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KRAÞIØ kolegijos ir
gimnazijos mokyklinis
teatras
P A R E N G Ë D A N U T Ë MUKIENË
Nuotraukos Danutës MUKIENËS

Kraþiø Ðvè. Mergelës Marijos Nekalto Prasidëjimo
baþnyèioje prisimenamos mokyklinio teatro tradicijos

Kraþiai – dabartinë Kelmës rajono gyvenvietë, to paties pavadinimo seniûnijos ir seniûnaitijos centras. Jis –
prie kelio Kelmë–Varniai. Vaþiuojant ið rajono centro á vakarus Kelmë – uþ 16 kilometrø. Tai gyvenvietë, kuri
ðiandien nedaug kuo iðsiskiria ið panaðiø Þemaitijos miesteliø, nepaisant to, kad ji – urbanistikos paminklas.
Tuo tarpu XVI–XVIII amþiuje tai buvo svarbiausias Þemaitijoje mokslo, ðvietimo ir kultûros centras. Èia buvo
stiprios mokyklinio teatro, kuris iðugdë nemaþai iðkiliø dramaturgø ir kultûros veikëjø, tradicijos. Paþintá su
Kraþiais ir ten veikusiu mokykliniu teatru pradëkime nuo ðios vietovës svarbiausiø istorijos faktø.

Kraþiø Ðvè. Mergelës Marijos Nekalto Prasidëjimo baþnyèios ðventoriaus
vartai ið baþnyèios pusës

Kraþiai
Archeologiniai radiniai liudija, kad Kraþiuose ir jø apylinkëse
þmonës gyveno jau III–IV a. po Kristaus.
1253 m. Kraþiø þemë (Crase ) pirmà kartà paminëta raðytiniuose ðaltiniuose (Mindaugo raðtas).
1253–1257 m. Kraþiø þemë buvo viena ið svarbiausiø Þemaitijos gynybinës sistemos daliø.
1385 m. pirmà kartà raðytinuose ðaltiniuose paminëta Kraþiø
gyvenvietë.
1390 m. geguþës 26 d. Karaliauèiuje pasiraðytoje Þemaièiø bajorø ir Ordino sutartyje paminëti 6 Kraþiø bajorai: Einoras, Eivildas,
Eionoro brolis Vidë, Geteþis, Eikutis, Ramovytas.
1394–1935 m. raðytiniuose ðaltiniuose paminëta Kraþiø pilis.
Apie 1410 m. raðytiniuose ðaltiniuose paminëtas Kraþiø valsèius.

Nuo XV a. pradþios iki 1556 m. Kraþius valdë didikai Kæsgailos.
1412–1451 m. Kraþiuose gyveno Vytauto Didþiojo vietininkas
Jonas Stanislovas Kæsgaila.
1414 m. Kraþiai tapo apskrities centru. Kraþiø dvaras tada priklausë Lietuvos didþiajam kunigaikðèiui.
1416–1417 m. Vytauto Didþiojo pavedimu Kraþiuose pastatyta
pirmoji katalikø baþnyèia, kuri sudegë po 60 metø. 1495 m. pastatyta nauja Kraþiø baþnyèia (sudegë 1638 m.). 1757–1763 m. pastatyta baþnyèia, dël kurios 1893 m. lapkrièio 22 d. ávyko Kraþiø skerdynës. Ðià baþnyèià pastatë klebonas M. Barkauskas. Kita baþnyèia uþbaigta árengti 1841 m., o 1911 m. atnaujinta.
1480 m. Kraþiai raðytiniuose ðaltiniuose pirmà kartà pavadinti
miesteliu.
XVI a. pradþioje Kraþiuose ásteigta pradþios mokykla.
1529–1567 m. Kraþiai paminëti neprivilegijuotø Lietuvos miestø
sàraðuose.
1533–1547 m. turtingos Kraþiø parapijos klebonu dirbo vëliau
Vilniaus vyskupu tapæs Valerijonas Protasevièius, á Lietuvà pakvietæs jëzuitus, kurie èia turëjo uþsiimti ðvietimu ir krikðèioniø Baþnyèiai padëti kovoti su reformacija.
Þygimantas Augustas Kraþius buvo pardavæs anglams Kotrynai
Sufolsk ir Rièardui Berthui. Po 1559 m. Kraþius valdë didikai Radvilos.
1565 m Mikalojus Radvila Juodasis Kraþiuose pastatë mûrinæ
pilá-rûmus, kuriuos juosë vandens pripildytas platus griovys.
XVI–XVIII a. Kraþiai buvo vienas ið didþiausiø Þemaitijos ir visos
Lietuvos kultûros, ðvietimo centrø.
1566 m. Kraþiai tapo pavieto centru, èia iki XVI a. pabaigos Kraþiuose rinkdavosi ir posëdþiaudavo Þemaièiø bajorø seimeliai.
1570 m. Kraþiuose pradëjo veikti kunigø seminarija, kuri 1740 m.
iðkelta á Varnius.
XVI a. pabaigoje Kraþiuose ásikûrë jëzuitai. Ið pradþiø juos èia
globojo didikai Radvilos ir Jonas Karolis Chodkevièius.
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XVII a. pradþioje Kraþiai tapo svarbiu kontrreformacijos þidiniu.
1607 m. Kraþiuose ásteigtas jëzuitø vienuolynas.
1608 m. naujai veikti pradëjusios Lietuvos jëzuitø provincijos virðininkas Povilas
Bokðta ið Virbalio misijos á Kraþius atsiuntë
du pirmuosius jëzuitus – Motiejø Galminà ir
Merkelá Daugëlà.
Prieð mirtá Þemaièiø vyskupas Merkelis
Giedraitis (mirë 1609 m.) Kraþiø vienuolyno
statybai uþraðë 2 000 vengriðkø raudonøjø
ir ðiek tiek þemës Kraþiuose.

Kraþiø kolegija
Kraþiø kolegija – 1616–1844 m. veikæs
svarbiausias religinio gyve-nimo centras
Þemaitijoje, vienas ið nedaugelio pasaulietinio ðvietimo centrø Lietuvoje. Auklëtiniø
skaièiumi Kraþiø kolegijà anuo metu lenkë tik Vilniaus jëzuitø kolegija. Kraþiø
kolegijoje 1614–1844 m. veikusi biblioteka buvo turtingiausia Lietuvos Didþiojoje
Kunigaikðtystëje – joje buvo beveik 6 000
knygø. Kolegija turëjo savo archyvà,
geologijos muziejø, numizmatikos rinkiná,
fizikos kabinetà.
Kraþiø kolegija buvo ásteigta 1613 metais.
Tai pirmoji Þemaitijoje veikusi aukðtesniojo
humanitarinio tipo mokykla. Tolesnë miestelio istorija yra tiesiogiai susijusi su ðios
kolegijos istorija.
Ðios kolegijos ákûrimo idëjà iðkëlë Euro-

