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Atvažiavo tarnauti
O mano mamytė iš jo visko išmokus ir mane
mokino. Katelė žmones mokė nuoširdžiai.
Juk jei mokini tik iš knygų skaitydamas
ir į žmogų nepažiūrėdamas, tai tebus
pamotės mokslai. O jis mokė motinos
mokslu – prisiglaudęs, apkabinęs žmogų.
Jonas Rudokas iš Ažumiškio k.
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Protingą žmogų gyvenimo takas veda aukštyn,
kad išvengtų šeolo gelmių.
(Pat 15, 24)

1872-ieji metai. Žvarbus, vėjuotas lapkritis. Į Panemunėlio klebonijos kiemą įrieda du poriniai vežimai. Išlipa augalotas, išvaizdus vyras, briedkailio kepure, milo paltu. Tikrai yra
į ką pažiūrėti. Kaip žaibas parapiją nutvieskia žinia: atvažiavo
naujas klebonas! „Iš kur? Kiek metų? Kaip atrodo?“ – smalsauja žmonės. Tais laikais paprasti kaimo žmoneliai gyveno
savais kasdieniais rūpesčiais: arė ir sėjo, pjovė ir kūlė, augino
vaikus. Ir net nesusivokė esą savo tautos žmonės.
Ir štai atvažiavo būsimasis Vedlys, parodysiantis prasmingesnės būties horizontus. Tai jis padės pasijusti savo žemės, kalbos, kultūros ir gražesnio gyvenimo šeimininkais. Ir
niekas, net pats naujasis klebonas Jonas Katelė, nenumano,
kaip jam klebonaujant ims keistis parapijos gyvenimas, kokie vėjai ims siausti, kokius kalnus darbų teks visiems kartu
nugriauti.
O priešaky dar devyni pragaro ratai, kuriuos reikės pereiti. O sunkiausia bus klebonui: čia jį persekios, grasins, baus,
ignoruos. Bet jis neišsigąs, nepaklus, nepasiduos. Išliks tvirtas
kaip uola, talžoma įsiutusio vandenyno.
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Ir bus kitoks kunigas visom prasmėm. Amžinas neramuolis.
Patogios ramybės drumstėjas. Patriotas iki kaulų smegenų. Nenugalimas priešas savo priešams. Naujųjų Lietuvos laikų pranašas, šauklys. Šeimininkas pavergtam krašte – ne vergas. Dvasios
milžinas – ne ubagas. Variklis – ne sraigtelis. Savo konfesijos kai
kuriems žmonėms nepasiekiama kalno viršūnė ir sąžinės veidrodis, į kurį ne visi drįso pažiūrėti – daug kas bevelijo sudaužyti.
Gal ir per daug epitetų vienam žmogui, bet nėra nė vieno,
kuris jam netiktų. Nes buvo nesustabdomas garvežys, vežantis iš tamsos į šviesą, susodinęs į traukinį visą parapiją. Gudragalviškai laviruodamas po kiek laiko jau pats ims diktuoti
savo valią: nepaklusnūs vikarai susitaikys su klebono maksimalizmu, kitų parapijų tingių klebonų burnojimas sukels tik
pašaipą. Papirkti caro valdininkėliai ilgai nepašokinės, aptils,
palįs po šluota. Daugeliu J. Katelės veiklos atvejų labai tiktų
patarlė: „Šuo loja, karavanas eina.“
Ir niekam tada nebuvo svarbu, kiek jėgų, nemigos naktų
kainuoja kunigui, plikomis rankomis kylančiam prieš visą negandų armiją. Turbūt tik mylimiausiems ir patikimiausiems
Dievas suteikia tiek jėgų keisti jo sukurtą pasaulį, kuris nenori
ar negali keistis.
Panemunėlyje J. Katelė ims vykdyti didžiąją tarnavimo
Viešpaties vaikams misiją, kurios niekas kitas nekrauna ant
silpnų, siaurų pečių. Jis pats užsikrovė, o ir pečiai, matyt,
buvo platesni nei kitų.
J. Katelės didžiausias troškimas – matyti savo parapijiečius
laimingus: giedančius ir dainuojančius, besimeldžiančius ir
dirbančius, skaitančius ir rašančius, vaidinančius ir besilinksminančius. Kai šis noras ims pildytis, ims vykti dideli ir maži
tarnavimo stebuklai. Mažoje Panemunėlio parapijoje, mažame Panemunėlio miestelyje.
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Tinkamu laiku čia atsiradęs tikras idealistas duos pradžią
niekur Lietuvoje iki tol negirdėtiems pokyčiams. Bet kelias
dar laukia ilgas – sąžiningos tarnystės iki pat mirties dar 36eri metai.
Toks kunigas – dangaus dovana parapijai. Tikras aukso
grynuolis. Tad iš kur jis atėjo?
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Iš kur ir ką atsivežė?
Tokia, žinok, yra išmintis tavo gyvasčiai.
Jeigu ją įgysi, turėsi ateitį,
ir tavo troškimai nenueis niekais.
(Pat 24, 14)

Jau gimdamas Jonukas atsinešė savo gyvenimo užduotį.
Tai pats dangus parodė jam ateities kelią, lėmė paskirtį, dovanojo jėgų siekti didelio tikslo. O šeima, gimtoji žemė, mokslai
sutvirtino tas galias.
Kupiškio parapija, Suvainių karališkasis sodžius, nepažinęs baudžiavos – Jonuko gimtinė. Jis pirmasis Kazimiero ir
Salomėjos Katelių sūnus, į šį pasaulį pasibeldęs viduržiemį,
1831-ųjų sausio 13-ąją – per pačius Naujuosius metus pagal
senąjį kalendorių. Matyt, gimimo data – lemtingas ženklas:
jis gimsta nauja su tautos pradžia, su laisvės ilgesiu. Gimsta sukilimo išvakarėse. Ir iš tiesų būsimasis Dievo ir Tautos
tarnas visą gyvenimą išliks tikru maištininku prieš tamsos ir
priespaudos pasaulį.
Svarbiausią vaidmenį sūnaus gyvenime bus suvaidinusi
motina. Net apie jų išorinį panašumą suvainiškės moterėlės
kalbėjo: „Į motiną kaip iš akies trauktas“, „Iš motinos visus
trupinius surinkęs.“ Motina – tikras gyvasis sidabras, darbšti, tvirta, greita, pamaldi sodietė. Ir šventa jos valia – savo
pirmagimį matyti kunigu. Jos noru jis ir pakrikštijamas Jono
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Krikštytojo vardu. Vardas tartum irgi lėmė ateitį: krikštyt kitus švęstu gyvybės vandeniu.
Tėvai nusižengia senai ūkininkų tradicijai, kai pirmasis sūnus paveldi namus ir ūkį. Ūkis atitenka antrajam sūnui Juozui. O po Juozo gimsta dar trys Katelių sūnūs: Ambrazas, Jackus ir Jurgis. Kad nereiktų draskyti ūkio, juos, kaip ir Joną,
leidžia į mokslus. Jie įgyja praktiškas specialybes: Jurgis –
veterinaro, Ambrazas ir Jackus – miškininko.
Tik reikia stebėtis, kokie šviesūs ir apsukrūs Jono tėvai,
caro laikais į mokslus išleidę 4 sūnus. Jie jau tada suprato:
mokytas žmogus šviesesnis ir reikalingesnis visiems už nemokytą. Laimė – gimti tokioje šeimoje, kur tėvai taip myli ir
teisingai nukreipia savo vaikus.
Suvainių sodžius Jonukui – lietuvybės lopšys, kuriame
išaugintas, išsūpuotas. O šeima, namai – ta vieta, iš kurios
gauna ir išsineša visa, kas bus reikalingiausia einant tarnystės keliu. Jo tėvai – visos lietuvių tautos darbštumo, tvarkingumo, dorumo atspindys. Savo gimtinėj jis kalba gyva kupiškėnų šnekta, dainuoja jų dainas, girdi apie jų rūpesčius,
būdamas arti visapusiškai pažįsta gyvenimą. Vaikystėj čia jis
basas laksto po pievas ir laukus, gano gyvulius. Paaugęs dirba sunkesnius ūkio darbus. Beje, labai nemėgo fizinio darbo.
Kartą, kai reikėjo mėžti mėšlą, įbedęs šakę į mėšlą ir garsiai
sušukęs: „Pondiev, prisiųsk smertį (mirtį).“ Jau nuo jaunystės
išryškėja tai, kas užrašyta pačioje prigimtyje – jis nesutvertas
juodam darbui. Jis pašauktas siekti pažangos, mokytis ir mokyti kitus.
Jau turėdamas dvylika metų Jonas išeina į mokslus, į rusišką Kupiškio pradžios mokyklą, kur viešpatauja svetima dvasia, nors mokoma ir lietuvių kalbos. Paskui jam, kaip laisvojo
valstiečio sūnui, atsiveria durys į Panevėžio bajorų mokyklą.
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Į šią mokyklą įžengia penkiolikmetis jaunuolis. Čia jis mokysis penkerius metus. Šioje mokykloje vėlgi viešpatauja svetima įtaka: dauguma dalykų dėstoma lenkų kalba.
Ir vienoj, ir kitoj mokykloj Jonas pasiima tai, kas naudinga, kas labai pravers pačiam mokytojaujant. Išmoksta rusų,
lenkų ir vokiečių kalbų. Ypač jam visada buvo artima aukštesnio lygio lenkų literatūra ir kultūra, nors niekada netapo tikru
lenkomanu, išsižadėjusiu savo šaknų ir kalbos. Jis niekada nebus tas, kuris laižo svetimųjų padus.
Iš Panevėžio – tiesiai į Varnių kunigų seminariją. Lemia ne
tik tėvų valia, bet ir jo vidinis apsisprendimas. Jonui besimokant, rektoriauja Žemaičių vyskupas Motiejus Valančius. Jis –
kietas seminarijos kumštis. Jo dėka seminarijos gyvenimas
keičiasi iš pagrindų. Dėstyti kviečiami jauni gabūs profesoriai, nes, vadovaujant misionieriams, patys profesoriai praleidinėdavo paskaitas ir apskritai nebuvo tvarkos. Tvirta naujo
seminarijos vadovo ranka pajaučiama visur: remontuojami
pastatai, įvedama griežta dienotvarkė, kurią pats ir prižiūrėjo.
Be to, jis padėjo vyskupijos valdytojui Gintilai išsirūpinti, kad
seminarijoje būtų įvesta ir lietuvių kalba, o pamokslai pradėti
rašyti ne tik lenkų, bet ir lietuvių kalba.
Jauniems, dar nesubrendusiems vaikinams M. Valančius –
tvirtybės uola, neginčijamas ir sektinas pavyzdys kiekviename žingsnyje. Jis ne tik puikus administratorius, bet ir lietuvybės puoselėtojas, sargas. Jam rūpi absoliučiai viskas, kas
susiję su tautos gyvybiniais pamatais. Tai lietuvių literatūra,
kalba, tautosaka, knygnešystė, istorija, švietimas, blaivybė.
Seminaristams imponavo ne tik kilnios vyskupo idėjos, bet
ir konkretūs jo veiksmai. Jis važinėja po parapijas ir ragina
steigti parapines lietuviškas mokyklas, įsteigtas vizituoja, jei
reikia, piktai išbara klebonus už neveiklumą. Pasinaudojęs
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vyskupo galiomis, M. Valančius stoja į atvirą kovą su caro
valdininkais dėl smuklių uždarymo. Kartais su lazda išvaiko
netinkamai besilinksminantį jaunimą. Varnių bažnyčioje ant
grindų kryžium suguldo vyrus ir prisaikdina negerti degtinės.
Belankydamas kaimiečius renka tautosaką. Vaikams nėra ką
skaityti, tai pats kuria linksmus apsakymėlius. Trūksta istorinių knygų, seminarijos sode visiems matant rašo „Žemaičių
vyskupystę“. Stebėtinas mokytojo gebėjimas, drąsa veikti, kai
priešas toks stiprus, pasiryžęs nutautinti, surusinti, nugirdyti visą Lietuvą. Jis lietuvybės lauke veikė visomis kryptimis,
vėliau daug ką J. Katelė atkartos Panemunėlio parapijoje. Be
to, M. Valančių teisėtai galima pavadinti jo krikštatėviu: jis
vyskupo namų koplytėlėje 1855 m. lapkričio mėn. J. Katelę
įšventino į kunigus ir palaimino, išlydėjo į ilgą vaisingos kunigystės kelionę.
Dvasiškai seminarijoje stiprino ir giedojimo, bažnytinių
apeigų profesorius, ūkio tvarkytojas T. Stulginskis. Seminaristus tiesiog šokiravo jo geležinė valia: pats nuo viršugalvio
nusipjovė auglį, blogai sudėtą lūžusią koją iš naujo sulaužė ir
liepė sudėti. Artimas Jonui ir seminarijos inspektorius, būsimasis vyskupas A. Beresnevičius, mėgęs tvarką, rodęs sektiną
pamaldumą ir dorovingumą.
Seminarijoje būsimasis kunigas baigė tikrą ištvermės mokyklą. Svarbiausia, čia buvo iš ko mokytis, kuo sekti. O didelės asmenybės visada traukia prie savęs stiprius. Jonas Katelė
visada lygiuosis į didesnius už save – taip pats jausis dar stipresnis.
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Zarasuose
Kas užsikemša ausis vargšo šauksmu,
jis pats šauksis, ir nebus išgirstas.
(Pat 21, 13)

