 
vidiniu skląsčiu. Krosnis plytinė, nauja. Langas iki pusės 
užmūrytas, likusi dalis su naujais rėmais. Ši stancija, 
kaip ir kita, naujai sutvarkyta, skirta konvikte esančiai 
neturtingos šlėktos jaunuomenei.

Už šios oficinos toliau einant koridoriumi, dešinėje, 
durys ant geležinių bėgūnų, be jokio uždarymo, pro 
jas įėjus − tokia pati didelė oficina su paprasta plytine 
krosnimi. Grindys plytinės, sugadintos, du langai – 
vieno dalis užmūryta, kitą reikia pataisyti.

Iš aukščiau aprašytos stancijos įeinama į antrą, kurios 
durys ant bėgūnų, su kabliuku. Joje – nauja krosnis, 
grindys iš storlenčių. Langas naujas, [patalpa] ką tik 
išbaltinta. Durys į koridorių ant kablių ir vyrių, su 
pakabinama spyna. Čia 6 vaikiškos lovos, senos ir naujos. 
Naujosios šiais metais padarytos iš storlenčių, K. O. 
lėšomis.

Ta pačia kryptimi šiek tiek paėjus, senos dvivėrės durys 
ant geležinių bėgūnų, su sena vidine spyna; [kambario] 
grindys plytinės, apgadintos, žalia krosnis, jos gale – 
lentų pertvara nedideliam podėliui. Šis kambarys erdvus, 
su dviem langais, šiek tiek reikalingas pataisymo.

Šioje stancijoje – žiemos refektorijus. Sudėtos naujos 
grindys. Sienos ir lubos išbaltintos. Langai geri, su 
naujais rėmais. Žalia švediška krosnis, naujai šiais metais 
nubaltinta.
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Toliau toje pačioje dešinėje [koridoriaus pusėje] durys 
ant geležinių bėgūnų, su paprasta sena spyna; pro jas 
įėjus − maisto atsargų podėlis (spižarnė) su plytinėmis 
grindimis, [42]smarkiai apgriuvęs; yra didelė pušinė 
skrynia su stalčiukais, be spynos, bei spinta be durų, du 
pataisymo reikalingi langai su geležinėmis grotomis.

Durys į šią stanciją naujos, su vidine prancūziška spyna 
ir pakabinama spyna. Spintos perneštos į javų sandėlį. 
Grindys plytinės, [43] 1808 m. šiek tiek atnaujintos ir 
pakeltos. Langai naujais rėmais, grotos naujos, geležinės, 
kadangi senosios 1799 m. piktavalių buvo išplėštos. Čia – 
vienuolyno sandėlis.

Čia baigiasi į refektorijų vedantis koridorius, kurio 
grindis kai kuriose vietose reikia pataisyti, o jo skliaute 
– nemažas įskilimas. Šio koridoriaus gale – įėjimas 
į refektorijaus priemenę. [Jos] siena suskilinėjusi ir 
aptrupėjusi; iš šios priemenės – durys ant geležinių 
bėgūnų, nudažytos, su prancūziška sugadinta spyna, pro 
jas įėjus – erdvus refektorijus su plytinėmis grindimis ir 
su penkiais langais. Siena ir skliautas gerokai suskilinėję, 
langus reikia pataisyti. Krosnis iš didelių koklių, sena 
sakykla lektoriui, nišose dvi spintos, kitados buvusios 
rakinamos, tarp jų – medinis lavateris, staliaus-raižytojo 
darbo, dailus; už jo – langai į virtuvę, pro kuriuos 
paduodamas maistas.

Šio koridoriaus grindys 1800 m. karmelitų ordino lėšomis 
pataisytos, yra geros būklės. Koridoriaus skliautai gerokai 
suskilinėję.

Refektorijaus priemenės sienos gerokai aptrupėjusios 
ir suskilinėjusios. Priemenėje nuo virtuvės – naujos 
durys, su klemka ir sklende. Durys į refektorijų senos, 
spyna gera, prancūziška. Langai po keliskart remontuoti, 
remonto reikalingi. Čia [buvusi] krosnis išardyta ir 
perkelta į antrą iškalbos profesoriaus stanciją. Sakykla 
visiškai supuvo, išmesta. Lavaterio mediena apgadinta, 
atbrailėlės aptrupėjusios ir paauksavimas daugelyje vietų 
nusitrynęs.

Iš refektorijaus išėjus į priemenę – senos durys į kiemą, 
iš kurio – antros [durys] į virtuvę, ant geležinių bėgūnų, 
su paprasta spyna; virtuvė su dviem langais, reikalingais 
pataisymo, skliautas ir sienos suskilinėję. Iš virtuvės – 
dvejos durys link tvenkinio, ant geležinių bėgūnų, senos, 
sugadintos. Virš virtuvės stogas iš storlenčių – irstantis ir 
leidžiantis vandenį.

Čia, kaip ir aukščiau minėta, naujos durys ir naujas 
langelis virš durų. Durys į virtuvę senos, ant bėgūnų, su 
paprasta ir pakabinama spyna. Langai virtuvėje nauji. 
Siena po senovei gerokai suskilinėjusi. Stogas virš virtuvės 
naujas, pusiau iš storlenčių, pusiau dengtas čerpėmis.

Šioje [vienuolyno] dalyje, kurioje stovi antra virtuvė, 
išilgai atitinkamos pirmosios vienuolyno dalies, pastatai 
gerokai apirę, be langų, be durų, be stogo, be vidinių 
sienų, kurios mažiausiai iki pusės išardytos; čia seniau 
buvo jaučiais sukamas malūnas ir kitos patalpos, panašu, 
nebaigtos statyti.

Šie vienaukščiai pastatai gale susieina su žemiau 
stovinčiu statiniu be didžiosios dalies stogo, vadinamu 
bravoru.

Šioje dalyje pastatai tušti, nuo jėzuitų kasacijos laikų 
nebaigti, šiandien iki pusės sugriauti, plytos panaudotos 
reikalingiems pataisymams. Šie mūrai suskilinėję, niekam 
netinkami. Bravoro stogas 1807 m. perdengtas naujomis 
skiedromis. Bravoro sienos prie pamatų aptrupėjusios 
ir suskilinėjusios, į žemę prasmegusios, gresia sugriūti. 
Šulinys atnaujintas 1806 m., su juodalksnio vamzdžiu, su 
nauju keltuvu ir malksnų stogeliu, K. O. lėšomis.

Šiame nevisai pilname pastatų kvadrate, netoli bravoro, 
yra šulinys senu malksnų stogeliu ir mediniu ratu 
vandeniui pakelti.

Iš bažnyčios koridoriaus, kur prasidėjo žemutinio 
aukšto vienuolyno koridorius, čia pat, dešinėje, – sulūžę 
laiptai, vedantys į antrą aukštą; prieš tuos laiptus du 
langai − vienas aukštesnis, kitas žemesnis − apšviečia 
laiptus. Šiais laiptais užkopus į viršutinį koridorių, 
lygų su pirmuoju, žemutiniu, iš kiemo pusės – didelis 
atsidarantis langas; koridoriui reikia didelio remonto; 
viršutinio [koridoriaus] gale – grindys iš plytų, jas šiek 
tiek reikia pataisyti. Šis visas koridorius skliautinis, 
abiejose jo pusėse – penkiolika vnt. senų portretų: 
popiežių, kardinolų.

Tiek tuščia pastatų dalis, tiek ir visa šiaurės vakarų 
vienuolyno pusė paplauta Kražantės upės vandens, prie 
pamatų apipuvusi ir aptrupėjusi, sienoje per abu aukštus – 
4 colių įskilimas. Artimiausiu laiku visai šiaurės vakarinei 
daliai gresia siaubinga griūtis. Sulaužytų laiptų pakopos 
naujos padarytos, ąžuolinės. Laiptų apačioje langas geras, 
iki pusės užmūrytas, o viršutinis, virš laiptų, su senais 
rėmais, išdaužytas ir apsamanojęs?, reikia naujai pataisyti. 
Lubos virš tų laiptų užgriuvusios. Didžiojo viršutinio 
koridoriaus lango dalis ir rėmus reikia pataisyti, naujai 
įstiklinti. Grindis reikia pataisyti; koridoriaus skliautai be 
tinko, nuo pratekančio stogo daugelyje vietų pageltę; 12 
senų apdūlėjusių portretų, [45] daugiausia sugadintuose 
rėmuose, visiškai supuvusių – 3 vnt. 
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[44]
Tuo pačiu koridoriumi einant į rytų pusę (saulės 
patekėjimo kryptimi), priešais laiptus, kairėje, durys ant 
geležinių bėgūnų, su prancūziška spyna; pro jas įėjus 
− kambarys, kitados vadintas rektoriaus [mene?]. Su 
plytų skliautu, medinėmis ir koklinėmis grindimis. Gera 
koklinė krosnis, du dvigubi langai – vidiniai ir išoriniai. 
Iš pirmojo kambario – durys ant geležinių bėgūnų, 
be spynos, pro jas įėjus − antras šoninis kambarys su 
krosnimi, vienu langu, taip pat dvigubu. Iš antrojo 
kambario – durys į trečiąjį, šaltą, ant geležinių bėgūnų, 
su paprasta spyna, jame vienas nedvigubas langas.

Durys ir spyna gerai išlikusios. Šiame pirmajame 
kambaryje grindys koklinės, naujai pataisytos, K. O. 
lėšomis. Sienos ir skliautas naujai nubaltinti 1805 m. 
Švediška koklinė krosnis, gera. Pirmame kambaryje 2 
dvigubi langai, trūksta dviejų dalių, jų rėmai apipuvę. 
Antros stancijos [duryse] nauja prancūziška spyna. Joje 
– gera švediška koklinė krosnis. Geras langas. Grindys 
plytinės, naujai pataisytos. Trečia stancija – podėlis. 
Čia langas senas. Spyna paprasta, niekam tikusi. Čia – 
prefekto stancija.

Šiuo koridoriumi žengiant toliau, dešinėje, durys 
ant geležinių bėgūnų, su prancūziška spyna; pro jas 
įėjus − kambarys su plytinėmis grindimis. Krosnis 
iš žalių koklių. Langą reikia pataisyti, lubos iš lentų, 
nuo drėgmės supuvusios, sija įlūžusi, paremta; šiame 
kambaryje pailgas stalas. Paprasta medinė spinta.

Nauja prancūziška spyna. Naujos plytinės grindys. 
Naujos lubos sudėtos 1801 m., K. O. lėšomis. Šiandien 
apipuvusios, laikosi paremtos trimis stulpais. Švediška 
koklinė krosnis naujai perstatyta. Langas su naujais 
rėmais, geras. Sijos, nors naujos, tačiau nuo drėgmės 
apipuvusios. Stalo ir spintos šiandien nėra. Čia – 
sekretoriaus ir mokyklos vyresniojo padėjėjo stancija. 

Tuo koridoriumi žengiant toliau, dešinėje, durys ant 
geležinių bėgūnų, su prancūziška spyna; pro jas įėjus – 
bibliotekos salė (kambarys) su medinėmis grindimis iš 
storlenčių, skliautas iš plytų, vienas langas, jį šiek tiek 
reikia pataisyti. Iš šio kambario įėjimas į kitą, šoninį, 
be durų, taip pat priklausantį bibliotekai, su plytų 
grindimis ir skliautu. Langas vienas, šiek tiek reikia 
pataisyti. Abiejuose kambariuose nuo apačios iki skliauto 
– lentynos knygoms; pirmame kambaryje didelis 
stalas, antrame – vienas didesnis elektros prietaisas42 
su apskritu indu ir jo priklausiniais; antras mažesnis, 
plokščias, taip pat su savo priklausiniais.

Durys į biblioteką ąžuolinės. Spyna prancūziška, su 
suspaudžiama spyruokle. Tiek pirmojoje, tiek ir antrojoje 
bibliotekos salėje grindys storlenčių, 2 seni langai su švino 
stiklais, būtinai reikia naujai pataisyti. Lentynos knygoms 
sudėti visiškai senos, daugelyje vietų aplūžusios, nuo 
jų bibliotekiniai įrašai nusitrynę. Pirmoje salėje didelis 
dvigubas geros būklės stalas. Dvejos senos staliaus darbo 
kopėčios. Apie medžiaginius ir fizinius įrankius bus 
kalbama bibliotekos inventoriuje; jie, kaip pateikta, taip 
pat naujai K. O. lėšomis pagaminti.

Žalvarinis mokyklos antspaudas, keturi skeptriukai?, 
matavimo staliukas, geležinė grandinė (viela), sugadinta; 
instrumentų rinkinys, mažas, senas, be kai kurių detalių.

Kai kurios lentynos pilnos knygų, kai kurios tuščios, 
kai kurios pustuštės. Kadangi sudėtos be tvarkos ir 
numeracija supainiota, tad bendras knygų skaičius 
abiejuose kambariuose siekia tris tūkstančius aštuoni 
šimtus penkiasdešimt keturias
-------------------------------------------------------------
                                                                                     3854.

3854 knygų įvardijimas buvo pateikusiojo ir priėmusiųjų 
aprašymą klaida. 1807 m. vizitatorių atlikta šių knygų 
revizija ir 1803 m. parengtas bibliotekos registras nurodo 
mažesnį jų skaičių. Čia buvo priskaičiuota rubricelės ir 
smulkūs rankraščiai. Tai paaiškina dabartinis inventorius 
savo bibliotekos sąraše, kuriame pateikta mašinos, 
įrankiai ir knygos. Rankraščiai, kiek papuvę ir niekam 
netinkami, atskiru sąrašu prie bibliotekos inventoriaus 
prijungti.

Į šį skaičių įeina rankraščiai, įrištos knygos be įrašų, 
supuvusios knygos, būtent ant viršutinės lentynos dėl 
drėgmę praleidžiančio skliauto.

42 Orig. Elektryka − prietaisas elektrai demonstruoti?
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Išėjus iš bibliotekos, kairėje, koridoriaus durys ant 
geležinių bėgūnų, su prancūziška spyna; pro jas įėjus 
− melsva krosnis, koklinė, ją reikia pataisyti; grindys 
koklinės, medinės, lubos medinės, paremtos, langas 
vienas, be penkių stiklų, vienas krėslas, aptrauktas žalia 
gelumbe, trys staliukai. Vaistinės stalas žaliai nudažytas, 
su trisdešimčia stalčiukų; [46] kairėje – durys ant 
geležinių bėgūnų, su paprasta spyna; pro jas įėjus − 
šoninis kambarys su židiniu, vienu langu, suskilusiomis 
plytų grindimis. Lubos stipriai užgriuvusios, laikosi 
paremtos stulpais.

Durys naujai pataisytos 1802 m. Didelė nauja prancūziška 
spyna. Krosnis švediška, koklinė, gera. Grindys koklinės, 
apirusios, reikalingos pataisymo. Lubos ir balkiai šiose 
abiejose stancijose naujai sudėti 1799 m. Krėslas žalias, 
apdriskęs. Vaistinės stalas perneštas į prefekto stanciją; 
iš jos į šią antrąją stanciją – durys iki pusės stiklinės, 
uždaromos kabliuku. Didelė krosnis [47] perkelta į 
refektorijų. Naujas langas. Židinys užmūrytas. Sienose 
3 ryškūs įskilimai. Ši stancija − literatūros ir konvikto 
mokinių profesoriaus N. N.

Čia pat, kairėje, durys ant geležinių bėgūnų, su 
prancūziška spyna; pro jas įėjus − kambarys su gera 
kokline krosnimi ir plytinėmis grindimis. Vienu langu, 
medinėmis lubomis. Iš šio kambario durys ant geležinių 
bėgūnų, su paprasta spyna į kitą, šoninį [kambarį], 
tokio pat dydžio kaip pirmasis, su plytinėmis grindimis, 
medinėmis lubomis, viena krosnimi, kurią reikia 
pataisyti.

Durys į šią stanciją senos, su sena spyna. Krosnis 
švediška, koklinė, gera. Grindys iš storlenčių, šiais metais 
naujai sudėtos. Geras langas. Lubos senos ir apipuvusios 
nuo besisunkiančio vandens. Durys į antrą stanciją senos, 
su sugadinta spyna. Grindys senos, plytinės. Krosnis 
perkelta, kur – nežinoma. Lubos apipuvusios, ypač 
pakraščiais, sijos taip pat, būtinai reikia pataisyti. Čia − 
moralės mokytojo stancija.

Priešais, dešinėje, durys ant geležinių bėgūnų, su 
prancūziška spyna; pro jas įėjus − [kambario] grindys 
koklinės, medinės, lubos medinės, krosnis koklinė, 
kūrenama iš vidaus. Vienas langas, trys seni krėslai, 
apmušti žalia gelumbe. Čia pat nešildomas (šaltas) 
kambarys, jo durys dažytos, ant geležinių bėgūnų, su 
paprasta spyna; jame grindys koklinės, medinės, lubos 
medinės, vienas langas, kurį reikia pataisyti, du paprasti 
staliukai.

Durys naujos, nudažytos. Spyna nauja, prancūziška. 
Grindys koklinės, naujai restauruotos. Žalia gelumbe 
apvilktų krėslų nematyti. Durys į kitą stanciją pelenų 
spalva nudažytos. Grindys koklinės, geros. Lubos 
apipuvusios. Langas su ketvirtiniais stiklais, dvigubas, 
naujas, su naujai nudažytais rėmais. Abu staliukai 
sugadinti, niekam netinkami. Ši stancija, K. O. lėšomis 
sutvarkyta ir suremontuota, yra [vienuolyno] prioro 
butas.

Tuo pačiu koridoriumi einant, kairėje, laiptai į pastogę; 
jais palypėjus matyti penkiolika kaminų (dūmtraukių), 
išvestų virš stogo; gegnės ir sutvirtinimai gana geri, 
išskyrus po kupolu, kur laikrodis (apie tai aukščiau 
parašyta) ir mokyklos varpelis; sijų konstrukcijos ir 
atraminiai stulpai smarkiai papuvę, juos ne pataisyti, bet 
atstatyti reikia, kitose vietose trūksta sijyno sutvirtinimo, 
iš dalies reikalingo. Visas kolegijos stogas dengtas 
čerpėmis, tačiau dėl nubyrėjusio tinko, nukritusių ir 
sueižėjusių čerpių permatomas ir kiauras, keliose vietose 
skiedromis užlopytas.