Kraþiø Ðvè. Mergelës Marijos Nekalto Prasidëjimo baþnyèia, pastatyta 1763 metais

pos universitetuose humanistiná iðsilavinimà gavæs Þemaièiø vyskupas Merkelis Giedraitis (apie 1536–1609 m.). Tapæs vyskupu
(1576 m.), jis pasirûpino, kad Þemaitijoje
prasidëtø jëzuitø misijos, kuriomis siekta
átvirtinti katalikybæ. Buvo tikimasi, kad jëzuitai
padës pagrindus raðtijai. M. Giedraitis 1609
m. ásteigë „Þemaitijos misijà“ (Missio Samogitica). Jo dëka á Þemaitijà atvyko ir pastoraciná darbà èia dirbo Jurgis Bliudeckis,
Motiejus Galminas, Laurynas Mackevièius,
Mikalojus Sedkovskis. Po M. Giedraièio
mirties „Þemaitijos misija“ buvo perkelta á
Kraþius ir pradëta vadinti „Kraþiø misija“.
Vyskupas M. Giedraitis kol buvo gyvas

Kraþiø kolegija. Dailininkas neþinomas. Iliustracija iÐ RKIC archyvo

veikianèios kolegijos nepamatë. Jis tik spëjo
Kraþiuose jëzuitams, kuriems buvo pavesta ásteigti kolegijà, nupirkti þemës ir pastatyti
namus.
Prof. Eugenija Ulèinaitë straipsnyje
„Vilniaus universitetas ir Kraþiø jëzuitø kolegija: istorija ir dabartis“ raðo: „1610 metais
Kraþiuose buvo ákurta misija, taèiau, siekiant
sustiprinti Þemaitijoje sielovados darbà,
imta svarstyti galimybë ákurti èia jëzuitø
kolegijà. 1614-aisiais Lietuvos jëzuitø provincijos kongregacija Vilniuje svarstë, kuri
vieta Þemaitijoje tinkamiausia kolegijai ákurti. Buvo renkamasi tarp Varniø, Kraþiø ir
Raseiniø. Galutinis sprendimas paliktas fundatoriui. Þemaièiø seniûnas Jonas Karolis
Chodkevièius pasirinko Kraþius ir 1614 m.
èia pradëjo statyti kolegijà, kuri oficialiai
atidaryta 1616-øjø rugsëjo 18 dienà ir fundatoriaus garbei buvo vadinama Collegium
Chodkievicianum.“
Kraþiø kolegijos reikalais ið pradþiø rûpinosi Lietuvos jëzuitø provincija.
Vieta Kraþiø kolegijai buvo parinkta
sklype, kurá jëzuitams padovanojo Vilniaus
vaivada Mikalojus Kristupas Radvila Naðlaitëlis (jo dëka Kraþantës upës vingyje
jëzuitams atiteko 1565 m. pastatyta mûrinë
rezidencinë pilis-rûmai ir þemës sklypas
prie jos, Kraþantës upës vingyje).
1614 m. Kraþiø kolegijai 7 ûkius uþraðë
ir rûmus pastatë Þemaièiø seniûnas ir
ir Lietuvos didysis etmonas Jonas Karolis Chodkevièius bei jo þmona Slucko
(Nukelta á 22 p.)
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(Atkelta ið 21 p.)
kunigaikðtytë Sofija Maleckaitë.
Kraþiø kolegijos fundatoriais buvo karalius Jonas Sobieskis, didikai Chodkevièiai,
Radvilos, Lietuvos Didþiosios Kunigaikðtystës iþdininkas Jeronimas Valavièius,
daugelis Þemaièiø vyskupø, Þemaièiø teisëjas Petras Ðiukðta, daug kitø ano meto turtingiausiø ir iðkiliausiø Lietuvos þmoniø.
Kraþiø kolegija, dosniai jø remiama, per visà
savo gyvavimo laikotarpá neturëjo didesniø
materialiniø rûpesèiø ir skolø. Nuo pat
kolegijos veiklos pradþios 26 neturtingiems
mokiniams bûdavo suteikiamas visokeriopas iðlaikymas.
1616 m. laikinuose mediniuose namuose
buvo atidaryta pirmoji kolegijoje klasë –
gramatikos. Pirmasis naujai atidarytos kolegijos mokytojas buvo ið Braunsbergo kolegijos
atvykæs Jonas Kochas. Tais metais á Kraþiø
gimnazijos pirmàjà klasæ buvo priimta apie
50 mokiniø. Vëliau Kraþiø kolegijoje kasmet
mokydavosi apie 250–300 mokiniø.
1618 m. buvo paðventintas pradëtos
statyti kolegijos mûrinio pastato kertinis
akmuo. Iðkilmëse dalyvavo Lietuvos didysis iþdininkas Jeronimas Valavièius.
1693 m. prie Kraþiø kolegijos pastatyta
bursa – studentø bendrabutis.
Kraþiø gimnazija ið kitø ano metø
mokyklø iðsiskyrë aukðtu mokslo lygiu,
mokymo priemoniø gausa, gerai parengtais
mokytojais. XVII–XVIII a. èia dirbo 30–50 jëzuitø, gausus bûrys daktaro laipsná ágijusiø
Vilniaus universiteto auklëtiniø. Daugelis

Kraþiai (Kelmës rajonas)

ðios kolegijos dëstytojø paliko ryðkø pëdsakà Lietuvos kultûros, ðvietimo, mokslo ir
meno srityse
E. Ulèinaitë straipsnyje „Jëzuitai ir provincijos kultûra“ raðo, kad Kraþiø jëzuitø
kolegija atliko svarbø vaidmená stiprinant
Þemaitijoje sielovados darbà, padedant ásigyti iðsilavinimà vietos jaunimui, átvirtinant
krikðèioniðkàsias ir bendràsias þmogiðkàsias ver tybes, puoselëjant vietiniø kalbø
vartojimà vieðajame gyvenime. Beveik visi
Kraþiø kolegijos rektoriai buvo lietuviai arba
þemaièiai.“
Knygoje „Lietuvos vienuolynai“ raðoma,
kad „Mokymas kolegijoje remtas ta paèia
jëzuitø Ratio studiorum, taikyta kituose kraðtuose ir Vilniaus universitete. Mokymas,
drausmë, mokiniø prieþiûra ir moralinis bei
religinis moksleiviø auklëjimas sudarë nedalomà vienovæ. Ypatinga auklëjimo priemonë, plaèiai taikyta Kraþiuose, buvo Marijos sodalicija, kurios nariais galëjo tapti
paþangiausi, pamaldþiausi ir ligoniø globai
atsidëjæ moksleiviai.“
E. Ulèinaitë straipsnyje „Vilniaus universitetas ir Kraþiø jëzuitø kolegija“: istorija ir
dabartis“ raðo, kad „Kraþiø kolegija pagal
mokymo lygá buvo viena stipriausiø Lietuvos jëzuitø provincijoje, prilygusi Braunsbergo (dabar Branievas), Varðuvos, Polocko,
Nesvyþiaus kolegijoms. [...] Ypatingas
Kraþiø kolegijos vaidmuo ugdant vietinæ inteligentijà, mokytus þmones, kurie, baigæ
mokslus Lietuvoje, neretai dar turëdavo galimybæ studijuoti Austrijoje, Èekijoje, Vokietijoje, o baigæ mokslus ir gráþæ á Lietuvà, dirbo