24-erių Jonas jau kunigas. Jis įšventintas ir pašventintas,
dabar reikės daug, sunkiai ir sąžiningai dirbti. Iš Varnių prasideda tikra odisėja iš parapijos į parapiją. Pasak jo, buvo „į visas puses blaškomas“: 1856–1859 m. Naujamiestyje, 1860 m.
Jūžintuose, 1861 m. Dusetose tik mėnesį, 1861–1872 m. Zarasuose.
Zarasuose Jonas Katelė randa gerą seminarijos draugą Mykolą Skorupskį, bažnyčios kleboną. Su juo artimai bendraus
visą gyvenimą, važinės vienas pas kitą, kalbės ir išsikalbės. Jis atvažiuos ir į J. Katelės laidotuves, pasakys atsisveikinimo kalbą.
Zarasų parapija didelė, o Zarasai – ne koks mažas miestelis. Čia rūpesčių per akis. Klebonas ir vikaras dirba ranka
rankon. Puikiai sutardami ir pasitardami. Didžiausias rūpestis – buvusio klebono Narkausko statyta ir pradėjusi skeldėti
bažnyčia, mat pamatai sumūryti ant medinių kaladžių. Čia
užklumpa ir didieji istoriniai įvykiai: sukilimo išvakarėse Zarasai gyvena aktyvaus pasipriešinimo Rusijai nuotaikomis.
Kaip ir visur Lietuvoje, viešpatauja nežabota rusų valdžia,
kuri kišasi į bažnyčios vidinį gyvenimą: kontroliuoja kunigų
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veiklą, iškėlimą, skyrimą, naujų klierikų priėmimą. Uždaromos parapinės mokyklos prie bažnyčių ir steigiamos valdiškos
rusų mokyklos. Todėl gavę M. Valančiaus raštą, raginantį
kunigus steigti lietuviškas mokyklas sodžiuose, o bajorus –
padėti materialiai, J. Katelė su M. Skorupskiu spėriai šoko
vykdyti vyskupo prašymo ir griebėsi švietimo darbo. Tačiau
baudžiavos panaikinimas, prasidėję neramumai, sumaištis,
daugelio bajorų abejingumas sustabdė šį darbą.
1862 m. visa Lietuva išgirsta ir atsiliepia į Lenkijos centrinio tautos komiteto šaukimą kilti į didįjį tautos žygį, neiti
į rekrutus. Bajorai ima broliautis su valstiečiais, moko juos
iš lenkų kalbos išverstų patriotinių dainų ir kartu dainuoja:
„Neprietelius (priešus) mūsų žemės/Visus išnaikinsim.“
Atsiranda daug tikrų vyrų, pasiryžusių geriau mirti kovos
lauke nei vergauti užkariautojams. Organizuojami kovotojų būriai ginkluojasi medžiokliniais šautuvais, kirviais, dalgiais. Dvarininko sūnus Kletas Kareiva su sukilėliais veikia
Jonavos miškuose. Kamajų apylinkės valstietis Lukošiūnas
suorganizuoja savo būrį. Paberžės klebonas Antanas Mackevičius 1863 m. kovo 8 d. iš sakyklos perskaito atsišaukimą
ir su valstiečiais išjoja į mišką. Tokių bebaimių pasišventėlių
per visą Lietuvą atsirado ne vienas. Pavieniai būriai puldinėjo caro valdžios įstaigas, nebijojo susiremti su rusų kareiviais. Aukštaitijos sukilėlių svarbiausias puolimo strateginis
punktas – Dinabarkas (Daugpilis). Šio miesto tvirtovė – rusų
kariuomenės vyriausybės būstinė. Sukilėlių tikslas – paimti
tvirtovę. Turėdami šį tikslą, jie užpuola traukinį su ginklais,
bet mūšį pralaimi.
Zarasai – vienas iš maištininkų epicentrų. Čia bajorų ir
valstiečių sukilimas žiebėsi ypač kaitria liepsna. Zarasų (tada
Novoaleksandrovsko) apskrity įsteigtas sukilėlių komitetas,
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kurio tikroji dvasia – kunigas M. Skorupskis. Aktyvus komiteto narys buvo ir J. Katelė.
Pirmasis akivaizdus nepaklusnumo valdžiai ženklas –
1862 m. spalio 5 d. valdžią šokiravę ant stulpų ir medžių nakčia priklijuoti atsišaukimai, kviečiantys organizuotis į būsimą
žygį prieš bravorus (spirito ar alaus daryklas) ir smukles. Rusų
valdžia, pajutusi pavojų, siunčia pėstininkų pulkus, išskirsto
juos po kaimus, ima ruoštis puolimui. 1863 m. vasarį pasklinda
gandas: tarp Utenos ir Zarasų pastebėtas maištininkų būrys –
jie kalą ginklus, lieją kulkas. Tačiau kruvinas mūšis neįvyko:
telkdami pajėgas, pakeliui degindami smukles, griaudami bravorus sukilėliai išžygiavo per Svėdasus, Kamajus, kitus miestelius Dinabarko link. Juos su vėliavomis sutinka klebonai,
vaikai su gėlėmis ir visi vietos gyventojai. Sukilėliai kviečia
vyrus prisijungti, žada žemės tiems, kas eis „prieš rusus“.
Sukilimo vadai turbūt jautė, kad pralaimėjimas neišvengiamas – prastai ginkluoti pavieniai būriai neįstengs pasipriešinti
užkariautojų legionui. Prasideda neregėto žiaurumo ir masto
susidorojimas su sukilėliais ir jų artimaisiais. Vilniaus Lukiškių
aikštėje viešai pakariami sukilimo vadai: Zigmantas Sierakauskas, Konstantinas Kalinauskas, Antanas Mackevičius ir kiti.
Zarasų aikštėje irgi pastatytos kartuvės, miesto kalėjimas
prigrūstas sukilėlių. J. Katelė lanko juos, klauso paskutinių
išpažinčių. Grįžęs po tokių išpažinčių, kunigas krenta į lovą
ir rauda taip, kad pagalvė lieka šlapia nuo ašarų. Įsimintinas
vienas iš sielvartingiausių jo išgyvenimų: vienąkart klausė pasmerktojo myriop išpažinties, per kurią kalinys klausė, ar jį
pakarsią, ar sušaudysią – mat šis bijojęs būti pakartas. J. Katelė įtikina, jog sušaudys, tačiau jį pakorę. Šis momentas taip
sukrėtė, giliai įsirėžė į atmintį ir širdį, kad daug kartų apie jį
pasakojo savo brolvaikiams jau Panemunėlyje.
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J. Katelė Zarasuose buvo šiurpių egzekucijų liudininkas:
matė ar girdėjo apie sukrečiančius vaizdus: kai ištremia ištisus
sodžius, kai rauda moterys, klykia pusnuogiai vaikai, dejuoja
ligoti seneliai, kai į ištuštėjusius namus įsikelia svetimšaliai kolonistai. Likusius artimuosius terorizuoja rusų žandarai: juos
persekioja, draudžia vilkėti gedulo drabužius, viešai melstis už
žuvusiuosius, statyti paminklus. Už nepaklusnumą baudžia
piniginėmis baudomis. Kaip legenda išlikęs pasakojimas, jog
J. Katelė kryžius žuvusiems šventinęs raitas jodamas pro šalį.
Po sukilimo numalšinimo vienas po kito ištremiami Skapiškio, Obelių, Dusetų, Anykščių ir Svėdasų klebonai. Visi –
geri J. Katelės pažįstami, ir jų likimas negalėjo nejaudinti. Ypač
draugo M. Skorupskio suėmimas ir išvežimas į Dinabarko tvirtovę. Mat klebonas veikė atviriau, laikė gedulingas šv. Mišias už
kritusių, sušaudytų, pakartų ar žandaro kardu sukapotų tautos
patriotų sielas, sakė viešus jiems skirtus pamokslus.
Po M. Skorupskio tremties jis – Zarasų bažnyčios administratorius, vėliau – klebonas. J. Katelė kur kas atsargesnis
negu draugas, bet vis tiek nuolatos sekamas, nepatikimas.
Kartą žandarai darė kratą jo namuose ir ieškojo lietuviškų
knygų, bet jos buvo taip gudriai paslėptos krosnyje, kad nerado. Įgimtas atsargumas apsaugo, išgelbsti ir nuo tremties –
laiku suspėjo sunaikinti įkalčius.
Zarasų klebonui rūpesčių per akis: ir atlikti dvasininko
pareigas, ir palaikyti glaudų ryšį su paprastais žmonėmis, kiek
galima, juos šviesti ir nepapulti plėšriajam liūtui į nasrus. O
čia dar 1868 m. Zarasų kraštą ištinka kita baisi nelaimė –
sausra ir badas. Zarasiškiai net į Rygą važinėja pirkti grūdų.
J. Katelė užjaučia ir pagal išgales padeda materialiai. Ne veltui
klebonui išvažiavus apie jį atsiliepiama ne kaip kitaip, o tik
dviem viską pasakančiais žodžiais: „Geras žmogus“.
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Per vienuolika kunigavimo Zarasuose metų patiria tikrą
sunkios tarnystės Dievui ir jo vaikams krikštą, pereina ir pačių sunkiausių išbandymų, kitų kančių ir mirčių Golgotą. Čia
užsigrūdina, sustiprėja ateities žygiams. 1872 m. J. Katelė iškeliamas, o tiksliau pasakius, ištremiamas iš didelio miesto,
didelės parapijos į, rodos, paties Dievo pamirštą užkampį –
menkutę ir apleistą Panemunėlio parapiją. Tai, aišku, įvyksta
ne be caro valdžios įsikišimo. Kažkas manė, jog taip nubaus
kunigą, jį sutramdys, užgesins maištingą dvasią. Bet kas kitiems būtų buvę tikras pažeminimas, jam bus tikras išganymas. Šis kunigas visada, anot jo auklėtinio Juozo Tūbelio, išliks „1863-ųjų metų sukilimo žmogumi“: nebus prisitaikėlis,
tiksliau – gudrus opozicionierius.
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Pradžių pradžia Panemunėlyje
Išmintis pasistatė namus,
išsikirto septynis šulus.
(Pat 9, 1)

Naujasis Panemunėlio klebonas – didelis, tvirto sudėjimo
41-erių metų vyras. Jau subrendęs, užsigrūdinęs, daug matęs, patyręs, pasiruošęs tarnauti. Iš čia nebereikės niekur išvažiuoti, čia pasiliks amžiams. Tai Pažadėtoji Žemė, kurioj
giliai suleis šaknis – niekas nebepajėgs išrauti, išsiaugins tvirtą
kamieną – ir aršiausios vėtros nenulauš.
Parapijos vaizdas atvykėlio tikrai nenudžiugino: 40 ha bažnyčios ūkis apleistas, klebonijos „palivarke“ klojimas paspirtas kuolais, apipuvusi bažnytėlė. Kur bežengsi, visa pasmerkta
išnykti, visa aplūžę, apšiurę, apgriuvę: ir klebonija, ir šalia
esantys tvartai, ir aplinka. Giminėms guodėsi: „Sutvarkiau
kleboniją Zarasuos, dabar čia reiks tvarkyti.“
Tad naujojoj vietoj, viską apžiūrėjęs ir įvertinęs, kaipmat
ėmėsi darbo. Kaip ūkininko sūnus žinojo, ko griebtis. Pirmiausia vos po dvejų nepilnų metų 1874 m. pastato naujus tvartus – reiks augint gyvulius, maitint šeimyną: sotus
žmogus laimingesnis ir geriau dirba. 1874 m. iškyla naujos
arklidės – su senais, paliegusiais arkliais neįdirbsi žemės. Be
to, paties klebono silpnybė – gražūs, gerai prižiūrėti arkliai.
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Be galo juos mylėjo, tik pačiais eikliausiais visur važinėjo ir
labai gailėjo bet kam ir bet kur duoti važinėti. 1880-aisiais
jau baigta statyti puiki didelė dviaukštė klebonija. Šalia jos
jau nebelabai tiko sena medinė bažnytėlė. Tačiau tik po gero
dešimtmečio imsis didžiosios Dievo namų statybos.
J. Katelei buvo lengviau iškelti visiems matomus statinius
nei statyti tautos Dvasios namus neišardžius senųjų pamatų. Didžiausia jo bėda – žmonių tamsumas, primityvumas.
Parapijoj 4 smuklės – juodžiausios girtuoklystės bastionai.
Smuklėse žmonės pramogauja: viename smuklės gale girtuokliauja, kitame – šoka. O kur girtuoklystė, ten ir muštynės,
paleistuvystė. Į smukles rinkdavosi ir seni, ir jauni. Tad apie
kokią dvasinę kultūrą tada galima kalbėti.
Smuklės priklausė dvarams ir žydams smuklininkams. Kad
jos stovėtų kaip stovėjusios, ypač buvo suinteresuota rusų valdžia: tamsią, nusigėrusią tautą visada lengviau valdyti. Ir Panemunėly kryžkelėj vienoj pusėj valsčius, arklių paštas, kitoj
pusėj – smuklė, visai netoli bažnyčios riogsojusi kaip rakštis
klebono aky. Ir tik 1892 m. jo ir dvarininko Kazimiero Sventeckio bendromis pastangomis, gavus rusų valdininkų leidimą, dvarininkas ją uždarė. Tai J. Katelė tuoj laimingas atlėkė
į dvarą pasveikinti ir padėkoti. Matyt, smuklės uždarymui
įtakos galėjo turėti valsčiaus ir pašto iškėlimas į Panemunėlio
geležinkelio stotį.
Jis niekada nešvaistė laiko niekams: žinojo, ko imasi, ką
stengiasi įgyvendinti. Be kryptingo ėjimo nė dalis darbų nebūtų padaryta. Taigi girtuokliavimui paskelbęs karą parodo,
jog velnio lašus yra kuo pakeisti. Pirmiausia per pamokslus
aiškina svaigalų kenksmingumą, o susitikimuose prašo tėvų ir
motinų nesilankyti, neleisti jaunimo, ypač merginų, į vakaruškas smuklėse. Sekdamas M. Valančiumi, ir pats negėrė – jokia
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proga nė stiklelio neįsiūlysi. Visais būdais bando parapijiečius
atgrasyti nuo kortų ir stikliuko, nes dažnoj sodyboj ūkininkai
varydavo degtinę, įvairiom progom turėdavo statinę alaus, o
šventadieniais susirinkę pliekė kortom.
Aišku, neatgrasysi nuo išgėrimų greitai ir visų iš karto. Bet
pamažu reikalai vis gerėjo ir gerėjo: žmonės ėmė suprasti, kas
gražu ir dora. O apie tai, kas prasminga, tik ir kalba, to siekia
naujasis kunigas. Apie tai byloja tvirta jo laikysena, tvirtas įtikinantis žodis.
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Rusų mokykla
Nedorų žmonių tvirtovė bus nugriauta,
o teisiųjų šaknis yra išliekanti.
(Pat 12, 12)

J. Katelės laikų Panemunėlio miestelis tilptų į delną: vienoj pusėj – smuklė, valsčius, K. Bulavo parduotuvė, didžiulė
Žvyrėno troba, kitoj – špitolė, elgetų trobelė ir rusų mokykla.
Anksčiau čia buvusios parapinės mokyklėlės jau nė kvapo. O
anapus Nemunėlio – dvaro pastatai ir rūmai, vienintelė kultūros ir šviesos citadelė. Čia, dvaro virtuvėje, susodinusios už
ilgo stalo kumečių ir tarnų vaikus mokė seserys dvarininkaitės
Jadvyga ir Bronislava Stravinskaitės. Bet jos negalėjo išmokyti
visos parapijos beraščių.
Taigi belieka rusų mokykla. Kaip jai neužleisti visų pozicijų, bus didysis J. Katelės uždavinys. Nors lankyti šios mokyklos jis niekada neatkalbinėjo: „Ką išmoksi, ant pečių nenešiosi“. Svarbu, kad lankytų ir lietuvišką.
Po 1863 m. sukilimo visiškai nebeliko parapinių lietuviškų
mokyklų. Todėl valstiečiams nebebuvo kitos išeities: jie norom nenorom verčiami vaikus leisti į rusišką mokyklą. Visų
dalykų joje mokė tik rusiškai. Ir tik iš rusiškų vadovėlių. Jeigu
ir leidžiamos lietuviškos knygos (elementoriai, katekizmai,
maldaknygės), tai tik rusiškomis raidėmis (graždanka). Drau22

džiama vaikams lietuviškai kalbėt net tarpusavyje per pertraukas. Kas nepaklūsta, ant kaklo pakabinama medinė lentelė su
užrašu: „По литовски говорить строго запрещено.“ (Lietuviškai kalbėt griežtai draudžiama.) Tai tikra pažeminimo,
pasmerkimo ir gėdos lentelė: vaikai kratėsi jos, vieni iš kitų tyčiojosi, netgi skundė vieni kitus. Vaikai visada lieka vaikais.
Lietuvaičius mokė rusai: buvę valsčiaus raštininkai, caro
kareiviai, felčeriai. Dažniausiai žemo intelekto ir moralės girtuokliai. Ir Panemunėlyje buvo tokių, kurie girti voliojosi
smuklėje, viliojo merginas, paleistuvavo. Ir uoliai skleidė rusų
dvasią sodžiuose. Aiškus tokių svetimšalių tikslas – surusinti
per vaikus, kurie nesupranta, kas vyksta, ir lengviausiai pasiduoda.
Tikybos iš pradžių leidžiama mokyti gimtąja kalba. Bet
vėliau imta reikalauti mokyti tikybos, poterių ir netgi rusų
maldų vien rusiškai. J. Katelė, kai neturėjo vikaro, irgi dėstė tikybą valdiškoje rusų mokykloje, bet lietuvių kalba, kol
nebuvo tai uždrausta. Po uždraudimo vikarui Aleksandrui
Štombergui, ištikimajam klebono bičiuliui, reikėjo susiremti
su rusų mokytoju Majevskiu, kuris sumanė dalyti jaunimui
rusų raidėmis spausdintas maldaknyges – „Altarikus“ („Aukso
altorėlius“) ir liepė iš jų mokytis. Vikarui nesutikus, mokytojas apskundė valdžiai, kuri iškeldino jį į Kuršą.
Vikaraujant Povilui Dogeliui, kyla tikras gaisras: jis atsisako mokyti tikybos rusų kalba valdžios mokykloje. Dėl to susikivirčija su mokytoju Kreinesu. Po šio įvykio daug tėvų nebeleidžia vaikų į rusų mokyklas, prasideda tardymai. P. Dogelis
ištremiamas į Kretingos vienuolyną. O J. Katelei iškeliama
byla, kuri būtų liūdnai pasibaigusi, jei ne stoties pašto viršininkas Vladimiras Veresovas: jis kleboną ir užtaria, ir išgiria.
Nors valdininkai ir laikė jį savu (šnipu), bet jis buvo kur kas
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už juos išmintingesnis. J. Katelė gavo tik gubernatoriaus papeikimą. Tai akivaizdus pavyzdys, kaip reikia mokėt sugyvent
net su savo priešais.
Taip pat mokykloje vaikai priversti nešioti rusišką uniformą: diržu perjuostą, ant kairio peties susegamą palaidinę. Be
to, rusai mokytojai neleidžia ant kaklo nešioti nei škaplierių,
nei rožinių. Mokytojas Kreinesas vikaro P. Dogelio akivaizdoje mokiniui Galiniui, neleidusiam nuo kaklo nuplėšti rožinio, smogė į veidą ir išmušė dantį. Už bet kokį nepaklusnumą
vaikai mušami liniuote ar lazda.
Tokia nežabota prievarta, baisi savivalė, viešas tyčiojimasis
viešpatavo pačioj bažnyčios pašonėj. Šalia tokių kaimynų teko
gyventi ir veikti J. Katelei. Kiek reikėjo kantrybės, gudrumo
norint išlaviruoti, išgyventi. Rusai mokytojai buvo prisiekę
šnipai, akylai sekę, ką veikia, kur važiuoja klebonas ir jo bendražygiai.
Dauguma 19 a. antrosios pusės sodiečių – vyžoti vargani
žmogeliai iš samanotų dūminių pastogių. Ar galėjo jie suprasti didžiosios Rusijos grobuoniškus kėslus?! O J. Katelei buvo
aišku kaip ant delno: jei juos surusins, nugirdys, užners kilpą
lietuvybei ant kaklo. Todėl jis pasiryžęs – stos į kovą kaip
Dovydas su Galijotu, bet neleis uždėt geležinių pančių bent
savo parapijai.
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Į žmones
Nedoras pasiuntinys padaro vargo,
o patikimas atstovas atneša ramybę.
(Pat 13, 17)