Laiptai ir durys pataisyti. Visi dūmtraukiai (kaminai) 
viršuje aptrupėję. Gegnės ir sijų konstrukcijos daugelyje 
vietų dėl kiauro stogo apipuvusios. Kupolėlyje, kur 
laikrodis, atraminės sijos ir sijų konstrukcijos pataisytos. 
Stogelis naujas, 1808 m. uždengtas ir nudažytas. 
1799 m. šiaurės rytinei stogo daliai naujos gegnės ir 
sijų konstrukcijos parūpintos, taip pat pasirūpinta ir 
plyšiu 2 vienuolyno dalyse, kur [įrengtas] naujas latakas. 
Galiausiai daugelyje vienuolyno stogo vietų čerpės 
sutrupėjusios, perskilusios, nukritusios, sutvirtinimai ir 
gegnės apipuvę, reikalingi skubaus ir brangaus pataisymo.

Čia pat, priešais laiptus, dažytos durys ant geležinių 
bėgūnų, su prancūziška spyna, jos raktas persuktas; 
pro jas įėjus − erdvus kambarys be krosnies, kur 
kitados buvo koplyčia, grindys plytinės, lubos medinės, 
pavojingai gresiančios nugriūti, viena sija sulūžusi, du 
langai, reikalingi 5 stiklų, vieno lango rėmai apipuvę. Iš 
šio kambario durys į gretimą menę ant geležinių bėgūnų, 
su prancūziška spyna; čia grindys medinės, iš storlenčių, 
krosnis koklinė, langas vienas, trūksta 5 stiklų, dvi lovos, 
trys staliukai, klauptas?, lentyna su trimis stalčiais.

Durys ir spyna į šias stancijas geros. Grindys pirmojoje 
stancijoje aptrupėjusios ir apipuvusios. Lubos 1798 
m. vietomis naujai sudėtos, vietomis pakeistos, trimis 
stulpais paremtos, tačiau dėl kiauro stogo apipuvusios. 
Langai geri, naujai sutaisyti 1801 m.
Durys į antrą kambarį naujai sutaisytos. Grindys iš 
storlenčių, langas geras. Krosnis koklinė, švediška, naujai 
perstatyta. Sienos šiais metais pabaltintos. Viena lova, du 
staliukai, vienas senas klauptas. Lentyna su 3 stalčiukais. 
Čia − fizikos mokytojo stancija ir kabinetas.
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Einant šiuo koridoriumi toliau, prieinamas koridorius, 
vedantis iš šiaurės į pietus. [48] Dešinėje – didelis 
atsidarantis langas. Ankstesnio koridoriaus gale, rytų 
pusėje (saulės patekėjimo kryptimi), – kitas langas, 
kaip ir pirmasis, dešinėje; šių dviejų koridorių kampe – 
dažytos durys ant geležinių bėgūnų, su dengta geležine 
spyna; pro jas įėjus − medinės, koklinės grindys, žalia 
koklinė krosnis, ją reikia pataisyti, du langai, jų trečiąją 
dalį? reikia pataisyti, du staliukai, vieni šaragai43, trys 
odiniai krėslai, klauptai, plytinis skliautas.

Koridoriuje, vedančiame iš šiaurės į pietus, galinis langas 
[49] keliskart K. O. lėšomis taisytas, [bet ir vėl] reikia 
pataisyti. Trūksta daug stiklų. Rėmai didžiąja dalimi 
supuvę.

Šios kampinės stancijos durys su nauja prancūziška 
spyna, senos koklinės grindys 1807 m. pakeistos 
naujomis. Žalia koklinė švediška krosnis. 2 dideli langai, 
naujai pakeisti. 1 staliukas, 2 odiniai krėslai, klauptų ir 
šaragų nematyti. Čia – aritmetikos mokytojo kambarys.

Priešais šį kambarį, kitoje koridoriaus pusėje, durys ant 
geležinių bėgūnų, uždaromos netikusia spyna; pro jas 
įėjus − stancija su plytinėmis grindimis, skliautuota; yra 
spinta, kurioje sudėtos libri prohibiti44. Vienas langas, jį 
reikia pataisyti.

Durys į šią stanciją nudažytos, su paprasta nauja spyna. 
Skliautas pageltęs ir suskeldėjęs. Apatinę lango dalį reikia 
pataisyti. [Dabar] šioje stancijoje [stovi] senos spintos 
rankraščiams sudėti, nes libri prohibiti buvo perneštos į 
biblioteką.

Iš rytų pusės apsigręžiant į koridorių, kairėje, – sulūžę 
laiptai iš antrojo aukšto, vedantys į apatinį refektorijaus 
koridorių.

Apie šiuos laiptus minėta aukščiau.

Tiesiai koridoriumi žengiant į šiaurę, dešinėje, durys ant 
geležinių bėgūnų, su paprasta spyna; pro jas įėjus − šaltas 
kambarėlis su plytinėmis grindimis ir skliautu. Šiame 
kambarėlyje vienas langas be trijų dalių, rėmai supuvę.

Duris šioje stancijoje reikia pataisyti, [yra] pakabinama 
spyna. Grindys aptrupėjusios. Lubos pageltusios ir tinkas 
nuo jų nubyrėjęs. Langas užmūrytas. Ši stancija dabar 
tuščia, skirta malkoms laikyti.

Priešais, kairėje, durys ant geležinių bėgūnų, su paprasta 
spyna, be rakto; pro jas įėjus − šaltas kambarėlis, 
skliautuotas, su plytinėmis grindimis, pridulkėjęs, jame 
laikoma rūkyta mėsa; langas su geležinėmis grotomis ir 
geležine skarda uždaromas; visame kambarėlyje tinkas 
nubyrėjęs.

Durys šioje stancijoje senos, su paprasta spyna. Grindys 
plytinės, kaip ir skliautas, kuris dėl iš seniau, dar prieš 
stogo remontą, tekėjusio vandens visiškai suiręs. Langas 
be stiklo; grotos surūdijusios, geležinės, dvivėrėmis 
geležinės skardos langinėmis uždengiamos. Čia − 
vienuolyno podėlis.

Šiuo koridoriumi šiek tiek paėjus, kairėje, durys ant 
geležinių bėgūnų, su dengta spyna; pro jas įėjus − 
kambarys be neseniai sugriuvusios krosnies, yra vienas 
langas, skliautas mūrinis, grindys iš storlenčių. Šio 
kambario dešinėje išmūrijus sieną, padarytas šoninis 
[kambarys], į kurį durys ant geležinių bėgūnų, be 
spynos; jame nedidelė koklinė krosnis. Vienas langas, 
grindys iš storlenčių, skliautas plytinis, suskilinėjęs. Iš šio 
antro kambario durys į koridorių, ant geležinių bėgūnų, 
be spynos, kuri neseniai išplėšta, vinimis užkaltos. 

Durys į šią stanciją iš vidaus nudažytos. Gera dengta 
spyna. Grindys ir langas pirmoje stancijoje – geri. 
Sienos 1807 m. pabaltintos. Žalia švediška krosnis 
naujai perstatyta K. O. lėšomis. Durys į antrą stanciją 
nudažytos, su kabliuku, be spynos. Grindys iš storlenčių. 
Langas geras. Krosnis su visu pamatu išardyta ir perkelta 
į sekretoriaus kambarį (žiūrėk aukščiau); šioje antroje 
stancijoje aiškiai matyti 2 dideli plyšiai sienoje ir lubose. 
Durys iš šios stancijos į koridorių senos, vinimis užkaltos, 
su sugadinta prancūziška spyna.

Priešais, dešinėje, durys ant geležinių bėgūnų, su 
paprasta spyna; pro jas įėjus − šaltas kambarėlis, 
nedidelis, skliautas ir grindys iš plytų. Vieną langą 
dviejose vietose reikia pataisyti, rėmai supuvę. Skliautas 
ir siena su įskilimais; šioje stancijoje du stalai, vienas 
rašomasis staliukas be spynos, ant vyrių, jame šeši 
stalčiukai, su rakinama apačia, kur aštuoni didesni 
stalčiai.

Durys naujai pataisytos, su nauja paprasta spyna. Grindys 
ir skliautas plytiniai, aptrupėję, sienose matyti nedideli 
[įskilimai]. Langas naujas, geras. Švediška plytinė nedidelė 
krosnis (pečiukas). Stalas vienas, senas, du perdaryti. 
Apie čia minėtą rašomąjį staliuką nėra žinios, kur ir kada 
pražuvo. Šioje stancijoje gyvena vienuolyno tarnai.

43 Šaragai (lenk. szaragi, szarogi – sukryžiuotos kartelės; vok. Schragen – ožys) − drabužių kabykla; 
sukalti rėmai su pritvirtintais kabliais ar rutuliukais.

44 Draudžiamos knygos.
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Netoliese, toje pačioje dalyje, durys ant geležinių bėgūnų, 
su paprasta spyna, [50] reikalingos pataisymo; pro jas 
įėjus − nedidelis šaltas kambarėlis. Grindys plytinės, 
nuo drėgmės skliautas suskeldėjęs, vienas langas, reikia 
pataisyti. Pamatas krosniai, tačiau krosnies nėra.

Durys į šią stancijėlę ir paprasta spyna naujai pakeistos 
1806 m., [51] K. O. lėšomis. Grindys plytinės, naujos. 
Sienos išbaltintos aukščiau minėtais metais. Nemaži 3 
plyšiai lubose ir sienose. Langas naujais rėmais, geras. 
Plytinis švediškas pečiukas ant seno pamato. Ši stancijėlė 
skirta nuomoti rekolekcijas atliekantiems kunigams 
pasauliečiams.

Toliau toje dalyje, dešinėje, durys ant geležinių bėgūnų, su 
paprasta spyna; pro jas įėjus − mažutis kambarėlis, šaltas, 
su grindimis ir plytiniu skliautu. Skliautas suskeldėjęs. 
Langas vienas, rėmai papuvę, tik viena dalis su stiklu.

Durys senos. Vidinė spyna išplėšta. Skliautas 3 vietose 
suskilęs. Sienos ir skliautas pageltę nuo drėgmės. Langas 
senais rėmais, be jokio stiklo.

Tuo pačiu koridoriumi einant tolyn, dešinėje, durys ant 
geležinių bėgūnų, su paprasta spyna; pro jas įėjus − taip 
pat šaltas kambarėlis, su grindimis ir plytiniu skliautu, 
vienu langu be stiklo, jo rėmai papuvę.

Kaip ir pirmame kambaryje, skliautas suskilinėjęs. Sienos 
trupančios nuo drėgmės. Grindys išpuvusios. Langas 
naujas, senuose rėmuose.

Priešais, kairėje, durys ant geležinių bėgūnų, su paprasta 
dengta spyna; pro jas įėjus − kambarys su plytinėmis 
grindimis ir skliautu, kokline krosnimi ir židiniu, vienu 
langu. Kairėje – šalta kamara, jos durys ant geležinių 
bėgūnų, be spynos. Vienas langas; kambario grindys ir 
skliautas iš plytų. Kamaros sienose ir skliaute – plyšiai. 
Šiuose kambariuose du staliukai, du odiniai krėslai, 
viena lova, viena spintelė (klauptas?).

Durys naujos, su prancūziška spyna. Grindys naujos, iš 
storlenčių, šiais metais sudėtos. Didelė krosnis, koklių, 
švediška. Nedidelis židinys užmūrytas kaip nereikalingas. 
Langai seni, švininiais rėmais. Šoninėje šaltoje kamaroje 
plytinės grindys, naujas langas. Šių abiejų stancijų 
skliautuose ir sienose nemaži įskilimai. Jose vienas 
staliukas, du apdriskę seni krėslai. Čia − gramatikos 
mokytojo butas.

Toje pačioje dalyje, kairėje, durys ant geležinių bėgūnų, 
su paprasta dengta spyna; pro jas įėjus − kambarys su 
medinėmis grindimis, su krosnimi, skliautu, vienu langu. 
Šiame kambaryje viena lova, vienas stalas. Greta – šalta 
skliautuota kamarėlė, į kurią durys ant vyrių, be spynos; 
grindys plytinės, apirusios, vienas langas, reikalingas 
pataisymo. Pastato sienos gerokai suskilinėjusios. 

Durys senos ir spyną reikia pataisyti. Grindys iš storlenčių, 
senos, aplink švedišką krosnį išdegusios. Langas švininiais 
rėmais, senas. Durys į antrą stanciją senos. Jose apleistas 
(byrantis) langelis. Grindys storlenčių, nuo drėgmės 
išpuvusios. Plyšiai sienose ir skliaute labai nemaži. Šiose 
stancijose viena lova. 2 seni krėslai. 2 staliukai. Čia − 
parengiamosios klasės mokytojo butas.

Priešais, dešinėje, durys ant geležinių bėgūnų, su 
paprasta spyna; pro jas įėjus − didelis kambarys, su 
trimis langais, dviejuose – penkiolika išdaužytų stiklų, 
trečio pusė išdaužyta; grindys ir skliautas plytiniai. 
Krosnis koklinė, gera, mūrinė siena suskilinėjusi.

Naujos durys su paprasta spyna. Grindys plytinės, 
aptrupėjusios. Skliautai taip giliai suskilę, kad žiūrinčius 
persmelkia baimė. 3 nauji langai. Krosnis didelė, plytinė. 
Pertvaros iš storlenčių.

Einant į šiaurę tuo pačiu koridoriumi, tuščios patalpos45 
be skliauto, sienos pavojingiausiai suskilinėjusios, 
koridoriaus gale du langai, vieno reikia dalį pataisyti, 
antram – naujos pusės.

Šiose tuščiose patalpose plytinės grindys išplėštos?. 
Vienas langas visiškai naujas, antras užmūrytas.

Dešinėje, sugriuvusios sienos vietoje, padaryta storlenčių 
pertvara, [52] joje durys ant geležinių bėgūnų, be jokio 
užrakto; pro jas įėjus − didelis kambarys, trys langai 
be stiklo, apipuvusiais rėmais. Šis kambarys yra virš 
refektorijaus, siena pavojingiausiai suskilinėjusi.

Pertvaros ir durys 1805 m. išardytos. Langai užmūryti 
visoje šioje [53] šiaurinės vienuolyno dalies erdvėje. Siena 
trijose vietose, taip pat ir po juo esančiame refektorijuje, 
pavojingai suskilinėjusi. Akivaizdžiai gresia sugriūti.

Kairėje įėjimas į tuščius pastatus, apie kuriuos, aprašant 
žemutinius aukštus, užsiminta, kad esą be stogo ir 
apgriuvę, ir kad abiejų pirmo ir antro aukšto koridorių 
skliautai ir grindys vienur nusidėvėję, kitur suirę ir 
reikalingi pataisymo.

Iš aukščiau minėtos erdvės įeinama į išvietes, kurių durys 
naujos. Tačiau pačios išvietės su apipuvusiomis grindimis 
ir atraminiais stulpais, stogas virš jų iš storlenčių. 
Skliautas dviaukštis, daugelyje vietų nuo drėgmės 
pageltęs, o kai kuriose vietose suskilinėjęs.

45 Orig. spatium – erdvė.
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Kolegijos kilnojamasis turtas stancijose,  
aprašant neįtrauktas

Paveikslas, didelis, labai gerai (meistriškai) nutapytas; 
Viešpaties Jėzaus Sopulingosios Motinos, šv. Marijos 
Magdalenos, šv. Jono, stovinčių po kryžiumi; [kabo] 
refektorijuje, vnt.  1.

Šis paveikslas kabo refektorijuje, šiek tiek sudūlėjęs ir 
rėmai apipuvę.

Trys rundeliai, vienas sagonas ir senas katilėlis, 
apsmilkusio vario ir be emalės, sveria komisinių 
lietuviškų svarų 19.

Trys rundeliai po keliskart emaliuoti ir pataisyti.  
Anas sagonas pakeistas į naują, šiandien sveria  
vario svarų  27½. 

Konvikto dubuo, emalė nusitrynusi, varinis, svarų  9. Šis dubuo 1804 m. pavogtas. Kaip ir kai kurie variniai ir 
alaviniai virtuvės indai.

Sagonas, senas, ir du seni rundeliukai 13. Perdarytas į 2 rundelius, sveria svarų  17.

Katilas alui daryti, senas 25. Daugelyje vietų sulopytas.

Katilėlis, mažesnis, su šaukštu, virtuvinis 11. Nėra, pavogtas.

Troškintuvas (britvonas), varinis 7. Pavogtas.

Katilėlis vaškinėms žvakėms lieti 2. Pavogtas.

Katilėlis vaškui lydyti 21.
-------------------------------------------------------------
                          Iš viso vario svarų: 108.

Yra sveikas.

Alavas, geležis ir kt.

Alavinės lėkštės – septynios, svarų 5½. 1804 m. perdirbtos į šaukštus.

Dubenėliai – devyni,  7½. Tais pačiais metais perdirbti į šaukštus.

Didelis šaukštas, penki maži, 1½. Didelis šaukštas ir 2 tuzinai mažų.

Pusdubeniai: penki mažesni, šeštas didesnis, 11½. Šiek tiek apdegę, 3 iš jų skylėti.

Plokščias dubuo 3½. Sveikas.

Dubenys, po du tarpusavyje sujungti  
(jaszczowe), trys 1. 
------------------------------------------------------------
                        Iš viso alavo svarų 40½.

Jų nėra.

Piesta, didelė, bronzinė, su buteliu 1. Butelis prapuolė.

Ąsotėlis, alavinis, be viršaus [dangtelio?] 1. Perlydytas į vazelę 1801 m.

Geležinis iešmas 1. Sveikas.

[54] Dangčių46 pusantro, nes vienas pusiau lūžęs   1½. [55] Visiškai sulūžę, sutaisyti 1799 m. 

Skardų krosnims uždengti 6. Šios perdarytos į krosnių dureles.

Skardinių formų pyragėliams 4. Pavogtos.

46 Orig. obłożonej, gal praleistas daikto pavadinimas?
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Paprastų peilių su šakutėmis, sveikų  
ir aplūžusių, porų 7.

Šiandien peilių su šakutėmis, porų 2.

Mediniai indai

Vonia, sena  1. Jos nėra.

Kubilai daržovėms 4. 2 sugadinti ir subyrėję.

Trąbnik47, senas, nupjautas 1. Nėra.

Kubilai alui daryti  2. Nauji, K. O. lėšomis.

Pusbačkiai 4. Pusbačkių  12.

Sena statinė 1. Subyrėjusi, naudoti netinkama.

Inkaras, senas 1. Nėra.

Kibiras, geležimi apkaustytas 1. Naujas, K. O. lėšomis.

Skrynios, didelės, miltams supilti, senos 2. Subyrėjusios, menkai tinkamos naudoti.

Langai inspektams 4. Sudaužyti. Rėmai sulaužyti.

