29

I STORIJA

KANAUNINKAS
PRANCIÐKUS
ÞADEIKIS

R YMANTË ÐMAIÞIENË

Kanauninkas Pranciðkus Þadeikis tarp Skuode dirbusiø kunigø iðsiskiria ypatinga savo asmenybës ðviesa. Jis buvo visuomenininkas, ðvietëjas, raðytojas, vertëjas, daug gero padaræs ne tik Skuodo, bet ir visos
Lietuvos labui. Sovietinës okupacijos metais P. Þadeikis buvo apspjaudytas ir nugramzdintas á uþmarðtá, taèiau iðliko gyvas þmoniø ðirdyse ir
ðiandien vël já su pagarba prisimename.
Kanauninkas Pranciðkus Þadeikis (1869–1933).
Nuotrauka ið Skuodo rajono savivaldybës vieðosios bibliotekos archyvo

Kanauninkas Pranciðkus Þadeikis gimë 1869 m. spalio 23 d.
Telðiø apskrities Varniø valsèiaus Pareðkeèio kaime. Mokësi Palangos ir Mintaujos gimnazijose, Varniø kunigø seminarijoje. Kunigu áðventintas 1893 metais. Visà gyvenimà aktyviai dalyvavo
leidþiant lietuviðkà spaudà: bendradarbiavo laikraðtyje „Nedëldienio skaitymai“, moksliniame þurnale „Draugija“.
Viena ið pagrindiniø kanauninko veiklos srièiø buvo gyventojø
religinis ðvietimas. Panaikinus lietuviðkos spaudos lotyniðkais
raðmenimis draudimà, jis iðleido keletà religinio turinio knygø: „Ðventøjø ir palaimintøjø vardø ir jaunikaièiø gyvenimai“ (1907), „Trumpi
nedëldieniø evangelijø paaiðkinimai visiems metams“ (1908) ir kt.
P. Þadeikis á Skuodà klebonu buvo paskirtas 1914 m. pabaigoje.
Èia, sakydamas pirmàjá pamokslà, jis pareiðkë: „Esu þemaitis ið
Varniø parapijos, kunigavæs 21 metus Kamajuose, Breslau, Panevëþyje, Kaune, Paðuðvyje ir èia. Mano svarbiausias uþdavinys –
apðviesti savo parapijonis tikëjimo tiesose. Kiekviename dalyke
bûsiu tikru draugu tø, kurie darbðtûs, ypaè tø, kurie mylës savo
gimtàjà þemelæ.“
Gráþtelkime atgal ir prisiminkime, kokiu laikmeèiu bûsimasis
kanauninkas pradëjo eiti ganytojo pareigas Skuode.
Pirmojo pasaulinio karo pradþia, politinio ir ûkinio gyvenimo
suirutë, carinës ir vokieèiø kariuomeniø siautëjimas, nesutarimai
tarp miesto religiniø bendruomeniø...
Tuo metu Skuode, be katalikø baþnyèios, dar buvo ir staèiatikiø
cerkvë, liuteronø evangelikø baþnyèia, þydø sinagoga, prie jø veikë
tikinèiøjø bendruomenës. Tarp dvasininkø lyderio pozicijø mieste
uþleisti nenorëjo ir su kitomis religinëmis bendruomenëmis konfliktavo popas. Á Skuodà atvykæs naujasis krikðèioniø katalikø kunigas siekë, kad mieste taikiai sugyventø ávairiø religiniø bendruomeniø þmonës. Jam reikëjo parodyti nepaprastus diplomatinius