J. Katelė parapijoj atsiranda per patį darbymetį – kalėdojimą. Todėl ir vienas pirmųjų pamokslų – tarsi kelrodė žvaigždė, šviesianti visą kunigystės kelią, atversianti jo prasmę. Tą
pamokslą gerai įsiminė jo mokinė ir ištikimoji talkininkė Teresė Kupetytė. Aišku, jo atpasakoti pažodžiui ji negalėjo, bet
jai įstrigo tai, kas esmingiausia.
Po Evangelijos aiškinimo naujasis klebonas linkėjo „visokios laimės dėl kūno ir dūšios (sielos)“, linkėjo „pamesti arielką (degtinę)“ ir „griebtis mokslo“. Šiais linkėjimais
pasakyta viskas, ko sieks ir padės siekti žmonėms ir dėl ko
jis čia atvažiavo į šią parapiją. Ir dar pasisako lankysiąs parapijiečius, „ne dėl gavimo kalendos“, o dėl didelio noro
„pasižinti ir su senais, ir su jaunais“. O esmių esmė tokia:
„Labai noriu žinoti, koks gyvenimas mano brolių lietuvių“.
Šitie žodžiai turėtų būti didžiosiomis raidėmis užrašyti kiekvieno kunigo veiklos programoje. O carizmo laikais jie
gerai įsiminė, aukso grūdais pasisėjo parapijiečių širdyse,
nuskridę į tolimiausius kaimus. Susitikimo visi nekantriai
laukė.
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Parapijoje apie 100 kaimų. Ir visus reikia apvažiuoti, kiekvieną trobą ir trobelę aplankyti. Prasideda ėjimas į žmones –
suartėjimas. Kai kurie, ilgai laukę kunigo, gūžčioja pečiais sulaukę: jis kitoks, kaip diena ir naktis nepalyginamas su pirmtaku Pranu Staškausku, kuris labiausiai mėgo stambiuosius
ūkininkus, pas juos jau iš anksto užsisakydavo vaišes. Mėgo
jis linksmai leisti laiką: kartais vaišės užsitęsdavo iki paryčių
begeriant vyną ir bedorojant žąsį.
J. Katelės nei linksmybėmis, nei valgiais nesuviliosi: jis nepuola atvažiavęs prie vaišių, nors zakristijonas su vargonininku
trypčioja, varvina seilę žiūrėdami į apkrautą stalą: jau įpratę
per kalėdojimą prisivaišinti. O J. Katelė pasimeldęs, pašventinęs namus tuoj suaugusių prašo paskaityti: mat tais laikais
išgirsti skaitantį sodietį prilygo aukso gabalui, rastam piktžolių
prižėlusiame dirvone. O jei tokį randa, apsidžiaugia ir nedelsdamas apdovanoja kurio nors šventojo paveikslu. O nemokančių skaityti dauguma: tad reikia juos uždegti, patraukti.
Jau vėliau jaunuolius, nemokančius skaityti, apdalija „garsiosiomis“ baronkėlėmis (riestainėliais) sakydamas: kai suvalgysit, užaugsit dideli ir išmoksit (nors tingiesiems jau daug
metų). Ir tai daro nepykdamas, o linksmai juokaudamas.
Jaunuolius tai veikia, jie susigėsta ir sekdami vienas kitu ima
mokytis.
Niekada J. Katelė neatvažiuodavo tuščiomis rankomis.
Saldainiais, baronkėlėmis, šventais paveikslėliais apdalydavo
mažuosius. Jam svarbu – ne išsivežti, bet atvežti. Gerus linkėjimus, raginimus, dovanėles. Neturtingieji tik stebėjosi: ir
meiliai kalbina, ir širdį rodo, ir dar nieko neprašo. Negana to,
jei mato: vargas žmogelį prispaudęs, iš turtingesnio kokį grūdų
maišą atveža. Taip pamalonintas, apkabintas, pakalbintas –
jis kaip medum pateptas. Kaip devintam danguj pasijaučia,
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nes nieko panašaus lig šiol nepatyręs, niekam nerūpėjęs. Tai
tik ir kalba – „geras prabaščius“ (klebonas). Po jo apsilankymų sklandė ir kitokių kalbų. Labai nepatenkinti didieji ūkininkai: naujasis išdidus – nei valgo, nei geria, nei prie buteliuko pasišneka. Ne toks kaip senasis. Tačiau ilgainiui ir jie
apsipras, aptils.
Ypač juo džiaugiasi jaunimas, sulaukęs išskirtinio dėmesio. Jau per pirmuosius atvažiavimus prašo susirinkti į kurią
didesnę trobą. Kad priguža jaunuolių! Klebonas tik klausinėja,
tik džiaugiasi, prašo padainuoti savo dainų – norįs išgirsti jų
balsus. Iš pradžių jie gėdijasi, mergaitės net skareles ant akių
užsitraukia. Bet J. Katelė juos drąsina, ramina, prašo padainuoti. Jei pavyksta prikalbinti, atidžiai išklauso. Ir pats uždainuoja
savo mėgstamiausią „Karvelėli, paukštužėli“ taip jausmingai,
kad visi nuščiūva, suklūsta. O išklausę dūsauja – tikra tiesa apie
jų vargus išdainuota: „Mus žmonelius vargdienėlius/ Tai vargai įveikia– / Mums vaitoti, mums dejuoti/ Ir nenorint reikia“.
Klebonas jautė, ką uždainuoti, kas taip sujaudins, kad apylinkės mergaitės ir bernaičiai prašys nurašyt žodžius ir pamokyt
dainuot. Taip ši daina pasidarė ir jų krašto daina.
Po pasidainavimų jis toliau kalbina, skatina dainuoti,
kviečia į bažnyčios chorą mokytis dainų ir giesmių. Daina –
klebono arkliukas, nes tai, kas išdainuojama, išgiedama, negali pasakyt ir išmintingiausi žodžiai. Be to, labiausiai jaudina,
patraukia, atveria tiesiausią kelią į širdis. Jei jaučia ką nusidainuojant, diegia gilią išmintį: „Reikia jausti žmogui, ką liežuvis
kalba arba gieda“. Be to, pats kunigas buvo muzikalus, turėjo
gerą klausą, nors stipraus balso ir neturėjo.
Jis dažnas svečias ir kaimo vakaruškose, kur jo paraginti
susirinkdavo ir tėvai. Taip nori atgrasyti nuo negražių pasilinksminimų smuklėje ir skatina linksmintis gražiai. Ir pats
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kartu dainuoja, eina ratelius, užveda dainą. Ne kartą buvo
atsivežęs ir draugų. Vienas jų – kunigas ir poetas Antanas
Vienažindis. Jis geras dainininkas, dainavo liaudies ir savo
sukurtas linksmas ir liūdnas dainas. Be to, jis šnekus, mokąs
laisvai bendrauti. Tokiais vakarėliais visi likdavo patenkinti,
gyvai reagavo į pokštus, saldžiai pasijuokdavo, o kartais net
ašarą nubraukdavo. Po to ilgai kalbėdavo, aptardavo, prisimindavo.
Dar vienas tokių susiėjimų – gegužinės pamaldos. Tai negirdėta naujiena kaimuose. J. Katelė moko melstis ir giedoti su vargonininku. Atveža žodžius ir šv. Marijos paveikslus,
pataria, kaip įrengti altorėlius. Gegužinės pamaldos primena
tautos sąjūdį, kuriame dalyvauja visi kaimai. Po maldų ir giesmių vyksta mokymas.
Taigi vis artyn ir artyn... Tokio spinduliuojančio, dovanojančio kunigo negalima nepamilti. Jis – jau tikras Ganytojas.
Ką žada, ką sako – pildosi. Tampa veiksmu čia ir dabar. Ar
gali nepatikėti tuo, kuris atsivėrė gerumui?!
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Pasipriešinimo keliu
Karaliaus didybė yra gausi tauta;
be tautos valdovas – niekas.
(Pat 14, 28)

Švietimas – tautos išlikimo pagrindas. Bet kaip tai išaiškinti tamsiam neraštingam kaimiečiui? Jo logika paprasta – viską
matuoti konkrečios naudos matu. Kokia nauda iš mokslo?
Dažnas paragintas mokyti vaikus atkerta trumpai drūtai: „Pisoriais (raštininkais) nebus“. Raštininkavimas, jo supratimu,
vienintelė priežastis, dėl kurios reikia mokytis. Ir dar skundžiasi, jog piemenis nuo darbų atitraukia. „Jei pradės visi mokytis, kas dirbs žemės darbus?“ – taip samprotauja.
Sunki pradžia, pasipriešinimas didelis. Svarbiausia – kantriai, suprantamai aiškinti, pažadinti norą mokytis – juk prievarta nieko nepadarysi. Negalima kaimiečio atbaidyti nuo
savęs, reikia įlįsti, pasijusti neraštingo artojo kailyje, suprasti
jo mąstyseną, be pykčio priimti tokį, koks yra. Todėl J. Katelė
stengiasi atsirasti arti, visai šalia jo, bando surasti paprastus,
įtikinančius žodžius: „Jei mokėsite rašyti, nereikės jums nė
kvortos (litro) už laiško parašymą statyti ir paslaptis nebus niekam išduota.“ J. Katelė vis ieško naujų argumentų: „Jei mokėsite skaičiuoti, joks žydas pardavėjas neapgaus, atiduos visą
grąžą.“ Dažnai ir taip sakydavo: „Žabali esate, prasišvieskite.“
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Nežinia, iš kieno lūpų išskridęs, sklandė ir toks posakis: „Rūbą
dovanosi – suplyš, o mokslo niekas neatims.“
Visada pabrėžė religinį sąmoningumą, katechizaciją. Per
švietimą vedė žmogų į aukštesnę Dievo ir pasaulio pažinimo sritį. Sakykla – jo tribūna. Iš jos nepailsta aiškindamas, jog mokslo žinios apšvies protus, prašviesės akys, išmokę skaityti visi atsibus kaip iš miego: geriau supras Dievo įsakymus, pasiskaitys
apie bažnytines apeigas, metines šventes, šventųjų gyvenimus.
Supras, koks prasmingas katalikų tikėjimas, ir pelnys dangišką
šviesą: žmogus tamsybėj kaip troba naktyje be žiburio.
Garsiai prabyla ir apie mergaičių mokymą, nes prieš jį ypač
buvo nusistatę kai kurie kaimiečiai: „Kam mergom mokslas?
Tik laiškus bernam rašinės, gaiš laiką. Reikia verpt, o ne rašinėt.“ Net atvirai šaipės: „Mergas nori „pišoriais“ padaryt“...
Daugelis pyksta: „Kai dar bernus, tai bernus, ale kam tas mergas mokinti? Kam gi reikia boboms kokių te mokslų?“ Ir dar
tėvai sakydavo: „Berniokui tai laišką iš kariuomenės parašyt
reikia, o mergiotei tai nieko nereikia.“ Tokie kaimiečių pasvarstymai ir kontrargumentai.
J. Katelė nebuvo iš tų, kurie nutyla, pasiduoda. Visiems,
netgi kunigams, turėjo plačiai išgarsėjusį sąmojingą atkirtį:
„Gal moterims nei galvos nereikia, nes turėdamos kojas jos
galėtų gimdyti.“ Jis nesitaiksto su moterį žeminančiu, nužmoginančiu požiūriu ir įrodinėja toliau: išmokusios pačios ir
vaikus išmokys. Ir viešai paskelbia, jog netuoks nemokančių
skaityti, nekrikštys jų vaikų. Aišku, pagąsdinęs ir pakrikštydavo, ir sutuokdavo, bet jaunieji turėjo prižadėti išmokti. O
to pažado kunigas niekada nepamirš ir būtinai ras būdų išreikalauti. O jei mergina išteka į kitą parapiją, pasirūpina ir jos
mokymusi per naują kleboną: visur ji augins vaikus, kuriems
su savo pienu įkvėps lietuvybės dvasią.
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J. Katelei mokslas – durys į gražesnį spausdinto žodžio pasaulį. Todėl toks nepalaužiamas jo tikėjimas tuo, ką daro. O
daro ne dėl savęs – dėl savo brolių lietuvių. Pradžių pradžia –
užsitarnautas pasitikėjimas. Šio Ganytojo elgesys parapijiečiams nei regėtas, nei girdėtas lig šiolei: jis guodžia ir stiprina
žodžiais, bėdon patekusius sušelpia, vaišina vaikus, neturtinguosius veltui krikštija, tuokia ir laidoja. Pasipriešinimo
dvasią palaužė gerumu, „nupirko“ nesuvaidintu rūpesčiu. Jei
toks geras kunigas, tai kaip su juo neisi išvien?! O jis kiekviena proga bendraudamas, ypač su jaunuomene, vis kartoja:
„Tik paklausykit, tik mokykitės rašto. Tada gyvensit geriau ir
linksmiau.“ Po daugelio metų parapijiečiai akivaizdžiai įsitikins, jog raštingam tikrai geriau negu neraštingam.
J. Katelė, įtikėjęs stebuklinga mokslo galia, nelinkęs atsitraukti nė per žingsnį – vyksta nematoma kova: arba – arba.
Ir bus taip: nugalės šviesa ir jos Nešėjas.

31

Mokyklos kaimuose
Mokyk jaunuolį,
kuriuo keliu jis turėtų eiti,
jis nenukryps nuo jo,
net kai pasens.
Pat 22, 6)