Klasės

Išėjus pro vartelius (fortą) iš kolegijos, šonais į rytus, 
priekiu į vakarus [stovi] dviejų aukštų mūrinė mokykla 
su dviem galerijomis? – apatine ir viršutine. Įėjus į 
pirmąją, kairėje, durys ant geležinių bėgūnų, klemka 
uždaromos; pro jas įėjus − didelis kambarys, 6 langai, 
grindys ir lubos medinės. 18 studentiškų suolų ir 
profesoriaus katedrėlė. Krosnis sena, pusiau plytinė, 
rūkstanti; viena lenta. Langai reikalingi pataisymo ir 
tamsūs dėl smulkių stiklų. Šis kambarys vadinamas  
I klase.

Išėjus iš kolegijos pro fortą, kairėje ir dešinėje pusėje, 
priešais langus, iš vienos pusės statiniais, iš kitos – 
švediška tvora48 aptvertas, 1802 m. užveistas vaismedžių 
sodas; jame įvairaus didumo 97 skiepai [paskiepyti 
sodinukai].

Abiejose klasių galerijose grindys ištrupėjusios, viršutinės 
skliautas dėl kiauro stogo apipuvęs. Ši kadaise pirmosios 
klasės salė [dabar] tik parengiamąja vadinama. 11 
studentiškų suolų; visus, kaip ir ąžuolinę pakylą, reikia 
taisyti. Krosnis plytinė, švediška. Langas senas, su rėmais. 
Lenta sena, ant naujų ožių. Sienos šiais metais išbaltintos.

Kiek paėjus apatiniu koridoriumi, kairėje, durys ant 
geležinių bėgūnų, uždaromos klemka; pro jas įėjus − 
nedidelis kambarys su skliautu ir plytinėmis grindimis, 
paprasta plytine krosnimi, vienu langu su rėmais, be 
stiklų; jame gyvena kūrikas.

Durys naujai pataisytos, su klemka ir pakabinama 
spyna. Grindys plytinės, aptrupėjusios. Lubos ir sienos 
išbaltintos šiais metais. Pastatyta maža plytinė krosnis. 
5 paprasti suolai. Čia V klasė. Klasė visiškai sutvarkyta 
1808 m., K. O. lėšomis.

Toliau žengiant tuo pačiu koridoriumi, kairėje, durys 
ant geležinių bėgūnų, su klemka; pro jas įėjus − didesnis 
kambarys, jame du pataisymo reikalingi langai, sena 
koklinė krosnis, suirusios plytinės grindys, lubos 
medinės, aprūkusios, 10 sugadintų suolų. Kambarys 
vadinamas III klase.

Durys ant geležinių bėgūnų, su pakabinama spyna, 
naujos. Langai senais rėmais, naujai įstiklinti. Krosnis 
koklinė, švediška. Grindys plytinės, naujai paklotos. 
Lubos nuo drėgmės apipuvusios. Suolai pataisyti. Sienos 
pabaltintos. Katedrėlė sena. Čia − II klasė.

47 Trąbnik – kaip rašo Z. Gloger, Encyklopedia staropolska, t. IV, tai ne tik meistras, kuris gamina triūbas, bet ir 
pavadinimas medinio indo, pagaminto iš šulų, gana siauro, tačiau iki dviejų ar trijų uolekčių aukščio, pripildyto 
šalto vandens, pro kurį nuožulniai pravesti du vamzdžiai iš alembiko (lot. alembicus – arabų kilmės žodis, alchemikų 
distiliavimo aparatas); XIX a. I pusėje buvusio kiekvieno bajoro namuose, naudoto degtinei valyti. 

48 Tai medinė, ne stačiai, o gulsčiai tveriama tvora. Štaketas (lenk. sztacheta, šved. staket) ir parkonas (lenk. parkan), 
atėję iš svetimų kalbų, paversti tik vienu bendru žodžiu − statiniais. 
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[56] Šioje pastato dalyje toliau žengiant, kairėje, durys 
ant geležinių bėgūnų, su klemka; pro jas įėjus − kampinis 
kambarys, medinės, aprūkusios lubos, suirusios plytinės 
grindys. Trys langai, juos reikia pataisyti. Ketvirtas 
užmūrytas. Krosnis plytinė, paprasta, suskilusi. 12 
pataisymo reikalingų suolų. Viena katedrėlė. Šis 
[kambarys] vadinamas II klase.

[57] Durys ant geležinių bėgūnų, su pakabinama spyna. 
Šiame kampiniame kambaryje trys seni langai, daugelyje 
vietų stiklai išgrūsti; lubos medinės, labai jau senos. 
Grindys plytinės, naujai išgrįstos. Visi suolai net po 
keliskart taisyti, laukia naujo pataisymo. Sienos mūrinės, 
naujos, šiais metais išbaltintos. Dabar šis kambarys 
vadinamas I klase.

Iš šio koridoriaus einant į kairę sulūžusiomis [laiptų] 
pakopomis, reikalingomis pataisymo, [galima užlipti] 
į viršų, į antrą koridorių; abiejų šių koridorių grindys 
plytinės, jas reikia pataisyti. Antrojo koridoriaus 
karnizas sutrupėjęs, jo koridoriaus skliautas suskilinėjęs. 
Dešinėje – durys ant geležinių bėgūnų, su klemka; 
pro jas įėjus − erdvus kampinis kambarys su keturiais 
langais, reikalingais pataisymo, plytinėmis apirusiomis 
grindimis. Lubos medinės, nuo prasisunkiančio vandens 
apipuvusios, krosnis koklinė, yra suolai ir katedrėlė. 
Vadinamas IV klase.

Laiptų pakopas reikia pataisyti.
Plytinės, aptrupėjusios grindys. Daugelyje vietų laikinai 
pataisytos. Antrojo koridoriaus karnizas visiškai 
nutrupėjęs. Nemaži plyšiai skliautuose. O patys skliautai 
be jokio tinko, pageltę ir aptrupėję, gresia sugriūti.

Visi langai šioje salėje seni. Stiklai išdaužyti. Rėmai 
supuvę. Grindys plytinės, naujai išgrįstos. Suolai suirę, 
reikalingi pataisymo. Lubos ir sijos naujai sudėtos 1801 m. 
Krosnis pusiau koklinė, švediška, nauja. Katedrėlė nauja. 
Ši klasė nuo šiol bus vadinama III [klase].

Tuo pačiu koridoriumi į šiaurę paėjus, dešinėje, 
durys ant geležinių bėgūnų, su klemka; pro jas įėjus – 
kambarys su dviem langais, reikalingais pataisymo, 
vieno visai nėra. Su plytinėmis paprastomis grindimis, 
lubos medinės, nuo prasisunkiančios drėgmės dalis 
jų apipuvusi, dalis naujomis lentomis užtaisyta, sena 
krosnis iš įvairių koklių, 7 suolai, 1 suirusi katedrėlė. Šis 
kambarys vadinamas V klase.

Durys į šią salę senos ir sulaužytos. Klemka nuplėšta. 
Langas sveikas, naujais rėmais. Grindys plytinės, naujai 
išgrįstos. Lubos naujos, tačiau nuo prasisunkiančios 
drėgmės apipuvusios ir jas reikia pataisyti. Krosnis 
švediška, naujai perstatyta. Šioje salėje 12 suolų, naujai 
perdarytų. Katedrėlė sena, šiek tiek pataisyta. Ši klasė 
vadinama IV klase.

Toliau šios dalies koridoriumi dešinėje prieinamos durys 
ant geležinių bėgūnų; pro jas įėjus − didelė salė be langų, 
be krosnies, be lubų; mokyklos sienos daugelyje vietų su 
gerokais plyšiais, stogo sijų konstrukcijos nuo drėgmės 
apipuvusios. Stogas, nors čerpėmis dengtas, tačiau 
daugelyje vietų kiauras dėl iškritusių ir suskilinėjusių 
čerpių, dėl nukritusio palopymo. Šiuo koridoriumi 
link vienuolyno einant, kiti laiptai [veda] žemyn. Tiek 
bažnyčios, kolegijos, tiek ir mokyklos sienos iš išorės be 
tinko ir nebuvo tinkuotos.

Durys naujos, ant bėgūnų, su nauja prancūziška spyna. 
Šioje salėje grindys iš storlenčių, pusiau naujos; virš jos 
ant stulpų – ložė su turėklais. Toliau – muzikantų skyrius, 
pagaliau naujos storlenčių grindys aktoriams. Naujos 
storlenčių lubos viršum visos salės. Čia pat, kairėje, teatro 
garderobas, kuriame teatro dekoracijos. Čia − mokyklos 
teatras, K. O. lėšomis 1802 m. pastatytas. Stogas virš 
mokyklos visiškai senas. Gegnės, lotai, sijų konstrukcijos 
apipuvusios. Čerpės skylėtos, gresia veikiai nukristi ir 
įgriūti. 

Išėjus iš mokyklos ir einant per kiemą į pietus nuo 
rinkos – mūrinė tvora, kuri prasideda nuo jurisdikos 
pirmojo medinio namo, o baigiasi prie mūrinės bursos. 
Priešais didžiąsias bažnyčios duris šioje tvoroje yra 
dideli vartai su dvejais varteliais, [58] apkaltos dvivėrės 
durys ant geležinių bėgūnų; prie vartelių buvusios 
apkaltos durys dabar apgadintos, atbraila virš vartų iš 
dalies nutrupėjusi. Cinkuota skarda, kuria [durys] buvo 
apkaltos, iš dalies nuplėšta. Pati tvora neturi stogo, dėl to 
nuo jos viršaus daug plytų nukrito. Toje pačioje mūrinėje 
tvoroje dar dveji vartai: vieni prieš mokyklą, jų durys ant 
geležinių bėgūnų, apkaltos; antri [vartai] į vienuolyną, 
be durų.

Mokyklos kiemas ir [erdvė] priešais mokyklą neaptverta, 
kadangi jį juosusi mūrinė tvora 1806 m. kovo 12 dieną 
savaime išgriuvo, o [dabar] mūro likučiai visiškai 
aptrupėję. [Likęs mūras?] daugelyje vietų skylėtas. Gresia 
visiškai sugriūti, nėra jokios vilties pataisyti.
[59] Vartai priešais bažnyčią mūriniai, su dvejais 
šoniniais varteliais, danga nuplėšta, mūras ir atbrailos 
nutrupėję, be to, visi sukrypę, nesaugūs, netrukus nuvirs, 
juos reikia kuo greičiau nugriauti. Dveji kiti vartai 
šventoriaus mūrinėje tvoroje seniai be durų. Šių vartų 
viršus nugriautas dėl pavojingų nemažų įskilimų. Žodžiu, 
visas šventoriaus mūras sykiu su griuvėsiais ir vartais 
aptrupėjęs, apgriuvęs. Prie pamatų apipuvęs, pataisyti 
nebeįmanoma, netrukus nugrius.
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Per juos [vartus] įėjus iš rinkos [pusės], iškart kairėje, 
erdvus mūrinis pastatas, vadinamas bursa − be skliauto, 
iš dalies su langais. Stogas dengtas vietomis čerpėmis be 
apatinės dangos, vietomis skiedromis, vietomis be jokios 
dangos. Šis bursos pastatas mažai kur [sveikas], didžioji 
jo dalis sugriuvusi.

Bursos stogas 1802 m. nugriuvo. Dalis čerpių rasta sveikų, 
panaudota kitiems stogams taisyti. Bursos sienos be 
jokios dangos, aptrupėjusios ir suskeldėjusios. Tarp jų yra 
keletas skurdžių šiaudais dengtų lūšnų.

Einant į vienuolyną, bursa vadinamo pastato gale, – 
senas, medinis, žemas, pataisymo reikalingas pastatas, 
vadinamas konviktu. Stogas senas, dalis šiaudais, dalis 
skiedromis dengta, langai išbyrėję, sienos skylėtos, pro 
stogą išvesti du dūmtraukiai, gyventi netinkamas.

Visa pietinė šio seno namo pusė nuvirtusi. Likusi dalis 
visiškai sena. Pastatas sunykęs, ir paaukštinimai visiškai 
supuvę. Dvi sijos viduje sulūžusios, dalis stogo šiaudais, 
dalis skiedromis dengta. Šiame namelyje gyvena didžiai 
gerb. daktaras Bondzevičius.

Už konvikto, priekiu į konviktą, galu į Kražantės upę, 
šonu į vienuolyną [stovi] arklidės, svirnas ir vežiminė 
po vienu stogu. Priekio ir vieno šono sienos mūrinės, 
kitas šonas ir galas − tarp mūrinių stulpų iš lentų 
pastatyta siena. Mūras suskeldėjęs, stogas buvęs dengtas 
skiedromis, pusiau sulūžęs, kita dalis kiaura. Medinės 
sienos griūva. Svirno (klėties) durys geros, apkaltos, 
taip pat ir vežiminės − dvivėrės, apkaltos, ant geležinių 
bėgūnų, žaliai nudažytos, o arklidžių – senos. Už šių 
arklidžių mediniai, griūvantys tvarteliai.

Arklidžių, vežiminės stogas visiškai sugriuvęs. Mūriniai 
intarpai aptrupėję, sienos išpuvusios. Gegnės ir lotai 
sulūžę. Žodžiu, arklidžių su vežimine negalima sutaisyti. 
Virš svirnelio stogas iš skiedrų, naujas. Durys į jį ant 
geležinių bėgūnų, su paprasta spyna. Grindys iš storų 
lentų, nuo buvusio kiauro stogo apipuvusios. Skliautas, 
sienos trijose vietose suskilinėjusios, tinkas nukritęs. 
Svirnelio apačioje maža tamsi stainelė, į kurią durys 
senos, su paprasta vidine spyna. 
Šių tvartelių šiandien nėra nė ženklo.

Kolegijos jurisdika

Jos riba prasideda į rytus (saulės patekėjimo kryptimi) 
nuo tilto per Kražantę ir Kražių dvaro tvenkinio ir eina 
į vakarus už miesto rinkos, jurisdikos namų galu už 
mūrinės tvoros, bursos galu, už bursos taip pat jurisdikos 
namų galu iki Kražantės upės, nuo kolegijos į vakarus 
už arklidžių ir vežiminės. Šia upe – pro kolegiją, daržus, 
mokyklą iki tilto, kur yra ribos pradžia. 
[60] Savo nuosavuose nusipirktuose namuose gyvena tie, 
kurie kolegijai moka plukdymo? mokestį ir kiekvienas 
atskirai pažymi liniją.

Jurisdikos riba patikslinama pagal aprašymą. Į rytus nuo 
tvenkinio nemaža daržo dalis išsiliejusios Kražantės upės 
atplėšta, patys Jasinskio ir Pušinskio namai bemaž virsta 
į upę.

 [61]

Lenkiški auksinai Jurisdikos gyventojų mokesčių sąrašas
Auksinai

1. P. Teofilė Ratomska moka 8.
2. Mal. P. Juchnevičius  8.
3. Kazimieras Siedlickis 8.
4. Jokūbas Obuchovskis 8.
5. Jurgis Markčevskis   8.
6. Ponas Mikalojus Pluškevičius 8.
7. Ponas Juozapas Dziedzickis, nuo 3 nuosavų namų 24.
8. Ponas Baltramiejus Vaitkevičius 8.
9. P. Pranciška Burnecka  8.
10. Andriejus Gecevičius 16.
11. Kazimieras Sielinskis 8.
12. Kazimieras Neviarovskis, turintis nuosavą namą už 
Kražių parapinės bažnyčios, sklype, priklausančiame 
kolegijai, moka 8.
Visi aukščiau minėti jurisdikos gyventojai atskirai moka 
iždo mokestį.
-------------------------------------------------------

Pajamų iš jurisdikos: 120 auksinų.

P. Teofilė Ratomska  8.
Jonas Daujotas po Juchnevičiaus  8.
Kazimieras Siedlickis 8.
Martynas Jasinskis po Obuchovskio 8.
Andriejus Pušinskis po Markčevskio  8.
P. Mikalojus Pluškevičius 8.
Mal. P. Dionizas Citavičius po Dziedzickio  8.
P. Uršulė Bytautienė po Dziedzickio 8.
P. Blažiejus Dobrovolskis po Dziedzickio 8.
Mal. P. Baltramiejus Vaitkevičius   8.
Mal. P. Jurgis Jautakis po Burneckos  8.
Mal. P. Antanas Gedvilas po Gecevičiaus   8.
Mal. P. Johanas Petersonas po Sielinskio  8.
Kazimieras Neviarovskis   8.

-------------------------------------------------------
Pajamų iš jurisdikos: 120.
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Iš buvusio Kražių mokyklos rektoriaus, maloningojo 
pono kun. Liudviko Kauzono testamentu užrašytos 
sumos kongregacijos altoriaus  
puošybai paskirta vienuolika raudonųjų auksinų,  
dico 11.

Buvusio Kražių mokyklos profesoriaus, maloningojo 
kunigo Leono Milvydo dešimt auksinų − dico 10 − taip 
pat tam pačiam kongregacijos altoriui paskirta. Livonijos 
kanauninkas, Kražių rektorius mal. kun. Benediktas 
Dobševičius paaukojo [62] 21 raudonąjį auksiną, arba 
pagal dabartinį kursą 420 lenkiškų auksinų, atiduodamas 
į rankas kunigui Andriejui Kodzevičiui, eksprovincijolui, 
dabartiniam Kražių rektoriui – tai dabartiniame 
inventoriuje įrašoma.

Šios abi legacijų49 sumos, studentų kongregacijos altoriui 
buvusių a. a. kunigų Kauzono, Milvydo paaukotos ir 
į rankas kun. Kodzevičiui dabartiniu inventoriumi 
įteikiamos, buvo skirtos uždengti kongregacijos koplyčios 
[stogui], altoriui pataisyti, kaip tai patvirtina šios 
kongregacijos 1801 m. registrai. 
 [63]
Šie autentiški dokumentai dabar yra Vilniaus 
imperatoriškojo universiteto archyve. Išrašo ištraukos 
šiandien yra provincijolo kun. Šmatavičiaus rankose, 
kaip reikalingos bylinėjantis su Pšeciševskiu dėl Kražių 
konvikto fondo lėšų.

Autentiški dokumentai, susiję su kolegija bei konvikto 
[išlaikymo] lėšomis, ir konvikto kvitai, sumos, – 
sakė rektorius kun. Dobševičius, – turi būti pas buv. 
edukacinės komisijos raštininką p. Malčevskį; iš išrašo 
paaiškėja, kad 1784 m. kovo 5 daktaras Jonas Pilsudskis 
SJ paskyrė lėšų septyniolikai kilmingų asmenų, 
neturėjusių jokios galimybės iš tėvų gauti [pinigų] 
mokslams; [jis paskyrė] 66 600 dico: šešiasdešimt šešių 
tūkstančių šešių šimtų lenkiškų auksinų kapitalinę sumą.
Iš pakvitavimo, surašyto Žemaičių kunigaikštystės 
Raseinių žemietijoje, paaiškėja, kad iš aukščiau minėtos 
konvikto fondo sumos tris tūkstančius raudonųjų 
auksinų − dico 3 000 − 1791 metų rugpjūčio 24 
d. investavo į Šeduvos tijūno Vincento Dževickio 
paveldėtas žemės valdas, vadinamas Plūsčiomis, 
Žemaičių kunigaikštystės Kražių valsčiuje, ir reguliariai 
iki šiol gauna procentus.

