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Kraþiø baþnyèios ðventoriaus vartai. Danutës Mukienës nuotrauka. 2010 m.

Puoselëti ir
naikinti KRAÞIØ
sakraliniai
paminklai
M ORTA BAUÞIENË
Okupacijø laikais svetimøjø valdþia Lietuvoje stengësi ne tik
primesti visuomenei savo ideologijà, bet ir iðtrinti istorinæ atmintá. Ðioje srityje labai smarkiai pasidarbuota XIX amþiuje. Tuo laikotarpiu Lietuvos teritorijoje buvo uþdaryta deðimtys katalikø baþnyèiø ir vienuolynø, uþdrausta lietuviðka spauda lotyniðkais raðmenimis, Vilniuje nugriauti Lietuvos didþiøjø kunigaikðèiø rezidenciniai rûmai. Kraþiams, kurie beveik 300 metø buvo vienas
svarbiausiø Lietuvos ðvietimo centrø, XIX a. buvo sudarytos sàly-

gos nuskursti, o daugelis istorinæ atmintá ðiame miestelyje gaivinusiø pastatø buvo nugriauta.
Kraþiø gyvenvietë XIV–XV a. kûrësi kairiajame Kraþantës krante. Èia buvo baþnyèia, parapijinë mokykla. Dabar jau þinoma, kad
baþnyèià Kraþiuose ásteigë Kæsgaila Valimantaitis 1416 metais.
Deðiniajame upelës krante suëjo keliai ið Uþvenèio, Raseiniø,
Kaltinënø. Prie jø sankryþos XVI a. formavosi kita gyvenvietë. Po
Valakø reformos (Kraþiuose matininkai dirbo 1569 m.) jos gatviø
struktûra buvo pakeista – pagal Renesanso epochai bûdingà madà
ágavo staèiakampio planà. Nuo XVI a. vidurio Kraþiuose rinkdavosi
Þemaitijos bajorø seimeliai, kolegijos klestëjimo laikais vykdavo
mokyklinio teatro vaidinimai.
Sudegus pirmajai parapinei baþnyèiai (1475), buvo pastatyta
nauja. Kraþiai tuo metu buvo svarbus Lietuvos katalikybës centras.
Skirtingai negu daugelyje kitø Þemaitijos vietø, Reformacijos sàjûdþio laikotarpyje miestelyje katalikai iðlaikë savo pozicijas. Tai nekelia nuostabos, nes Kraþiø katalikø baþnyèios klebonais bûdavo
skiriamos iðskirtinës asmenybës. 1533 m. Kraþiuose savo karjerà
Lietuvoje pradëjo èia klebonavæs bûsimasis Vilniaus vyskupas Valerijonas Protasevièius (1504–1579). Tuo laiku jis buvo svarbus
asmuo karaliaus dvare, nes 1532–1544 m. V. Protasevièius vadovavo karalienës Bonos raðtinei [7a]. 1549 m. Þemaièiø vyskupas
Varniø kanauninku ir Kraþiø klebonu paskyrë Petrà Roizijø (lot. Roysius Maureus Alcagnicensis, apie 1504–1571), ispanà, teisininkà ir
poetà, buvusá Krokuvos universiteto profesoriø. Teisës mokslus
baigæs Italijos universitetuose, 1551 m. P. Roizijus tapo Þygimanto
Augusto dvaro teisës patarëju, Þemaièiø vyskupo teisininku, 1566 m.
Ðv. Jono baþnyèios Vilniuje kanauninku. P. Roizijus parengë Varniø
kapitulos ástatyminius aktus. Kadangi jam teko daug vaþinëti po
Lietuvà, buvo gerai susipaþinæs su jos gyvenimu ir paproèiais. Savo poezijoje jis iðjuokë visuomenës ydas („Apie visagalá pinigà“,
„Apie pataikavimo menà“). Eilëraðèiuose, kuriuose kalbama apie
keliones po Lietuvà, apraðë sunkià þemaièiø valstieèiø buitá. Turtingam keliauninkui poetas pataria á kelionæ pasiimti visko, ko reikës
(maistà, patalynæ), nes kaimuose nieko nenusipirksi. P. Roizijus
raðo, kad kaimieèiai neturi þvakidþiø, vietoje jø naudoja duonos
kepalà su skyle viduryje [2, 97]. Kliuvo nuo P. Roizijaus ir baþnyèios tarnams. Þemaièiø vyskupas Motiejus Valanèius cituoja P. Roizijaus atsiliepimà apie Þemaièiø vyskupà Jurgá Petkevièiø, kurá
„retai tegalëjos kas matyti baþnyèioj, reèiau dar Miðias laikant,
raðto ðvento në lytëti neprisilytëjo. Medþioklë jam terûpëjo: nuo
auðros lig brëkðtant po laukus su ðunimis skrajojo. Ai, kad taip bûtø
ieðkojæs dangaus, kaip medës paukðèiø, panokæs bûtø ir Povilà
apaðtalà“ [7, 84]. M. Valanèius raðo, kad taip kunigams þemës
dþiaugsmais besirûpinant, Þemaitijoje liko tik 7 katalikø kunigai,
kiti tapo protestantais. Taèiau Kraþiams reformacija negrësë. Nuo
1570 m. miestelyje veikë kunigø seminarija, èia klebonavo daugelis XVI a. ðviesuoliø. Nuo 1580 m. turtingà Kraþiø altarijà, kuriai
priklausë Gëtautiðkiai, Badaukiai, Vizginai, valdë Mikalojus Daukða.