Klebonavimo pradžioje parapijos švietėjas sunkią naštą tempia vienas: visoj apylinkėj raštingus žmones galėjai suskaičiuot
ant pirštų. Todėl reikėjo paruošti padėjėjus, kurie kartu stums
švietimo vežimą pirmyn. O dabar reikia suktis, kaip išmanai.
Pirmoji mokykla – daržinė. Tik neaišku, kuriam kaime ir
kieno sodyboj. Galima tik spėt, jog tai galėjo būt Naujikų palivarko daržinė. Susibūrimą daržinės mokiniai „pakrikštijo“
J. Katelės mokykla. Čia vyko naktinės pamokos, į kurias rinkosi ne vaikai, o jaunuoliai ir jaunuolės – potencialūs būsimi
daraktoriai. Jų susirinkdavo apie 50. Ir dar – į tą būrį priimdavo ne visus, tik patikimiausius.
Susirinkę jie ir dainuoja, ir mokosi, o jų Mokytojas stengiasi pastebėti balsingiausius, gabiausius, juos nejučia prisijaukinti, kviesti į špitolę dainuoti, giedoti ir, aišku, mokytis
toliau. O vieną kitą, vos pramokusį, jau skiria savo padėjėju.
Ir tik po trejų mokymo ir mokymosi metų padėjėjų jau užteko ir klebonas galėjo lengviau atsikvėpti.
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Prisidengus giedojimu ir dainavimu, pamokas galima
buvo organizuoti ir klebonijoje: po sekmadieninių pamaldų
sukviečiamas jaunimas, sodinamas visuos kambariuos, kur
tik yra stalų, ir liepiama rašyti. O skaityt galėjo ir kieme, ir
sode. Vaizdingai tokia mokykla netgi pavadinta sodo gimnazija. Kartais ir šventoriuj vyko religiniai skaitymai, Šv. Rašto
aiškinimas. Ne viską ir ne visi suprato, kas aiškinama, bet iš
pagarbos Mokytojui rinkdavosi ir stengėsi suprasti. Visur pirmuoju smuiku jis grojo, ir visų akys žiūrėjo į jį, tokį didelį,
energingą ir vis prieky stovintį.
Kai pavasaris, vasara, geras oras, lengviau ir kaimuose, ypač
po mojavų (gegužinių pamaldų). Tada bepigu – mokyt galima
ir klėty, ir prieklėty, ir klojime, ir visur. O žiemą, kai prasideda ir vaikų mokymas, reikia surasti J. Katelės mokykloms pastoges. Sunkios jų savininkų paieškos: ūkininkai bijo valdžios,
kratosi, nenori. Tik patys drąsiausi, sąmoningiausi rizikuoja
ir priima. Tokių pasišventėlių pamažu atsiranda vis daugiau:
Moškėnuose – Jasiūnai, Šetekšnose – Strumskiai, Turdvaryje –
Neniškiai, Tindžiuliuose – Pranskūnai, Viliuose – Buckai. Pas
juos glaudėsi žinomiausios, gausiausiai lankomos mokyklos.
Vėliau, kai jau atsirado kam mokyti, slaptų mokyklėlių kaip
grybų po lietaus pridygo visuose kaimuose ir kaimeliuose. Ir
visomis rūpinosi, prižiūrėjo jų Globėjas ir Vadovas.
Kad slaptosios mokyklos galėtų veikti, kad pikti šunys
nesuuostų pėdsakų, reikėjo imtis visų saugos priemonių. Jei
mokoma nakčia, aklinai uždangstomi langai – joks plyšelis
neturi skleisti šviesos. Gerai užsklendžiamos durys, kad pasigirdus beldimui, būtų galima kas būtina paslėpti. O jei pamoka vyksta dieną, būtinai vienas iš vaikų lauke eina sargybą.
Pranešus apie besiartinančius žandarus, vaikai išnyksta
kaip viščiukai užpulti vanago. Iš anksto surežisuota, pro kurias
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duris ir kur kuris bėgs į mišką, krūmus, malkinę, tvartą ar kitur. Mažieji slepiasi ir viduje: užpečkyje, ant aukšto, po lova,
rūkykloj. Iš anksto paruoštos užmaskuojamos slaptavietės, kur
galima paslėpti knygas, sąsiuvinius ir visa, ko neturėtų rasti
priešo akys. Nepasislėpusiems taip pat iš anksto paruošta darbo: krepšys bulvių skutimui, rėtis plunksnų plėšymui, pakulų
gniužulas kedenimui ir t. t. Įsiveržus nelauktiems svečiams,
vaikai tuoj imasi darbo: veja siūlus, virveles, skuta bulves, plėšo plunksnas. Jei troboj yra siuvėjas, tuoj ant stalo išskleidžia
medžiagos gabalus, pasiima žirkles, sieksninę liniuotę ir vaidina mokantis vaikus siūti. Jei nėra siuvėjo, ant stalo atsiranda
rusiškom raidėm (graždanka) spausdinta atversta maldaknygė. Ne kvaili tie kaimiečiai – visko prigalvoja.
Slapta mokykla – tikra vargo mokykla. Tačiau ir ekstremaliomis sąlygomis sparčiai mažėjo beraščių. Ilgainiui noras
mokytis įaugs į sąmonę, daugumai taps nuolatiniu poreikiu,
kasdienybe, savotiška liga. Kartą paragavus gaivaus mokslo
šaltinio vandens, troškins vis labiau.
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Meistriškai ir su pasišventimu
Šviesk išmintingą žmogų,
kad taptų išmintingesnis,
mokyk teisųjį, kad daugiau išmoktų.
(Pat 9, 9)

Švietimo darbininkas nepailsdamas laksto po parapiją. Arkliai geri, rūpestingai prižiūrėti, net blizgantys. Tai ir neša su
vėjais. Dažniausiai per tamsą, lietų, sniegą, kad sekliai nepamatytų. Vienoj mokykloj paklausinėja, paegzaminuoja, pamoko, užduoda namų darbus ir lekia į kitą. Taip kas savaitę
skrajote skrajoja iš trobos į trobą, iš kaimo į kaimą. Skraido ne
tik po savo, bet ir po Kamajų, Žiobiškio parapijas: juk ir ten
tie patys lietuviai gyvena. Ir vis su pilna dovanų stebuklingąja
skrynele.
Tokiai kelionei reikia iš anksto pasiruošti, skrynelę prikrauti. Svarbiausias pasiruošimo darbas – rašalo iš burokėlių
užraugimas. Šiuo darbu kaip koks degtindarys užsiima pats
klebonas. Jau išrūgusį rašalą namiškiai išpilsto į buteliukus,
pririša siūlus ir nuleidžia į Nemunėlį, kad kratytojai nerastų. Ne kartą teko dar neišrūgusį išpilti sužinojus, jog artinas
žandarai. To rašalo priraugdavo kibirais ir statinėmis, juo aprūpindavo šimtus mokinių. O kiek jo reikėjo vadovėlių perrašinėtojams, kol nebuvo spausdintų! Be to, kur bevažiuotų,
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J. Katelė vis su savim vežiojos buteliuką rašalo. Gal reikės kokiam kely sutiktajam?
Kai skrynelė ir lagaminas pilnut pilnutėlis visokių mokymo ir mokymosi reikmenų, galima leistis kelionėn. Juk nevažiuosi tuščiomis – vaikai neturi nei ką skaityti, nei ant ko,
nei su kuo rašyti. Jie visada žino savaitės dieną, kurią aplankys Mokytojas su dovanomis, tai laukia nesulaukdami, kada
į kiemą įriedės vežimas, jis išlips ir su zakristijonu ims nešt
lauktuves. Pabirs kaip iš gausybės rago ant stalo tos lauktuvės: plunksnos, plunksnakočiai, knygelės, liniuotės, pieštukai,
krūva popieriaus. Ir visa dovanai – už Mokytojo pinigus. Vaikai tik žiūri išsižioję.
Vaikų ir paaugusių prisirenka pilnutėlė gryčia: negali iš karto visi susėsti ir aplink ilgiausią stalą. Kadangi maža vietos, tai
vieni sėdi, o kitiems reikia stovėti ir pro tarpus žiūrėti, kaip
sėdintieji rašo ir skaito. Paskui susėda mokytis stovėjusieji. Vyresnieji lyg ir gėdijasi sėstis šalia vaikų ir paauglių, bet kai imasi
darbo, užsimiršta ir pripranta. Taip pat kartu sėdi ūkininkaičiai
ir vargdienėliai. Išskirtinį dėmesį J. Katelė skiria vargingiausiesiems, nes jie neturi puikybės, ne tokie išlepę, godžiai klausosi,
patiki Mokytojo žodžiais, su didesniu noru kimba į mokslą. Jie
neturi, bet labai trokšta geresnio gyvenimo.
Nepuola klebonas tuoj mokyt, pradžioj pakalbina ar tai
didelius, ar mažus, ir pats apie šį bei tą pakalba. Paskui nori
pamatyt rašto darbus, patikrint skaitymo įgūdžius. Pataiso,
kas negerai, pataria. Visa tai stebi daraktorė, dedasi į galvą ir
mokosi iš savo Mokytojo. Bemokydamas jis pirmiausia stengiasi duoti pradžią, sumūryti tolesnio švietimo pamatus, t. y.,
išmokyti skaityti, rašyti, skaičiuoti. O paskui tegul mokysis
kitų dalykų. „Veršiu nebliovęs, jaučiu nebaubsi,“ – mėgstamas jo posakis. Pradžia labai sunki, tad mokė su didele kan36

trybe, pasilenkęs prie kiekvieno: „Čia literra (raidė) A, čia
literra B.“
J. Katelė – Mokytojas iš Dievo malonės, tikras meistras.
Nujaučia ar žino, kaip mokyti, kaip elgtis su vaikais: besistengiančiojo niekuo labiau nepaskatinsi kaip pagyrimu. Dažnas
iš kailio neriasi, kad tik pastebėtų, įvertintų. Tai ir džiaugiasi
Mokytojas kiekvienu, net menkiausiu pasiekimu. Jei mato,
kad mokinys stengiasi, niekada nepeiks – tik drąsins, girs, nors
raidelės ir šleivokos, drebančia rankele iškeverzotos: „Ajajai,
kaip gražiai parašei.“ Giriamajam to ir tereikia: mokosi kaip
beišmanydamas. Nemokantį visada ragina – bandyk! Žiūrėk,
ima į rankas plunksnakotį, pabando, ir kažkas pavyksta. Kiek
tatai džiaugsmo ir jam, ir Mokytojui!
Rasdavo būdų, kaip įveikti ir tinginėlius: vaišindavo juos
savo bityno medumi, kad pasaldintų širdį ir patrauktų prie
mokslo. Taktas, neišnykstanti rami šypsena Mokytojo veide,
parodytas dėmesys sutramdydavo, sugėdindavo ir neklaužadas, ir užsispyrėlius, iš miegų pažadindavo apsileidėlius. Štai
jau suaugusiai beraštei mergužėlei – baronkėlė (riestainėlis):
„Esi maža. Imk, suvalgyk – užaugsi. Gal tada pradėsi mokytis.“ Jo noras išmokyti toks didelis, kad, rodos, kalnus nuvers,
bet pasieks savo. „Tik reikia su meile,“ – šventa jo tiesa, nuolat kartota daraktoriams.
Prisimenama, jog Kamajų parapijoj, Žeimių kaime, vieną
kartą palikęs popieriaus ir plunksnų. O kitą kartą apsilankęs
rado visa nepaliesta, tai „premijavo“ maišeliu riestainėlių sakydamas, jog Žeimių jaunuoliai – maži vaikai, kuriems dar
reikią užaugti. Ir visada taip – nepriekaištaus, nepamokslaus,
bet padarys ką nors tarsi pasišaipydamas ir leisdamas patiems
susiprasti. Tokių atvejų jau niekas nepamiršo iki senatvės –
taip gerai įsiminė.
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Vaikui labai svarbus teigiamas įvertinimas kitų vaikų akyse. Žiūrėk, kuris gražiai, tvarkingai perrašys iš knygos, išspręs
uždavinį, sklandžiai papasakos ar gerai atliks kokią kitą užduotį, labai dažnai gaus nors menkiausią apdovanojimą: tai
saldainį, tai knygelę, tai šventą paveikslėlį. Ypač didžiuojas
toliau pažengusieji, kai juos įkinko į darbą, paskiria kitų vaikų
mokytojais.
J. Katelė tiesiog verčias per galvą – kilniam tikslui pasiekti
daug būdų. Matys, kad vaikai pavargo, nebesusikaupia, ims
pasakot visokias, dažniau linksmas istorijas. Tai kartais visi
juokias pilna burna, net pilvus susiėmę. O Mokytojas – puikus pasakotojas ir neieškantis žodžio kišenėje jokioje situacijoje: jo pasakymas „Liksi žabalas“ (beraštis) tarsi lipte prie tinginėlio prilimpa. Ir pokštininkas: jei koks nuo dienos darbų
nuvargęs bernaitis ims snūduriuoti, nosimi knapsėti, pasems
šalto vandens ir šliūkštels snaudaliui už kaklo. Miegų kaip
nebūta, o visiems daug skanaus juoko iki susirietimo. Arba
prasiblaškymui puikiausiai tiko ir lietuvių liaudies dainų dainavimas: Mokytojas diriguoja, o jo mokiniai, dideli ar maži,
kartu su juo vinguriuoja melodiją. Argi negražu? Argi tai nesuartina, nesuramina?
Nepailstantis švietimo skleidėjas – tikras pedagogas. Kaip
daugiau ir geriau išmokyti – jo galvosūkis. Parašys klaidingai
kokią raidę, žodį, sakinį ir lieps ištaisyti. Mokantį susodins su
nemokančiu ir lieps išmokyti. O pramokusius ragina žengti
toliau – užrašinėti senų žmonių pasakojimus, dainas, patarles
ir savo įspūdžius. Tai jau aukščiausia pakopa – kūrybiškumo
ugdymas.
Darbas ūkininkų trobose verda kaip bičių avily nuo lapkričio iki pat balandžio pabaigos, kol prasidės pavasariniai
darbai, o piemenims reiks į laukus ginti gyvulius. Labiau pa38

vasarį ir vasarą atsikvepia daraktoriai – tik ne J. Katelė. Jis ir
tada neduoda ramybės, nepaleidžia mokinių iš akių – užduoda savarankiškus darbus ir liepia individualiai atsiskaityti.
J. Katelei nebuvo gana su daraktoriais išmokyti vaikus tik
skaityti, rašyti ir skaičiuoti. To išmokus jau einama platesniu
keliu – po keleto metų mokoma istorijos, geografijos, gamtos,
matematikos, kalbų. Aišku, ne visi kremta tuos mokslus – kai
kuriems užtenka ir trijų mokslo metų. O gabesnieji, perspektyvesnieji toliau keliauja mokslo labirintais. Daugelis iš jų –
būsimi gimnazistai, studentai. Kad taip įvyktų, reikėjo jiems
daug ir duoti: kol dar nebuvo vadovėlių, J. Katelė tiesiog plėšė
savo gerklę pasakodamas iš istorijos, geografijos, gamtos.
J. Katelė pasiekė savo: mokiniai laikui bėgant iš tiesų įsitikino, kaip smagu mokytis ir išmokti. Tai su niekuo nepalyginamas džiaugsmas, o mokslas – jų atrasta Amerika. Jis,
mokydamas kitus, gelbėjo lietuvybę, kartu augindamas, išskleisdamas lietuvaičių gebėjimus ir sielas. Šito niekada nebūtų pasiekęs sėdėdamas šiltoj klebonijoj, už skanėstais apkrauto stalo. Tai kaip jam netiks mokinių prilipintas sparnuotas
vardas „Skrajojantis Mokytojas“.
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Kas padėjo?
Kur nėra kam vadovauti, tauta žūva;
saugumą laiduoja patarėjų gausumas.
(Pat 11, 14)

Be talkininkų J. Katelė būtų buvęs kaip be rankų. Tai
jis juos užsiaugino ir išvedė į kaimus skleisti mokslo šviesos,
kaip Jėzus Kristus vedė savo mokytinius į žmones ir dovanojo
jiems dangiškąją palaimą. Neužteko daraktoriams tik mokslo
žinių, reikėjo ir visiško pasišventimo, pasiutusios drąsos nesibaigiančių grėsmių akivaizdoje. Tai didysis Švietėjas buvo
tas fakelas, uždegęs jų širdis gyvenimui kaip aukai. Nes tik
degantis gali uždegti, tik įsitikinęs gali įtikinti.
Viena iš tokių visa esybe atsidavusių bendram reikalui pagalbininkių – Elena Mekuškaitė. Ją, šešiolikmetę, 1892 m. tėvai nuo Jūžintų atvežė į Panemunėlį mokytis siuvėjos amato.
Elena gimė neturtingoje daugiavaikėje šeimoje, patyrė daug
skurdo ir vargo. Todėl tėvai troško, kad pati susirastų savo gyvenimo kelią. Ir iš tiesų surado ne kur kitur, bet Panemunėly,
papuolusi daraktorės ir siuvėjos Anastazijos Pekšytės globon.
Elena iš motinos buvo išmokusi tik skaityti, o čia baigė trimetę daraktorių mokyklą. Būdama labai gabi atkakliai mokėsi ir
savarankiškai išmoko rusų, lenkų, lotynų kalbas. Paskui ruošė
kitus daraktorius, mokytojavo įvairiuose kaimuose ir kaip vo40