Nuo konvikto fondo sumos, 1806 m. balandžio 26 dieną 
velionio Vincento Pšeciševskio investuotos Plūsčių dvare, 
iki šios dienos negauta nieko. Dėl šios priežasties pagal 
procedūrą kreiptasi į Trakų žemės teismą, kuris šiandien 
ketina kreiptis į Edukacinio teismo komisiją; kada tai 
pagaliau pasibaigs – nežinia. Taip pat [neaišku], kodėl 
neturtingos šlėktos konviktas likviduotas prieš baigiantis 
[teismo] procesui. Dėl to reikia atkreipti dėmesį į 1806–
1807 ir 1808 metų Kražių mokyklos raportus. Dėl kokių 
priežasčių ši suma pradingo? Kodėl procentas nuo jos iki 
šios dienos negaunamas? Kokias pastangas deda Vilniaus 
imp[eratoriškasis] universitetas jai atgauti – nežinoma.

Procentai nuo 700 auksinų, investuotų į Smolensko 
stovyklininkų prakilniųjų ponų Jono ir Anelės 
Fronckevičių valdas, daugelį metų Kražių konvikto 
nepasiekia.

Tokį Kražių mokyklos, kolegijos ir bažnyčios aprašymą 
sykiu su visu turtu, arba veikiau dabartinį inventorių, 
pagal savo galimybes sąžiningai ir nesuinteresuotai 
parengęs, savo rankos parašu patvirtinu. Rašytas 
Kražiuose nuo 1797 metų rugsėjo 4(15) iki 19(30) 
dienos.
Kun. Antanas Anupras Januškevičius
Žemaičių katedros kanauninkas
Kaltinėnų klebonas
Iš anksto sumanytam darbui 
paskirtas komisaras

Tokią Kražių mokyklos, kolegijos ir bažnyčios surašyto 
inventoriaus kopiją pažodžiui viename puslapyje tiksliai 
perrašiau, o antrame − šio inventoriaus patikrą sąžiningai 
ir kruopščiai atskleidžiau. Antraštėje išreikštą pavedimą 
patenkindamas, dabartinį inventorių ir patikslinimą savo 
ranka pasirašiau ir savo herbiniu antspaudu patvirtinau. 
Rašytas Kražiuose 1808 metų lapkričio 16 dieną.
Kun. Juozapas Simonas Radavičius, Kražių mokyklos 
prefektas, prancūzų kalbos mokytojas, karmelitas. 

49 Maldingų testamentų. 
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Santrumpos 

BN AB – Biblioteka Narodowa w Warszawie. Archiwum M. Brensztejna 
BS – Bendrasis skyrius
LDM – Lietuvos dailės muziejus
LIŠ – Lietuvos istorijos šaltiniai, t. 1, Vilnius, 1955 
LLTI – Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas 
LMAVB – Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių biblioteka 
LNMB – Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
LVIA – Lietuvos valstybės istorijos archyvas 
PS – Politinis skyrius
RS – Rankraščių skyrius
VAA – Vilniaus apskrities archyvas 
VDA – Vilniaus dailės akademija 
VU – Vilniaus universitetas
VUB RS – Vilniaus universiteto bibliotekos Rankraščių skyrius 
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Asmenvardžių* rodyklė

* Paryškinti puslapiai reiškia, kad ten yra asmenų 
biogramos (biografijos) arba plačiau apie juos rašoma.

Puslapiai pasviruoju šriftu – iš išnašų.

A

Abramavičius, V. 137 
Abramovičius, Pranciškus (Abramowicz, Franciszek) 195 
Abromavičius, Ksaveras 48 
Adomavičienė, Pranciška 51 
Akelaitis, Mikalojus 7, 248
Albertrand 66 
Aleksandras I 30 
Aleksandravičius, Egidijus 7, 120
Alenas, Florentinas (Allen, Florentin; Аллин, 

Флорентин) 98, 195 
Algirdas (didysis Lietuvos kunigaikštis) 110 
Alkimavičius; Alkimovičius, Felicijonas Juozapas 

(Alkimowicz, Felicjan Józef) 47, 105, 106, 195
Ambaziejus (Ambrosijus) 177 
Andrijauskas, Bonaventūras (Andrzejewski, 

Bonawentura) 247 
Andrijauskas, Engelbertas (Andrzejewski, Engelbert) 

247–248 
Andrijauskas, Pranciškus (Andrzejewski, Franciszek) 248
Andrijauskas, Vladimiras (Andrzejewski, 

Włodzimierz) 116, 248
Andriulis, Vytautas 151
Andriuškevičius, Vincentas 70, 71, 74
Antonelis, Jokūbas 263 
Anusavičius, Jonas (Hanusowicz, Jan) 195 
Apraksinas, Aleksandras 276 
Aramavičius, Viktoras Julijonas (Aramowicz,  

Wiktor Julian) 237 
Astrauskas, Antanas 116–118, 248
Atanazijus 145

B

Bądzkiewicz, A. 273 
Bagdonavičius, Povilas 248
Bagdonavičius, Stanislovas (Bohdanowicz, Stanisław) 

195, 248

Bagdonavičius, Tadas (Bohdanowicz, Tadeusz) 249 
Bagdonavičius, Vincentas (Bohdanowicz, Wincenty) 

248–249 
Baginskas, Jonas (Baginski, Jan) 71, 72 
Baikovas, Levas 44, 45 47, 48, 53, 54
Balsevičius, Andriejus (Balsewicz, Andrzej) 196 
Balsevičius, Dionizas (Balsewicz, Dionizy) 196 
Balkevičienė, Ona 8 
Bandzkevičius, Mykolas 164 
Baracevičius 38
Baranauskas, Antanas 277 
Barbševičius, Antanas 107 
Barkauskas, P. 186 
Bartkevičius, Vincentas (Bortkiewicz, Wincenty) 196 
Bartnicka, Kalina 7 
Bartoševičius, Adrijanas (Bartoszewicz, Adrian) 196, 

218
Bartoševičius, Patricijus (Bartoszewicz, Patrycy) 30, 196
Bartoševičius, Zigmantas (Bartoszewicz, Zygmunt) 

34–36, 66, 197 
Batarovskis 86
Baturinskis, Andrejus 76 
Baublevičius, Volfgangas 70, 71, 73 
Bazilijus, Didysis 145
Baženskis, Mykolas 64 
Beinaravičius, Mykolas (Bejnarowicz, Michał) 90, 98, 

101, 197, 220
Belarmin 66 
Beleckis, Marcijonas (Bielecki, Marcian) 197 
Belozaras, Stanislovas 132 
Benediktavičius, Juozapas 103 
Benkovskis, Pranciškus 130, 164
Berezinas, Jevgrafas 49 
Bernackis, Boguslavas 71, 74
Bernhofas, Antanas (Bernhof, Antoni) 71, 93, 94, 96–

104, 108, 109, 112–117, 120, 125, 127, 128, 142, 
146, 157, 158, 162, 175, 197–198, 204
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Bielecki, Robert 206 
Bieliauskas; Bieliavskis, Benediktas (Bielawski, 

Benedykt) 35, 47, 77, 81, 87–92, 197, 249
Bieliavskis, Ignotas 64 
Bieliavskis, Justinas (Bielawski, Justyn) 249 
Bieliawski, Józef 160
Bieliński, J. 26 
Bielskis, Ignotas 48  
Bilevičius, Pranciškus (Billewicz, Franciszek) 249 
Birontas, Juozapas 175 
Birutė (didžiojo Lietuvos kunigaikščio žmona) 110 
Biržiška, Mykolas, 266
Biržiška, Vaclovas 38, 116, 143, 144, 271 
Bistramas, Karolis (Bystram, Karol) 249 
Bitneris, Samuelis 139
Bytautas 123
Bytautas, Antanas 46 
Bytautas, Kasparas (Bitowt, Kaspar) 198, 250
Bytautas, Vincentas 117 
Bytautienė, Uršulė 308
Bobianskis, Aleksandras 103
Boblevskis, Juozapas (Boblewski, Józef) 105, 198
Bock 32 
Bogdanovičius 53 
Bogušas, Ksaveras 30, 31 
Bojesen 213
Bonaparte žr. Napoléon 
Boričevskis, Andrejus (Боричевский, Андрей) 77, 83, 

89, 91, 199 
Borisevičius, Simonas 253 
Borkovskis, Stanislovas (Borkowski, Stanisław) 199 
Bortkevičius, Vladislovas 126 
Botheris, Jokūbas 164 
Botvinka, Jeronimas 44, 45, 47, 48, 53, 54 
Branskis, Tomas 165, 166
Brantas 136
Braziūnienė, Alma 152
Breder 66 
Brenšteinas, Mykolas (Brensztejn, Michał) 7, 11, 21, 

29, 30, 34, 41, 42, 55, 69, 99, 102, 113, 118, 137, 
138, 160, 161, 221, 236, 249, 250, 273

Brigys, Jonas 8, 236 
Brigita, šv. 144 
Brodovskis, Bonifacas (Brodowski, Bonifacy) 199 
Bronikowski, K. 250

Bucevičius, Baltazaras (Bucewicz, Baltazar) 199, 250
Buivenis, Benediktas 166 
Buivydas, Leonas (Buywid, Leon) 200 
Buivydas, Viktoras (Buywid, Wiktor) 200 
Bujalskis, Leonas 154
Burba, Aleksandras (Burba, Aleksander) 250 
Burba, Eustachijus 250
Burba, Ignotas 69, 74 
Burba, Jonas 133 
Burbaitė (Jančiauskienė), Kazimiera 55 
Burnecka, Pranciška 308
Bušinskienė, Joana 251 
Bušinskis, Ignotas (Buszyński, Ignacy) 34, 185–187, 

250–251 
Bušinskis, Juozapas 250
Bušinskytė, Joana 251
Butavičius, Vincentas 176
Butrimas, Adomas 7, 8, 250
Butrimienė, Stasė 8, 189–193
Butvilaitė, Rasa 8, 167
Butvilas 121 
Butvydas, Zacharijus (Butwid, Zachariasz) 71, 72

C

Calkovičius (Chackelis), Abelkis 43, 45 
Campe, Joachim Heinrich 36 
Cauvin, Jean (Kalvinas, Jonas) 144
Cezaris, Gajus Julijus 35 
Chapsal 84, 85 
Charevičius, Apolinaras 49 
Chilinskis, Samuelis Boguslavas 244
Chitrovas, Aleksandras (Хитров, Александр) 90, 91, 

99–104, 114, 200
Chlevinskis, Mykolas 34, 38–40, 76, 126, 136, 141, 

142, 153, 155, 157, 158
Chlopickis, Edvardas (Chłopicki, Edward) 182, 251
Chlopickis, Henrikas 94, 101 
Chlopickis, Jonas 71, 94, 101, 102 
Chmielevskis, Aleksandras (Chmielewski, Aleksander) 

74, 251–252
Chmielevskis, Mykolas 252 
Chmielevskis; Chmieliauskas, Kasparas (Chmielewski, 

Kaspar; Хмелевский, Каспар) 237–238 
Chodanis, Jonas 31, 32 
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Chodkevičiai 182
Chodzka, Jonas 39, 140
Chominskis, Antanas 142
Chrapovickis 49 
Chreptavičius, Joachimas 9 
Chronstovskis, Ignotas, 99 
Ciceronas 13, 35, 138
Ciplijauskas, Vytautas 243 
Ciškevičius, Tadas (Ciszkiewicz, Tadeusz) 252 
Citavičius, Dionizas 308
Colberg 67 
Corneille, Pierre žr. Kornelis, Pjeras 

Č

Čaprackas, Mikalojus 43, 53 
Čartoriskis, Adomas 39 
Čečiotas, Jonas 34 
Čepienė, K. 217 
Černiauskaitė, Malvina 247 
Čerskis, Anupras (Czerski, Onufry) 200 
Čunichinas, Ivanas (Чунихин, Иван) 63, 200 

D 

Dambrauskas, Adomas (Dąbrowski, Adam) 35, 47, 77, 
201, 252, 271

Danilavičius, Kalikstas (Daniłowicz, Kalikst) 252 
Daubaras, Domininkas (Dowbor, Dominik) 74, 252–

253, 274
Daugirdas, Tadas 132 
Daujotas, Ignotas (Dowiatt, Ignacy) 30, 34, 35, 43–48, 

50, 54, 63, 64, 69–71, 75–78, 80–83, 86–88, 90, 92, 
93. 105–109, 113, 135, 140–142, 154–158, 165, 
173–175, 201, 221, 231, 253

Daujotas, Jonas 308
Daukantas, Simonas 7, 248, 266, 277
Daukša, Mikalojus 139, 152
Davainis-Silvestraitis, Antanas 209
Davainis-Silvestraitis, Juozapatas (Dowojna-

Sylwestrowicz, Józefat) 253
Davainis-Silvestraitis, Mečislovas 253 
Dembiński, Henryk 270 
Demezonas, P. I. 59 
Dereškevičius, Benediktas (Dereszkiewicz, Benedykt) 201 

Deveikytė, I. 192
Dimša, Kleofas 30, 113 
Dimša, Liubomiras 30, 113 
Dirmeikis 123
Dirmeikis, Edvardas 187, 189, 190
Dirvianskis, Jonas (Dyrwiański, Jan) 253 
Dluskis, Boleslovas 247 
Dmochovskis, Pranciškus 36 
Dmuchowski 66 
Dmuszewski, Ludwik Adam 161
Dobalevičius 94 
Dobrovolskis, Blažiejus 308
Dobševičius, Benediktas (Dobszewicz, Benedykt) 11, 

12, 14, 15, 202, 280, 284, 309
Dočkuvienė, Eugenija 8, 57 
Dolgorukovas, Nikalojus 74, 77, 81, 88–90, 100,103, 

104, 162
Domaradzkis, Motiejus (Domaradzki, Maciej) 202 
Dombrovskis, Adomas 83 
Domeika, Ignas 228 
Dopelmajeris, Georgijus 78 
Dowgird 66 
Drazdauskas, Adomas (Drozdowski, Adam) 202 
Drazdauskas, Pranciškus (Drozdowski, Franciszek) 202 
Drėma, Vladas 12 
Druckis-Liubeckis, Jeronimas 214 
Drzewiński 66 
Dučinskis, Floras (Дучинский, Флор) 96, 98, 108,  

126, 203 
Dziezickis, Juozapas 308
Dzvonka, Motiejus 154
Dževickis, Vincentas 309

E

Egertas, Ignotas (Egert, Ignacy) 203 
Eismontas, Viktoras (Eysmont, Wiktor) 203  
Elsneris, Juozapas (Elsner, Józef) 161
Epifanijus 144 
Erdmanas, Jonas 19, 137, 202, 217s
Ertelis 159  
Ezopas 138 
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F

Fedaravičius, Juozapas (Fiedorowicz, Józef) 238 
Felicina, Stefanija 81 
Felicinas, Nikolajus (Felicyn Mikolaj; Фелицин, 

Николай) 63–65, 70, 73, 81, 203–204 
Francois, Fenelon 35 
Fijalkovskis, Antanas 112 
Filsjean 67, 84, 85 
Fiodorovskis, Aleksandras (Федоровский, Александр) 

98, 100, 203, 206
Fleur 66 
Fonberg 66  
Frydrichas Augustas I 155 
Fromas-Gužutis, Aleksandras (From; From-Abieski, 

Aleksander) 162, 238 
Fronskevičiai: Jonas, Anelė 309

G

Gabieta, Anupras 253 
Gabieta, Eduardas 253 
Gabieta, Severinas 253 
Gabieta; Gobieta, Liudvikas (Gobiatto, Ludwik) 253 
Gabševičius, Andrius (Gabszewicz, Andrzej) 253–254 
Gadonas, Felicijonas (Gadon, Felicjan) 254 
Gadonas, Jonas (Gadon, Jan) 254 
Gadonas, Mečislovas 95 
Gadonas, Vladimiras (Gadon, Wołodzimierz) 19, 74, 

254–255
Gailius 102 
Gaižauskas, Jurgis 12, 
Gajauskas, Vincentas (Gaiewski, Wincenty) 71 
Galaunė, Paulius 253 
Galimskis, Tomas 164 
Gargasas, Antanas 12, 242
Gecevičius, Andriejus 308
Gedgaudas, Justinas 126 
Gedgaudas, Pranciškus (Giedgowd, Franciszek) 255 
Gedgaudas, Vladislovas (Giedgowd, Władysław) 204 
Gedike, Friedrich 36, 67 
Gedvilas, Antanas 308
Gelgaudas, Antanas 206, 263
Genienė, Z. 272 
Genys, J. 272 

Geštautas, A. 192
Giedraitis, Adomas (Giedroyć, Adam) 83, 204 
Giedraitis, Juozapas Arnulfas 107, 145, 151, 172, 173, 

267, 276
Giedraitis, Merkelis 152
Giedraitis, Simonas 31 
Giedraitis, Steponas Jonas 280
Gieysztor, Jakob, 237
Gillibert, Jean Émmanuel 138 
Gintalas, Martynas 8 
Gintautas, Jonas (Gintowt, Jan) 204 
Gintila, Jonas Krizostomas 148 
Girdvainis, Blažiejus 19 
Girdvainis, Pranas 177
Girštautas, Jurgis (Girsztowt, Jerży) 98, 112, 147, 204
Girštautas, Polikarpas 204 
Glinskis, A. J. 237 
Gloger, Z. 142
Godlevskis, Juozapas (Godlewski, Józef) 19, 255 
Godlevskis, Mykolas 255 
Golanskis, Pilypas (Golański, Filip) 31 
Golębiowski 66 
Gorčickis, Kazimieras (Gorczycki, Kazimierz) 205 
Gorskis, Ipolitas 249 
Gorskis, Leopoldas 212 
Gorskis, Napoleonas Titas (Górski, Napoleon Titus) 