dvasininkais, pamokslininkais, raðtininkais,
raðë panegirikas, dramas, kalbas, vienaip
ar kitaip dalyvavo LDK politiniame ir
visuomeniniame gyvenime.“
Kolegijoje nuo pat jos atidarymo buvo
mokoma lotynø kalba. Èia buvo pradinë, gramatikos (buvo dalijama á infimà, sintaksæ ir
gramatikà), poetikos, retorikos ir humanitarinës klasës (pastarosios abi sudarë „facultates superiores“). Èia mokësi jaunimas
ið ávairiø Þemaitijos vietoviø.
Prie kolegijos veikë Aukðtoji filosofijos
ir teologijos mokykla, rengusi jëzuitø dvasininkus. Èia Þemaièiø kraðto dvasininkai
keldavo ir savo kvalifikacijà. Filosofijos
skyriuje studijavo 16 studentø, Teologijos –
penki. Raðytiniuose ðaltiniuose yra iðlikæ
þiniø, kad 1677 m. iðkilmingame posëdyje
penki Aukðtosios filosofijos ir teologijos
mokyklos studentai apgynë filosofijos tezes
daktaro laipsniui gauti.
Prie Kraþiø kolegijos ákûrimo tiesiogiai
prisidëjo Medininkø kapitulos prelatas,
Kraþiø klebonas kanauninkas Mikalojus
Daukða (apie 1527–1613). Jis nemaþai yra
nuveikæs ir redaguojant Lietuvos Statuto II
leidimà, dëdamas pagrindus lietuviðkai raðtijai. M. Daukða 1580 m. gavo turtingà Kraþiø
parapijà, o vëliau, po 1609 m., administravo
Þemaièiø vyskupijà, rûpinosi bûsimøjø Kraþiø
kolegijos globëjø jëzuitø ákurdinimu Kraþiuose
ir paèios Kraþiø kolegijos ásteigimu. M.
Daukða ið lenkø kalbos iðvertë ir 1595 m.
iðleido Katekizmà, 1599 m. – Vujeko „Postilæ“ (pirmuosius þinomus lietuviðkus leidinius Lietuvos teritorijoje).
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Kraþiø kolegijoje yra dirbæ 49 rektoriai. Pirmasis rektorius buvo
Jonas Jamiel-kovskis (1575–1650). Rektoriumi jis dirbo 1616–1619
m. ir 1644–1647 metais. 1631–1632 m. kolegijai vadovavo Kristupas Timinskis, 1634–1638 m. – þemaitis, Konstantino Sirvydo bendramokslis Jonas Jaknavièius, 1638–1641 m. – Adomas Sabaliauskas, 1642–1643 ir 1653–1654 – Jokûbas Pazurkevièius, 1648–
1650 m. Valentinas Kosinskis, 1658–1661 m. – teologiniø knygø
autorius Danielius Butvilas, 1661–1665 m. – Þygimantas Liauksminas, garsëjæs kaip graikø kalbos, retorikos, muzikos þinovas, daugelio knygø autorius, 1665–1669 m. – Jonas Juknevièius, 1670–
1673 m. – lietuviðkø pamokslø autorius Pranciðkus Ðrubauskis,
1694–1696 m. – Jeronimas Burba, 1697–1699 m. – Jonas Bielskis,
1700 m. – Juozapas Rimgaila.
Tarp pirmøjø mokytojø buvo garsus poetas, XVII a. lotyniðkosios
poezijos kûrëjas Motiejus Kazimieras Sarbievijus (1595–1640),
kuris 1617–1619 m. Kraþiuose dëstë poetikà ir sintaksæ. Kai jis
atvyko á Kraþius, buvo jaunas ir dar niekam neþinomas jëzuitø klierikas. Knygoje „Lietuvos vienuolynai“ paþymima, kad M. K. Sarbievijus „Savo lotyniðkai raðytuose poetiniuose kûriniuose këlë
Kraþiø gamtos groþá, LDK etmono ir Kraþiø kolegijos statytojo Jono
Karolio Chodkevièiaus pagerbimui iðspausdino iðkilmingà odæ, Vilniuje sukûrë „Sacra Lithothesis“, kuri buvo atlikta 1621 m. Kraþiø
baþnyèios kertinio akmens paðventinimo proga. Jo lyrikos ketvirtosios knygos titulinis lapas papuoðtas P. P. Rubenso pieðiniu.“
Dirbdamas Kraþiuose M. K. Sarbievijus paraðë savo pirmuosius poetinius kûrinius: „Sveikinimai [...] Þemaitijos vyskupui
[Stanislovui Kiðkai] (Vilnius, 1618.)“, „Nuolanki padëka Jonui Chodkevièiui [...]“ (Vilnius, 1619), „Akmens paðventinimas“ (Vilnius,
1621). M. K. Sarbievijus savo kûriniais Europoje iðgarsino Kraþius,
Þemaitijà ir visà Lietuvà. Jam pats popieþius uþdëjo laurø vainikà.
Ryðkø pëdsakà kolegijos istorijoje paliko mokykliniø dramø
kûrëjas jëzuitas Gabrielius Ðimkevièius. Kolegijoje retorikà dëstë
þymus istorikas A. Vijûkas-Kojelavièius. Mykolas Ginkevièius èia
yra dëstæs gramatikà. Ið dëstytojø savo kultûrine veikla tais laikais
plaèiai buvo þinomas Z. Bartoðevièius, S. Malcuþinskis, S. Sobolevskis. Kraþiø gimnazijos kapelionu, bibliotekininku yra dirbæs
Þemaièiø vyskupas, raðytojas, ðvietëjas, blaivybës puoselëtojas
Motiejus Valanèius. Tuo laikotarpiu jis èia pradëjo rinkti medþiagà
„Þemaièiø vyskupystei“.
Kraþiø kolegijoje dirbti teko ir ispanø kilmës jëzuitui Petrui Roizijui (Roysius, gimë po 1500 m., mirë 1571 m.). Ávairius dalykus èia
dëstë Jonas Chondzinskis, Andrius Mlodzianovskis, Valentinas Bialavièius, Danielius Butvilas, Kazimieras Daumantas, Stanislovas
Serafinas Jagodynskis, Jonas Poðakovskis, Dominykas Rudniclis,
Andrius Zenevièius, Mykolas Radau, Kazimieras Kojelavièius,
1641–1642 m. skaitæs retorikos paskaitas (ðias paskaitas atskira
knyga – „Retorikos pagrindai“, Vilnius, 1654 – iðleido jo mokinys
Kazimieras Daumantas), Andriejus Zienevièius, bei daugelis kitø,
tarp kuriø buvo ir ano meto iðkiliø, savo mokslo darbais garsëjusiø
Vilniaus universiteto profesoriø.
Ið Kraþiø gimnazijos ir kolegijos auklëtiniø ryðkiausià pëdsakà
Lietuvos kultûros ir meno istorijoje paliko Simonas Aleksandravièius,
Vladimiras Andrijauskas, Dionizas Poðka, Aleksandras FromasGuþutis, Liudvikas Adomas Jucevièius, broliai Antanas ir Jonas
Juðkos, Kajetonas Nezabitauskis-Zabitis, Kiprijonas Juozapas Nezabitauskis, Dionizas Poðka, Simonas Tadas Stanevièius, Aleksandras
Ðtromas-Guþutis, Andrius Ugianskis ir daugelis kitø.
1618 m. buvo paðventintas pradëto statyti kolegijos mûrinio pa-
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Kraþiø kolegijos baþnyèios griuvësiai. Autorius neþinomas. 1939 m.
Reprodukcija ið RKIC archyvo

