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Restauruotas Kraþiø kolegijos bursos pastatas. 2007 m.

KRAÞIØ

KOLEGIJA

P ARENGË D ONATAS
TYTUVA
N UOTRAUKOS D ANUTËS
MUKIENËS

1616–1844 m. veikusi Kraþiø kolegija – viena ið nedaugelio to
laikotarpio Lietuvos pasaulietiniø viduriniø mokyklø. Ja rûpinosi
Lietuvos jëzuitø provincija. Auklëtiniø skaièiumi Kraþiø kolegijà anuo
metu lenkë tik Vilniaus jëzuitø kolegija. Þemaitijoje net 222 metus

Kraþiø miestelio panorama nuo baþnyèios pusës

Kraþiø kolegija buvo svarbiausias ðvietimo ir religinio gyvenimo
centras, o èia veikusi biblioteka – turtingiausia visame kraðte.
Kodël Kraþiai, o ne kuris nors kitas Þemaitijos miestelis buvo
pasirinktas kaip tinkamiausias svarbiausiam Þemaitijos ðvietimo
centrui suformuoti?
Prisiminkime istorijà. Kas buvo Kraþiai iki kolegijos ákûrimo?
Archeologiniai radiniai sako, kad Kraþiuose ir jø apylinkëse þmonës jau gyveno III–IV a. po Kristaus.
1253 m. Kraþiai pirmà kartà paminëti raðytiniame dokumente
(Mindaugo raðtas).
1253–1257 m. Kraþiø þemë buvo viena ið svarbiausiø Þemaitijos gynybinës sistemos daliø.
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.
1410 m. raðytiniuose ðaltiniuose paminëtas Kraþiø valsèius.
1412–1451 m. Kraþiuose gyveno Vytauto Didþiojo vietininkas
Jonas Stanislovas Kæsgaila.
1414 m. Kraþiai tapo apskrities centru. Kraþiø dvaras tada priklausë Lietuvos didþiajam kunigaikðèiui.
1417 m. Vytauto Didþiojo pavedimu Kraþiuose pastatyta katalikø
baþnyèia. 1495 m. pastatyta nauja Kraþiø baþnyèia (sudegë 1638 m.).
Naujàjà pastatë klebonas M. Barkauskas. Ðiai sudegus, vël pastatyta
nauja (uþbaigta árengti 1841 m., o 1911 m.atnaujinta).
Pradþios mokykla Kraþiuose ásteigta XVI a. pradþioje.
1533–1547 m. turtingos Kraþiø parapijos klebonu dirbo vëliau Vilniaus vyskupu tapæs, Vilniaus kolegijai (nuo 1579 m. – universitetas)
pirmuosius pastatus dabartinëje Universiteto gatvëje nupirkæs Valerijonas Protasevièius. Ðis vyskupas á Lietuvà pakvietë jëzuitus,
kurie èia turëjo uþsiimti ðvietimu ir krikðèioniø Baþnyèiai padëti kovoti
su reformacija.
1559 m. Þygimantas Augustas Kraþius pardavë anglams Kotrynai Sufolsk ir Rièardui Berthui. Po jø Kraþius valdë Mikalojus Rad-