255–256
Goštautas, Jonas 256 
Goštautas, Maurikis (Gasztowtt, Maurycy) 256 
Goštautas, Vaclovas 256 
Gotautas, Ignotas (Gotowtt; Gottowt, Ignacy) 12, 205 
Grajauskas, Liudvikas (Grajewski, Ludwik) 256 
Grajauskas, Tadas (Grajewski, Tadeusz) 222, 256–257
Grajauskas, Viktoras (Grajewski, Wiktor) 257 
Gravertas, Arnoldas, 88, 100–103
Gricius, V. 152
Grigaliauskas, Albinas (Grygołowski, Albin) 205 
Grinbergas, Mauša 115 
Grolis, Mykolas 12, 
Gruberis, Evaristas 94 
Gruževskienė, Gabrielė 184
Gruževskis, Julijonas 73 
Gruževskis, Jurgis Feliksas (Grużewski, Jerzy Feliks) 257 
Gruževskis, Steponas 69 
Gruževskis, Vespazjanas (Grużewski, Wespazjan) 257 
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Gruževskis, Zigmantas Juozapas (Grużewski, Zygmunt 
Józef) 64, 257

Gruževskytė, Adolfina 184 
Gruževskytė, Zofija 184 
Gruževskytė-Burbienė, Elvyra 270 
Gšantkevičius, Elijošius (Grzątkiewicz, Eliasz ) 205 
Guagnini, Alessandro 138
Gudauskas, Lionginas 64 
Gudelevičius, Marcelinas (Gudelewicz, Marceli) 

257–258 
Guderlėjus, Karolis Adolfas (Guderley, Karol Adolf) 70, 

71, 73–77, 205–206, 225

H

Haneman 257
Hartcas; Gartcas, Teodoras (Гартц, Федор) 98, 145, 

146, 204, 206 
Hefertas (Heffert) 206
Helmanas, Petras (Helman, Piotr) 206 
Hilarijus 145 
Hoferis, Jonas (Hoffer Jan) 206 
Holšteinas, Augustinas 43, 53, 4 
Holubovičius 53 
Homeras 138 
Horacijus 138 
Horodeckis, Steponas (Horodecki, Stefan) 72 
Houvaltas, Antanas (Houwalt, Antoni)
Hubertavičius, Kazimieras 73 
Humboldt, Alexander 57 
Hurčinas, Aleksandras 207 
Hurčinas; Gurčinas, Vincentas (Hurczyn, Wincenty; 

Гурчин, Викентий) 36, 44–47, 49, 53, 77, 83, 87, 
91, 92, 106, 154, 155, 178, 207, 258

I

Iršėnas, Marius 8 
Ivanavičius 38 
Ivaškevičius, Jurgis (Iwaszkiewicz, Jerzy) 258 
Ivaškevičius, Karolis  
Ivaškevičius, Viktoras (Iwaskiewicz, Wiktor) 42, 50–54, 

54–55, 57, 258
Ivinskis, Laurynas 223, 247, 266

J

Jacevičienė, Rožė 258 
Jacevičius, Anupras 73, 74, 258 
Jacevičius, Ignotas 19, 134
Jacevičius, Martynas 47 
Jagminas, Pranciškus 175 
Jagminas, Simonas 19 
Jakavičius, Jurgis 19 
Jaknavičius, Jonas  
Jakóbowicz 66, 67 
Jakovickis, Ignotas (Jakowicki, Ignacy) 153, 207
Jaloveckis, Florentinas (Jałowiecki, Florentin) 259 
Jamontas, Antanas (Jamont, Antoni) 83, 107, 207
Jamontas, Jonas (Jamont, Jan) 70, 76, 77, 107, 207–

208, 259
Janavičius, Silvestras (Janowicz, Sylwester) 208, 259
Jančiauskas, Edvardas 55 
Jančiauskas, Henrikas 74, 259 
Jančiauskas, Jonas (Jonukas) 49 
Jančiauskas, Kiprijonas (Janczewski, Cyprian) 41–43, 

45–54, 55–56, 57, 59, 231, 259
Jančiauskas, Pranciškus 51 
Jančiauskas, Valerijonas (Janczewski, Walerian) 259 
Jančiauskienė, Liudvika 51 
Janikavičius, Antanas 266 
Jankelevičius, Leiba 43, 45–47, 50 
Janowicki 66 
Janulaitis, Augustinas 41, 51, 53, 105, 243 
Januškevičius 21 
Januškevičius, Antanas Anupras 278, 309
Januškevičius, Domininkas (Januszkiewicz,  

Dominik) 208 
Jarudas, Antanas (Jarud, Antoni) 260 
Jasas, Rimantas 256 
Jasinskis, Andriejus (Jasiński, Andrzej) 208 
Jasinskis, Martynas 308
Jaskaudas, Jonas 139 
Jasūdas, Adomas (Jasud, Adam) 71
Jatulis, Paulius 263 
Jaulauskas; Javlovskis, Bonifacas 43, 53, 54 
Jautakis, Jurgis 308
Javtokas, Petras (Jawtok, Piotr) 72 
Jažembskis, Mikalojus (Jarzębski, Mikołaj; 

Яржембский, Николай) 208
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Jekaterina II 20 
Jogaila (didysis Lietuvos kunigaikštis) 110 
Jogėla, V. 211 
Jonušienė, Janina 190
Jorkas, Hansas (Jork, Hans) 25 
Joteika, Jonas (Joteyko; Jotejko, Jan) 65, 209
Jucevičius, Liudvikas Adomas (Jucewicz, Ludwik 

Adam) 93, 110, 156, 201, 220, 221, 239–240, 
247, 257

Juchnevičius, P. 308
Jundziłł 66 
Juknevičius, Steponas 31, 
Junovičius, Leonardas 77 
Juodzevičius, Edvardas (Jodziewicz; Judzewicz, 

Edward) 209 
Jurkštas, Jonas 188
Juška, Antanas (Juszkiewicz, Antoni) 8, 240–241 
Juška, Jonas (Juszkiewicz, Jan) 8, 126, 241 
Juškevičius 44, 46 
Juškevičius, Florijonas (Juszkiewicz, Florian) 260 
Juškevičius, Jurgis (Juszkiewicz, Jerzy) 260 
Juškevičius, Mykolas 69, 73, 74
Juškevičius, Teodoras 134
Juvenalis 138 
Juzefavičiūtė, Elena 95 
Juzumas, Tadas 245 
Juzumas, Vincentas 33
 
K

Kačanovskis, Juozapatas (Kaczanowski, Józefat) 209
Kaidanovas 277 
Kaydanow 66 
Kaminskas, Kazimieras (Kamieński, Kazimierz; 

Каминский, Казимир) 210 
Kamiński 66 
Kaminskis, Mykolas Julijonas (Kamiński, Michał 

Juljan) 260 
Kapitonovas, Sergejus (Капитонов, Сергей) 210 
Karaliauskienė (Королевская) 135 
Karamzinas, Nikolajus 197 
Karpovičius, Jurgis 77 
Kasakauskas; Kasakauskis, Kalikstas (Kossakowski, 

Kalikst) 241 

Kašarauskas, Ambraziejus Pranciškus (Kossarzewski, 
Ambroży Franciszek) 242 

Katerla, Boleslovas (Катерля, Болеслов) 261 
Katerla, Jeronimas 100, 104, 261
Katerla, Martynas (Катерля, Мартин) 99, 100,  

103, 261
Katilienė, Irena 8, 144, 145, 278
Kaunackis, Eligijus (Kownacki, Eligjusz) 261 
Kaunas, Domas 244
Kauzonas, Liudvikas (Kowzan; Kowżan, Ludwik) 14, 

210, 309
Kaveckis, Andrius 10 
Kazlauskas, Algirdas 192 
Kelpša, Jonas (Kiełłpsz, Jan; Келпш, Иван) 38, 42, 

261–262
Kęsgailos 182 
Kęstutis (didysis Lietuvos kunigaikštis) 110 
Kirkoras, Adomas Honoris 274
Kisarauskas, V. 151 
Klangevičius; Klungis; Klongevičius, Andrius 

Benediktas (Kłągiewicz, Andrzej Benedykt) 106, 
195, 210–211

Klemensas XIV 9 
Knystautas, Andrius (Knistowt, Andrzej) 72
Kochanovskis, Jurgis 138 
Kochanovskis, Justinas 73, 164
Kochanskis, Martynas (Kochański, Marcin) 14, 212
Kodzevičius, Andriejus 309
Kojakovskis, Kazimieras (Kojakowski, Kazimierz) 212 
Kołłątaj, Hugon 45 
Konarskis, Bazilijus (Konarski, Bazyli) 212 
Konarskis, Simonas 255, 264
Kondratas, Matas (Kondrat, Mateusz) 172, 262
Kondratas, Romualdas, Romualdo (Kondrat, 

Romuald) 262 
Kondratas, Romualdas (Kondrat, Romuald) 262
Kondratas, Serapijonas (Kondrat, Serapion) 212, 262
Kondratavičius, Vladislovas 126
Konstantinas, caraitis 41, 50–53, 56, 60
Kontrimas, Pranciškus 133 
Kopanskis, Antanas Kasparas (Kopański, Antoni 

Gaspar) 262 
Kopčinskis, Anupras 142, 155
Kordzikovskienė, Rachilė 263 
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Kordzikovskis, Augustinas 263 
Kordzikovskis, Juozapas (Kordzikowski, Józef) 263 
Kordzikovskis, Lukas (Kordzikowski, Łukasz) 263 
Kornelis, Pjeras 13, 85
Korzon, Tadeusz 237
Kosakovskis, Jonas Nepomukas 21 
Kosakovskis, Juozapas 31, 113
Kosakovskis, Jurgis 139
Kosciuška, Tadas 19, 155
Kosovičius, Ignotas (Kossowicz, Ignacy) 90, 91, 100, 

103, 212–213 
Koverskis, Kasparas 44 
Kozlovas 22, 30 
Kozlovskis, Angelas 188
Krasicki 66 
Krasickis, Ignacas (Krasicki, Ignacy) 35 
Krasnickas, Leonardas (Krasnicki, Leonard) 69–71, 74
Krasnoumovas, Stefanas (Красноумов, Стефан) 90, 

98–100, 102, 213 
Krasovskis, Kajetonas 201, 209
Krassowski, P. 66 
Krentovskis, Jonas 19 
Kryževičius, Telesforas (Krzyżewicz, Telesfor) 213, 263
Kroazė; Kruazėjus, Jonas Pranciškus (Croisey, Jan 

Franciszek; Кроазе; Кроазей, Иван) 34–36, 47, 
77, 81, 83, 87, 91, 213–214 

Królikowski 67 
Krukauskaitė, Elena 185, 186
Krukauskaitė, Liucija 185
Krukauskautė-Macijauskienė, Kotryna 190 
Krulikovskis, Pranciškus 44, 54
Krupskis, Jonas (Krupski, Jan) 162, 214 
Krutkevičius, Algis 192 
Kšivickis 58 
Kubicki, P. 260, 272
Kuczyński 84, 85 
Kučinskis, Jonas (Kuczyński, Jan) 214 
Kulakauskas, Domininkas (Kulakowski, Dominik)  

173, 174
Kulieša, Mykolas (Kulesza, Michał) 91, 214–215,  

219, 277
Kulikauskas (Kulikovskis), Jonas 180 
Kulnytė, Birutė 8 
Kurhanowicz 67, 84, 85 

Kurklinskis, Vincentas (Kurkliński, Wincenty) 215 
Kurnatovskis, Titas Romanas (Kurnatowski, Titus 

Roman) 83, 215
Kutnevičius, Gerasimas 107 
Kutnevičius, Martynas (Kutniewicz, Marcin) 70, 215

L

Labanauskas, Adomas 47 
Labanauskas, Gerardas (Łabanowski, Gerard) 215–216
Landsbergis, Edvardas (Landsberg, Edward) 263
Landsbergis, Karolis (Landsberg, Karol) 264 
Landsbergis, Kazimieras (Landsberg, Kazimierz) 264 
Lapinskis, Domininkas (Łapiński, Dominik) 21, 216 
Laurinavičius, Simonas (Ławrynowicz, Szymon) 264
Laurynaitis, M. 244 
Lavrovas 116 
Lebedys, Jurgis 7, 34, 35, 152, 246
Lechavičius; Lekavičius, Jonas (Lachowicz; Liachowicz, 

Jan) 242 
Lechavičius; Lekavičius, Jurgis (Lachowicz; Liachowicz, 

Jerzy) 242–243 
Lechman 67 
Lenartavičius, Kazimieras Aleksandras (Lenartowicz, 

Kazimierz Aleksander) 264 
Lenkevičius, Juozapas (Lenkiewicz, Józef) 216 
Lensis, Jokūbas Pilypas (Lensy, Jakób Philip; Ленси, 

Яков Филип) 73, 216 
Lenskis, Hilarijus 277 
Liachovičius, Kalikstas 77 
Lidl 85, 85
Lindė, Samuelis Bogumilas 155 
Lippe, Marija de 185 
Lisanka, Albertas 189 
Lisanskis, Alfonsas (Lisański, Alfons; Лисянский, 

Альфонс) 216–217 
Liševskis 31 
Liutkevičienė, Elžbieta 49 
Liutkevičius, Anupras 155 
Liutkevičiūte, Felicija 241 
Livijus, Lucijus 13, 86
Lobojka, Ivanas 234 
Lopata, Martynas (Łopatto, Marcin) 217 
Lovišas, Bernardas (Łowisz; Lowisz, Bernard) 19, 217 
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Łukaszewicz, J. 10, 
Lukaševičius, Bonifacas (Łukaszewicz, Bonifacy) 265 
Lukaševičius, Feliksas (Łukaszewicz, Feliks; 

Лукашевич, Феликс) 217 
Lukauskas, Liudvikas 176 
Lukoševičius, kunigas, 177
Lukrecijus 138 
Lukšienė, Meilė 7, 22–24, 26, 137–139, 141, 148

M 

Macevičius, Matas (Macewicz, Mateusz) 218 
Macijauskienė, K. žr. Krukauskaitė-Macijauskienė, 

Kotryna 
Mackevičius, Antanas (Mackiewicz, Antoni) 21, 218 
Mackevičius, Lombertas (Mackiewicz, Lombert) 218 
Mainert, Gottfried 39 
Majorek, Cz. 10, 17, 
Makdonald, Étiene 25 
Maknys, Vytautas 162 
Malcužinskis, Stanislovas (Małcużynski, Stanisław; 

Малцужинский, Станислав) 34, 36, 47, 218
Malčevskis 309
Malevskis, Simonas 36, 173
Malinauskas 69 
Mankovskis, Laurynas (Mańkowski; Mąkowski, 

Wawryniec) 219 
Marcinkevičius, Pranciškus 126 
Marcinkevičius, Aleksandras (Marcinkiewicz, 

Aleksander; Марцинкевич, Александр) 219 
Marevičius, Vincentas Ignotas 161
Markauskaitė, N. 168
Markčevskis, Jurgis 308
Martišiūtė-Linartienė, Aušra 163 
Maruševskis, Feliksas (Maruszewski, Feliks) 91, 98, 

110, 162, 219 
Masalskis, Ignotas 9 
Matanovičius, Brokardas (Matanowicz, Brokard) 265 
Matusevičius, Vincentas 23 
Mažeika, Vincentas (Możeyko, Wincenty) 72 
Medekša, Petras (Medeksza, Piotr) 63, 219–220 
Mednikovas 159 
Meilus, Elmantas 11 
Mejeris 58 
Mendelis 154 

Merkys, Vytautas 7, 96, 105, 106, 110, 113
Michalčiauskas, Pranciškus 115–118, 265
Michalčiauskienė, Uršulė 118 
Michelbertas, Mykolas 193 
Mickevičius, Adomas (Mickiewicz, Adam) 34, 41–43, 

55, 197, 216, 228, 250, 253, 278
Mickevičius, Jonas (Mickiewicz, Jan) 220
Mickevičius, Juozapas 31, 106, 107, 153, 278, 280
Miknevičius, Bonaventūras (Michniewicz, 

Bonawentura) 243 
Miknevičius, Tadas (Michniewicz, Tadeusz) 220 
Mikševičius, Vladislovas (Mikszewicz, Władysław) 265 
Miliauskas, Tomas (Milewski, Tomasz) 72 
Milvydas, Leonas (Milwid, Leon) 12, 220, 309
Mineikaitė, Zofija 249 
Misevičius, Vincentas (Misiewicz; Missiewicz, 

Wincenty) 176, 186, 187, 265, 273
Miškinis, Algimantas 167, 187, 188
Mnichovskis, Konstantinas 126 
Mockus, A. 240 
Monkevičius, Liudvikas (Monkiewicz, Ludwik) 220 
Montvila, Antanas 256
Montvila, Eligijus (Montwiłł, Eligiusz) 266 
Moras, Aleksandras (Moro, Aleksander) 266
Mościcki, H. 45, 
Muchinas, Aleksejus (Мухин, Алексей) 221 
Mulevičius, L. 237, 269
Muravjovas, Michailas 76, 165, 251, 275
Musneckienė, R. 192 

N

Nagrodzkis, Stanislovas 96, 98, 115 
Napoléon 24, 213 
Narbutas, Edvardas 71 
Narbutas, Vladimiras (Narbut, Wołodzimierz) 266 
Narkevičius, Benediktas (Narkiewicz, Benedykt) 221 
Narkevičius; Norkevičius, Ignotas (Narkiewicz, Ignacy) 

266–267
Narkevičius, Jonas, mokinys 126 
Narkevičius, Jonas, kun. (Narkiewicz, Jan) 267 
Narkevičius, Jonas, Jurgio (Narkiewicz, Jan) 267 
Narkevičius, Juozapas (Narkiewicz, Józef) 34, 35, 47, 

77, 83, 87, 91, 98, 166, 221
Narkevičius, Teofilis (Narkiewicz, Teofil) 72 
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Narkevičius, Viktoras (Narkiewicz, Wiktory) 72 
Narkevičius, Vladislovas 166
Naruševičius, Adomas (Naruszewicz, Adam) 22 
Navickas, Jonas 116
Nemčevskiai 134 
Nemčevskis, Aleksandras 134
Nemčevskis, Jonas 134 
Nemčevskis, Zacharijus (Niemczewski, Zachariasz) 19, 

134, 135, 268
Neviarovskis, Kazimieras 308
Nezabitauskas-Zabitis, Kiprijonas Juozapas 

(Niezabitowski, Cyprian Józef) 243, 255
Niemcewicz, Julian Ursyn 35 
Nikolajus, caras 55, 115
Noel 84, 85 
Nopos, Cornelius 85 
Noreika, Izidorius (Noreyko, Izydor) 268 
Novickis, Hilaras 69 
Novikovas, Nikolajus 133 
Novosilcevas, Nikolajus 41, 44, 47, 48, 50–53, 90,  

106, 209

O 

Obrompalskis, Antanas 137
Obuchovskis, Jokūbas 308
Ochmanas, Jonas (Ochman, Jan; Охман, Иван) 69, 