stato kertinis akmuo. Iðkilmëse dalyvavo Lietuvos didysis iþdininkas
Jeronimas Valavièius.
1620–1742 m. Kraþiuose veikë Þemaièiø kunigø seminarija.
1621 m. jëzuitai ant Radvilø rûmø pamatø pradëjo statyti Kraþiø
baþnyèià (uþbaigë 1689 m.).
1639 m. Kraþiuose ásteigtas benediktinø vienuolynas.
1693 m. prie kolegijos pastatyta bursa – studentø bendrabutis.
Po Jëzuitø ordino panaikinimo (1773 m.) jëzuitams uþdraudë ir
mokytojauti. Tada Kraþiø kolegija perëjo Edukacinës komisijos þinion
ir buvo reorganizuota á apygardos mokyklà. Tuo metu joje mokydavosi apie 500 jaunuoliø.
1758 m. Kraþiuose ásteigtas marjavièiø vienuolynas.
1797–1817 m. Kraþiø mokykla rûpinosi Kolainiø karmelitai – jie
vadovavo Kraþiø ðeðiø klasiø gimnazijai.
1797 m. rugsëjo 19 d. karmelitams pagal aktà buvo perduota
Kraþiø mokyklos biblioteka. Tuo metu joje buvo 3 270 knygø. 1803 m.
sudarytamre Karmelitø vadovaujamos Kraþiø mokyklos bibliotekos inventoriuje nurodyta, jog bibliotekoje yra 3 264 tomai. Daug
èia buvo leidiniø lotynø, graikø, italø, prancûzø, vokieèiø, lietuviø,
latviø, hebrajø kalbomis. Kraþiuose turëtos seniausios knygos
buvo iðleistos 1427 metais. Savo turiniu ir dydþiu ðià bibliotekà
tuo metu lenkë tik Vilniaus bibliotekos.
(Nukelta á 24 p.)

Medþiokalnio prieigos ið Kraþiø miestelio pusës
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Kraþiai
XVII–XIX amþiuje

Motiejus Kazimieras Sarbievijaus Keturios lyrikos knygos, viena odþiø ir viena epigramø knyga.
Antverpenas, 1632 m.

(Atkelta ið 23 p.)
1800 m. Kraþiø gimnazijoje mokësi 326
mokiniai, ið kuriø 246 buvo bajorø, kiti –
ávairaus luomo ir valstie-èiø vaikai.
1817 m. Kraþiø pradþios mokykla perëjo
Vilniaus universiteto þinion. Jis jà reorganizavo á pirmàjà pasaulietinæ gimnazijà
Lietuvoje, kuri èia veikë 1818–1844 metais
(1817 m. rudená Vilniaus universitetas Kraþiuose
atidarë dvi þemesniàsias gimnazijos klases). Ðioje gimnazijoje mokësi Simonas
Stanevièius, Dionizas Poðka, Liudvikas
Jucevièius ir daugelis kitø Lietuvos tautinio atgimimo judëjimo dalyviø.

1818 m. Kraþiuose jau veikë pilna ðeðiø
klasiø gimnazija, joje dirbo 12 mokytojø.
1819 m. Kraþiø gimnazijoje mokësi 350,
1821 m. – apie 410, 1823 m. – 452 auklëtiniai.
1823 m. Kraþiuose veikë anticarinë
moksleiviø organizacija „Juodieji broliai“.
1844 m. Kraþiø gimnazija buvo perkelta
á Kaunà, jai suteiktas gubernijos gimnazijos
statusas. Dabar tai Kauno Maironio universitetinë gimnazija.
Kraþiø gimnazijà perkëlus á Kaunà, Kraþiø
miestelis kaip ðvietimo ir kultûros centras
neteko buvusios savo reikðmës.

XVII–XVIII a. pr. Kraþiai, kaip ir daugelis
kitø Þemaitijos ir visos Lietuvos gyvenvieèiø, stipriai nukentëjo per tuo laikotarpá kraðtà niokojusius karus ir maro epidemijas.
1765 m. Kraþiuose buvo 64 smuklës,
1667 m. Kraþiø paviete – 249 bajorø dûmai,
1790 m. – 160 sodybø.
1780 m. Kraþiams buvo suteiktos dviejø
turgø ir trijø prekymeèiø privilegija.
Miestelá 1780 m., 1807 m., 1845 m. ir
1847 m. nuniokojo èia kilæ dideli gaisrai.
1779 m. Kraþiuose vyko Þemaitijos þydø
suvaþiavimas.
Per 1863 m. sukilimà ðiø apylinkiø gyventojus á sukilimà telkë Kraþiø vikaras Vladislovas Dembskis. Jis Kraþiø baþnyèioje
perskaitë sukilëliø manifestà, gyventojus ragino stoti á sukilëliø gretas, pasiprieðinti Rusijos valdþiai.
Spaudos draudimo metais Kraþiø apylinkëse didþiausià darbà, platindamas uþdraustà literatûrà lotyniðkais raðmenimis,
atliko knygneðys V. Èiþauskas. Knygneðiø
èia bûta ir daugiau.
1893 m. caras pasiraðë ásakymà uþdaryti Kraþiø benediktiniø vienuolynà. Gyventojai pasiprieðino ir Kauno gubernatoriui
N. Klingenbergui neleido to padaryti. 1893 m.
lapkrièio 22 d. Kraþiø baþnyèioje ir jos ðventoriuje ávyko Kraþiø skerdynës – vie-tiniø gyventojø katalikø susirëmimas su èia ið Varniø atvykusiais Rusijos caro kazokais. Per

Þemaitija. Danutë Mukienë
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skerdynes 9 baþnyèià gynæ gyventojai þuvo, 54 buvo suþeisti, 150
suimta ir ákalinta. Pasaulyje pasklidus þiniai apie ðiuos ávykius ir
visuomenei pasmerkus susidorojimà su taikiais gyventojais, Rusijos caro antikatalikiðka politika tapo kiek þmogiðkesnë. Ðie ávykiai uþgrûdino katalikiðko kraðto þmones ir parodë, kaip reikia ginti
savo ásitikinimus.
1803–1950 m. Kraþiai buvo valsèiaus centras.
1937 m. gyvenvietëje atidaryta biblioteka.
Kraþiai, kaip ir kitos Lietuvos gyvenvietës, dideliø netekèiø patyrë Antrojo pasaulinio karo metais. 1941 m. liepos–rugsëjo mënesiais Kuprës miðke bei Pamedþiokalnio kaime naciai suðaudë apie
350 Kraþiø gyventojø þydø.
Pokario metais Kraþiø apylinkëse veikë Kæstuèio apygardos Birutës rinktinës partizanai.
1944 m. darbà atnaujino Kraþiø vidurinë mokykla.
Sovietmeèiu Kraþiai buvo to paties pavadinimo kolûkio centrinë
gyvenvietë.
1950 m. Kraþiai tapo apylinkës centru.
1993 m. kovo 4 d. patvirtintas Kraþiø herbas.