sugebëjimus, kad tai taptø realybe. P. Þadeikis, prisimindamas savo
darbo pradþià, raðo: „Kadangi Skuode prisiëjo darbuotis ne vien
liaudies tarpe, bet turëti daug reikalø ir su rusø valdþios atstovais,
tad man, kaip naujam klebonui, rûpëjo, kaip èia su jais susipaþinus,
santykius uþmezgus, kaip iðvengus, neuþgaunant þymesniøjø, apsilankant pirma pas þemesniuosius. Pradëjau nuo paties „drûtojo“,
bûtent nuo popo Aleksandro Druþilausko, kuris, kaip ir kiti jo draugai Lietuvoje, tiesiog buvo Skuode karaliumi; valdininkai, kunigai,
policija turëjo jo vengti, nes vienu plunksnos patraukimu galëjo bet
kà nelaimingu padaryti. Mane priëmë mandagiai, abudu su „matuðka“ pasodino salione ir uþvedë kalbà apie kà tik ið Skuodo persikëlusá Sedon buvusájá Skuodo dekanà kun. Petrà Paulevyèià. Popas keletà sykiø pabrëþë savo didelá susidraugavimà su juo, kursai
buvæs jam tikru draugu tarp pasileidusiø ir menkai tikinèiø valdininkø. Èia pat buvo daromas man nurodymas, kad ir að jam bûèiau
prielankiu draugu. ....Visi kiti vizitai ëjo kur kas sparèiau, nes þmonës buvo visai kitokie, nors gero ið jø laukti nebuvo galima. Ádomiausi mano vizitai buvo pas vietinius vokieèius: vaistininkà Katerfeldà ir pastoriø Lilientalá. Tada dar nenumaniau, kokios svarbios
bus to mano þygio pasekmës. Norëjau bûti visiems mandagus,
labai rûpinaus neuþgauti ir þydø. Savaime suprantama, jog vietiniai
vokieèiai ðito karo metu gyveno kaip ne savo kailyje. Jø padëtis
buvo sunki, rusai juos átardavo ir þvairomis á juos þiûrëdavo. Uþtekdavo vieno þodþio, kad bûti nubaustu ir ne bet kaip. Uþtekdavo menko vaikëzo paliudijimo, kad ðis ar anas vokietis demonstratyviai
kalba vokiðkai, ir to uþtekdavo uþsitraukti bausmæ. Bet ðtai Skuode,
nuëjæs pas Katerfeldà, prakalbëjau vokiðkai, jis mane pristatë savo
senutei motinai, su kuria ilgokai kalbëjau, nurodydamas, kad tie
visi uþmetinëjimai vokieèiams yra perdëti. Að, sakau, paþástu vo(Nukelta á 30 p.)
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Kan. P. Þadeikis (sëdi treèias ið kairës) su Skuodo gimnazijos
mokytojais apie 1930 metus. Nuotrauka ið Skuodo muziejaus
rinkiniø