11

I STORIJA

vila. Jis dvaro teritorijoje pastatë pilá-rûmus, kuriuos juosë vandens
pripildytas platus griovys.
Nuo 1566 m. iki XVI a. pabaigos Kraþiuose posëdþiaudavo Þemaièiø bajorø seimeliai. Jau tada Kraþiai buvo vienas ið didþiausiø Þemaitijos kultûros, ðvietimo centrø.
XVI a. pabaigoje Kraþiuose ásikûrë jëzuitai, kuriuos èia ið pradþiø
globojo didikai Radvilos ir Jonas Karolis Chodkevièius.
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 M. Giedraitis (mirë 1609 m.) 2000 vengriðkø raudonøjø ir ðiek tiek þemës Kraþiuose uþraðë Kraþiø vienuolyno statybai.
1613 m. buvo ásteigta Kraþiø kolegija. Vieta jai 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).
Kraþiø kolegijos fundatoriais buvo didikai Chodkevièiai, Radvilos, karalius Jonas Sobieskis, Lietuvos Didþiosios Kunigaikðtystës
iþdininkas Jeronimas Valavièius, daugelis Þemaièiø vyskupø, Þemaièiø teisëjas Petras Ðiukðta, nemaþai kitø paèiø þymiausiø ano
meto þmoniø. Rëmëjai nuo kolegijos veiklos pradþios 26 neturtingiems mokiniams suteikdavo visokeriopà iðlaikymà.
Kraþiø gimnazija Lietuvoje garsëjo èia buvusiu aukðtu mokymo
lygiu. Didelæ dalá jos dëstytojø sudarydavo buvæ Vilniaus universiteto auklëtiniai. XVII–XVIII a. ið viso Kraþiø kolegijoje dirbo 30–50
jëzuitø. Daug ðios kolegijos buvusiø dëstytojø iki pat ðiol Lietuvoje
minimi kaip ryðkø pëdsakà ðalies kultûroje ir moksle palikæ þmonës. Vienas ið pirmøjø Kraþiø kolegijoje dirbti pradëjo poetas Motiejus Kazimieras Sarbievijus, kuris èia dëstë poetikà ir sintaksæ.
Kolegijoje rektoriumi yra dirbæs ir daugelio mokykliniø dramø autorius Gabrielius Ðimkevièius. Èia retorikà dëstë istorikas A. Vijûkas-Kojelavièius. Mykolas Ginkevièius yra dëstæs gramatikà. Teologiniø knygø autorius Danielius Butvila buvo vienas ið 49 èia
dirbusiø rektoriø. Kitas rektorius – Þygimantas Liauksminas – taip
pat yra daugelio knygø autorius, garsëjo kaip graikø kalbos, retorikos, muzikos þinovas. Plaèiai sklido garsas ir apie Kraþiuose rektoriumi dirbusá talentingà lietuviðkø pamokslø autoriø Pranciðkø
Ðrubauská. Ið dëstytojø savo kultûrine veikla plaèiai buvo þinomas
Z. Bartoðevièius, S. Malcuþinskis, S. Sobolevskis. Kraþiø gimnazijos kapelionu, bibliotekininku yra dirbæs þemaièiø vyskupas, raðytojas, ðvietëjas, blaivybës puoselëtojas Motiejus Valanèius.
Nuo pat kolegijos atidarymo èia buvo mokoma lotynø kalba.
Veikë pradinës, gramatikos, humanitarinës, retorikos, sintaksës
klasës. Prie kolegijos buvo Aukðtoji filosofijos ir teologijos mokykla. Ji rengë jëzuitø dvasininkus, èia Þemaièiø kraðto dvasininkai
keldavo ir kvalifikacijà.
Ið Kraþiø gimnazijos ir kolegijos auklëtiniø ryðkiausià pëdsakà Lietuvos kultûros ir meno istorijoje paliko Simonas Aleksandravièius,
Vladimiras Andrijauskas, 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.
(Nukelta á 12 p.)

Kraþiø baþnyèia, ðventoriaus vartai ir medþio droþëjø sukurtais
stogastulpiais papuoðtos paslaptingos, legendomis apipintos Kraþiø kalvos
Þ E M A I È I Ø Þ E M Ë
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(Atkelta ið 11 p.)
1614 m. Þemaièiø seniûnas ir Lietuvos didysis etmonas Jonas
Karolis Chodkevièius su savo þmona – Slucko kunigaikðtyte Sofija
Maleckaite – Kraþiø kolegijai uþraðë 7 ûkius ir pastatë namus.
1614–1844 m. Kraþiø kolegijoje veikë biblioteka.
1616 m. Kraþiø gimnazijai skirtuose laikinuose mediniuose namuose atidaryta pirmoji ðioje kolegijoje klasë (gramatikos). Pirmasis kolegijos mokytojas buvo ið Braunsbergo kolegijos á Kraþius
persikëlæs Jonas Kochas. Pirmaisiais gimnazijos darbo metais I
klasëje mokësi 50 mokiniø. Vëliau visose klasëse mokydavosi
250–300 mokiniø.
1618 m. buvo paðventintas pradëto statyti kolegijos mûrinio pastato kertinis akmuo. Iðkilmëse dalyvavo Lietuvos didysis iþdininkas Jeronimas Valavièius.
1618–1620 m. ir 1644–1647 m. kolegijos rektoriumi dirbo Jonas
Jamielkovskis (jis buvo pirmasis rektorius).
1620–1742 m. Kraþiuose veikë Þemaièiø kunigø seminarija.
1621 m. jëzuitai ant Radvilø rûmø pamatø pradëjo statyti Kraþiø
baþnyèià (uþbaigë 1689 m.).
Kraþiø kolegijos ákûrimo idëjà iðkëlë Þemaièiø vyskupas Merkelis Giedraitis, taèiau, jam esant gyvam, ðis sumanymas nebuvo
realizuotas. Jis tik spëjo Kraþiuose nupirkti jëzuitams þemës ir pastatyti namus.
1635–1638 m. kolegijos rektoriumi dirbo Jonas Jaknavièius.
1639 m. Kraþiuose ásteigtas benediktinø vienuolynas.
1658–1661 m. kolegijos rektoriumi dirbo Danielius Butvilas.
1661–1665 m. kolegijos rektoriumi dirbo Þygimantas Liauksminas.