73–77, 107, 221–222 
Odynecas, Kiprijonas 171 
Oginskis 133 
Okolovas, Hilaras (Okolów, Hilary) 73–76, 154, 222 
Olševskis, Mykolas 139 
Onacevičius, Ignotas 250 
Ordilauskas, Aleksandras (Ordyłowski, Aleksander) 72
Orlinskis, Ivanas (Орлинский, Иван) 70, 126, 222 
Ostroumovas, Bazilijus (Остроумов, Базилий) 96, 98, 

147, 206, 222 
Ostroumovas, Piotras 96 
Ostrowski 67 
Ovidijus (Owidyusz) 66, 138

P

Pacevičius 127
Pacevičius, Arvydas 144 

Pakutovičius, Feliksas (Pakutowicz, Feliks) 223 
Paprockis, Pranciškus 139 
Paročka, Leonardas (Paroczko, Leonard) 223, 268
Pašakarnienė, Ona 267 
Paškevičius, Vaitiekus (Paszkiewicz, Wojciech) 223 
Paškevičius, Vincentas (Paszkiewicz, Wincenty) 42, 43, 

47–54, 55, 56, 109, 268
Patkauskas, Stasys 189 
Paulauskas, Augustinas (Pawłowski, Augustyn) 269
Paulavičius, Mikalojus (Pawlowicz, Mikołaj) 77, 83, 87, 

89, 91, 100, 102, 223–224 
Pelikanas, Vaclovas 56 
Pesliakas, Aloyzas (Pieślak, Aloizy) 42, 46, 48–55, 

56–57, 59, 269
Petersonas, Johanas 308
Petkevičius, Antanas (Pietkiewicz, Antoni) 237, 269
Petkevičiūtė, D. 266 
Petrauskienė, I. 217 
Petreikis, Tomas 8, 145, 247
Petrovas 277 
Petrovskis, Ferdinandas (Piotrowski, Ferdynand; 

Петровский, Фердинанд) 129, 224 
Phaedrus (Fedras) 35, 66, 85, 142
Pilsudskiai 130 
Pilsudskis, Ferdinandas, 131
Pilsudskis, Jonas 131
Pilsudskis, Jonas, kunigas 130–133, 309
Pilsudskis, Julius 133 
Pilsudskis, Juozapas (Piłsudski, Józef) 269 
Pilsudskis, Kalikstas 269 
Pilsudskis, Kazimieras (Piłsudski, Kazimierz) 131, 269
Pilsudskis, Ksaveras 132 
Pilsudskis, Liudvikas 131 
Pilsudskis, Rapolas 131 
Pilsudskis, Stanislovas 131 
Pilsudskytė, Juzefa 257 
Pilsudskytė, Kunigunda 249 
Piramovičius, Gregoras 11–13, 36, 137, 164, 169
Pivnickis, Jonas 44 
Planson, Manuel 67 
Plateriai 244 
Plateris, Kazimieras 246 
Plateris; Plioteris; Pliateris, Jurgis (Plater, Jerzy) 8, 244, 

246
Plautas 138
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Plevakas, Steponas 12 
Plevė, Adomas 88 
Pliateris, Jurgis žr. Plateris Jurgis
Plinijus Vyresnysis 13 
Plumpis, žr. Girdvainis, Pranas 
Pluškevičius, Mikalojus 308 
Pocius, A. 55 
Počobutas, Martynas 11, 13, 
Polanskis, Dmitrijus (Polański, Dymitr; Поланский, 

Дмитрий) 65, 209, 224–225
Poliński 67 
Polujanskis, Ignotas 145 
Polujanskis, Telesforas (Połujanski, Telesfor) 225 
Poniatovskis, Juozapas 155
Poplatek, J. 14 
Popovas, Apolonas (Попов, Аполон) 125, 225 
Pošakovskis, Jonas 139 
Poška (Paškevičius), Antanas 157 
Poška, Dionizas (Paszkiewicz, Dionizy) 8, 142, 157, 

162, 244, 247
Poška, Tauras 189, 191
Potapovas, Aleksandras 261
Potockis, Stanislovas 36 
Poussier, Joseph 178 
Pranckevičius, Jonas 131
Prekerytė, Vilhelmina 270 
Prialgauskas, Ignotas (Przyjałgowski, Ignacy) 12, 225 
Prialgauskas; Prialgauskis, Vincentas (Przyałgowski, 

Wincenty) 110, 245 
Protasovas, Nikolajus 89, 90, 92, 111, 198
Pšeciševskienė, Rafaelė Marija Taida 184
Pšeciševskis, Adolfas (Przeciszewski, Adolf) 74, 175, 

178, 181, 182, 270
Pšeciševskis, Antanas (Przeciszewski, Antoni) 270
Pšeciševskis, Edmundas 182, 184, 186
Pšeciševskis, Jonas 132 
Pšeciševskis, Kajetonas 42 
Pšeciševskis, Vincentas 19, 130, 131
Pševlockis, Teofilis 70, 74 
Pšibilskis, Motiejus (Przybylski, Maciej) 173, 225 
Pucilovskis, Leonardas (Puciłowski, Leonard) 226 
Pušinskis, Andriejus 308
Puškinas, Aleksandras 260 
Puzirevskis, Aleksandras 131 

R

Račkauskas, Juozapatas 47 
Račkauskas, Petras 192 
Račkauskis, Jeronimas Kiprijonas (Raczkowski, 

Hieronim Cyprjan) 110, 116, 245 
Radavičius; Rodavičius, Simonas (Rodowicz, Szymon) 

21, 140, 160, 226, 270, 278, 309
Radvilavičius, Juozapas 133, 134
Radvilavičius, Pranciškus 134 
Radvilos 30 
Raicevičius, V. 268 
Ratomska, Teofilė 308
Read 44 
Rečinskis, Mykolas (Reczyński, Michał) 63, 226 
Rečkovskis, Vincentas (Rzeczkowski, Wincenty) 72
Renigeris 275 
Revkevičius, Adolfas (Rewkiewicz, Adolf) 98, 226 
Rėza, Liudvikas 277 
Rimkevičius, Anupras (Rymkiewicz, Onufry) 270–271 
Rimkevičius, Eustachijus (Rymkiewicz, Eustachy; 

Рымкевич, Эустафий) 227 
Rimkevičius, Juozapas (Rymkiewicz, Józef) 73, 74,  

266, 271
Rimskis-Korsakovas, Aleksandras 44 
Rimutis, Jonas 175 
Rodanas 145 
Rodavičius, Simonas žr. Radavičius Simonas
Rodė, Kazimieras (Rhode, Kazimierz) 226 
Rodzevičius, Juozapas 30
Rogalski 67 
Rolandas, Pranciškus (Rohland, Franciszek) 74, 206, 

252
Römeriai 277 
Römeris, Alfredas 277
Römeris, Edvardas 132
Römeris, Mykolas 132
Rostikas, Marekas (Rostyk, Marek; Ростык, Марек) 

227  
Roterdamietis, Erazmas (Roterodamus, Erasmus) 144
Rozenas, Grigorijus 50 
Rozenbergas, Ferdinandas (Розенберг, Фердинанд) 227 
Rudnickis, Mykolas (Rudnicki, Michał) 19, 227 
Rufus 67 
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Rumbowicz 67 
Rusanovas, Vasilijus 156 
Ruseckas, Kanutas 211
Rustemas, Jonas 205, 214, 235
Ruškevičius, Pranciškus (Ruszkiewicz, Franciszek) 227 
Rutkovskis, Raimundas 21 
Ruzas, V. 19 
Rzewuski, Seweryn 45
 
S

Sabaliauskas, Jonas (Sobolewski, Jan) 42, 43, 109, 228 
Sakalauskas, Antanas (Sokołowski, Antoni) 12, 228 
Salustius 85 
Sandersas, Andriejus, 88
Sapožnikovas 159 
Sarbievijus, Motiejus Kazimieras 138
Saudargas, Antanas (Sawdarg, Antoni) 36, 228 
Saundersas, Juozapas 199 
Semaška, Juozapas 98, 103, 165, 166
Semenovskis, Ivanas (Семеновский, Иван) 47, 228 
Seneka 138 
Shakespeare, William 260 
Sidaravičius, Vincentas 53
Siedlickis, Kazimieras 308
Sielinskis, Kazimieras 308
Sierakauskas, Povilas (Sierakowski, Paweł) 228–229 
Silvestravičius, Mykolas 19 
Sirtautas 103 
Sirvydas, Konstantinas 139 
Sivickis, Albinas (Siwicki, Albin) 120, 124, 129, 142, 

147, 148, 229 
Slabševičius, Leonardas 116, 117
Sliesoriūnas, Feliksas 69, 71 
Slivickis, Valentinas 225 
Śliwowska, W. 55 
Sliženis, Feliksas 77, 78 
Slominskis, Joachimas (Słomiński, Joachim) 47, 71, 

73–75, 77, 229 
Smoliakas, Antanas (Smolak, Antoni; Смоляк, Антон) 

229 
Sobolewski 67 
Sobolevskis, Jonas (Sobolewski, Jan) 34, 
Solovjevičius, Aleksandras (Solowjewicz, Aleksander; 

Соловьевич, Александр) 35, 230 

Soročka, Ambraziejus (Soroczko, Ambroziej) 21, 25, 
161, 230, 271

Sprainaitis, Raimondas 189
Stanevičius, Ezechielis 73 
Stanevičius, Jeronimas (Staniewicz, Hieronim) 271 
Stanevičius, Jonas 247 
Stanevičius, Simonas Tadas (Staniewicz, Szymon 

Tadeusz) 8, 37, 152, 244, 246, 269, 276
Stanislovas Augustas 19 
Stanislovas, šv. 54, 224 
Staniūnienė, Irena 191, 192 
Stankavičius, Mykolas (Stankowicz, Michał) 271–272 
Stankevičius, Antanas 164 
Stankevičius, Jeronimas 200 
Steponavičius, Konstantinas 70, 71 
Steponkevičius, Jonas (Stefankiewicz, Jan) 72
Straševičius, Edvardas 99, 102
Stretovičius, Petras (Stretowicz, Piotr) 14, 230
Strijkovskis, Motiejus 144
Stroinovskis, Jeronimas 140 
Stulginskis, Ferdinandas (Stulgiński, Ferdynand) 272 
Stulginskis, Pranciškus (Stulgiński, Franciszek) 43, 53, 

54, 230 
Suchockis, Mikalojus (Suchocki, Mikołaj) 42, 43, 48, 

50–54, 57, 58, 272
Sulistrovskis, M. 255 
Svinarskis 49
Szybiak, Irena 7, 11, 

Š 

Šantyras, Jonas 178
Ščalkovskis, Karolis (Strzalkowski, Karol) 72 
Ščotkovskis, Vincentas 44 
Šemeta, Juozapas (Szemiot, Józef) 272 
Šemetulskis 123 
Šenavičienė, Ieva 254
Šerpetauskas 184 
Šidlauskas, Algirdas 7, 10, 11, 15, 
Šidlauskas, Marcijonas 115 
Šimkevičius, Karolis (Szymkiewicz, Karol) 72 
Širmanas, Fiodoras 73, 74 
Šiukšta, Aleksandras 90, 101
Šiukšta, Juozapas (Szukszta, Józef) 265, 273
Šiukšta, Petras 11, 182
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Šiukšta, Vladislovas 101 
Šiuparys, G. 193 
Šležas, Paulius 7, 15, 26 
Šliogeris, Kazimieras (Szlagier, Kazimierz) 162, 273
Šmatavičius, Aleksas (Szmatowicz, Aleksy) 21, 160, 

230, 273, 309
Šolma, Jonas (Szołmo, Jan; Шолмо, Иван) 35, 230 
Špirkavičius, Andrius (Szpyrkowicz; Szpyrykowicz, 

Andrzej) 31, 171
Štachas, Ignotas (Sztach, Ignacy) 273 
Šulcas, Mykolas (Szulc, Michał) (sūnus) 231 
Šulcas, Mykolas, prof. 231
Šulginas, Ivanas 132 
Šverinas, Samuelis Kristupas 284

T

Tacitas, Kornelijus 13 
Tamašauskas, Jonas Petras (Tomaszewski, Jan Piotr) 

273–274 
Tamulevičius, Kajetonas (Tamulewicz, Kajetan) 274 
Tamulevičius, Tomas 96, 98, 115–118, 274
Taujenis, Juozapas (Towień, Józef) 231–232 
Terencijus (Terencyusz) 35, 65, 138
Timinskis, Vincentas (Tymiński, Wincenty) 274 
Tiška, Martynas (Tyszko, Marcin) 72
Tyla, Antanas 237 
Tomkevičius, Juozapas (Tomkiewicz, Józef) 274 
Traskauskienė, Aleksandra 155 
Traškovskis, Vladislovas (Traszkowski, Władysław; 

Тржасковский, Владислав) 274 
Trubeckojus 78 
Tvardovskis, Juozapas 54 

U

Ugianskis; Ugenskis, Andrius Matas (Угянский, 
Андрей Матеуш) 110, 126, 247

Ulanovas 88 
Ulinskis, Ferdinandas (Uliński, Ferdynand; Улинский, 

Фердинанд) 232 
Ulinskis, Jonas 102 
Underavičius, Adomas (Underowicz, Adam) 73, 77, 78
Ušakovas 73 
Užumeckas, Pranciškus (Użamecki, Franciszek) 232, 275

V

Vabalas, A. 186
Vaišvila, Epigmenas 126 
Vaitkevičius, Baltramiejus 308
Vaižgėla, Pranciškus (Wojżgiałło, Franciszek) 64, 275
Valančius (Volončevskis), Motiejus 7, 8, 10, 21, 89, 91, 

92, 99, 102, 105, 107–114, 125, 142–145, 147, 163, 
173, 178, 194, 219, 232–233, 245, 247, 249, 253, 
258, 266, 269, 271, 277

Valavičius, Benediktas 12 
Valavičius, Ignotas 134 
Valevičius, Dionizas (Walewicz, Dionizy) 233 
Vanagas, V. 157 
Vansovičius, Motiejus (Wąsowicz, Maciej) 14, 233 
Varanavičius, Motiejus 175
Varkalevičius, Aleksandras (Warkalewicz, Aleksander) 

275 
Varkalevičius; Varkolevičiaus; Varkalas, Juozapas 

(Warkalewicz, Józef) 247 
Varnelis, Kazys 152
Varpucianskis, Domininkas (Warpuciański, Dominik) 

233 
Vasilevskis, Leonas (Wasilewski, Leon) 233 
Vasiljevas, Sergejus (Васильев, Сергей) 83, 88, 90–92, 

94, 98, 100, 115, 233 
Važinskis, Aleksandras (Ważyński, Aleksander) 275 
Vedeniapinas, Aleksandras 57 
Velička, Mikalojus (Wieliczko, Michał) 10, 12–15, 19, 

170, 234
Vencevičius, Ipolitas (Węcewicz, Hipolyt) 72
Vergilijus 35, 138
Verkelis, Antanas 165
Veržinskis, Vincentas 49 
Vijūkas-Kojelavičius, Albertas 138, 151
Vilčiauskai 95 
Vilčiauskaitė, Veronika 94 
Vilčiauskas, Tadas 94 
Vilčiauskienė 94 
Vinci, Leonardo da 173
Vismantas, Povilas 44, 54
Visockis, Antanas (Wysocki, Antoni) 276 
Visockis, Pranciškus (Vysocki, Franciszek) 234 
Vitkevičius, Jonas (Witkiewicz, Jan) 41, 43, 46–48, 

50–54, 57, 58–59, 276
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Vyčinas, Evaldas 246 
Vytautas (Didysis) 110 
Vladimiras, šv. 54, 118, 201, 212
Vladimirovas, Levas 144 
Voinilovičius, Vincentas (Wojnilowicz, Wincenty) 98, 

146, 234
Volkas, Ipolitas 132
Volmeris, Eduardas (Wolmer, Eduard) 276 
Volmeris, Konstantinas (Wolmer, Konstantin) 276
Volmeris, Stanislovas (Wolmer, Stanisław) 276 
Volodzka, Juozapas 135, 136
Voroncovas, Michailas 214 

W

Wirgiliusz 66 
Wizbor-Bohdanowicz, W. 15, 20, 21, 
Wołyniak [Giżycki, J. M.] 21, 22, 26, 
Wrotnowski, F. 258 
Wyrwicz 65

Z 

Zabermanas, Jonas 266 
Zabiela, Henrikas Adomas 185
Zabiela, Sigizmundas Pranas Juozas 184, 185
Zablockis, Karolis (Zablocki, Karol) 83, 89–91, 234 
Zaborowski 66 
Zaborskaitė, Vanda 162 
Zakrzewski 84, 85 
Zalęski, S. 12  
Zaleskis, Juozapas (Zalęski, Józef) 234–235
Zanas, Tomas 57, 58 
Zaremba, Ignotas (Zaręba, Ignacy) 235 
Zatorskis, Pranciškus (Zatorski, Franciszek) 276–277 
Zavadskis, Juozapas 44 
Zavadskis, Rapolas 75, 76 
Zaviša 154
Zaviša, Egmondas 50 
Zdramovičius, Vincentas (Zdramowicz, Wincenty) 235 
Zelenavičius, Feliksas (Zielenowicz, Feliks) 42, 43, 

48–54, 59, 277
Zelenavičius, Justinas 102 
Zenkevičius, Jonas (Zieńkiewicz, Jan) 111, 266, 277
Zygmunt III 66 

Zilinskas, R. 189 
Zubovai 266 
Zubovas, Mikalojus 266 

Ž

Žaldokas, Saulius 251 
Žebenka, Florijonas Jurgis (Żebenko, Florjan Jerzy) 277 
Žečkovskis, Rapolas (Rzeczkowski, Rafał) 235 
Žemčiužnikovas 54 
Žickis, Ignotas 101, 102 
Žičkienė 102 
Žickis, Tomas 36, 136
Žilevičius, Julijonas 98 
Žilinskis 100, 101, 104 
Žilinskis, Vaclovas 275 
Žoržas, Petras (George, Piotr; Жорж, Петр) 235 
Žulkus, Vladas 189
Žurauskaitė, Malvina 239 

Баумгартен 86 
Белавень 85
Белюстин 84 
Боезен 213 
Брокгауз 213 
Буссе 84, 85

Виткевич, И. В. 59 
Востоков, A. 84, 85 

Гаке 84–86 
Демезон, П. И. 59 

Ефрон 213 

Жамов, В. Е. 26 

Забловский 67, 84, 85 

Койданов 85, 86 
Кизебетер 86 
Кошанский 84–86 
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Ломонд 85
Лоссиевский, М. 52

Ноель 86

Островский 67, 84 

Песляк 52 
Пининский 85, 86 
Потто, В. 59 

Ульяновский, С. Ф. 7, 125

Шапсаль 85, 86 
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Vietovardžių* rodyklė

* Puslapiai pasviruoju šriftu – vietovardžių, hidronimų (tikslesnė jų 
vieta nurodoma minint pirmą kartą), esančių išnašose. 