Kraþiø kolegijos
mokyklinis teatras
Kraþiø kolegijos mokyklinis teatras veikë XVII–XIII amþiuje, vëliau jo tradicijas tæsë Kraþiø gimnazijos teatras.
Þinoma, kad Kraþiø kolegijoje ið viso buvo pastatytas ir parodytas 31 vaidinimas, teatralizuotas renginys. Mokyklinis teatras veikë ir po to, kai kolegija buvo perduota karmelitams ir Kraþiuose
veikë gimnazija.
Èia buvo statomi M. Chanevskio, M. Juðkevièiaus, A. Mlodzianovskio, S. Sadovskio, G. Ðimkevièiaus, M. Velièkos ir daugelio
kitø autoriø scenos kûriniai. Ðio teatro veiklà daug kuo lëmë tuo
laikotarpiu kolegijoje puoselëtos literatûrinës tradicijos. Net trys
Kraþiø kolegijos rektoriai – Jonas Jaknavièius, Zigmantas Liauksminas, Pranas Ðrubauskis – kûrë lietuviðkas giesmes.
Kraþiø kolegijos teatro pastatymuose, kurie buvo rodomi plaèiajai visuomenei, kartu su lotynø ir lenkø kalbomis buvo vartojama ir
lietuviø kalba.
Eugenija Ulèinaitë straipsnyje „Jëzuitai ir provincijos kultûra“
raðo, kad „Neatsiejama jëzuitø pedagoginës veiklos dalis buvo mokyklinis teatras. Jis buvo skirtas lotynø kalbos þiniø stiprinimui,
bendravimo ágûdþiø, atminties, dikcijos lavinimui, t. y. buvo orientuotas á tai, ko galëjo prireikti kolegijos ar akademijos absolventui,
bûsimajam pedagogui, politikui, pamokslininkui, dvasininkui, valstybës veikëjui. Galima sakyti, jog tai buvo viena ið retorinës átaigos
formø, veikianti tiek kultûriná, intelektualiná studentø iðsilavinimà,
tiek religijos ir moralës normas, jø praktiná realizavimà.
Mokyklinio teatro repertuarà sudarë akademiniai siuþetai, politinës, religinës dramos, antikinës literatûros, Lietuvos ir visuotinës
istorijos siuþetais paremti vaidinimai.
Mokyklinis teatras nesiekë iðugdyti aktoriø ar reþisieriø, bet jis
lavino estetiná skoná, priminë garbingà istorinæ Lietuvos praeitá, leido „atpaþinti“ populiarius literatûros ir mitologijos personaþus. Mo-
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Kraþiuose vaidinto spektaklio „Krikðèioniskojo pasaulio triumfas“
programa. 1684 m.

kyklinis teatras jungë akademinæ visuomenæ ir miestelio gyventojus, atliko reikðmingà kultûriná ir ðvieèiamàjá vaidmená. Kad lotynø
kalba atliekami vaidinimai bûtø suprantami maþiau iðsilavinusiems
þiûrovams, dramose atsirado vadinamosios intermedijos ir prologai vietine liaudies kalba, kaip savotiðkas komentaras tam, kas
(Nukelta á 26 p.)

M. K. Sarbievijus. Dailininko Rimanto Gibavièiaus freskos, puoðianèios
Vilniaus universiteto Filologijos fakultetà, fragmentas
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M. K. Sarbievijus. Dailininkas neþinomas.
Fotoreprodukcija ið RKIC archyvo

(Atkelta ið 25 p.)
vaidinama. Lietuvos Didþiosios Kunigaikðtystës teritorijoje daugeliu atvejø tai buvo
lenkø kalba, taèiau XVII–XVIII a. ëmë rastis
ir lietuviðkø intermedijø (èia minëtinas poeto, pamokslininko, Kraþiø kolegijos rektoriaus Gabrieliaus Ðimkevièiaus pavyzdys).
V. Zaborskaitë 1981 m. Vilniaus „Mokslo“ leidykloje iðspausdintoje knygoje „Prie
Lietuvos teatro iðtakø“ raðo, kad „XVI–
XVII a. mokyklinis teatras buvo mokomojo
proceso dalis; jo pobûdis, veikla, uþdaviniai
buvo nustatyti mokymo plane (ratio studiorum) ir grieþtai reglamentuoti.
Tiesiogiai teatrui vadovavo profesoriai – daþniausiai retorikos ir poetikos
dëstytojai. Jie kartu buvo ir pjesiø autoriai, ir reþisieriai arba tik reþisieriai.

Kraþiø miestelio centras

Esminis mokyklinio teatro bruoþas, kaip
jau minëta, yra moralizavimas, pagrástas religine ideologija. [...] Ðis teatras turëjo dar
vienà svarbø bruoþà – didaktiná tikslà. Teatras buvo glaudþiai susijæs su mokymo procesu. Vieði pasirodymai scenoje turëjo lavinti atmintá, turtinti vaizduotæ, padëti ásiminti gausià atsargà lotyniðkø posakiø, tekstø, sentencijø, iðugdyti sugebëjimà vertinti
þmones ir ávykius, iðmokyti geros laikysenos, gestikuliacijos ir mimikos, parengti mokiná vieðajam gyvenimui. [...] Be to, vaidinimai glaudþiai susiedavo mokinius ir jø tëvus su mokykla. Jie këlë mokyklos vertæ,
didino ðlovæ, padëdavo ásigyti turtingø mecenatø, didþiûnø bei karaliø palankumà, ásiteikti ir tuo didinti savo átakà politiniam kraðto gyvenimui. [...]“
Kraþiuose veikusioje jëzuitø kolegijoje,
kurioje mokësi itin daug þemaièiø jau-nuomenës, buvo praktikuojami savaitiniai arba
mënesiniai mokiniø pasirodymai scenoje.
Ið pradþiø daþniausiai tai bûdavo monologai
ir dialogai, kurie vëliau iðsivystë á vaidinimus su áþanga, epilogas, chorais, ðokiais,
gyvaisiais paveikslais ir kt. Ðiuos veikalus
èia taip pat daþniausiai raðydavo ir reþisuodavo literatûros ir poetikos mokytojai. Yra
iðlikusiø nemaþai èia vaidintø dramø ir kitø
veikalø rankraðèiø, vaidinimø programø. Ið
jø galima susidaryti bendrà XVII–XVIII amþiuje Þemaitijoje veikusio mokykli-nio teatro repertuaro ir renginiø, kuriuose kolegijos
auklëtiniai vaidindavo, vaizdà. Tai, kad ðie
veikalai bûdavo skiriami specialiai þemaièiams, rodo kûriniø þemaitiðki tekstai, intarpai, þemaitiðki buities elementai, ðio kraðto vaizdai ir kt.
V. Zaborskaitës duomenimis, Vilniuje
1570–1773 m. ávyko 263 teatriniai ir para-