1667 m. Kraþiø kolegijoje suvaidinta D. Mikulskio tragedija „Belizarijus“. Kraþiuose mokyklinis teatras veikë XVII a. – XVIII a. Þinoma 30 ðio teatro vaidinimø ir teatralizuotø renginiø. Èia buvo statomi spektakliai pagal M. Chanevskio, M. Juðkevièiaus, A. Mlodzianovskio, S. Sadovskio, G. Ðimkevièiaus, M. Velièkos dramos kûrinius.
1693 m. prie kolegijos pastatyta bursa – studentø bendrabutis.
1670–1673 m. kolegijos rektoriumi dirbo Pranciðkus Ðrubauskis.
1672 m. kolegijos Filosofijos skyriuje studijavo 16 studentø, Teologijos skyriuje – 5 studentai.
Po Jëzuitø ordino panaikinimo Kraþiø kolegija 1773 m. perëjo
Edukacinës komisijos þinion ir buvo reorganizuota á apygardos mokyklà. Tuo metu joje mokësi apie 500 mokiniø.
1758 m. Kraþiuose ásteigtas marjavièiø vienuolynas.
1797 m. Kraþiø mokykla pradëjo rûpintis Kolainiø karmelitai.
XVII a. Kraþiuose susiformavo kontrreformacijos þidinys.
1800 m. gimnazijoje mokësi 326 mokiniai (246 ið jø buvo bajorø,
kiti – ávairiø kitø luomø atstovø, tarp jø ir valstieèiø, vaikai).1821 m.
gimnazija turëjo apie 410 auklëtiniø.
1817 m. Kraþiø pradþios mokykla perëjo Vilniaus universiteto
þinion ir buvo pavadinta gimnazija. Tais metais ji reorganizuota á
pasaulietinæ gimnazijà – 1817 m. rudená Vilniaus universitetas
Kraþiuose atidarë dvi þemesniàsias gimnazijos klases.
1818 m. Kraþiø gimnazijoje dirbo 12 mokytojø.
1818 m. Kraþiø mokykla jau buvo pilna ðeðiø klasiø gimnazija.
1819 m. Kraþiø gimnazijoje mokësi 350 mokiniø.
1823 m. Kraþiø gimnazijoje mokësi 452 mokiniai.
1823 m. Kraþiuose veikë anticarinë moksleiviø organizacija „Juodieji broliai“.