(Atkelta ið 29 p.)
kieèiø kultûrà, tokiø nuoþmybiø, kokios jiems primetamos, jie daryti negali... Beveik tokio pat turinio buvo paðnekesys ir su pastorium Lilientaliu. Galima suprasti, koká nepaprastà áspûdá padariau
tiems vokieèiams. Tie mano þygiai ir paðnekesiai su jais taip toli
siekë, jog tuomi galëjau gintis visà okupacijos laikotarpá nuo nuoþmiausiø komendantø ir amstsvorsteheriø. Tuomi mano padëtis pasidarë tokia, kad sëkmingai galëjau pakelti balsà prieð vokieèius
lupikus ir jø nuoþmius parëdymus; ypaè su manim turëjo skaitytis
þydai. Jie nebegalëjo taip laisvai skriausti mûsø liaudá, kaip kad jie
tai norëjo daryti vokieèiams atëjus.“1
Kanauninkas P. Þadeikis, gyvendamas Skuode, visà laikà uþtardavo, ramindavo þmones. Viename savo pamokslø jis ragino juos
nusiraminti, nebëgti ið namø ir papasakojo, kokie vargai laukia
pabëgëliø svetimame kraðte ir paklausë tikinèiøjø, kà jie, jei prisieitø mirti, rinktøsi: ramià mirtá gimtajame þemës kampelyje, ar
paskutines savo gyvenimo dienas ðaltoje Rusijoje. Dekano þodþiai
parapijieèiams padarë didþiulá áspûdá. Kun. P. Þadeikis jautë pareigà
sakyti þmonëms tiesà ir jà sakë. Parapijieèiai juo tikëdavo.
Kunigas P. Þadeikis gerai mokëjo vokieèiø kalbà. Tai okupacijos
metais jam ne kartà pasitarnavo gelbstint þmones. Svarbûs miestelio gyventojams buvo ir jo uþuojautos, paguodos þodþiai.
Prasidëjus kaizerinei okupacijai, Skuode veikusios mokyklos
buvo uþdarytos. 1916 m. vasario 25 d. pas miesto virðininkà ávyko
pasitarimas, á kuri buvo pakviesti visø mieste veikusiø religiniø
bendruomeniø dvasininkai. Tartasi dël mokyklø atkûrimo mieste.
Vokieèiø pastorius pasakë, kad mokykla turëtø bûti vokiðka. Þydø
rabinas siûlë, kad veiktø þydø mokykla ir joje bûtø dëstoma daug
religijos pamokø (penkios savaitinës). Prisimindamas tà pasitarimà, P. Þadeikis raðo: „Visgi pasisekë ir man pasireikðti, kad
pradinë mokykla turi bûti vietiniø þmoniø kalboje vedama, nes
kitaip jinai neturëtø jokios prasmës.“2
Tø paèiø metø geguþës mënesá vokieèiø valdþia praneðë, kad
Kaune organizuojami mokytojø kursai. Dalis kunigø abejojo ðiø
kursø nauda. P. Þadeikis suprato, jog okupacinë valdþia jaunuoliø
greit suvokietinti neástengs. Prieðingai. Jaunuoliai, matydami vokieèiø piktadarybes, nepasiduos jø átakai.
Norinèiø lankyti kursus ið Skuodo buvo keletas: Jakimavièius,
Bertaðius, Simutis, Klova, Pruðinskis. Jie ir tapo pirmaisiais Lietu-
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vos tautinës mokyklos mokytojais Skuodo rajone. Spalio mënesá ið
kursø gráþusius bûsimuosius mokytojus valdþia paskirstë po besikurianèias pradines mokyklas, kurios veikë Skuode, Ylakiuose,
Plateliuose, Mosëdyje.
Panaðûs kursai buvo organizuojami ir mokyklose planavusioms
dirbti merginoms.
1916 m. lapkrièio 3 d. Skuode atidaryta lietuviø pradinë mokykla.
Pasak P. Þadeikio, tai buvo tik didelio kelio pradþia. Jo, daktaro
Ferdinando Kaunackio ir dar keliø rajono ðviesuoliø iniciatyva Skuode 1918 m. buvo ákurta progimnazija, o vëliau – ir gimnazija, kurios
veikla P. Þadeikis nuolat rûpinosi ir joje dalyvavo.
Daug kun. P. Þadeikis nuveikë ir burdamas jaunimà, keldamas
jo savimonæ. Pirmojo pasaulinio karo metais mieste vokieèiai buvo uþdraudæ rengti susirinkimus ir burtis þmonëms á organizacijas.
1916 m. P. Þadeikis mieste ir jo apylinkëse ëmë slapta steigti jaunimo ratelius. Jis pats kiekvienà ðventadiená slapta vaþinëdavo po
kaimus, dalyvaudavo jaunimo susibûrimuose ir juose stengdavosi
ne tik ðviesti susirinkusiuosius, bet ir suprantamai paaiðkinti tai,
kas labiausiai þmones jaudindavo: „Nuvaþiavæs aiðkindavau ratelio nariams, kaip eina karas, skaitydavau paskaitas apie tautybæ ir
tautiðkà supratimà, apie blaivybæ, apie taupumà ir t. t (t. 2, p. 11).
Tais metais Bûdvietëje kanauninkui buvo pasisekæ á toká ratelá suburti
19 nariø, Ðarkëje – 17, Puotkaliuose – 24. Vëliau tø rateliø nariai
ásiliejo á besiformuojantá Krikðèioniø demokratø partijos Skuodo
skyriø.
Dideli P. Þadeikio nuopelnai ir lietuviø literatûrai. Mirus „Iliados“
ir „Odisëjos“ vertëjui daktarui Jeronimui Raliui, liko neuþbaigta
iðversti paskutinë „Iliados“ dalis. „Iliadà“ versti ëmësi P. Þadeikis.
Anot kanauninkà gerai paþinojusio mokytojo istoriko Broniaus Miltenio, P. Þadeikio „Iliados“ vertimas labai atitinka graikiðkàjá originalà, ir, jei graikai nebeturëtø në vieno savo epo egzemplioriaus,