teatriniai renginiai, áskaitant mokyklinius
vaidinimus, procesijas, teatralizuotas deklamacijas, baþnytiniø ðvenèiø minëjimus; Kraþiuose 1619–1762 m. – 31 teatralizuotas renginys; Kaune 1677–1734 m. – 10; Paðiauðëje 1662–1762 m. – 6; Þodiðkyje 1716–
1730 m. – 4.
Tenka apgailestauti, kad dauguma mokykliniø dramø yra þuvusios, taèiau likæ gana daug jø apraðymø bei paminëjimø.“
Pirmasis þinomas ðioje kolegijoje parodytas vaidinimas buvo 1667 m. pastatyta
Kraþiø kolegijoje retorikà dësèiusio lietuvio
Domininko Mikulskio, kuris prieð tai metus
buvo praleidæs Austrijoje, sukurta tragedija
„Belizarijus“. Kraþiuose savo dramà „Apie
Trebelijø, Bulgarijos sûnø“ pastatë Lietuvos
bajoras Andrius Mlodzianovskis. Jis didþiàjà savo gyvenimo dalá praleido Kaune, metus gyveno Austrijoje. Ðie faktai rodo, kad
tai, kas vyko Kraþiuose, Europos kultûrai nebuvo svetima – kultûrinio gyvenimo naujoves atneðdavo á miestelá atvykæ dirbti Kraþiø kolegijos dëstytojai, gerai susipaþinæ su
paskutinëmis Europos kultûrinio gyvenimo
tendencijomis.
Þinoma, kad bene 4 dramas paraðë lietuviø pamokslininkas, lietuviðkø giesmiø
kûrëjas Gabrielius Ðimkevièius. Ko gero,
jam priklauso iðlikæ du mokykliniø dramø
prologai su lietuviðkais intarpais. 1712–
1714 m. Kraþiuose retorikà ir poetikà dëstë
Jurgis Smalakis, buvæs lietuviø pamokslininkas Karaliauèiuje, Kaune, Varniuose, Paðiauðëje, Kraþiuose (èia ir mirë), amþininkø
laikytas talentingu poetu. Já ypaè mylëjo ir
gerbë paprasti þmonës. Spëjama, kad jis
yra paraðæs ir mokykliniø dramø.
Kita su Kraþiø kolegijos mokyklinio teatro veikla susijusi asmenybë – Mikalojus
Juðkevièius. Þinoma, kad paraðë tik vienà
pjesæ – „Kosimas, persø karalius“. Tokias
pjeses raðyti buvo jo, retorikos profesoriaus, pareiga. Jis ðiose apylinkëse labiausiai buvo þinomas kaip valstieèiø gydytojas.
Ið lietuviø jëzuitø, raðiusiø pjeses mokykliniam teatrui, paminëtinas Mykolas Berþanskis, Danielius Butvila, Vladislovas Narevièius, Vaclovas Narmuntas, Vladislovas
Daukða, Vladislovas Kasaskas, Dominikas
Mikulskis, Adomas Minkevièius, Juozapas
Rudamina.
Nustatyti, kiek konkreèios mokyklinës
dramos buvo originalios, dabar sunku, nes
yra daug adaptacijø, klajojanèiø motyvø.
1678 m. Kraþiuose suvaidinta neþinomo au-
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toriaus „Insepulta hominum sepultura“ („Laiduotuvës be áprastø þmonëms apeigø“) yra
perdirbtas anglo J. Simono (Jozephus Simon Anglus) tragedijos „Zeno sive ambitio
infelix” („Zenonas, arba nelaiminga savimeilë”) variantas.
Apie Kraþiuose vykusius spektaklius
duomenø nëra daug iðlikæ.
Kraþiðkës dramos atstovauja teminëms
ir þanrinëms mokyklinës dramaturgijos
kryptims. Pirmiausia, tai pjesës, skir tos
mokslo metø pabaigai.
Savità kûriniø grupæ sudaro Kraþiuose
vaidintos vadinamosios teisinës dramos.
Jos èia nëra atsitiktinis reiðkinys, nes nuo
1552 m. Kraþiuose rinkdavosi teismai. Nuo
1566 m. Kraþiai buvo Þemaitijos bajorø seimeliø susirinkimø vieta. Dël to Kraþiø kolegija turëjo galimybæ daryti átakà teisinei Þemaitijos sistemai – ið scenos átaigiai kreiptis á bajorijà, kuri formavo teisines kraðto
nuostatas. Viena þymiausiø minëtos rûðies
dramø yra jau minëta lietuvio D. Mikulskio
tragedija „Belizarijus“, pastatyta Kraþiuose
apie 1667–1672 metus.
Tradicinis vaidinimø laikas Kraþiuose bûdavo Uþgavënës. Per jas rodydavo itin dramatiðko turinio pjeses apie pasaulio blogá
bei jo menkystæ. Ðiomis pjesëmis buvo siekiama þadinti þmoniø atgailà, pamaldþiai nuteikti gavëniai. Þinoma, kad ið tokiø dramø
Kraþiuose buvo pastatytos kelios: 1693 m. –
„Hanibalas prie Kapujos, nuo prabangos nusilpæs“, J. Juðkevièiaus „Kosmas, persø karalius“, G. Ðimkevièiaus „Leontijus, pragaro dukra“.
Bûta kûriniø, kuriuose vyravo to laikotarpio gyvenimo aktualijos, faktai. XVII a. svarbiausi politiniai ávykiai, á kuriuos savo spektakliuose atsiliepë Lietuvoje veikianèiø mokyklø teatrai, buvo karai su totoriais ir turkais. Kraþiø kolegijoje taip pat buvo statomi
ðios tematikos kûriniai – 1684 m. parodytos net dvi pjesës, skirtos paminëti pergalei
prie Vienos, kur 1684 m. rugsëjo 12 d. Lietuvos ir Lenkijos karaliaus Jono Sobieskio kariuomenë sutriuðkino turkus. Pirmoji jø –
„Viena, Austrijos sostinë“, antroji – „Krikðèioniø pasaulio triumfas“.
Mokyklinë drama savo interesais ir auditorija iðëjo toli uþ specifiðko didaktinio renginio ribø ir ásijungë á visuomeniná to meto
ðalies gyvenimà. Tà patvir tina ir teatralizuoti Þemaièiø vyskupø pagerbimai, kurie
vyko visà Kraþiø kolegijos gyvavimo laikà.
1616 m. Kraþiø kolegija pagerbë savo fundatoriø J. K. Katkevièiø – ta proga buvo para-
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Restauruotas Kraþiø kolegijos bendrabuèio (bursos) pastatas

ðyta M. K. Sarbievijaus panegirika („Triumphus orbis christiane“ arba „Mastijika Palladis Chodkievicziana“). Ið kai kuriø programø spëjama, kad ji buvo atlikta kolegijos
kieme. Apie 1670-uosius buvo raðoma, kad
Kraþiø kolegijos teatras vaidindavo „didesniojoje auditorijoje“ – vadinasi, kolegijoje
bûta spektakliams pritaikytos aulos.
Kraþiø kolegijos mokyklinio teatro epocha baigësi XVIII a. pabaigoje, kai èia mokykliniai vaidinimai jau nebebuvo oficiali
mokymosi dalis.