verė sukosi didelių ir mažų sekmadieninėj mokykloj, kurioj
mokydavosi iki 100 mokinių. Kad caro valdininkai nesuuostų, buvo renkamasi į skambiai pavadintas choristų, artistų,
bitininkų sekcijas. Elena pasižymėjo ir kaip lietuviškų vakarų
organizatorė, vaidintoja, dainininkė, šokėja, literatė. Pastebėjęs jos meninius gabumus J. Katelė savo lėšomis pasiuntė ją
Peterburgan mokytis vaidybos meno, kad grįžusi padėtų profesionaliau statyti klojimo teatro spektaklius.
Panemunėly galiojo nerašytas J. Katelės įstatymas, įpareigodavęs baigusį jo mokyklą išmokyti 10 nemokančių vaikų.
Atsitiko taip, kad E. Mekuškaitė per 11 savo gyvenimo šioje
parapijoje metų išmokė ne 10 ir ne 20 vaikų ir pranoko visus
klebono lūkesčius.
J. Katelė užsiaugino ir kitą pagalbininką, savo idealų įkūnytoją Joną Šarkauską. Išskirtinius dvylikamečio Jonuko gabumus jis pastebėjo rusų mokykloje, mokydamas tikybos, ir
iš karto pasikvietė mokytis į kleboniją. Gabus paauglys greitai
baigė keturių gimnazijos klasių kursą. Norėjo klebonas jį matyti kunigu ar mokytoju, bet išsiugdė ištikimą pagalbininką,
kuris ruošė daraktorius, platino knygas. Paprasto bežemio
mūrininko sūnus, beje, ir pats iš tėvo puikiai įvaldęs šį amatą,
mokėsi kalbų, buvo atmintinai išmokęs J. Katelės dovanotą lenkišką enciklopediją ir visus tiesiog priblokšdavo žinių
gausa. Savo vaikams jis sukaupė klasikos aukso fondą: jo didelėj bibliotekoj puikavosi Senekos raštai, Homero „Iliada“ ir
„Odisėja“, Adomo Mickevičiaus „Ponas Tadas“. Šeduikišky
išplėšęs kemsynus pasistatė trobą su tokiomis painiomis knygų slėptuvėmis sienose, kamine, rūkykloje, kad joks žandaras
negalėjo net užuosti.
O klebonijos ūkyje ilgus metus iki vedybų J. Šarkauskas –
dešinioji savo Mokytojo ranka. Čia jis aplinkos tvarkymo
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projektų kūrėjas ir įgyvendintojas. Tai jam prižiūrint darbus
atsivėrė puikus vaizdas pakalnėn – nuo klebonijos į Nemunėlį: kalno šlaite sukastos terasos, pasodintas sodas, užveistas
bitynas. Jis visų galų meistras – mūrininkas, inžinierius, statytojas, bitininkas, sodininkas. Negana to, savamokslis žmonių
ir gyvulių gydytojas. Jo išminties, vaizduotės, darbštumo reikėjo visuose švietimo ir ūkio baruose.
J. Katelė turėjo Dievo dovaną – pastebėti, paskatinti ir išugdyti neeilinius vaikus. Jis akivaizdžiai įrodė, kokių talentų
esama mūsų kaime – su jais galima ir kalnus griauti. J. Katelės atradimas – Kubilių Juozukas, kurį pirmąkart pamatė
dar visai mažą kelio smėly bebraižantį žodžius. Tuoj pat ėmė
skatinti šviesaus proto motiną mokyti sūnų ir leisti į kunigus. Nors kunigu Juozas ir netapo, bet buvo nepailstantis
mokytojas vasarą, kai grįždavo atostogų iš mokslų. Jis gimtuosiuose Tindžiuliuose, savo troboj, mokė kaimo vaikus. O
savo Mokytojui atveždavo lietuviškos spaudos ir buvo jo labai
mylimas. Juozas turėjo išimtinę teisę šeimininkauti klebono
bibliotekoje, o tai retai kam leisdavo jos savininkas.
Brolvaikiai – irgi patys artimiausi pagalbininkai, J. Katelės
augintiniai. Juos pats mokė, o vėliau į aukštesnius mokslus
leido. Ilgametė dėdės šeimininkė Elžbieta ne tik spėriai sukosi
prie stalo, bet spėjo karpyti popierių, siūti sąsiuvinius ir juose brūkšnelius, kabliukus, raides įrašinėti, parapijos jaunimą
negirdėtų dainų mokyti. Tą patį darė ir kiti brolvaikiai, iš
kurių tai vienas, tai kitas, tai po kelis pas dėdę gyveno. Klebonijoje augo dukterėčia Paulina, o nuo šešerių metų – jos
dukra Felicija Bieliūnaitė (būsimoji mokytoja). 11 metų Felicija – jau kitų mokytoja. Būdavo, ateina 10 kumečių vaikų,
susodina juos prie stalo, o ant stalo pintinė plunksnų, kurias
tuoj ims plėšyti besiartinant žandarams. Klebonijoj veikė ne
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tik rašymo ir skaitymo, bet ir meilės mokykla, kurią baigę
giminaičiai išmoko padėti kitiems, o ypač artimiesiems, kai
siekė mokslo.
Ypatinga klebono talkininkių vieta mažame bažnytkaimyje – davatkynas. Tai liaudies mokykla, kurioj darbavosi
vienišos, minimalių poreikių davatkėlės. Daug kam jos tebuvo neįsikūnijusių vilčių senmergėlės, ir tik ne daug kas galėjo suprasti, kad jos – tikriausios Dievo valios vykdytojos,
pasišventusios kitokiam gyvenimui. Jų tarnystė – tai ne kiekvienam dovanotas pašaukimas ir visiškai nesavanaudiškas
kasdienis darbas.
Juozas Tumas šitą skurdžią grytelę vadino mergelių siuvėjų bendrabučiu. Viena iš jos gyventojų – Anastazija Pekšytė,
mokiusi mergaites ir skaityti, ir rašyti, ir siūti. Ji ir bažnytinių
rūbų skalbėja, siuvėja. Kita kartu gyvenusi J. Katelės mokinė – siuvėja Karolina Jagaitė iš Roblių kaimo. Ji buvo labai
gera, išmintinga, turėjo daug knygų ir mokė vaikus ne tik davatkyne: slapstydamasi per daržus ji bėgdavo padėti klebonui
mokyti tai špitolėj, tai klebonijoj. Vasarą ji tai darė kartu su
J. Katele klebonijos kieme. Trečia gyventoja – Teresė Kupetytė, neturtinga našlaitė iš varganos pamiškės trobelės Moškėnuose. Nuo 1888 iki 1904-ųjų ji – dvaro pieninėje veikusios
mokyklos daraktorė. Senatvėje apakusi davatkyne ji išgyveno
iki pat mirties. Minima ir čia gyvenusi kažkokia Monikutė,
mokiusi vaikus katekizmo tiesų, rengusi vaikus Pirmajai Komunijai. O špitolės mažame kambarėlyje gyvenusi Apolonija
Čypaitė – tikra vikruolė, spėdavusi visur: ji ir bažnyčią tvarkė,
ir mokytojavo, ir puikiai vaidino.
Į davatkyną ir špitolę rinkdavosi mergaitės iš tolimiausių
kaimų, net iš kitų parapijų, čia apsigyvendavo, namo grįždavo tik savaitgaliais ir mokydavosi savarankiškai. Daraktorėms
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buvo labai patogu prisidengus siuvimu mokyti skaitymo, rašymo, dailyraščio. Joms klebono norai prilygo Dievo įsakymams. Pačios nesukūrusios šeimos ir asmeninės gerovės tapo
tikromis Dievo, bažnyčios ir artimo žmogaus tarnaitėmis.
J. Katelė net 15 metų– vienintelis parapijos dvasios Vadas.
Naujasis vyskupas ir seminarijos laikų draugas Mečislovas
Paliulionis, jau žinodamas jį esant atsidavusį švietimo laukų
artoją ir norėdamas palengvinti jo dalią, vieną po kito į Panemunėlį skiria vikarus. Tačiau iš 10 vikarų tik 3 buvo uolūs
Dievo ir žmogaus sodo darbininkai.
1887 m. sulaukia pirmojo vikaro Aleksandro Štombergo.
Pasišventęs, geraširdis padėjėjas pateisina klebono viltis, o
bendri idealai ir bendras darbas juos suartina. Kai A. Štombergas dėl nepaklusnumo valdžiai po dvejų metų buvo iškeliamas, kleboną ir Panemunėlį paliko su ašaromis akyse.
Geras pagalbininkas net aštuonerius metus buvo ir smarkus,
energingas vikaras Karolis Perekšlis, kuris noriai važinėjo po
kaimus, mokė ir klausinėjo vaikus, surinktus sąsiuvinius atveždavo parodyti klebonui.
Vėliau po kelių tingių vikarų J. Katelė, vyskupo padedamas, ieško veiklaus padėjėjo. Ir tokį sutiko Pandėly per atlaidus. Tai Povilas Dogelis iš Kvetkų. Abu įsišneko, abu vienas
kitam patiko. P. Dogelis buvo pasiilgęs veiklos ir žmoniškų
santykių su klebonu. Tai radęs Panemunėly darbuojasi iš
peties: moko vaikus, važinėdamas po kaimus, renka pinigus
bažnyčios statybai, dainuoja chore, orkestrėlyje groja trečiuoju smuiku, silpnai matančiam klebonui skaito knygas, nuoširdžiai bendrauja su senimu, o su jaunimu dainuoja dainas lig
ryto. Jis kitaip ir nevadina klebono kaip Tėveliu, parvežęs dovanų gautą obuolį perpus dalijasi. Jis ne toks kaip kiti, mėgę
vaišes lig paryčių, laiką tuščiai leidę plepėdami ar kortuodami.
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Klebonui jis pasijunta artimas, savas ir reikalingas kaip sūnus.
Bet ir vėl bėda – valdžia jį iš parapijos ištremia.
Po jo atkeltas Juozapas Šereiva priverda tiek košės, sukuria
tokį pragarą, kad sutrumpina gyvenimą ne vien klebonui. Jo
atkėlimas tikra parapijos nelaimė. Iš pradžių jis demonstratyviai atsisako kartu su klebonu valgyti pietus ir pareiškia, jog
šviečiamojoj veikloj nedalyvausiąs, nes mužikams ir boboms
mokslų nereikia. Jam visur vaidenosi bedieviai, tokiu apšaukia net kilniems tautos tikslams atsidavusį ištikimą J. Katelės
pagalbininką, labai tikintį tretininką Juozą Širvydą. J. Šereiva, sužinojęs apie Panemunėlyje veikiančią „Žvaigždės“ draugiją, jos knygynėlį ir platinamas knygas, praneša Panevėžio
policijos viršininkui. Per pamokslą iškeikia visus skaitančius
bedieviškas knygas ir laikraščius ir liepia mušti, vyti lauk jų
platintojus. Pasekmių ilgai laukti nereikėjo: Pandėlio policijos viršininkas, jo pavaldiniai su slaptosios policijos tarnu
Pranckūnu priešaky pradeda kratas, tardymus. Taip sumuša
bažnyčios palivarko ūkvedį, kad tas pusę vasaros gaivaliojosi,
o dvaro laukų darbininkas Antanas Kvedaras po sumušimo
nervų liga susirgo. Visus žvaigždiečius išdavė Pranckūnas, o jų
vadas J. Širvydas po policininkų užpuolimo priverstas palikti
tarnybą dvare, žmoną su vaikais ir bėgti.
Po tokių išpuolių J. Katelė labai sielojasi, praranda linksmumą. Šįkart net vyskupas nebegali užtarti J. Katelės, nes J.
Šereivą į Panemunėlį atsiuntė spaudžiamas ir verčiamas kitų
klebonų, nepatenkintų jo kultūriniu darbu. Tas, kuris turėjo
būti atrama ir parama klebonui senatvėje, pasidarė piktesnis
už pikčiausią priešą.
J. Šereiva gyveno klebonijoje, tai jo elgesį ir dėdės kančias
kasdien matė malonaus būdo Elžbieta. Ir kas jei ne ji geriausiai jį suprato ir užjautė. Elžbieta draugavo su žvaigždiečiais,
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lankė susirinkimus, rinko tautosaką, atnešdavo dėdei jų platinamų knygų, kurios tikrai nebuvo bedieviškos. Bet J. Šereivos niekas nesustabdė: jis ir toliau per pamokslus varė savo,
liūdino kleboną, puolė žvaigždiečius, sėjo pyktį ir sumaištį.
Svarbiausia – neieškojo jokio sutarimo. Skaudėjo J. Katelei
ir jo bendražygiams širdį, bet tiek gyvenime patyrus, reikėjo
ištverti ir tai. Visa laimė, kad jį suprantančių, užjaučiančių,
ištikimų pagalbininkų buvo daugiau ir vienas šaukštas deguto
visos medaus statinės tikrai nesugadino.

Noriai ir su užsidegimu mokėsi patys
Žmogus, kurio ausis
klauso sveiko pamokymo,
bus namie prie išmintingųjų.
(Pat 15, 31)

„Juo panemunėliečiai patenkinti, nes jis labai daug gero
padarė: ir mokė, ir visada padėjo.“ Tai jo gyvenimo liudininko Jono Rudoko žodžiai. Kunigas – toks autoritetas, kad
niekam ir į galvą neateina neklausyti. Jis parapijoj – antras po
Dievo. Jei, ką sako, liepia, reikia daryti.
Kai pamokė: parodė taką į didįjį kelią, pasirodė – ne taip
jau ir sunku juo eiti. Netgi smagu – toks naujas, nepažintas pasaulis atsivėrė. Jie sužinojo, ką reiškia parašyti žodį ir perskaityti, kas knygoj parašyta. Tai uoliai ir mokėsi, ir mokė vieni
kitus: tėvai ir vaikai, broliai ir seserys, samdiniai ir ūkininkai.
Šeimos galva, jau vaikų tėvas, prirašo daug puslapių spausdintomis raidėmis. Motina dūminėj pirkioj ilgais žiemos vakarais
užsidega diedą (įtaisą balanai laikytis) ir verpdama ar megzdama moko savo vaikelius raides pažinti, žodžius sudėti.
J. Katelės mokymas daugiausia pagrįstas savarankišku mokymusi ir nemokančiųjų mokymu. Zofijos Pacevičienės mamytė iš Pluikių kaimo prirašė visą sąsiuvinį didelių ir mažų
raidžių, skiemenų. Paskui iš jo pati mokėsi ir vaikus mokino.
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Kunigo pamokytas Kazio Kaminsko tėvelis iš Kavolių kaimo
irgi mokėsi prirašęs pilnus sąsiuvinius didžiųjų raidžių. O išmokęs jau skaitė kunigo atvežtas knygas.
Sodiečiai mokėsi taip, tarsi šalia jų būtų stovėjęs jų Mokytojas ir matęs, ką jie daro. Jo paskleista energija pleveno
virš jų galvų visada: ar dirbo, ar grįžo iš laukų. Mokymasis
įaugo į kraują, ir kibo jie į mokslus taip, kaip žuvis kimba ant
viliojančio jauko. Išmokę skaityt, skaitė, ką gavo perskaityt.
Ir rašė, kur papuola: pagaliuku kelio smėly, anglimi ant durų,
lovos galo. Jonas Vaičionis iš Vieversynės kaimo per mėšlavežį raides braižė šakės kotu pavasarinėje žemėje.
O mokymosi sąlygos pačios prasčiausios, ypač samdinių.
Ne visų šeimininkai geranoriški, dažnai reikia nuo jų slėptis – mokytis susigūžus kokioje nuošalioje vietoje: palėpėje,
ant priekrosnio, kamaroje ant girnų ar knygą pasidėjus tiesiog ant aslos balana pasišviečiant. Karolina Jagaitė suodinais
pirštais ištepė klebono duotą knygą. Pamatęs jis pyktelėjo:
„Gal tu pečiaus kaktą šluostei?“, bet greit atsileido sužinojęs,
jog ji mokėsi pasišviesdama iš pagaliukų susikrauto lauželio
liepsna kamaroj. Tada jis padovanojęs savo mokinei lempą
ir žibalo. Daugelio dalia panaši – vienoj rankoj balana, kitoj
knyga.
Vienas per kitą kaimiečiai užsidegė mokymosi aistra. Merginos eidamos miestelin į bažnyčią nešasi ir namų darbus klebonui parodyt. Pakeliui neiškenčia ir ant pievelės ar griovio
susėdusios pakloja savo sąsiuvinius ir lygina, kurios gražiau
parašyta. Kiekviena iš jų – audėja: joms įprasta rodyti, lyginti
ir lygintis, grožėtis. Joms rašysena kaip vingriausi rankšluosčių raštai. Merginos – stropiausios mokinės. Ir dirbdamos
sunkiausius darbus per rugiapjūtę ar šienapjūtę pasikišusios
po prijuoste nešasi į lauką ar pievą tabelką (daugybos lentelę).
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Per poilsio valandėlę išsitraukia, kartojasi, klausinėja viena kitos, tikrinasi, ir nuovargis tarsi išgaruoja.
Kuo toliau, tuo labiau mokymasis darėsi jaunimo savastimi, atsirado suinteresuotumas, didelis noras vis daugiau
sužinot, išmokt. Mokytis pasidarė taip svarbu, kad visai nebesvarbu, kur ir kokiomis sąlygomis. Taip jaunimas brendo
po J. Katelės sparnu, kol patys tapo tėvais ir savo vaikų mokytojais.
Uoliausios mokytojos buvo motinos. Ne veltui J. Katelė
išskirtinį dėmesį skyrė mergaičių mokymui: jis žinojo – jų
motiniška prigimtis jautresnė, jos stropesnės, kruopštesnės,
kantresnės ir daugiau laiko praleidžia su vaikais. Pagrįstai
J. Katelės mokyklą galima pavadinti ir motinų mokykla. Iš
motinų skaityt ir rašyt išmoko Napalys Babickas iš Roblių k.,
Eumasijus Žvirėnas iš Gireišių k., Jonas Rudokas iš Ažumiškio k., Uršulė Šešelgienė iš Vilių k., Kazys Kaminskas iš Kavolių k. O kiek tokių, kurie jokių prisiminimų apie save nepaliko!
Kiek tėvų ir motinų, išlydėjusių savo vaikus į žmones, į
platesnius mokslo vieškelius. Kažkada J. Katelės mokytas ir
pagirtas už protingus atsakymus Kazimieras Klimka į mokslus leido savo vienintelį sūnų Alfonsą tik iš 4 ha ūkio Kavolių
kaime. O jo motina Marcelija visus pinigus, gautus už parduotą karvę, atidavė sūnui, kad šis nusipirktų „Lietuviškąją
enciklopediją“.
J. Katelės mokinė, garsioji Moškėnų daraktorė Marijona Jasiūnaitė–Jurgelionienė namų mokykloje mokė ne tik svetimus,
bet ir savo aštuonis vaikus. Vėliau toliau juos mokslino. Tą patį
darė ir Tindžiulių Marijona Kubilienė troboj pasikabinusi lentą. Išgarsinusio savo kraštą drožėjo Jono Vizbaro iš Kavolių kaimo motina irgi savo vaikus išmokė rašyti ir skaityti. Ypatingos
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garbės nusipelno Paulina Katelytė ir Pranciškus Bieliūnas iš
Kraštų: jie išaugino devynių vaikų būrį, iš jų aštuonis išmokslino. Tik viena dukra liko nemokyta – padėjo auginti brolius
ir seseris. Vargu, ar taip būtų įvykę, jei pati Paulina nebūtų
augusi, brendusi tikroje šviesos karalystėje pas dėdę. Ji anksti suprato, kokie platūs horizontai gyvent ir veikti atsiveria
mokytam žmogui, ir pagrįstai galėjo didžiuotis ne vien savo
sūnumi operos solistu Juozu Bieliūnu, bet ir visais vaikais.
Klebonas mokė tėvus, tėvai – savo vaikus, o sugrįžę vaikai
nepamiršo nei klebono, nei savo gimtojo kaimo – vasaromis
mokė kaimynų vaikus. Suprato, kaip Globėjas rūpinasi jais,
tai kaip jis nesirūpins dėl savo ir kitų gerovės.