KRAÞIUOSE KURIAMA KOLEGIJA
Nuo 1568 iki 1801 m. Kraþius valdë didikai Radvilos. Apie 1565 m.
Mikalojus Kristupas Radvila kairiajame Kraþantës upës krante pasistatë pilá, jà nuo kitø pastatø atskyrë tvenkiniais. Pilis atsidûrë tarsi
saloje, kurià supo tvenkiniai ir Kraþantë. Ilgainiui upelio vaga pasikeitë, susijungë su tvenkiniais ir pilis atsidûrë deðiniajame Kraþantës
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krante. Toliau miestelis vystësi abiejose Kraþantës pusëse: kairiajame krante stovëjo parapijos baþnyèia su jà supanèiais pastatais. Vaizdas èia maþai keitësi, uþtat deðiniojoje upës pakrantëje vis buvo statomi nauji namai ir greitai èia susiformavo miestelio centras.
1608 m. Kraþiuose pradëjo kurtis jëzuitai. Ið pradþiø du broliai
jëzuitai apsigyveno klebonijoje, o 1609 m. M. Daukða juos perkëlë
á altarijà. Materialiai jëzuitus parëmë Mikalojus Kristupas Radvila,
padovanojæs jiems savo pilies pastatà. Rëmë ir Þemaièiø seniûnas, Lietuvos didysis etmonas Jonas Karolis Chodkevièius, suteikæs jëzuitams 7 ûkiø fundacijà vienuolynui iðlaikyti. Pilies pastatas
1615–1621 m. buvo perplanuotas ir pritaikytas vienuolynui-kolegijai. Dalyje patalpø ásikûrë celës, kitose – kolegijos klasës. Kolegija
ásteigta 1614 metais. Nuo 1620 m. á kolegijos pastatus persikëlë
Kraþiuose nuo 1570 m. veikusi kunigø seminarija. Èia ji veikë iki
1740 m., o vëliau buvo perkelta á Varnius.
XVII a. jëzuitø komplekse nuolat vykdavo statybos: prie buvusios pilies pietvakariø pusëje 1621 m. pradëta statyti vienuolyno
baþnyèia bei vienuolyno-kolegijos rytø korpusas.
Kolegijoje veikë pradinë, gramatikos, sintaksës, retorikos ir humanitariniø mokslø klasës, viskas buvo dëstoma lotynø kalba. Pagrindinis dëmesys buvo skiriamas filosofijai ir teologijai, veikë filosofijos ir teologijos mokykla, kurioje mokësi jëzuitai. 1617–1618 m.
sintaksæ ir poetikà kolegijoje dëstë bûsimasis „Europos Horacijus“
Motiejus Kazimieras Sarbievijus (1595–1640), kà tik baigæs studijas Braunsbergo (dab. Branevas, Lenkija) kolegijoje. Nors Kraþiuose jis dirbo neilgai (vëliau studijavo Vilniaus, Romos universitetuose, profesoriavo Vilniaus universitete, buvo karaliaus Vladislovo
Vazos dvaro pamokslininkas), M. K. Sarbievijus Kraþiø nepamirðo ir
juos apdainavo savo kûriniuose. Kraþiø kolegijos fundatoriui J. K. Chod(Nukelta á 52 p.)

Ið kairës: K. Getkës graviûra „Septyni didvyriai Chodkevièiai“. 1642.
Iliustracija ið knygos „Senoji Lietuvos grafika“. Vilnius, 1995
Motiejus Kazimieras Sarbievijus
(1595–1640). Neþinomo dailininko
kûrinys

Ið kairës: buvusi Kraþiø parapinë baþnyèia. Neþinomo XVIII a. dailininko pieðinys; Kraþiø kolegiojos vaizdas nuo parapinës baþnyèios kalvos. 1840 m.
V. Misevièiaus pieðinys. Iliustracijos ið A. Miðkinio knygos „Lietuvos urbanistikos paveldas ir jo vertybës. III tomas. Vakarø Lietuvos miestai ir
miesteliai. I knyga. Monografija“. Vilnius: „Savastis“, 2004, p. 234, 246
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