Lietuvos teatro tyrinëtojø nuomone, XVII–
XVIII a. mokyklinio teatro tradicijos tarp Lietuvoje veikusiø mokymo ástaigø stipriausios
buvo Kraþiuose. Jos èia puoselëtos ir po
1773 m., kai buvo panaikintas Jëzuitø ordinas. Raðytiniai ðaltiniai rodo, kad 1798 m.
Kraþiø mokyklos pastato pirmajame aukðte
buvo atnaujinta „dialogø salë“, árengta scena, pagalbinës patalpos aktoriams ir dekoracijoms.
1797 metais Kraþiø kolegijos teatrà perëmus karmelitams (po to, kai Kraþiø mo(Nukelta á 28 p.)

Kraþiø kolegijos bendrabuèio (bursos) pastatas prieð restauravimà ir restauravimo metu.
Nuotraukos ið RKIC fotoarchyvo

Þ E M A I È I Ø Þ E M Ë

2014 / 1

28

T EATRO

ISTORIJA

Kraþiø M. K. Sarbievijaus kultûros centre

(Atkelta ið 27 p.)
kykla atiteko jiems), dëmesys teatrui ið pradþiø nebuvo sumaþëjæs, nors mokyklos auklëtiniai ir toliau rengdavo vaidinimus, kuriuose bûdavo nemaþai moralizuojanèio, didaktinio pobûdþio tekstø. Èia rodydavo ir komedijas, kurios daþnai neapsiribodavo scena,
o persimesdavo á kaimus, miestelius. Tai pasakytina ir apie Uþgavëniø dienomis vykusius renginius. Taèiau po to, kai Telðiø apskrities mokyklos, kurià iðlaikë bernardinø vienuolynas, prefektas kun.
Marcelijonas Gudelis-Gudelevièius kreipësi á visos Lietuvos kunigaikðtijos mokyklø vizitatoriø kun. Boguðà, komedijiniai vaidinimai
Telðiuose ir Kraþiuose buvo uþdrausti, nors jie dar kurá laikà ir vykdavo.
Teatriná judëjimà Þemaièiuose tada palaikë kraðto bajorija, kuri
buvo labai pripratusi prie tokiø vaidinimø ir nenorëjo ðio malonumo
atsisakyti. Taèiau tada ðie spektakliai daþniausiai jau bûdavo organizuojami ne mokyklose ir ne jø iniciatyva, o privaèiai pasirûpinus
kuriam nors asmeniui ar jø grupei. Tam reikalui specialiai bûdavo
árengiamos net patalpos. 1815 m. „Kurjer Litevski“ (Nr. 74) raðë,
kad Telðiuose 1815 m., laidojant Þemaièiø kaðtelionà, Rietavo tijûnà Liudvikà Gorská, po pamaldø baþnyèioje ir „po dideliø pietø laidotuviø proga“ ávyko „didelis spektaklis naujai pastatytame teatre,
kuriame artistai mëgëjai suvaidino momentui pritaikintà veikalà“.
Kaip rodo iðlikæ dokumentai, vaidinimai Kraþiuose, kad ir
ne taip daþnai kaip anksèiau, vykdavo ir po 1817 metø. 1821
m. moksleiviø teatro grupei vadovavo Vilniaus universiteto auk-

lëtinis, vokieèiø kalbos mokytojas Feliksas Maruðevskis. Dramos kolektyvams priklausydavo ir spektakliuose vaidindavo
tik geriausi mokyklos auklëtiniai.
Vëliau teatras Kraþiuose ir visoje Þemaitijoje palaipsniui apmirë. Kraþiø kolegijos mokyklinio teatro tradicija buvo pratæsta 1817 m.,
kai Kraþiø mokyklai pradëjo vadovauti pasaulietis filosofijos magistras Ipolitas Daujotas.
Tyrinëtojai sutaria, kad XIX a. pradþioje Kraþiuose vykæ spektakliai jau nebedarë tokios didelës átakos visuomenei, kaip XVII–XVIII a.,
tuo pat metu tyrinëtojai paþymi, kad XIX a. pradþioje Kraþiuose statomi spektakliai buvo net ryðkesni, ádomesni nei jëzuitø vadovavimo laikais.
Teatras Kraþiø kolegijos ir gimnazijos auklëtinius domindavo.
Teatro tradicijà Kraþiuose itin palaikydavo èia dirbæ buvæ kolegijos
auklëtiniai, tarp jø ir Vilniaus akademijà baigæ kolegijos prefektai
A. Smatavièius, A. Ðaraèka, Simonas Radavièius, kolegijoje dëstæs prancûzø kalbà ir retorikà. Ðis didelis literatûros gerbëjas pats
parinkdavo spektakliams pjeses, muzikà bei dainas.
Taigi XIX a. pradþioje Kraþiø mokyklinio teatro repertuaras gerokai pasikeitë, iðaugo spektakliø meninis lygis. Nuo jëzuitø repertuaro buvo pereinama prie pasaulietinio turinio pjesiø, atsisakyta spektakliuose spektakliuose kalbëti plaèiajai visuomenei
menkai suprantama lotynø kalba, nuo didaktiniø pjesiø pereita
prie didesnës ver tës turinèiø meniniø kûriniø. Buvo vaidinami
prancûzø dramaturgø kûriniai, komedijëles ir kt. Tuo laikotarpiu
Kraþiø mokyklinio teatro vadovai domëjosi Vilniaus vieðojo teatro
pastatymais ir á savo repertuarà ásitraukdavo kai kuriuos Vilniuje
statomus spektaklius.
Kraþiuose pastaruoju laiku bandoma atkurti mokyklinio teatro
tradicijas. Tuo tikslu 2006 m. buvo surengta bendra Vilniaus universiteto teatro (reþisierius Andrius Pulkauninkas) ir Kraþiø gimnazijos mokiniø vasaros teatro stovykla. Joje per dvi savaites
buvo pastatytas ir jëzuitø kolegijos aikðtëje parodytas spektaklis.
Á spektaklius kraðto visuomenë pradëta kviesti rugpjûèio 15–16
dienomis, kai Kraþiuose vyksta festivalio „Fundamentum Collegi“ renginiai.