Tikrino ir tikrino nepailsdamas
Yra aukso ir brangakmenių gausybė,
bet išmintingos lūpos –
brangiausias papuošalas.
(Pat 20, 15)

J. Katelė žino – pradėjus negalima sustoti. Sniego gniūžtė,
paleista nuo aukštų idėjų kalno, jau ritasi virsdama dideliu
kamuoliu. Procesas prasidėjęs, reikia tik jį suvaldyti.
Daug darbų – barų barelių. Parapijos Vedlys – įtakos rato
centras. Jis nuovokus, be galo įžvalgus, visa aprėpiantis, sužiūrintis. Jis visus siūlo galus laiko savo kietam kumšty, niekada
nepaleidžia vadžių iš savo rankų – visa jo akiraty. Kitaip sakant, reguliuoja eismą. Tai reiškia – veikia ne nuobodžiomis
kalbomis, raginimais, atsitiktiniais mokymais. Tai reiškia –
moko kasdien. Ir ne tik moko, bet ir tikrina. Jei netikrinsi,
nieko nebus.
Tai važiuoja ir važiuoja. Būdavo, kai aplanko kurį sodžių,
tuoj liepia surinkti vaikinus ir merginas, berniukus ir mergaites į vieną kiemą. Tuoj visi susibėga, susineša namų darbus ir
su virpuliu laukia, kaip įvertins juos, ką pasakys jų Globėjas.
O per kalėdojimą jau visi žino, kaip jam įsiteikti – stalai apkraunami ne valgiais, bet nuklojami knygomis, rašto darbais.
Klebonas tikrai liks patenkintas, neims net kalendos, išgirs per
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pamokslą. O kaip jis moka džiaugtis merginų drobių plonumu, rankšluosčių raštais! Kaip vaikas džiūgauja dovanų gavęs
kokį audinį. Tad jo apsilankymas – tikra dvasios šventė, kuriai iš anksto ruošiamasi, negali apsakyt, kaip jos laukiama.
Dažnai bet kokia proga apsilankęs, į trobą įgriūva su uždaviniu. Uršulės Šešelgienės atmintis išsaugojo visiems tokį
juokingą uždavinį „7 katės“: Eina 7 ubagai, kiekvienas nešasi
po 7 lazdas, o ant tų lazdų po maišą, šituose maišuose sėdi
po 7 kates, o tos katės turi po 7 kačiukus. Kiek terbose buvo
kačių ir kačiukų?“ Ir atsirasdavo tokių gudrių, kurie kaipmat
mintinai suskaičiuoja. Tai akivaizdus pavyzdys, kokie gabūs
kaimo jaunuoliai, ir verta juos mokyti.
Vilių kaimo Petro Buckaus anūkė Valė prisimena savo
senelio batsiuvio pasakojimą, kaip jis klebonui batus siuvo:
„Siuva jis batus, stengiasi, skuba. Prieina prie jo klebonas ir
„pristoja“ su savo uždaviniu. Senelis ir sakąs: „Ai, klebone,
neturiu laiko, daug darbo.“ O tas uždavinys kaip apie kates
ir kačiukus buvęs, tik reikėjo medžius, jų šakas, lizdus ir varnas su varniukais suskaičiuoti. Mažiems vaikams paprastesnis
uždavinys: „Vienas žydas suvalgė 2 obuolius, kitas – 3. Kiek
obuolių abudu suvalgė?“ Arba suskaičiuot, kiek varstų, sieksnių ir colių bus iš Panemunėlio į Rokiškį. Čia jau tikrai reikia
vyresniems pasukt galvelę.
Uždaviniai – J. Katelės arkliukas. Dauguma jų paties sugalvoti, labai praktiški, iš gyvenimo, pažįstamos aplinkos. Ir
dar jam labai svarbi buvusi tabelka (daugybos lentelė), kurios
lengva ir greita klausinėti bet kokiomis aplinkybėmis, bet kur
ir bet kada. Atsako, kiek bus 7 kart 9, ir gauna riestainėlį.
Niekada nežinai, sutiksi ar nesutiksi, aplankys ar neaplankys,
paklaus ar nepaklaus klebonas. Todėl reikia mokytis ir visada būti pasiruošus. Baisi gėda nemokėt, neatsakyt, J. Katelės
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akyse būsi nevertas dėmesio. O mokėt, atsakyt – didelė garbė.
Ir dar būt išgirtam!..
Nepaprasta buvusi Pirmosios komunijos šventė Panemunėlyje. Ją gerai įsiminė Petras Mačiulis. Vaikai buvę išrikiuoti
dviem eilėmis per visą bažnyčią. Kiekvienas rankoje laikęs po
vieną lietuviškai prirašytą lapą, o klebonas turėjęs ant kaklo uždėti škaplierių. Mažasis Petriukas stovėjo su motina ir abu baimingai laukę prisiartinančio klebono, nes jis lankė tik rusišką
mokyklą ir nemokėjo lietuviškai rašyti; jo lapas buvęs prirašytas rusiškai. J. Katelei prisiartinus, motina paaiškino, atsiprašė
ir jis nesupyko, uždėjo škaplierių, palaimino ir nuėjo.
Kai slaptose kaimų mokyklose pamokos nevyksta, mokiniai turi ateiti ir parodyti, ką nuveikę savarankiškai. Eidami į
bažnyčią, jie nešasi ir sąsiuvinius. Be jų kunigas net neprisileis
prie savęs. Ir prie klausyklos be jų nesiartink. Jei ne bažnyčioj,
tai šventoriuj atsiskaityk. Žodžiu, tikrino išsijuosęs: ir šiokiadieniais, ir šventadieniais. Geriausia proga – paprastų žmonių
lemtingi gyvenimo įvykiai. Jaunavedžių užsakus priimdavo
tik tada, kai paskaitydavo ir įrodydavo, kad moka rašyti. Nemokančių neišvarydavo, bet liepdavo išmokti.
Švietimas – nepagydoma J. Katelės liga. Be jokių išimčių
jam rūpi visi: ir išsikėlę į kitą parapiją, ir tie, kurie lankys
gimnaziją, ir tie, kurie vagos savo gimtąją žemę. Kartą Legiškio kaime Stefanija Legaitė su seserimi medinėmis akėčiomis
dviem jaučiais akėjo dirvą. Ogi žiūri – sustoja vežimas, iš jo
išlipa klebonas. Pasisveikina, pasidžiaugia gražiu akėjimu ir
nori įsitikinti, ką mergaitės išmokusios. Jos leidžia jaučiams
pasiganyti ir į namus vedasi kleboną, kuris abidvi, kaip tik jis
mokėjo, išgiria už dailią rašyseną ir gerą skaitymą.
Nepraleis nesidomėjęs, netikrinęs jokių progų – toks tas
parapijos klebonas, tikras Rūpintojėlis. Sutiks miestely ar
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pakely kokį nepažįstamą vaiką, tai pirmas klausimas „Ar moki
skaityti?“ Jei nemoka, tuoj nukreips ten, kur gali išmokti.
Pasiligojo, silpo kūnas, tik ne dvasia. Ganytojas savo idealams ir siekiams liko ištikimas iki galo. Koks laimingas buvo
jau sirgdamas, kai vikaras Karolis Perekšlis kalendos iš kaimų
atveždavo daug sąsiuvinių. Norėdamas dar labiau jį nudžiuginti, vikaras ir pats savo ranka prirašydavo vieną kitą sąsiuvinį. Mat klebonas nusilpus regėjimui nebelabai atskirdavo,
kieno ranka parašyta.
O kol buvo sveikas ir drūtas, didįjį darbą su daraktoriais
pats dirbo. Užvažiuos į kurį kiemą, paliks elementorių, užduos
ir pasakys: „Kai kitą kartą užvažiuosiu, kad būtumėte perskaitę.“ Ir užvažiuodavo, ir patikrindavo – juk ne visuose kaimuose buvo slaptos mokyklos. Kiek šitaip trobų apvažiuota!
Milžiniškos pastangos, bet ir rezultatai bus stulbinantys.
Visa esybe Švietėjas suvokė savo paskirtį – būti atsakingam
už brolių lietuvių visavertę būtį. Ir sakėsi, jog stengias ne dėl
svetimų, bet dėl savųjų.
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Iš ko mokė?
Būti išmintingam yra geriau,
negu būti stipriam;
žinojimas yra svarbesnis už jėgą.
(Pat 24, 5)

Mokymo pradžia sunki – nėra vadovėlių, nėra iš ko mokyti. J. Katelė griebiasi perrašinėjimo kaip skęstantis šiaudo.
Kur tik gavęs bet kokį lietuvišką, o jei lenkišką, jį išvertęs, pritaikęs, perrašo. Paskui į šį darbą įkinko aplinkinius, kurie tik
moka rašyti. Jis sugebėjo įtikinti – jo aplinkoj dauguma įtikėjo, sualsavo, užsidegė kilnia mokymo aistra ir pajuto būtinybę
padėti ir prisidėti. Atsisakyti, kitaip pasielgti šalia tokio geranoriško kunigo negalėjo. Ko troško klebonas, buvo šventa.
Tai tiesiog kruvinas darbas: nuo perrašinėjimo vargonininkui net pirštai sutindavo. Šitą darbą dirbo ir vargonininkai
Bartoševičius, Jakubonis, ir gražiaraštis virėjas Maželis, ir valsčiaus raštininkas Kiškis, ir vikaras Aleksandras Štombergas,
jau nekalbant apie daraktorius ir brolvaikius.
Nors ir ranka parašytas žodis beraščiams kaimo žmonėms
buvo kaip stebuklas. Tad perrašomos ir giesmės, dainos, maldos, eilėraščiai, Evangelijos ištraukos, visa, kas tarnauja dvasiniam tobulėjimui. Dažnai perrašoma lotyniškomis didžiosiomis raidėmis, kad būtų lengviau perskaityti.
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Taip perrašinėjama apie du dešimtmečius. Tačiau perrašinėjimas – ilgas ir sunkus kelias. Tai nebuvo išeitis, verkiant
reikėjo spausdintų vadovėlių. J. Katelė iš miškų profesoriaus
Povilo Matulionio Petrograde gautus ir savo sukurtus uždavinius iš pradžių rankraštiniu būdu lapais platino kaimo
mokyklose. Paskui jo iniciatyva ir lėšomis 1885 m. išleistas
pirmasis lietuviškas aritmetikos „Užduotynas“ Jono Gailučio
slapyvardžiu. Tikrieji autoriai – P. Matulionis, daktaras Jonas
Spudulis ir pats Jonas Katelė.
J. Katelė toliau atkakliai ieško kitų vadovėlių autorių. Su
vyskupo M. Paliulionio pagalba suranda gabų Kauno kunigų
seminarijos klieriką Juozą Žebrį, kuris J. Katelės prašomas pasinaudodamas lenkišku geografijos vadovėliu parašo ir 1883 m.
išleidžia „Jeografiją arba žemrašį“. Nors tai anaiptol nebuvo tobulas vadovėlis, bet jau buvo bent į ką atsiremti.
Lietuvių kalbos gramatikos autorius – Dusetų klebonas
Feliksas Sereika. Su juo J. Katelė bendravo ir neabejotinai
paskatino rašyti gramatiką. Iš pradžių jo gramatika plito rankraščiais, ir tik 1896 m. Tilžėj išspausdintas „Kalbamokslis
lietuviškos kalbos“, o 1898 m. – „Pradžiamokslis“, paprastesnis ir suprantamesnis vaikams.
Šie trys matematikos, geografijos ir gramatikos vadovėliai
buvo pagrindiniai J. Katelės mokykloje. Išskirtinis žemaičių
bajoro Serapino Kušeliausko vadovėlis „Szkala pavargėlių siratų ir apie daugel kitų naudingų žinių“, išleistas 1887 m. Jis
svarbus tuo, kad jame išspausdinta trumpa gramatika, istorija ir geografija. Be to, „Prakalboje“ išaukština J. Katelę kaip
mergaičių mokytoją ir sektiną nesavanaudiškumo pavyzdį.
Tai rodo, jog J. Katelės asmuo ir jo nuveikti darbai jau buvo
žinomi visoje Lietuvoje. Manoma, kad S. Kušeliauskas galėjo
būti atvykęs į Panemunėlį susipažinti su garsiuoju švietėju.
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O kol dar visi minėti vadovėliai nebuvo pasiekę Panemunėlio, naudodavosi iš visur surankiotais rankraščiais apie orą,
augalus, gyvūnus, upes, kalnus, praeitį ir t. t. Taip pat skaitymui naudotasi 1874 m. išleistu kunigo V. Juzumo elementoriumi ir tais pačiais metais išėjusiu kunigo Karolio Antanavičiaus kalbos vadovėliu „Trumpi pamokinimai ir rodos“. Šalia
visų tų vadovėlių kaimo žmonių mokymui ir mokymuisi labai
svarbi maldaknygė, nes ją buvo galima rasti kiekvienoj troboj.
Be to, jos tekstai daug kartų girdėti, įsiminti, todėl lengviau
juos perskaityti ir įtvirtinti skaitymo įgūdžius.
Šiandienos skaitytojui turėtų būti įdomios tuo metu vartotų žodžių reikšmės ir ypač vaizdingi, metaforiški, dažnai
šypseną keliantys mįslingi apibrėžimai.
Akrentas – laivas, didžmarės – vandenynas, konduktoras –
žaibolaidis, ličba – skaičius, ekvatorius – pusiaujas, urkanas –
uraganas, mokslainė – mokykla, daiktininkas – daiktavardis,
išvardis – įvardis, kiltininkas – kilmininkas, žemrašis – geografija, stovyla – skulptūra, protmeilystė – filosofija, protmeilys – filosofas, rašėjas – rašytojas.
Geležinis kelias – geležinkelis; geležinio kelio mašina – traukinys; smėlio jūros sala – oazė; kalnas, vemiantis ugnimi – ugnikalnis; upės arklys – begemotas; gyvosios mašinos – kupranugariai.
Nors ir sunkiai gaunami lietuviški vadovėliai ir kitos knygos aiškia persvara laimėjo konkurencinę kovą su rusų valdžios
puikiai iliustruotais leidiniais rusiškomis raidėmis: katekizmais,
kantičkomis, maldaknygėmis, Evangelija, Levo Tolstojaus apysakaitėmis. Kasmet šiems leidiniams Lietuvoje buvo skiriama
7000 rublių, tačiau jie nebuvo populiarūs ir dažnai dūlėjo sandėliuose, nes žmonės jų nepirko, o veltui gautus degindavo,
pasidėdavo tik kokį vieną ant stalo, kad žandarai pamatę nebeieškotų draudžiamų knygų lotyniškomis raidėmis.
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Jie nešė spausdintą žodį
Ant teisumo tako yra gyvenimas;
žengiant jo taku nėra mirties.
(Pat 12, 28)