Knygų leidimo vietos rodyklėje nenurodytos. 

Santrumpos 
apyl. – apylinkės
aps. – apskritis 
arkivysk. – arkivyskupija
aut. – autonominė
bžk. – bažnytkaimis
dv. – dvaras 
geog. – geografinė
gyvenv. – gyvenvietė 
gub. – gubernija
ist. – istorinė
k. – kaimas
mst. – miestas 
mstl. – miestelis 
par. – parapija 
plv. – palivarkas
ter. – teritorija 
vaiv. – vaivadija
vlst. – valstybė

A

Adakavas, mstl. 73 
Afganistanas, vlst. 58 
Akmenė, mstl. 241, 268; r. 242, 243
Aleksejevka, gyvenv. 57  
Aleksotas, mstl. 255
Alsėdžiai, mstl. 205, 240, 242, 260, 266, 268
Alšvanga, mstl. 264
Altajus, sritis 242
Altenburgas, mstl. 273
Alūksta, par. 210, 238
Anglija, vlst. 41, 58, 155
Anykščiai, r. 239; mstl. 272
Antazavė, bžk. 240
Antininkai, dv. 255, 276

Antverpenas, mst. 138
Archangelskas, mst. 43, 228
Ariogala, mstl. 237, 243, 259
Asirija, ist. vlst. 13  
Ašmena, aps. 133, 204, 205, 215, 223; mst. 211, 265; r. 

199
Austrija, vlst. 41, 155, 227
Azija, žemynas 58 
Ažusvieris (Baltarusijoje), bžk. 209

B

Baidotai, k. 243
Baisogala, mstl. 242; par. 256
Bališkiai, k. 265
Balstogė, mst. 92, 214, 224, 228, 229, 234, 245
Baltarusija, ist. ter.; vlst. 195–197, 199, 203, 204. 212, 

215, 217, 222, 223, 229, 231, 234, 260, 265, 273
Bardžiai, dv. 244
Barūnai, mstl. 199, 204, 209
Batakiai, mstl. 266, 267
Bazelis, mst. 168
Belvederis, dv. 55 
Berlynas, mst. 212
Betygala, par. 41, 48, 259
Bijotai, dv. 142 
Biliūnai, dv. 269
Birskas, aps.; mst. 57 
Biržai, r. 245
Biržuvėnai, dv. 255
Bistrampolis, dv. 249
Blinstrubiškiai, dv. 55 
Bobruiskas, mst. 33, 52, 53, 55, 59, 201, 225
Borisovas, aps. 199
Brestas, aps. 198, 218; mst. 218, 235, 264
Buchara, mst. 58 
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Budrikai, dv. 262
Budslavas, mstl. 51, 56 
Bukantiškė, valda. 12 

C

Charkovas, aps. 200; mst. 126, 228, 240
Chersonas, gub. 258

Č

Čekiškė, mstl. 207; par. 243
Černigovas, mst. 156 

D

Danija, vlst. 155
Dargaliai, dv. 271
Daugpilis, aps. 212; mst. 224, 233, 234, 249, 269
Daujotai, gyvenv. 240
Davainava, k. 253
Degaičiai, dv. 269
Degučiai, gyvenv. 269
Didkiemis, dv. 241
Diktariškiai, dv. 272
Dilbė, gyvenv. 241
Dirvėnai (Juozapavas), dv. 269
Dirvonėnai (Telšių r.), dv. 261
Diržionys, dv. 41, 55, 259
Dorpatas (Tartu), mst. 68, 215, 237, 255, 257
Dotnuva, mstl. 27, 39, 199, 215, 225, 241, 256, 257, 265
Drohičinas, aps. 216; mst. 203, 235
Drūkšiai, mstl. 273
Drupiškė, dv. 256
Druskininkai, mst. 215
Dubysa, upė 251

E 

Eigirdžiai, mstl. 266
Ersla, valda 12 
Estija, vlst. 215
Europa, žemynas 75 
Europos Sąjunga 193

F

Freda, dv. 255

G

Galicija, ist. ter. 202, 214
Ganyprova, dv. 38, 73 
Gardamas, mstl. 267
Gardinas, aps. 225; gub. 75; mst. 18, 33, 39, 138, 200, 

204–206, 213, 214, 219–221, 225, 234, 268
Gargždai, mstl. 268
Garliava, mstl. 255
Gatčina, mst. 224
Gdanskas, mst. 138 
Gedminaičiai, dv. 244
Gelgaudiškis, dv. 130
Gyliai, dv. 255
Gilvyčiai, valda 12 
Gimbūčiai, dv. 271
Girdiškė, bžk. 284
Girkalnis, mstl. 238
Gongailiškiai, dv. 238
Gorainiai (Kelmės r.), dv. 277
Gorkai, gyvenv. 277
Graikija, vlst. 35
Gražjūris (Pajūris), dv. 253
Greitiškė, valda 12 
Grinkiškis, mstl. 145, 204, 255
Gruzdiškė (Raseinių r.), dv. 270

H

Hluskas, mstl. 258

I,Y

Ylakiai, mstl. 208; par. 269
Ispanija, vlst. 155, 156
Italija, vlst. 155, 173, 277

J

Jamburgas (Kingisepas), mst. 238
Janapolė, mstl. 268
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Jankaičiai, dv. 261
Jankiškė, plv. 265
Jaroslavlis, gub. 225
Jasmuižė, mstl. 238
Jekaterinburgas, mst. 241, 272
Joniškėlis, mstl. 232
Joniškis, r. 220, 242
Josvainiai, mstl. 242
Judrėnai, mstl. 73 
Jurbarkas, mstl. 126, 165, 269; r. 238, 240, 243
Juškaičiai, dv. 162, 260

K 

Kabulas, mst. 58
Kalesninkai, mstl. 223, 226
Kalnujai, dv. 260
Kaltinėnai, mstl. 25, 241, 244, 247, 266; par. 46, 261
Kaluga, gub. 221, 255; mst. 229
Kalvarija (Marijampolės r.), mst. 266
Kanopėnai, k. 246
Kantaučiai, mstl. 268
Karaliaučius, mst. 139, 244
Karklėnai, par. 258
Kaukazas, ist. ter. 74, 118, 259, 264
Kaunas, apyl. 213; aps. 205, 219, 240, 269; gub. 129, 

252, 261, 271; mst. 7, 10–12, 14, 18, 24, 39, 41, 
47–50, 55, 132, 135, 147, 148, 161, 162, 168, 
176, 195, 200, 203–206, 213–216, 219, 220, 222, 
224–226, 229, 233, 238, 245, 247–249, 251, 254, 
256, 261, 263–266, 269, 271, 274, 276; r. 207, 220, 
240, 243, 252

Kaunatava, dv. 261; mstl. 260, 269
Kazanė, mst. 126, 224, 240, 241, 246
Kėdainiai, mst. 23, 27, 39, 41, 165, 196, 199, 205, 209, 

215, 220, 225, 226, 235; par. 72; r. 242, 268
Kelmė, dv. 69; mstl. 54, 184, 207; par. 276; r. 54, 58, 

190, 226, 258
Kelnas, mst. 138
Kentraliai, k. 247, 248
Ketūnai, valda 12 
Ketūnai (Šiaulių r.), dv. 266
Keturakiai, dv. 256
Kiaukai, k. 253
Kiaukaliai, dv. 271

Kijevas, gub. 275; mst. 126, 203, 212, 274
Klaipėda, mst. 244, 256
Klevanai, mstl. 231
Klovainiai, mstl. 242
Knašiai, k. 247
Kobrynas, aps. 217; mst. 267
Kolainiai, mstl. 20, 21, 27, 33, 39, 92, 107, 137, 153, 

165, 172, 196, 199, 204, 206, 214, 223, 225, 232, 
245, 246, 263, 265, 271, 287

Kraslava, mst. 238
Kražiai. Nerinkta, nes yra beveik visoje knygoje
Kražantė, upė 102, 123, 127, 300
Kremenecas, mst. 219, 224
Krepštai, dv. 254
Kretinga, mstl. 11, 18, 195–197, 202, 210, 212, 232, 

235; r. 113, 212, 241, 256
Kriaunos, dv. 132 
Krymas, ist. ter. 214 
Krynkai, par. 225
Kriukai, mstl. 242
Krokuva, mst. 55, 138, 139, 155, 161, 230, 267, 275
Kronštatas, mst. 245
Kroże 185 
Kruopiai, mstl. 207, 242
Kulvertiškiai, dv. 133, 134
Kuodaičiai, k. 243
Kupiškis, r. 237
Kuršas, ist. ter. 25, 263, 272
Kuršėnai, mstl. 207, 242, 257, 266
Kurtuvėnai, par. 267
Kužiai, mstl. 267, 268
Kvėdarna, mstl. 237, 256, 267; par. 222

L 

Laižuva, mstl. 275
Latgala, ist. ter. 238
Latvija, vlst. 210, 238, 248
Laukesa, mstl. 242 
Laukstėnai, dv. 256
Laukuva, par. 242, 243, 260
LDK (Lietuvos Didžioji Kunigaikštystė), vlst. 41, 59, 

110, 133, 159, 164
Lekavičiai, dv. 56 
Lėlaičiai, k. 244
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Lenkija, vlst. 35, 55, 59, 69, 77, 96, 110, 116, 133, 139, 
155, 208, 216, 228, 260, 261, 264, 275

Lenkijos Karalystė, aut. ter. 41, 55, 223, 260, 272
Leonardpolis, dv. 276
Lepelis, mst. 208, 229, 237, 240
Lesčiai, bžk. 207
Lyda, aps. 217; mstl. 196, 208, 226, 227, 234
Lyduokiai, bžk. 249
Lyduvėnai, mstl. 240
Liepkalnis (Telšių r.), k. 260
Liepoja, mst. 248
Lietuva 7, 19, 21, 23, 27, 35, 58, 96, 98, 118, 139, 155, 

167, 168, 210, 247, 264, 270, 274, 275
Lietuvos-Lenkijos valstybė 9, 10, 13, 19, 24, 27, 41, 69, 

75, 78, 131, 157
Lygumai, par. 231, 253, 272
Lilis, mst. 253
Linkuva, mstl. 196, 199, 205, 223, 227
Lionas, mst. 138 
Liškiava, mstl. 18 
Livonija, vlst. 206, 260
Lomiai, dv. 270, 271
Lucinava, dv. 264
Luckas, mst. 205, 208
Luokė, mstl. 247, 248
Lvovas, mst. 161

M

Maironiai, k. 258
Maksvos, dv. 222, 256, 257
Maladečina, aps. 207; mst. 33, 201, 215, 226, 231
Marijampolė, aps. 255; mst. 218, 227
Maskva, gub. 222; mst. 206, 212, 221, 229, 245, 247–

249, 253, 256, 274, 277; sr. 215
Mažeikiai, r. 204, 208, 244, 255, 266, 275
Mažoji Lietuva, ist. ter. 139, 238, 243, 267
Mcislavas, mst. 212
Medilas, r. 209
Medžiokalnis, kalva 187 
Merkinė, mstl. 18 
Mėrnastis, k. 249
Milvydai, dv. 257
Minskas, gub. 56, 226, 258; mst. 18, 107, 161, 199, 206, 

207, 209, 214, 217, 221, 223, 225, 226, 230, 235, 258

Mintauja (Jelgava), mst. 55, 212, 251, 261, 272
Mogiliavas, arkivysk. 263; gub. 76, 165, 277; mst. 206, 

215, 224, 229, 237, 241
Montvydava, dv. 257
Mosėdis, mstl. 237
Mozyrius, mst. 107, 199, 205, 231, 232
Mozūriškės, k. 251
Musninkai, par. 197

N 

Nansi, mst. 255, 258
Nasrėnai, k. 113, 232
Naugardas, mst. 241
Naugardukas, aps. 222, 224, 258; mst. 18, 198, 218,  

221, 269
Naujoji Žagarė, mstl. 276
Naumiestis (Raseinių aps.), par. 135
Nemakščiai, mstl. 266; par. 25, 72
Nemenčinė, apyl. 250
Nerimdaičiai, dv. 256
Nesvyžius, mst. 18, 235
Nevėžis, upė 251
Nižnegorodskas, gub. 250

O

Obeliai, mstl. 240
Odesa, mst. 274
Olandija, vlst. 155 
Oliva, mstl. 155 
Olonecas, gub. 93, 197, 228, 254, 261
Omskas, mst. 54, 55 
Onuškis (Trakų r.), mstl. 245
Orenburgas, gub. 252; mst. 53, 54, 56, 58; sritis 52
Oriolas, gub. 222
Orskas, gyvenv. 58  
Orša, aps. 260; mst. 229

P

Pabaiskas, par. 71 
Padubysis, mstl. 14, 39, 92, 201, 231
Padubysis (Kelmės par.), dv. 257
Pagramantis, mstl. 268
Pajūris (Tauragės r.), bžk. 242
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Pakėvis, dv. 226, 239
Pakražantis, dv. 277; bžk. 208
Pakruojis, mstl. 242; r. 223, 242, 253, 263, 272
Panevėžys, aps. 132, 249, 263; mst. 18, 39, 41, 203, 223, 

229, 260, 263, 264, 275
Papilė, mstl. 242
Papynaujis, dv. 256, 257
Paryžius, mst. 55, 138, 195, 215, 235, 257
Pasvalys, mstl. 220; r. 232, 240, 268
Pašakarnis, dv. 274
Pašiaušė, mstl. 58 
Pašušvys, (prie Pajieslio, Kėdainių r.), dv. 269
Pašvitinys, par. 263
Paturkšlys, dv. 48 
Pavandenė, dv. 252; mstl. 268; par. 242
Penza, gub. 249, 269
Permė, mst. 253
Persija, ist. vlst. 58 
Petrozavodzkas, mst. 94, 197, 254
Pikeliai, mstl. 208
Pikeliškė, plv. 207
Pinskas, mst. 18, 202, 217, 224, 229, 234
Plateliai, par. 195
Platustaliai, dv. 245
Plembegas, dv. 132 
Plungė, r. 231, 240, 256, 260, 268
Plūsčiai (Plungės r.), dv. 258
Plūsčios, dv. 130, 132, 175, 184, 185, 309
Pociūnėliai, mstl. 264
Podolės Kamenecas, mst. 200
Polekėlė (?) (Пулеки), dv. 59 
Polockas, aps. 72, 273; mst. 120, 202, 212, 217, 221, 

229, 264, 267
Poltava, mst. 254
Portugalija, vlst. 155
Poznanė, mst. 275
Prancūzija, vlst. 25, 41, 74, 155, 158, 195, 206, 213, 235, 

243, 250–252, 255, 256, 258, 259, 264, 268, 270, 
271, 274, 275, 277

Prūsija, vlst. 25, 31, 74, 78, 155, 156, 206, 226, 250, 252, 
254, 256, 258, 264, 270, 271, 274, 275

Pružanai, mst. 199, 229
Pskovas, gub. 133, 213; mst. 197, 213, 253
Pumpėnai, mstl. 196, 199
Pušalotas, mstl. 240, 268; par. 250

R

Radviliškis, mstl. 268; r. 251, 264, 272
Rapersvilis, pilis 263
Raseiniai, aps. 12, 52, 55, 64, 69–73, 76, 77, 90, 132, 

133, 162, 186, 209, 218, 223, 226, 227, 230, 232, 
234, 236, 245, 246, 249, 253, 255, 260, 263–265, 
271, 273, 274, 276, 277; mst. 11, 18, 23, 27, 31, 39, 
41, 42, 44, 46, 47, 50, 56, 58, 69, 73, 89, 100, 101, 
116, 126–129, 133, 134, 164, 178, 196, 198, 199, 
201, 203, 204, 209, 214, 218, 221, 229, 234, 238, 
244, 246, 256, 261, 267, 269, 273; r. 207, 237, 240

Raudėnai, mstl. 242
Raudondvaris, dv. 151
Rečyca, mstl. 231
Renavas, mstl. 266
Riazanė, mst. 212, 248
Rietavas, apyl. 268; mst. 73; par. 262
Ryga, mst. 94, 185, 197, 245, 248, 263, 269, 272, 273
Rivnė (Rovnas), mst. 277
Rodai, dv. 263
Rogačiovas, mst. 215
Rokiškis, r. 240
Roma, mst. 138
Romos imperija 35, 155, 159
Rumšiškės, mstl. 44, 273
Rusija 9, 10, 19–22, 25, 26, 31, 41, 52, 55, 58, 59, 68, 70, 

76, 83, 88, 89, 95, 96, 104, 106, 110, 115, 117, 133, 
155, 195, 211–213, 215, 221, 222, 230, 247, 253, 
255, 260

S

Salakas, mstl. 242
Salamiestis, mstl. 237
Salantai, dv. 212, mstl. 237, 241, 243, 260
Saločiai, mstl. 220, 273
Sankt Peterburgas, gub. 200, 210, 233; mst. 30, 43, 58, 

126, 156, 162, 177, 197, 199, 200, 203, 204, 210, 212, 
213, 217, 220, 222, 224–228, 232, 233, 241, 253, 258; 
sr. 238, 245, 250, 260, 266, 272, 273, 275, 277

Savitiškė, valda 12 
Seda, dv. 254, 255; mstl. 273
Seinai, mst. 260
Selvestrai, dv. 271
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Semeliškės, mstl. 56 
Senoji Impiltis, dv. 256
Seredžius, mstl. 55 
Sibiras, geog. ter. 54, 55, 74, 99, 248, 260, 261, 267, 277
Silezija, ist. ter. 75, 221
Simbirskas (Uljanovskas), mst. 247
Siraičiai, dv. 247, 248
Skaistkalnis, mstl. 263
Skaraitiškė, dv. 249
Skaudvilė, mstl. 207, 247
Skuodas, mstl. 253; r. 237
Slabada, mstl. 196, 223
Slanimas, dekanatas 264; mst. 204, 235
Sluckas, mst. 215, 221, 226, 230, 235, 237
Smolenskas, gub. 254; mst. 212, 272
Sorbona, mst. 251
Stemplės, dv. 246
Steponiškė, dv. 249
Sudervė, dv. 132
Sugintai, dv. 270, 271
Sukiniai, dv. 256
Surdegis, gyvenv. 175
Surviliškis, mstl. 268
Suvalkai, mst. 262
Suvartuva, dv. 54 
Svėdasai, mstl. 239, 266
Svyriai, mstl 265
Svisločius, mst. 195, 198, 201, 203, 218, 220,  