Kraþiø senoji varpinë ir Kraþiø miestelio medinis kryþius

N AUJI

Kraþiø M. K. Serbievijaus
kultûros centras
XVII–XIX a. Kraþiø kolegijai, vëliau – gimnazijai priklausë pastatø kompleksas: kolegija (bendrabutis), mokykla, baþnyèia (pastatyta 1625–1689 m.) Ðis kompleksas po Kraþiø gimnazijos iðkëlimo á Kaunà ilgà laikà neturëjo ðeimininkø, kurie bûtø pajëgûs jais
pasirûpinti, todël ëmë nykti. Vykstant karams Kraþiø kolegijos baþnyèia, Profesoriø namas buvo sugriauta. Iðlikusiame kolegijos mokiniø bendrabutyje (bursoje) sovietmeèiu buvo árengti butai gyventojams. Vëliau, du kartus juose kilus gaisrui, pastatas apie 20
metø stovëjo tuðèias ir, veikiamas gamtos bei niokojamas vandalø, dar labiau sunyko.
Lietuvai atkûrus nepriklausomybæ vienintelis ið Kraþiø kolegijos pastatø ansamblio iðlikæs 1693 m. pastatytas Kraþiø kolegijos
(bursos) pastatas priklausë privaèiam asmeniui. Jis buvo iðpirktas uþ Kultûros ministerijos, Europos Sàjungos fondø ir Kelmës
rajono savivaldybës lëðas. Netrukus pastatas pradëtas ir restauruoti. Darbai, kurie buvo vykdomi ið Europos Sàjungos fondø ir
Respublikos biudþeto lëðø, uþbaigti 2008 metais.
2008 m. rugpjûèio 18 d. ávyko iðkilmingas restauruoto Kraþiø
kolegijos pastato atidarymas. Èia ásikûrë Kraþiø Motiejaus Sarbievijaus kultûros centras. Jo misija – iðsaugoti ateities kartoms buvusios Kraþiø jëzuitø kolegijos tradicijas, uþtikrinti jø sklaidà ir prieinamumà Lietuvos bei uþsienio lankytojams, teikti jiems aukðtos kokybës kultûros ir turizmo paslaugas, vystyti edukacinæ veiklà ir sudaryti sàlygas kiekvienam pilieèiui dvasiðkai tobulëti ir turiningai ilsëtis. Ðiame centre veikia biblioteka, kraðtotyros muziejus, rengiamos parodos, vyksta ávairûs kiti renginiai, pritraukiantys nemaþai
dalyviø ne tik ið ávairiø Lietuvos kampeliø, bet ir ið uþsienio.
2005 m. geguþës 25 d. Vilniaus universitetas ir Kraþiø jëzuitø
kolegija pasiraðë bendradarbiavimo sutartá, ðiuo faktu pripaþindami Vilniaus universiteto ir Kraþiø kolegijos tradicijø tæstinumà ir
ásipareigodami ðias tradicijas puoselëti bei aktualizuoti. Pagal ðià
sutartá Kraþiø vidurinë mokykla nuo 2006 m. tapo Vilniaus universiteto gimnazija. Joje skaityti paskaitø atvyksta Vilniaus universiteto dëstytojai, rengiamos bendros kraþiðkiø ir Vilniaus universiteto mokslinës konferencijos, kasmet, paþymint M. K. Sarbievijaus
gimtadiená (gimë 1595 m. vasario 24 d.) Kraþiuose vasario mënesá
vyksta „Sarbievijaus skaitymai“.
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LEIDINIAI

„ÞEMAIÈIØ
KULTÛROS

SAVASTYS.

EPOCHØ
JUNGTYS“ II
Knygos virðelis

2013 m. pabaigoje Ðilalës kraðtieèiø draugija parengë spaudai ir
iðleido tæstinio leidinio „Þemaièiø kultûros savastys. Epochø jungtys“ antràjà knyga. Jos sudarytojas – Virginijus Jocys. Leidinys
skirtas 2013 m. Lietuvoje paskelbtiems Tarmiø metams, legendinio
„Lituanica“ skrydþio 80 metø sukakèiai ir 1863 m. sukilimo 150osioms metinëms.
Knygos ávado autorius – Vytautas Radþvilas. Skyriuje „Þemaièiø kultûros tyrimai“ spausdinamas Kazio Misiaus straipsnis „Þemaièiø krikðtas ir Þemaièiø vyskupijos baþnyèios XV a.“, Ievos
Ðenavièienës „Lietuviðki agitaciniai tekstai 1863 m. sukilimo iðvakarëse“, Tomo Petreikio „Siraièiø kryþiaus mitologinës ir istorinës
prasmës“, Tomo Pauliaus „Lietuvos (Persitvarkymo) Sàjûdis Ðilalës r. 1988–1993 m.“, Linos Murinienës „Þemaièiø tarmës tyrimø
apþvalga (tradicijos ir naujovës)“.
Antrojoje knygos dalyje – „Þemaièiø folkloras ir originalioji kûryba“ – publikuojamas Daivos Raèiûnaitës-Vyèinienës straipsnis
„Raseiniø kraðto dainos: nuo XIX a. Simono Stanevièiaus dainø“,
Rûtos Þarskienës „Puèiamøjø instrumentø orkestrai Þemaitijos etninëje kultûroje XX–XXI a.“, Evaldo Vyèino „Raseiniø kraðto dainos:
2 rinkinys“, Kunigo Stasio Þilio tapyba.
Skyriuje „Sukaktys, kronika, naujienos – Valentino Baltrûno ir
Vidmanto Kuèo gausiai iliustrauotas straipsnis „Taip 1969 m. buvo
pagerbti Atlanto nugalëtojai“, Jûratës Minelgaitës publikacija „Raseiniø garbës pilietis Vladas Vitkauskas „Svarbiausia – bûti reikalingu þmonmëms“, skuodiðkës Dalios Zabitienës tekstas þemaièiø
kalba „Skouda rajuonë tarmiø metâs – ne tik naujë, bet ër tradicënç
rëngënç“, Juliaus Kanarskë „Per Þemaitijà á platø pasaulá“. Ðiauliø–Kuþiø–Kretingos geleþinkelis“, Virginijaus Jocio „Vaidoto Digaièio kelionë þemaitukais aplink Baltijà 2012 m.“. Knygoje taip pat
iðsamiai pristatomi naujausi leidiniai apie Þemaitijà, pateikiama
atmintinë „Þemaièiø kultûros savasèiø“ autoriams, spausdinamos
leidinio santraukos lietuviø, þemaièiø, latviø, estø, suomiø, rusø,
anglø, lenkø, danø, vokieèiø, ðvedø kalbomis. Papildomai kartu su
leidiniu platinamos ir dvi kompaktinës plokðtelës: „Rasiniø kraðto
dainos: 2 rinkinys“ (sudarytojas Evaldas Vyèinas) ir „Tradicinë Þemaitijos dûdø muzika ir giesmës“ (sudarytoja Rûta Þarskienë).
Leidinio virðelis. Dailininkas Vaidotas Skolevièius.
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