Koplytstulpiai, kryþiai, koplytëlës – neatskiriama Kraþiø peizaþo dalis. Danutës Mukienës nuotraukos
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1893 m. lapkrièio 22 d. ávyko Kraþiø skerdynës (jos prasidëjo po
to, kai vietiniai gyventojai caro valdininkams neleido nugriauti 1757–
1763 m. vienuoliø benediktiniø pastatytos kraþiðkiø mylimos ir
lankomos Kraþiø baþnyèios).
1894 m. ávyko Kraþiø gynëjø teismas.
1844 m. Kraþiø gimnazija perkelta á Kaunà. Èia jai buvo suteiktas
gubernijos gimnazijos statusas (ðiuo metu tai Kauno Maironio gimnazija). Kraþiø gimnazijos pastatai, Kolegijos baþnyèia ëmë nykti,
per karus pastatai buvo apgriauti. Apie 75 metus pastatuose beveik
niekas negyveno. Vëliau dalyje jø buvo árengti butai.
1910 m. suremontuota Kraþiø skerdyniø metu suniokota Kraþiø
baþnyèia (ji iki ðiol naudojama parapijos reikalams).
Lietuvos nepriklausomybës metais Kraþiai buvo valsèiaus
centras.
2008 m., remiant Europos Sàjungai, uþbaigtas restauruoti istorinis Kraþiø kolegijos bursos pastatas. Èia árengtas kultûros centras,
muziejus, biblioteka, turizmo informacijos centras.
PANAUDOTA LITERATÛRA:
1. Bacevièius Arvydas, „Kraþiø kolegija“, Visuotinë lietuviø enciklopedija, t. 10, Vilnius: Mokslo ir enciklopedijø leidybos institutas, 2006.
2. Birþiðka Mykolas, Rinktiniai mûsø senovës raðtai, Kaunas,
1927.
3. Lukðienë Meilë, Lietuvos ðvietimo istorijos bruoþai XIX a. pirmojoje pusëje, Kaunas, 1970.
4. Zaborskaitë Vanda, Prie Lietuvos teatro iðtakø, Vilnius, 1981.
5. Brensztejn M. E., Teatr szkolny w Kroýach na Ýmudzi, Wilno,
1925.

Istorijà menentys senieji Kraþiø pastatai...

Simono
Daukanto bibliofilø
klubui – 25
A L B I N A S MINGËLA
„Þemaièiø bibliofilas“. Numerio áþanginiame straipsnyje
(„Uþaugti su knyga“) raðoma, kad ðis klubas „yra knygos kultûros ugdymo centras Þemaièiuose. Klubo devizas „Ðvieskis
ir ðviesk“ reiðkia ne tik visapusiðkà knygos paþinimà, bet ir
saviugdà – þmogaus tobulëjimà.“ Toje paèioje publikacijoje
informuojama, kad 2008 m. lapkrièio 7 d. Plungës Senamiesèio
vidurinëje mokykloje daukantieèiai surengë konferencijà „Þemaièiø knyga – 4“, kurioje praneðimus perskaitë Simono Daukanto ir Martyno Maþvydo bibliofilø klubø nariai. Ði konferencija
buvo projekto „Atverkime duris á kraðto praeitá, kad neprarastume savæs ateityje“ dalis. Naujajame „Þemaièiø bibliofilo“ numeryje spausdinami keli konferencijos praneðimai, jø tezës, keletas kitø dëmesá patraukianèiø straipsniø: Tomas Petreikis.
„Svarstymai apie Þemaitijos knygos gaires“; Domas Kaunas.
„Nasrënø knygius Juozapas Stropus“; Virginija Leilionaitë. „Prof.
Zenono Ivinskio asmeninës bibliotekos, saugomos Þemaièiø dailës muziejuje, knygø þenklai ir marginalijos“; Gintautas Èerneckis. „Dailininkës Graþinos Didelytës iliustruotø knygø rinkinys
asmeninëje bibliotekoje“; Gintautas Trumpis. „Knygø kolekcija
„Kurðiø Nerija“; dr. Arvydas Pocevièius. „Kas yra, buvo, gali bûti
þemëje ir dangaus aukðtybëse?“; Ignotas Juodeikis. „Þemaièiø
Prietelius“ – þemaièiø balsas nepriklausomoje Lietuvoje“;
dr. Daiva Narbutienë. „Leidinys apie bibliofilijà ir bibliotekà“;
dr. Auðra Navickienë. „Naujas leidinys apie knygos kultûros istorijà ir jos kûrëjus“; Tomas Petreikis „Du nauji bibliofiliniai knygø katalogai Lietuvoje“. Taip pat publikuojamas ir pluoðtelis Gintauto Èerneckio „Lakonikø“, Simono Daukanto bibliofilø klubo
veiklos kryptys 1984–2009 m., trumpai pristatomi leidiniai, kuriuose skelbiamos publikacijos apie klubo veiklà.
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