222–225, 234

Š

Šabiškiai, plv. 264
Šakyna, mstl. 266; par. 72, 238
Šalčininkai, r. 196, 216, 223
Šaukotas, dv. 251
Ščecinas, mst. 208 
Ščiucinas, aps. 219; mst. 219
Šeduva, mst. 39
Šemetovščizna, mstl. 196
Šerkšnėnai, valda 12 
Šiaudinė, bžk. 243
Šiauduva, ist. vls. 19
Šiauliai, aps. 12, 33, 54, 72, 133, 200, 201, 207, 220, 230, 

239, 249, 252, 256, 257, 261, 265, 266, 269, 272; 

mst. 25, 127, 128, 145, 197, 203, 207, 217, 229, 243, 
249, 264, 266; r. 207, 242, 252, 267, 273

Šienlaukis, k. 245
Šilalė, mstl. 237, 243; par. 72; r. 191, 222, 241, 242, 244, 

253, 255, 256, 258, 271, 276
Šilutė, r. 270
Šiluva, mstl. 260; par. 72, 261
Švedija, vlst. 155
Šveicarija, vlst. 263
Švėkšna, mstl. 244, 260; par. 244, 246
Švenčionys, mst. 239

T

Tabariškės (Šalčininkų r.), bžk. 196, 216, 227
Tambovas, gub. 225
Targovica, mstl. 10 
Tartu žr. Dorpatas
Tauragė, mst. 145, 207, 208; r. 247, 266, 268, 270
Telšiai, aps. 12, 30, 134, 195, 196, 199, 200, 203, 207, 

213, 248, 252–254, 260, 274; mst. 39, 73, 94, 203, 
217, 231, 232, 242, 274; par. 267; r. 204, 242, 247, 
256, 260, 266, 268

Tykocinas, aps. 228
Tilžė, mst. 77, 78
Tirkšliai, mstl. 204, 243, 268
Tirkšlionys, dv. 132 
Tytuvėnai, par. 268
Tobolas, upė 58 
Tobolskas, gub. 247, 261, 276; mst. 203, 271, 272
Tomskas, gub. 242, 252; mst. 243
Trakai, aps. 56, 198, 257; vaiv. 161
Trakų Vokė, dv. 277
Tryškiai, mstl. 204, 207, 237, 242, 267
Triškoniai, dv. 264
Troškūnai, mstl. 39, 195, 199, 201, 214, 229
Tūbinės, dv. 258
Tula, mst. 222
Tunka, gyvenv. 267
Turkija, vlst. 58, 155
Tverai, mstl. 260, 266

U 

Ufa, mst. 260, 272
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Ukmergė, aps. 132, 249; mst. 11, 18, 209, 240, 249
Ukraina, ist. ter.; vlst. 202, 205, 207, 219, 228, 254,  

258, 277
Upyna (Telšių r.), bžk. 208
Upyna (Šilalės r.), mstl. 255
Upytė, aps. 199, 215, 223, 225, 249, 250, 259, 260, 262, 

263, 265
Uralas, upė 57 
Užežerė, dv. 254
Užnemunė, geogr. ter. 115, 201, 218, 255
Užneris (Švenčionys), aps. 235
Užobalis, dv. 250
Užventis, mstl. 165, 227; par. 277

V

Vabalninkas, mstl. 245
Vadžgiris, dv. 209; mstl 175
Vaiguva, valda, 173; par. 226, 274
Vainutas, par. 71, 135; mstl. 268, 269
Vakarų Sibiras žr. Sibiras 
Vandžiogala, par. 252
Vankiai, dv. 242
Varėna, mstl. 265
Varmė, ist. ter. 226, 227
Varniai, mstl. 71, 73, 145, 174–176, 195, 197, 204, 207, 

231, 232, 237, 241–243, 245, 247–249, 253, 258, 
260, 266–269, 273

Varšuva, mst. 7, 52, 138, 155, 161, 209, 213, 216, 252, 
255, 264, 269, 270, 273, 277

Varšuvos kunigaikštystė 41
Vaškai, mstl. 268
Veiveriai, mstl. 255
Veliuona, mstl. 240, 243
Velpesiai, dv. 58 
Venecija, mst. 138
Verchneuralskas, mst. 56, 251
Vėžaičiai, dv. 275
Viatka, gub. 247, 261
Viduklė, mstl. 55, 71; par. 73, 267
Viduklė-Pašušvys, dv. 276
Vidžiai, mstl. 212, 219, 273
Viekšniai, mstl. 198, 247, 266
Viena, mst. 138, 263
Vilkija, mstl. 220, 240

Vilnius, aps. 132, 197, 209; gub. 52, 68, 274; mst. 11, 
18, 19, 22, 35, 39, 41, 42, 44, 45, 50–51, 53–56, 59, 
77, 112, 116, 117, 131–135, 138, 153, 160, 161, 168, 
174, 196–235, 237, 239–241, 243–247, 249–253, 
256, 258–260, 262–278, 309

Virbalis, mst. 11, 18 
Vitebskas, gub. 72, 197, 200, 208, 212, 260; mst. 77, 

220, 224, 229, 234
Vyšniavas, mstl. 195
Vladimiras, gub. 118; mst. 212
Vokietija, vlst. 155, 264, 277
Volkovyskas, mst. 215
Vologda, mst. 203
Voluinė, gub. 231, 110, 203, 219

Z

Zabelina, mstl. 215
Zarasai, mst. 240; r. 240, 242
Zdoniškė, dv. 30, 113 
Zverinogolovskas, gyvenv. 58 

Ž

Žadvainiai, dv. 73 
Žagarė, mstl. 220, 237
Žarėnai (Šiaulių r.), par. 241
Žarėnai (Telšių r.), mstl. 268
Žasniai, gyvenv. 256
Žemaičių Kalvarija, mstl. 14, 231, 232, 269
Žemaitija, etn. ter. 7, 10, 12, 25–27, 30, 33, 36, 37, 55, 69, 

78, 92, 93, 98, 109, 111, 119, 162, 195, 202, 205, 207, 
216, 226, 237, 239, 247, 249, 254, 255, 269, 273

Žemalė, bžk. 244
Židikai, valda 12 
Žitomyras, mst. 207, 208
Žodiškės, mstl. 205 
Žvingiai, par. 135

Бухаpa, ханство 59
Ковнo, губерния 26
Оренбург, город 59 
Пулеки, двор 59 
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School and gymnasium of Kražiai 1774–1844

In 1773, during the elimination of the Jesuit Order, a middle school in Kražiai operated fully 
with eleven teachers working. In the monastery ten students also attended studies in philosophy. 
At a time in the college were staying eight parents, six masters, ten philosophy students and ten 
brothers.

For administering the educational affairs of the Grand Duchy of Lithuania the Educational 
Commission was established and was obligated to supervise not only eliminated Jesuit college 
schools but also other monastic schools. In 1793, when the Polish–Lithuanian Commonwealth 
was partitioned the second time, the activity of the Educational Commission broke down. After 
the Third Partition of the Polish–Lithuanian Commonwealth in 1797, the commission was re-
newed and operated till 1803. However it was strongly influenced by the Russian government.

In 1773, upon Jesuit departure, instead of full seven-grade middle school three-grade 
school started operating. Every class was a two-year and had its own teacher. The school also 
had a theology teacher and a chaplain. Polish language lectures replaced Latin that was taught 
under the Jesuits. The school was directly subordinate to the Academy of Vilnius (1781–1803 
– Supreme school, from 1803 – Vilnius University). Samogitian education county centre was 
Kaunas. The former Jesuit, pastor Mikalojus Velička (Michał Wieliczko) became the rector of 
the school of Kražiai. He administered not only the school of Kražiai but also all the schools in 
the Samogitian county, i.e. the schools in Kaunas, Kretinga, Panevėžys, Raseiniai, Ukmergė and 
Virbalis. The former Jesuit Benediktas Dobševičius (Benedykt Dobszewicz) was sent by the com-
mission from Vilnius to take the place of the school prefect. 

In 1783 the Educational Commission regulations provided the program of a six-grade 
school, so in autumn in the same year the school was reorganized to a six-grade. School’s train-
ing lasted for seven years, because the fifth grade was a two-year. In third to sixth grades subjects 
were taught by four or more different teachers. One teacher gave lessons on several different 
subjects. Under the Educational Commission administration, the school concentrated on arith-
metic, geometry and Latin. In 1783–1794 in Kražiai there were eight to ten teachers including 
the Management.

In 1782 the school held 114 students, in 1786 – 218 students, in 1790 – 376 students, in 
1794 – 312 students. From the year 1786 the most advanced students were awarded with med-
als. In spring 1794, when the Kościuszko Uprising befell, many students of the school of Kražiai 
joined the army. In September 1794 Russian soldiers settled in Kražiai and the Educational 
Commission was short on funds for the former college reconstruction.

In 1795, during the Third Partition of the Polish–Lithuanian Commonwealth, Samogitia 
up to the Nemunas River became the part of the Russian Empire. In this part educational reorga-
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nization was assigned to the Bishop of Vilnius Jan Nepomucen Kossakowski. Under his project, 
almost all middle schools were returned to monasteries. In 1797 the school of Kražiai was trans-
ferred to the Carmelites of Kolainiai, who undertook the teaching solely on their funds. Pastor 
Dominikas Lapinskis (Dominik Łapiński) became the first prefect of the Carmelite administered 
school. The school was a six-grade. Studies were implemented under the Educational Commis-
sion regulations. In first and second grades Polish and Latin language grammar, ethics, arithme-
tic and geography were taught. In third to sixth grades rhetoric, mathematics, physics, universal 
and Polish history, law, ethics and German were taught. Later study programs slightly changed.

In 1798 the former Jesuit monastery was occupied by the Russian army. The troops devas-
tated the rooms, furnaces, doors, windows etc, and the friars were unable to reconstruct every-
thing. Only the rooms for teachers to live in were fixed.

In 1803 Vilnius Education County was established and Temporary Folk Education Rules 
were confirmed. The middle schools in the province of Vilnius were subordinate to Vilnius 
University. The target language in the middle schools remained Polish. A six-grade school was 
established in Kražiai, which operated from 1804, under the school regulations.

In June 1812, when France soldiers were crossing Samogitia, the students of the school of 
Kražiai prevented them from taking the city’s grain reserves that were stored in case of war. In 
December 1812, when the soldiers were retreating from the Courland front, all the students of 
Kražiai left for home. 16 (28) December the town was flooded by the Russian Cossacks. They 
robbed the Carmelite friars and the school teachers, took the textbooks. With the intention to 
revenge the students for preventing them from taking away the grain, Cossacks looked every-
where for them, broke the doors, smashed the windows. The monastery faced about 600 silver 
rubles damage. Out of fear for Cossacks, the students avoided Kražiai until January 1813. They 
gathered only upon hearing the news about amnesty. In 1800 the school of Kražiai held 362 
students, in 1803 – 474 students, in 1805 – 528 students, in 1808 – 354 students, in 1810 – 382 
students, in 1812 – 171 students, in 1814 – 262 students and in 1816 – 189 students.

The Carmelites of Kolainiai had no funds to support the reconstruction of the gymna-
sium and the church. Only the minimum was made when the former college complex required 
complete reconstruction that cost a fortune, so in 1814 the Carmelites requested to transfer the 
school of Kražiai to Kolainiai. In 1816 the committee of the Russian ministers agreed with the 
proposal to fund the school’s reconstruction and turn it into a secular gymnasium. The sug-
gestion to assign the former Jesuit church to the parish was made. In 1817 the Carmelites left 
Kražiai. Ignotas Daujotas (Ignacy Dowiatt), a Vilnius University graduate in 1807, was then ap-
pointed to the school prefect position by Vilnius University. The diocese refused to take over the 
former Jesuit church. The shrine was gradually destroyed by rain and storms and in 1821 shut 
down. In 1836, when its pediment fell, the church roof was dismantled and in 1845 the same was 
done with the church walls.

During the school reconstruction in 1817 the gymnasium was a two-grade and in 
1818/1819 academic year – a six-grade with 10 teachers and more than 300 students. When 
the school became secular the study program slightly changed. Studies in natural science and 
mathematics were improved, horticulture studies was introduced. The students had to draw 
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site plans, perform meteorological observations. In 1819 Russian was a compulsory subject 
starting from second grade. In 1821/1822 academic year the school started teaching Greek.

In November 1823 a teacher and a Philomath society member Jonas Sabaliauskas (Jan 
Sobolewski) was arrested and handed over to Vilnius for interrogation. The arrest encour-
aged the activity of the secret “Black Brothers” society founded by the student Kiprijonas 
Jančiauskas (Cyprjan Janczewski). The school prefect and the students were contacted. In De-
cember 1823 the experienced interrogators sent from Vilnius identified all the members of 
the secret society. Six students and one teacher were handed over to the military court. When 
the Tsar brother Constantine changed the verdict of the military court, the students Kipri-
jonas Jančiauskas (Cyprjan Janczewski) and Feliksas Zelenavičius (Feliks Zielenowicz) were 
sentenced for 10 years of hard labour in the Bobruysk fortress-prison. Upon serving their 
sentence, they were transferred to the army with no chance of leaving. Other students Jonas 
Vitkevičius (Jan Witkiewicz), Aloyzas Pesliakas (Aloizy Pieślak), Viktoras Ivaškevičius (Wiktor 
Iwaszkiewicz) and Mikalojus Suchockis (Michał Suchocki) were sentenced to the military ser-
vice in the province of Orenburg with no chance of leaving. All of them left the town in cuffs 
and chains. The teacher Vincentas Paškevičius (Wincenty Paszkiewicz) was sentenced for two 
years in the Bobruysk fortress-prison.

In 1825, during the gymnasium reform in Kražiai, only a three-grade gymnasium and a 
three-grade district school with a preparatory grade were left. In 1828 the Russian Empire gen-
eral education regulations were prepared where Russian would stand as the only institutional 
language, but Vilnius Education County postponed these regulations.

On the 14th (26th) of March, 1831, when the uprising started in Raseiniai district, the rep-
resentatives of the rebels visited Kražiai. They ordered to form the local rebel authority and a 
military unit and called on the students, locals and district residents to join. A teacher Karolis 
Adolfas Guderlėjus (Karol Adolf Guderley) became the commandant of the rebel authority. A 
theology teacher, pastor Jonas Jamontas (Jan Jamont) recruited all the catholic teachers for 
the rebel authority. After couple of days the representative of the rebels demanded to send 
the revenue-expenditure books and all the school funds to Raseiniai. It was done. 1225 rubles 
were transferred to the district rebel authority. All the students of the school of Kražiai left 
for home. Karolis Adolfas Guderlėjus (Karol Adolf Guderley) joined the uprising. Joachimas 
Slominskis (Joachim Słomiński) became the head of the rebel police. 17 students joined the 
rebel police and order maintenance team. It is considered that six students participated in the 
uprising as military officers and ten students participated as privates. The rebel authority sent 
a physics teacher Hilaras Okolovas (Hilar Okolov) to help rebels make gunpowder. All the 
teachers, except Karolis Adolfas Guderlėjus (Karol Adolf Guderley), who left for Prussia, took 
an oath to Tsar and were never punished. Jonas Ochmanas (Jan Ochman), Hilaras Okolovas 
(Hilar Okolov) ir Joachimas Slominskis (Joachim Słomiński), who joined the uprising, were 
removed from their positions on the 1st (13th) of September, 1831. It was decided that the 
teachers, who took the part in the uprising, were unreliable, and the Tsar government offered 
to evict them from Kražiai or relieve them from their duties in the future.
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In 1818 the gymnasium held 247 students, in 1820 – 377 students, in 1822 – 410 students, 
in 1824 – 414 students, and together with the district school in 1828 it held 340 students, in 
1830 – 383 students, in 1832 – 235 students and in 1834 – 316 students.

In 1834 the education regulations, corresponding to the 1828 regulations, were introduced. 
The school in the district of Kražiai was joined with the seven-grade Russian gymnasium. In 
1836 Ignotas Daujotas (Ignacy Dowiatt) was advised to retire from his position and upon failure 
to do that the order to dismiss him was imposed. Ignotas Daujotas (Ignacy Dowiatt) agreed, and 
the former inspector of the Olonec gymnasium Antanas Bernhofas (Antoni Bernhof) became 
the new prefect of the gymnasium.

In 1834–1840 Motiejus Valančius worked in the gymnasium as a theology teacher and a li-
brarian. In 1850 he was appointed to the Samogitian bishop position. In Kražiai Valančius gath-
ered the material for his work “Samogitian episcopate”. He was respected among the students 
and the teachers. Valančius had to sort out the library books that were unsuitable for teaching. 
Sometimes he made notes while revising the books. In 1803 the library held 3264 book volumes, 
the majority of them written in Latin and 16 books in Lithuanian. In 1840 the library held 5879 
book volumes.

In 1840, upon canceling Polish language classes, an offensive writing in chalk was found 
on the barn of one of the town residents. The suspicion fell on the resident of Kražiai Pranciškus 
Michalčiauskas (Franciszek Michalczewski), who was a former gymnasium student until the year 
1839. Another suspect was a fourth grader Antanas Astrauskas (Antoni Ostrowski), who knew 
about the incident. Neither the interrogators in Kražiai nor in Raseiniai and Vilnius was able 
to obtain the confession that Michalčiauskas (Franciszek Michalczewski) is guilty. Antanas As-
trauskas (Antoni Ostrowski), who was confined for 7 months, was released, but banned from 
attending any school. As for Pranciškus Michalčiauskas (Franciszek Michalczewski), after a long 
imprisonment, in 1842 he was deported to the province of Vladimir.

Yet in 1840 the gymnasium of Kražiai was to be transferred to Raseiniai, there were no 
suitable premises. By the end of the year 1842, upon establishing the province of Kaunas, the 
fate of the school of Kražiai was clear – it has to be in the province capital. However, there were 
no suitable premises for a time, so the school temporarily remained in Kražiai, and only in 
1844 was transferred to Kaunas. The owner of the school premises in Kražiai became Adolfas 
Pšeciševiskis (Adolf Przeciszewski).

The separate chapters cover the topics of the endowment of poor students, school library, 
visual teaching methods, numismatics, medals and other collections, school theatre, student treat-
ment etc. The appendices of the biographies of teachers and better-known students are attached.

All that has left from the school of Kražiai nowadays is only its southeast wing. In 2000 
it was bought by the state from a private person. In 2008, after the building renovation, the 
Cultural Centre of Motiejus Kazimieras Sarbievijus (Matthias Casimirus Sarbievius) was estab-
lished. The library, the local lore museum, Kražiai tourist information centre and public services 
also belongs to the Cultural Centre of Motiejus Kazimieras Sarbievijus (Matthias Casimirus Sar-
bievius). The centre now organizes various exhibitions and cultural events.
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