Mokslo vežimas, važnyčiojamas paties Vedlio, jau nesustabdomas riedėjo sodžių keliais. Nebeužteko vien perrašytų vadovėlių. Bet Aukščiausiasis gailestingas – duoda bėdą,
duoda ir rodą (išeitį). Pačiu laiku atsiveria knygnešių keliai – į Panemunėlį knygos ima keliauti poriniais vežimais,
nes čia jau gyvas spausdinto žodžio poreikis, nes čia jis kaip
duona ir oras šviesos alkaname pasaulyje. O iš Panemunėlio
knygos keliauja į Rokiškį, Kupiškį, Skapiškį, Jūžintus, Kamajus. Štai koks svarbus tampa Panemunėlis – tikras šviesos
geografinis taškas okupuotos Lietuvos žemėlapyje. Ir visai
nesvarbu, kad šis bažnytkaimis toks mažas, svarbu, kas jame
vyksta.
J. Katelės broliai knygnešiai, nugalėję visas užkardas, įveikę visus pavojus, klampias pelkes, žiemos ir rudens darganas,
Panemunėly pirmiausia pasibeldžia į klebonijos duris, kur jie
laukiamiausi svečiai – tuoj sodinami prie stalo. O klebono
godus žvilgsnis krypsta į sunkius nešulius, kuriuose jam svarbiausi vadovėliai: bus iš ko mokyti vaikus. Tuose nešuliuose
ir laikraščiai: „Vienybė lietuvninkų“, „Apšvieta“, „Varpas“,
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„Ūkininkas“, „Tėvynės sargas“, „Kryžius“. Juos klebonas perskaitys ir duos perskaityti namiškiams ir visiems labiau apsišvietusiems ir patikimiems bendraminčiams: gimnazistams,
studentams, daraktoriams. O paprastiems sodiečiams – kalendoriai, maldaknygė „Naujasis Altorius“, „Mojaus mėnuo“,
„Dešimt uvogų“ (įsakymų), „Kalvarijos“, praktiškų patarimų
knygelės. Vaikams – J. Dovydaičio „Šiaulėniškis senelis“,
M. Valančiaus atsakymėliai, Maironio eilėraščiai.
Atneštų knygų ir knygelių gausybė, tik reikia jas sumaniai
paslėpti. Jos slepiamos ir klebonijoje po grindimis įrengtoje
slėptuvėje, rūsio sienoje, pirtyje, prie Nemunėlio iškastoje
duobėje. Jeigu jau pas kleboną krėsdavo, tai iškrėsdavo, iššniukštinėdavo, išbadydavo iki palėpės, bet nerasdavo. Jos
slepiamos ir špitolėje, ir K. Bulavo parduotuvėje, kur iš po
prekystalio ir platinamos. Daugiausia knygų slepiama klebonijos palivarke Naujikuose, didelėje duobėje po šienu, ir
visur, kur tik galima paslėpti. Knygų slėptuvių daug: pas
brolį ir seserį Kupečius aplūžusioje Cibelių pamiškės trobelėje ir miške, M. Marcijono sodyboje Tindžiuliuose po
mėšlo krūva, Cibeliuose pas elgetą Baublį liepoje įkeltame rąstiniame avilyje. Išradingai troboj slėptuvę įsirengęs
J. Šarkauskas Šeduikišky. Tikras knygų sandėlis pas Justiną
Gylį Smarkavietės kaimelyje, nors šeimininkas buvęs tik apsukrus prekybininkas, stebėtino apsileidimo pavyzdys, nes
neišmoko nei skaityt, nei rašyt. Dėl pelno knygas platinęs ir
Jonas Rastauskas.
Tačiau dauguma knygnešių J. Katelei artimi pasišventėliai, suvokiantys darą gerą, gyvybiškai reikalingą darbą. Tokie
pasišventę knygnešiai: K. Ūdra, J. Šemeta, K. Ramanauskas,
V. Kazanauskas, K. Rudokas, J. Žemaitis. Nesveikų kojų
knygnešys Šukys knygas neša ir platina apsimetęs elgeta.
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O paralyžiuotas, nevaikštantis, bet ropinėjantis elgeta Baublys važinėja ne tik po Aukštaitiją, bet ir po Žemaitiją vežimu
su dvigubu dugnu, kur slepia knygas. Jas veža iš Žemaičių
Kalvarijos, Kretingos ir elgetaudamas paskui išplatina po savo
apylinkę. Buvo tokių elgetų, kurie vežiman susisodindavo visą
šeimyną, o būdoj veždavosi paršą ir šunį, suelgetauta duona
juos pamaitindavo. Taip jie važinėdavo po kaimus ir atlaidus,
kartu pardavinėdami knygas.
J. Katelė už atneštas knygas sumoka, nes knygnešiams reikia pragyventi, pirkti traukinio bilietus, įsigyti užsienietiškus
pasus (kai kurie turėdavo net kelis: rusišką, lenkišką, vokišką),
duoti kyšius pasienio žandarams. Kunigas šventam reikalui
negaili pinigų – per visą kunigystę išleido daugiau nei 3000
rublių. Spaudinius iš pradžių veltui dalijo visiems, paskui –
tik neturtingiesiems. Jei mato, kad koks pasiturintis ūkininkas delsia, gaili pinigų, duoda veltui. O kiek knygelių išdalyta
vaikams sekmadieniais! Pamatys šventoriuje vaiką, tuoj kalbins, apdovanos knygele su paveikslėliais. O ta knygelė tokia
naujiena, toks stebuklas tamsioj buity. Reikia tik įsivaizduoti
degančias akis vaiko, pirmą kartą laikančio tą knygelę. Ir į
kitas parapijas J. Katelė nevažiuoja tuščiomis rankomis. Tegul
tik skaito, tik šviečiasi visi!
J. Katelė pataria, kaip saugoti ir, slėpti lietuviškas knygas,
ypač maldų knygų neleisti išplėšti iš rankų. Kratytojams sakyti, kad jas sunaikinę. O rusiškomis raidėmis spausdintų
neturį, nes nemoką skaityti. Taigi Panemunėlio knygnešių
sąjūdžio prieky stovi J. Katelė. Jo dėka visa apgalvota, ką ir
kaip daryti, nes caro vietininkai akylai, kaip ir visoj Lietuvoj,
seka, daro kratas, atiminėja lietuviškas knygas, kelia bylas,
baudžia, sodina į kalėjimus, tremia į Sibirą. Ir iš šios parapijos
ištremti aktyviausi švietėjai, knygnešiai, spaudinių platintojai:
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Panemunėlio viršaitis Antanas Jurgelionis, Kastantas Bulavas,
Pranas Čypas, Juozas Čypas, Antanas Mikšys, Juozas Sokas,
Stasys Mažeikis. Šio sąjūdžio jau nebuvo galima užgniaužti,
kaip Nemunėlio tekėjimo sustabdyti: rusų pykčiui, puikiai
rusų išleistų, iliustruotų knygų beveik niekas nepirko, o lietuviškos plito šimtais.
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Žiburėliai jau degė
Mano vaike, valgyk medaus,
nes jis geras, ir medaus lašai
iš korio saldūs tavo gomuriui.
(Pat 24, 13)

Nuo 1900 m. J. Katelė po kaimus nebevažinėja, nes gerai
žino – yra kas jo darbą tęsia: daraktoriai į kleboniją atneša mokinių darbus, pasakoja, kaip sekasi, gauna nurodymus, išnešioja sąsiuvinius, rašalą, knygas. Užaugę ir subrendę J. Katelės
mokykloje jie darbuojasi su tokiu pat pasišventimu kaip ir jis,
nežinodami, kas tai yra materialus atlyginimas. Mokymas –
jiems suteikta didelė garbė. Tai jauni perspektyvūs idealistai,
svajoję sukurti darnias šeimas, užauginti mokslą pažįstančius,
šviesius ir savo vaikus.
Jei turi kuo dalintis, daliniesi ir su kaimynu, ir su savo
vaikais. Garsioji Moškėnų kaimo daraktorė ir poetė Marijona Jasiūnaitė-Jurgelionienė sukūrė gražią daugiavaikę šeimą.
Jos vaikai baigė ir jos namų, ir rusų mokyklą. J. Katelė ne
kartą sutikęs ją sveikino ir džiaugėsi taip daug pasiekusiais
jos vaikais: žinomu poetu, vertėju, karštu patriotu Kleopu,
jo broliu gydytoju Antanu, medicinos mokslus baigusiu Paryžiuje. Visi Jurgelionių vaikai, vasarą grįžę atostogų, švietė
kaimo jaunimą ir vaikus, taip atiduodami skolą talkino juos
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užauginusiai motinai ir gimtinei. Ir nejautė darą kažką ypatingo – dalinti šviesą jų šeimoj buvo taip pat natūralu, kaip
alsuoti.
Moterys negali akmenų kilnoti, tačiau jos gali kur kas daugiau. Tad neklydo J. Katelė, tiek daug dėmesio skyręs mergaičių mokymui: jis žinojo – jų prigimtinis ryšys su vaikais
daug artimesnis. Todėl tarp daraktorių minimos beveik vienos mergaitės ir moterys.
Kaip pavasariais patvinsta upės, taip parapijos dideliuose ir
mažuose kaimeliuose sukunkuliavo kultūrinis darbas su J. Katele ir be jo, nes atsirado, kas jį dirba: Moškėnuose – Elžbieta
Anelė Adomonytė, Antanas Adomonis, Marijona Gasiūnaitė,
Bajoriškiuose – Karolina Mazelaitė, Ribokuose – Ona Indriūnaitė, Laukupėnuose – Kazys Ramanauskas, Tindžiuliuose –
Matas Marcijonas, Robliuose – Karolina Jagaitė. Kaip Kristus
daugino ir dalijo duoną ir žuvį, taip Mokytojo išmokyti mokslo dovanas skleidė ir šie daraktoriai, kurių išliko tik vardai: Teresė Grižaitė, Anelė Tvirkutaitė, Veronika Pekšytė, Viktorija
Zizaitė, Veronika Šemetaitė, Petras Valiukonis, Kazya Maželis. O kiek tokių, kurių ir vardų nebeliko! Jų nuopelnus gal tik
vienas Dievas težino.
Daraktoriai iš J. Katelės suprato, kad išminties lobiai
užrakinti skrynioje, nieko verti – reikia jais dalytis. O daug
mokinių po vargo mokyklų suprato kitą seną tiesą: patys gali
pasigauti žuvį, užsidirbti duonos.
Kai šią vargo ir džiaugsmo žemę paliko visų Globėjas ir
Mokytojas, poreikis mokyti ir mokytis neišnyko, tradicija tęsėsi. Nors daug mokyklų nebeliko, bet dar liko žmonių, kurie
švietimo darbą dirbo kaip ir J. Katelės laikais. Daug mokytojų temokėjo tik skaityti, tai to temokė ir vaikus. Ir apskritai
mokė tie, kurie bent ką mokėjo ir netingėjo.
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Verpdama davatkėlė Ona Staniokaitė iš Jurkupių slebizavot (skiemenuot) iš pradžių po raidę moko iš elementoriaus,
o kai pramoksta – iš maldaknygės. Pas Onutę Zaborskaitę
Kurkliečių kaime mokytis vaikai ėjo pulkeliais vis į kitą kiemą. Mokytoja buvo labai stropi ir darbšti – tik sukosi, negailėjo dėmesio kiekvienam, neturėjo kada net prisėsti. Pagrabų
(laidotuvių) giedotojas senukas Dūda – keliaujantis mokytojas po Roblių ir Bajoriškių kaimus. Jis pribuišis (bežemis), turėjęs laiko mokyti vaikus. Deja, nepagailėdavęs ir bizūno per
pečius. Vilių kaime mokytojavo dvi senos panos: Juzė Pekšytė
ir Juzė Buckutė, Bajoriškiuose – Radzevičiūtė, Voverynėje –
Leonas Baranauskas. Dauguma mokytojų neturtingi, vieniši žmonės arba senos panelės, davatkėlės, ruošusios vaikus
Pirmajai komunijai. Šie mokytojai mokė veltui, tik už valgį.
Aišku, jų mokymas primityvus, labai siauras, bet reikalingas.
Kad vaikai išmoktų bent skaityti ir rašyti, siekė daug tėvų, dar
iš J. Katelės supratę mokslo naudą.
Tokio naminio mokymo poreikis sumažėjo, 1904 m. atgavus lietuvišką spaudą ir leidus mokyklose mokyti lietuvių
kalba. J. Katelė džiaugsmingai sveikino šį tautos laimėjimą ir
įpareigojo bažnyčios komitetą pasirūpinti liaudies mokyklos
remontu. Iš pradžių šioje vieno komplekto mokykloje sutilpo
nedaug mokinių (apie 30), ir tik nuo 1920 m. ji išsiplėtė,
veikė trys skyriai, mokėsi 70 vaikų. Tokių liaudies mokyklų
parapijoje atsirado ne viena. J. Katelės įkurtas laužas negeso.
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Tarp dviejų girnapusių –
savų ir svetimų
Išmintingas žmogus
yra atsargus ir vengia pikta,
o kvailas negali susilaikyti
ir yra neatsargus.
(Pat 14, 16)