geriausiai já atgaivinti bûtø galima ið lietuviðkojo vertimo.
Didþiausias P. Þadeikio darbas – jo dviejø daliø knyga „Didþiojo karo uþraðai“ (1921–1925). Knygos áþangoje autorius raðo: „Laikotarpyje prieð karà lietuviø tautos padëtis buvo gan kritiðka, jos
gi ateitis per daug tamsi. Bet ðtai 1914 m. rugpjûèio 1 dienà pasikelia viesulas, ir toks viesulas, kokio pasaulis dar nebuvo matæs.
Sudreba lietuvio – tautieèio ðirdis, jinai nujauèia, jog tai persvaros valanda, ar prasmegs Lietuvos skriaudëjai, ar pati Lietuva,
karo lauku virtusi, liks nuskalauta nuo þemës skritulio ir jos vardas bebus minimas tik senovës raðtuose. Ið tikrøjø Lietuvos likimas per tuos penkerius karo metus ir ligi ðiol tebesvyruoja tarp
dviejø alternatyvø: þûti ar bûti. Todël ir stvëriausi plunksnos, kad
uþraðinëti taip svarbø momentà, nors maþyèius nusidavimus, nes
didieji, daug kà tautø gyvenime lemiantieji, man buvo neprieinami. Uþraðinëjau tik tuos, kuriuos gyvenat tarp savo liaudies prisiëjo pastebëti ir daug su ta liaudimi pergyventi, perkæsti. Spëju,
kad tie uþraðai bus medþiaga bûsimiems istorijos raðytojams
Didþiajam karui nuðviesti.“3
Knygoje pateikta labai daug informacijos apie 1918 m. perversmà
Lietuvoje. Pasakojimas papildytas gausia dokumentine medþiaga – Lietuvos Vyriausybës, Prezidento dekretais, atsiðaukimais,
kt. Knygoje randame daug svarbiø ano meto Skuodo ir visos Lietuvos gyvenimo faktø, paminëta daug þmoniø, dalyvavusiø politiniame ir visuomeniniame kraðto gyvenime, pavardþiø.
Ðis leidinys turi didþiulæ iðliekamàjà vertæ. Joje – dalelë Skuodo
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istorijos, dokumentai, nuotraukos, iðkalbingai
pasakojanèios apie Pirmojo pasaulinio karo
laikotarpá Lietuvoje.
Pranciðkaus Þadeikio brolis Povilas Þadeikis kurá laikà ëjo IV ministrø kabineto kraðto
apsaugos ministro pareigas, todël kanauninkui, rengiant knygà, nebuvo sunku gauti kai
kuriuos svarbius dokumentus ir juos pateikti
knygoje. Skaitant ðá leidiná, prieð mus atsiskleidþia gyvas vokieèiø okupacijos laikotarpio, sovietø valdþios perversmo Skuode ir kitose Lietuvos vietose paveikslas, daug kitø mûsø istorijos svarbiø faktø.
Daug kuo P. Þadeikis prisidëjo ir organizuojant 1930–1932 m. generolo Vlado Nagio Nagevièiaus vykdytus Apuolës piliakalnio kasinëjimus.
1935 m., jau po ðviesios atminties kanauninko P. Þadeikio mirties, „Darbø“ I tome buvo
iðspausdintas didelæ iðliekamàjà vertæ turintis V. Nagio Nagevièiaus straipsnis „Kasinëjimai Apuolëje“.
Skuodui ir jo þmonëms P. Þadeikis atidavë
18 paèiø kûrybingiausiø savo gyvenimo metø.
P. Þadeikis mirë 1933 m. gruodþio 6 d. Skuode.
Jis palaidotas Narvydþiø kapinëse, kurios yra
netoli Skuodo.
1996 m., tyrinëdama Skuodo parapijos baþnytines knygas, vienà dienà nepatikëjau savo
akimis – atverèiau baþnyèios archyve ilgus
metus gulëjusá iki to laiko neþinomà Pranciðkaus Þadeikio rankraðtá – „Skuodo metraðtis“ uþ 1922–1924 metus. Rankraðtis rodo,
kad kanauninkas buvo sumanæs tæsti savo uþraðus apie Skuodà. Ðis metraðtis stebina kanauninko interesø platumu. Jame pateikiami
1922 ir 1923 metø rinkimø á Lietuvos Seimà
apraðymai ir keturiose stambiausiose Skuodo
parapijos vietovëse vykusiø rinkimø rezultatai.
Skaitydami rankraðtá suþinome, kokios partijos
tuo metu veikë Skuode. Ádomu, kad visa rinkimø
agitacija ið pagrindø skyrësi nuo ðiuolaikinës.
Ypaè aktyviai joje dalyvavo dvasininkai.
Paskelbus ðá rankraðtá Skuodo rajono spaudoje, atsiliepë nemaþai skuodiðkiø, kurie „Skuodo metraðtyje“ rado savo tëvø, kitø giminaièiø
pavardes.
Neprarandu vilties, kad atsiras patriotai ar
suinteresuoti þmonës, kurie prikels antrajam
gyvenimui Pranciðkaus Þadeikio literatûriná
palikimà.
1
Þadeikis P., Didþiojo karo uþraðai, Klaipëda, 1921,
t. 1, p. 38–39.
2
Ten pat, p. 104.
3
Ten pat, p.5.

Skuodo gimnazijos mokytojai su kanauninku P. Þadeikiu apie 1930 metus

Kanauninkas P. Þadeikis (sëdi antroje eilëje centre) su Prieðalkoholinio kongreso komiteto nariais
1930 metais

Skuodo gimnazijos mokytojai (sëdi ið kairës): S. Þukauskas, V. Kateiva (direktorius),
kanauninkas P. Þadeikis, neatpaþintas asmuo. Stovi (ið kairës): kapelionas Þulpa, A. Saulevièius,
A. Kumpikevièiûtë, Gurauskas. 1920 metai.
Nuotraukos ið Skuodo muziejaus rinkiniø
Þ E M A I È I Ø Þ E M Ë

ZZ_2010_1_vidus.pmd

31

31

2010.03.04, 08:40

2010 / 1