Priespaudos laikais J. Katelės parapijoj niekas nevyko kaip
sviestu patepus. Reikėjo atkakliai brautis per nesupratimo ir
tamsos brūzgynus.
Kai kuriems kaimiečiams jis tebuvo kvailas kunigas, užsimanęs prastas mergas padaryti mokytas. Bet atėjo laikas, kai
murmantys seniai ir bobos turėjo pasitraukti į pašalį ir duoti
kelią einantiems. Nors visą laiką ir tarp savųjų atsirasdavo vienas kitas Judas. Štai parsidavėlis Pranckūnas iš Panemunių atvedė žandarus pas geriausią klebono pagalbininką ir žvaigždiečių vadovą J. Širvydą. Įsibrovėliai išgąsdino jo žmoną, vaikus,
norėjo primušti. J. Širvydas, matydamas, kaip jie siautėja apylinkėje, krato, puola „Žvaigždės“ draugijos narius, gelbėdamas
šeimą ir savo kailį, bėgo iš parapijos ir Lietuvos į Ameriką. Juk
žandarai atvažiuodavo pasiryžę rasti įkalčių ir išsivežti kaltininką. Tad niekas nenorėjo būti uždarytas į geležinį narvą. Taip
žvaigždiečiai pakriko, draugija nutraukė aktyvią veiklą.
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Ir tarp mokinių atsirasdavo piktadarių. Žiūrėk, koks neišmanėlis tyčia suplėšo popierių, išpila rašalą. O klebonas niekada nepyko, nebarė, nebaudė, tik meiliai paglosto ir kartais
paskiria kitų prižiūrėtoju. Ir kažkas tartum įvyksta su tuo nenaudėliu: jis atkunta, pasidaro geras prižiūrėtojas ir mokinys,
nes prabunda sąžinė. Taip Mokytojas per jausmus beldės į
protą. Sunkiau pergudrauti suaugusius kenkėjus: štai per vieną pamoką šeimininkas įvelka į trobą rąstą, ima jį tašyti. Tačiau J. Katelė išlieka kantrus kaip uola ir toliau moko vaikus.
Jis negalėjo prarasti budrumo, visada turėjo būti pasiruošęs pavojingoms situacijoms. Dieną visada drąsiai važiavo pas
ligonį ir ta proga mokė vaikus. Tačiau į slaptas mokyklas važinėjo naktimis persirengęs civiliais drabužiais, nors tais laikais
kunigams viešumoje nebuvo galima rodytis be sutanos. Atsargumo mokė ir daraktorius, ir mokinius. Štai įprastas tų laikų
vaizdas špitolėje (bažnyčios tarnų name): dieną uždaromi,
naktį uždangstomi langai; vaikai renkasi po vieną, prieš tai
gerai apsidairę, ar niekas nemato; sąsiuvinius ir knygas nešasi
paslėpę po drabužiais; aišku, dar atsargesnis daraktorius.
Valdžios pasamdyti šnipai ir išdavikai slankiojo kaimuose
patrobiais ir klausėsi, kas vyksta viduje. Ypač pavojingas buvo
rusas mokytojas Kreinesas, uoliai šnipinėjęs pačiam Panemunėly. Linksmą atvejį aprašo J. Tumas-Vaižgantas: „Vieną
kartą pašto sargas pasergėjo jį vakaro tamsoje siuvėjų palangėje ir prišokęs šėrė jam per snukį. Nepažinęs kas, Kreinesas
ėmė teirautis mokinių, ar jie nepatyrė, kas jį mušęs. „Reikėjo
palaukti antro karto, tai būtumei pats pažinęs, – sąmojingai
atšovė vienas berniūkštis.“
Taigi, net mokiniai išmoko gyventi ir veikti pavojaus zonoj.
Ne mažiau pavojingi ir savi valdžios įsakymų vykdytojai,
viešai vykdę piktadarystes. Kaip žemės drebėjimas Moškėnus
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sukrėtė dešimtininko (seniūno) Jono Janonio elgesys: jis išvaikė vaikus, atėmė elementorius ir rašymo priemones, suplėšė
sąsiuvinius, nors daraktorė buvo jo sesuo Elžbieta Janonytė.
Ši susinervinusi, verkdama aštuonis kilometrus atlėkė pas kleboną, viską papasakojo ir dievagojosi nebemokysianti vaikų.
O J. Katelė nebūtų savęs vertas, jei nesugebėtų nuraminti ir
įtikinti, jog viskas bus gerai ir nereikia bijoti. Nusiraminusi
mergaitė parlėkė atgal ir pas Konstantiną Jasiūną sukvietė sodiečius.
Nors klebonas buvo toks įpykęs, kad galėjo primušti seniūną, bet greit susiėmė, susitvardė ir vakarop nuvažiavęs pasielgė taip išmintingai, kaip tik buvo galima tokioj situacijoj
pasielgti. Be to, nebuvo kada ilgai pykti, privalėjo veikti čia
ir dabar, nedelsiant. Pas K. Jasiūną buvo jau susirinkęs visas
kaimas. Pirmiausia klebonas nuramina pergąsdintą geraširdį
šeimininką. O atėjęs kaltininkas prisipažįsta, ką bijodamas
policijos pridaręs. J. Katelė nepuola bartis, su Jonu kalba švelniai ir prašo ne kenkti, o padėti saviškiams – tuoj pranešti
sužinojus apie policijos ketinimus. Juk tikslas bendras: visi
turi šviestis, padėti vieni kitiems ir eiti išvien. Ir dar – visų akivaizdoje paskiria jį, kaip raštingą žmogų, savo dešiniąja ranka,
o tarp mokinių – vyresniuoju: jis įpareigojamas prižiūrėti ir
padėti seseriai mokyti berniukus. Jonas visų atsiprašo ir grąžina knygas, sąsiuvinius.
Netrukus Moškėnuose vėl kyla gaisras, ir vėl klebonas
puola jį gesinti. Mat siuvėjas Petras Valiukonis neleidžia pusseserėms mokytis rašyti, motyvas: nėra čia ko laiškus bernams
rašinėti. Jonas pakenkė daugiau drebėdamas dėl savo kailio
ir iš nesupratingumo, o šis panašus į tikrą kenkėją. Bet ir jis
gudriai suvystomas. Klebono paklaustas didžiuodamasis pasisako mokąs rašyti. Klebonui to ir tereikėjo – čia pat jis čiupo
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jautį už ragų ir įkinkė jį į darbą: Petras sėdo su pusseserėmis
ir pats mokė jas rašyti. Be to, jam teko svarbios pareigos – visiems besimokantiems rašto paruošti sąsiuvinius: eilučių pradžioje įrašyti raides, skiemenis ir žodžius. Užuot baramas ir
gėdijamas, kaimo akyse jis iškeliamas: jam suteikiama garbė ir
galimybė įrodyti, ko esąs vertas ir kuo naudingas.
Gudraus diplomato, išskirtine pedagogo nuovoka apdovanoto žmogaus taktika padaro tikrą atsivertimo stebuklą:
J. Katelės priešininkai tapo ištikimais jo darbų talkininkais ir
mokslo išpažinėjais. Kaip per Kristų krikščionybės persekiotojas Saulius virto uoliu jos skelbėju Pauliumi. O ir meilė,
pagarba kitokiam ir kitaip manančiam padaro jį sąjungininku. Ne veltui sakoma: „Mylėkim savo priešus, ir jie praras
galimybę mums pakenkti ir mus nugalėti.“
Sunkiau J. Katelei sekėsi sutarti su savo luomo atstovais.
Tarp kunigų daug turėjo nedraugų, kurie nesuprato ir nenorėjo suprasti kilnių jo siekių. Jiems jis tebuvo balta varna, krislas
aky, o jo švietėjiška veikla kaip netiesioginis priekaištas. Kodėl
jie ne su juo, o prieš jį? Kokios priežastys? Pirma – susitaikėliškumas ir prisitaikėliškumas, kad tik galėtų ramiai gyventi.
Pavyzdžiui, Skapiškio klebonas, pataikaudamas valdžiai, per
šv. Mišias liepė melstis už carą. Antra – tingumas. Jie atvirai
puolė J. Katelę už žmonių švietimą, o mokymą vadino bedievystės skleidimu. Jų argumentas, nors ir nepagrįstas, labai
rimtas ir svarus, juo labai patogu manipuliuoti. Vienąkart
Rokiškyje po atlaidų užsipultas J. Katelė išvažiavo skaudžiai
įsižeidęs ir neatsisveikinęs. Grasinta apie jį pranešti netgi žandarų viršininkui. Jam ypač priešiški šie klebonai: Žiobiškio –
Mažeika, Skapiškio – Kurtynskis, Rokiškio – Kvedaras. Tikroji priešiškumo ir puolimo priežastis – kad tik vyskupas,
taip mylintis J. Katelę, nelieptų dirbti sunkaus švietimo darbo
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ir jiems. Trečia – sumaterialėjimas. Kai jis kasdien suko galvą,
iš kur paimti pinigų mokymo priemonėms pirkti, jie gyveno
ir patogiai, ir sočiai. Kai vyskupas Mečislovas Paliulionis per
kunigų susibūrimą viešai padejavo, kad nėra pinigų vargonininkų mokyklai steigti, J. Katelė tiesiai šviesiai pasiūlė išeitį:
praturtėjusius kunigus apdėti mokesčiais. Tai jau buvo akibrokštas, akmuo, mestas tiesiai į jų daržą. Jie net po švietėjo
mirties neprisipažins, o gal netgi nesupras jo dvasinio žygdarbio reikšmės ir didybės.
Jų J. Katelė negalėjo nei pakeisti, nei paveikti. Tautinį darbą, lydimą nuolatinių pavojų, galėjo dirbti tik drąsūs kunigai
pasišventėliai. Tokiais žavėjosi rašytoja Gabrielė PetkevičaitėBitė, aukštino J. Katelę kaip tautos tarną ir niekino kunigus
tinginius, pataikūnus, patogumų mylėtojus, be gailesčio juos
vainojo ir vadino tamsybės apaštalais. Beviltiška buvo tikėtis
juos patraukti prie tautinio darbo. Buvo aišku, jog patogias
pozicijas jie gins iki paskutinio kraujo lašo. O J. Katelę, nors
ir nemėgstamas kai kurių senių, palaikys jauni kunigai, gins
vyskupai A. Beresnevičius ir M. Paliulionis.
Kartais lengviau nutildyti svetimuosius. Štai vieną spalio
vakarą J. Katelė jau susiruošęs vykti į kaimus – lagaminas
kupinas prikrautas lietuviškų knygų. Staiga įsiveržia nelaukti
„svečiai“: žandaras ir Rokiškio pašto viršininkas. O ant stalo kaip tyčia dvi lietuviškos knygos, kurių nespėta paslėpti.
Caro tarnams net sužiba akys – jiems tai tikras lobis. Tačiau
klebonas, drąsus, tvirto būdo vyras, nė kiek nepasimeta. O ir
šeimininkė gerai žino, kaip elgtis tokiu atveju: ant stalo greit
puikuojasi keli buteliai degtinės, skilandis, lašiniai ir kiti skanėstai. O klebonas tik ragina, tik vaišina: „svečiai“, kaipmat
pamiršę, ko atvažiavo, pralinksmėja, įsismagina. Kai jiems atsisveikinant šeimininkas dar įteikia po 50 rublių, pasijunta
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kaip septintame danguje ir aiškiai duoda suprasti: „Daryk,
klebone, ką tik nori, mes nei matysim, nei girdėsim.“ Ir vėliau ne kartą J. Katelę gelbėjo kyšiai ir degtinėlė. Būdavo, atvažiuoja rūstūs ir pikti kaip žvėrys, bet priimti, pamylėti kaip
žmonės, pavirsta švelniausiais ėriukais.
Tačiau J. Katelė per daug gerai žinomas ne tik Novoaleksandrovsko (Zarasų) apskrities, bet ir aukščiausiai Lietuvos
valdžiai. Visų tikrai nepapirksi. Kaip kokie pogromai nuolat vyksta kratos: tai pas vargonininką, zakristijoną, tai pas
valsčiaus raštininką, tai klebonijoj, tai K. Bulavo parduotuvėj.
O kai labai ieško, vis tiek ką nors randa. Tikros ramybės čia
niekada nebūna, žmonės Panemunėly visada ir viskam pasiruošę. Sakoma, kad šuo ir kariamas pripranta. Apsiprato ir
panemunėliečiai.
Kadangi J. Katelė atsisakydavo mokėti valdininkų paskirtas baudas, buvo skelbiamos klebonijos turto varžytinės. Policininkai, žandarai ir kiti valsčiaus atstovai su asesoriumi (antstoliu) apžiūri turtą ir tam tikrą jo dalį, atitinkančią baudos
sumą, paskiria išpardavimui. Perskaitę skelbimą, pakabintą
ant vokzalo (stoties), susirenka apylinkės žmones, atvažiuoja
ir kleboną gerbiančių dvarponių.
Bet iš to didelio debesies mažas lietus, viskas baigdavosi greitai ir laimingai: kuris nors ar keli iš turtingesniųjų sumoka baudos sumą ir varžytinės baigiasi. Ištroškusieji grobio
gauna tai, ko siekė, ir išvažiuoja, o turtas kaip buvęs taip ir
lieka klebonijoj. Patenkinti lieka ir parapijiečiai. O iš tiesų
toks gausus jų suėjimas buvo ne kas kita kaip pasipriešinimo
svetimai valdžiai ir solidarumo su savo klebonu, tikros meilės
jam triumfo akcija.
J. Katelė išmoko gyventi kasdieniuose pavojuose, meluodamas ir išsisukinėdamas, ypač tada, kai kokiam nors kaime
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pagaudavo vaikus bemokantį. Šiandien jau šypseną keliantis
įvykis, tada tikrai įvaręs baimės, kai kartą špitolėj jo, vaikus
bemokančio, vos nepagavo rusų mokytojas Prokapavičius.
Vaikai išlėkė pro kitas duris, iššokinėjo per langus, klebonas
irgi spėjo pasišalint. Liko tik vienas berniukas, besėdintis prie
atverstos lenkiškos maldaknygės, nors nė žodžio nemokėjo
lenkiškai.
Taigi Ganytojas beveik kasdien stojo prie starto linijos,
tvirtai įsitikinęs, kad eina teisinga kryptimi. Tokių žmonių
kaip jis neįmanoma nugalėti, jie nepasiduoda. Ir neįmanoma
jų sustabdyti, ir apmėtomi akmenimis jie vis tiek eina pačiu
kelio viduriu, o priešgynos ir priešai pasitraukę lieka šalikelėj
žiūrėt į einantįjį su nuostaba, baiminga pagarba ar užgniaužtu
pykčiu.
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Ką liudija patys priešai?
Niekšiškas liudytojas
tyčiojasi iš teisingumo,
o nedorėlių burna ryja nedorybę.
(Pat 19, 28)

Jeigu ir neturėtume J. Katelės amžininkų atsiminimų,
jo veikla kaip veidrodyje atsispindi Kauno gubernatoriaus
1876 m. raštuose Vilniaus generalgubernatoriui ir pastarojo
nurodymuose. Praėjus vos ketveriems J. Katelės kunigavimo
Panemunėlyje metams, Kauno gubernatoriaus raštinėje sudaryta byla „Apie Panemunėlio klebono kun. Katelės steigimą
jam pavestoj parapijoj mokyklėlių be valdžios leidimo“. Bylos
pavadinimas aiškiai rodo, kokią gilią vagą vertė parapijos šeimininkas, vos apšilęs kojas. Beskaitant raštus ir bylą, darosi
kaip dieną aišku, kur, ką, kaip ir kada jis veikė.
Niekas geriau neapibūdina priešų, kaip jie patys sakydami apie save ir kitus. Tais laikais savo juodą darbą jie dirbo
išsijuosę: šnipinėjo, sekė ir viską iki smulkmenų pranešinėjo
caro valdžiai. Uoliausiai darbavosi rusų mokyklos mokytojai
Vasilijus Sarajevas ir Panomariovas. Iš jų pranešimų sužinome, kad J. Katelė šiokiomis dienomis lankė slaptas kaimų
mokyklas, o savaitgaliais darbavosi klebonijoje ir špitolėje.
Sekmadieniais mokė vaikus prieš šv. Mišias ir po jų, kartais
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net pavėluodavo į bažnyčią. Be įprastų dalykų, jau mokė lotynų ir lenkų kalbų, o tai iš tiesų stebina ir rodo pasiektą lygį.
Sekliams užkliūva ir tai, kad klebonas moko lietuviškų dainų,
nors visos tikrai negalėjo būti priešiškos rusams. Juos piktina vaikų aprūpinimas rašymo priemonėmis už savo lėšas ir
skatinimas dovanomis: gražiais plunksnakočiais su plieninėmis plunksnomis, rašalinėmis, laiškų popieriumi su visokiais
pagražinimais, knygutėmis, grifelinėmis lentelėmis. Taip pat
nepatinka ir tai, kad klebonas kaimo klėtyse padėjo įrengti ir
pašventino altorėlius.
Savo darbą uoliai dirbo ne tik sekliai, bet ir žandarai, policininkai, atlikdami kratas. Iš tiesų jie sužvejojo daug daiktinių
įrodymų ir pristatė juos aukštesniajai valdžiai. Vien pas vargonininką Bartoševičių rasta net 112 trijų pavadinimų lenkiškų
knygų be cenzūros leidimo. J. Katelė prisipažino, jog tai jo
knygos ir pareiškė, kad jos, išskyrus vieną, yra Rusijoje leistinų skaityt knygų kataloguose.
Panomariovas pasistengė pririnkti ir kitokių įrodymų:
mokinių rašto darbų, iš knygos perrašytą lenkišką pasaką,
dainuojamų eilių, Evangelijos ištrauką lietuvių kalba, maldą
Aniuolui Sargui, dailyraščio pavyzdžių. Per kratas rastas rusiško ir lenkiško rašto pratimų sąsiuvinis, lenkiškos Kalėdų
giesmės su gaidomis, o pas valsčiaus raštininką Kiškį – jo perrašyta A. Baranausko „Kelionė Peterburgan“.
Kaltininkai per apklausas dėl radinių ir klebono veiklos
kaip beįmanydami išsisukinėjo, melavo, gynėsi. Visi apklaustieji pūtė į vieną dūdą: sakėsi nieko nežiną apie jokias mokyklas, nematę jokių knygų, negirdėję jokių dainavimų ir
vaikų niekas nemoko. Vargonininkas Bartoševičius aiškinosi
sąsiuvinėliuose rašęs pats norėdamas išmokti rašyti ir vaikų
niekada nemokęs. Nieko nežinantys teigė ir kiti apklaustieji:
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Panemunėlio valsčiaus viršaitis, raštininkas, 3 kaimų seniūnai, zakristijonas, 8 pašaliniai žmonės. Stebina apklaustųjų
skaičius ir visų jų laikysena: kiek betardė, neišdavė, tvirtai
laikėsi, nes mylėjo kleboną ir liko jam ištikimi. Nors iš viso
pulko atsirado vienas išdavikas – tai valstietis Jonas Grižys,
paliudijęs, kad trys berniukai iš Moškėnų ateiną mokytis pas
vargonininką Bartoševičių. Tačiau, kaip vėliau matysim, jis
nesugadins reikalo.
Valdžia nepaliko J. Katelės ramybėj, netgi atgavus lietuviškos spaudos laisvę, praėjus trisdešimt ketveriems jo kunigystės
ir iki mirties likus vos dvejiems metams: 1906 m. rašte Kauno
gubernatorius raportuoja Vilniaus generalgubernatoriui, kad
J. Katelė be valdžios leidimo atidarė liaudies mokyklą. Taip
pat sužinome, kaip apribota jo laisvė: negali net pajudėti už
savo parapijos ribų. Už savavališką išvykimą į Kvetkus ir Rokiškį baustas bauda po 50 rublių.
Visą laiką valdžiai kėlė nerimą klebono politinis nepatikimumas, ypač priešiškos jai atrodė pamokslų mintys apie būtinybę priešintis ir siekti laisvės. Dėl vaikų mokymo ir visos
neleistinos veiklos 1876 m J. Katelė buvo iškviestas aiškintis
pačiam Kauno gubernatoriui.
Nuolatinės kratos, persekiojimai, baudos, apklausos –
J. Katelės ir jo bendražygių kasdienybė. Ne kiekvienas tokią
įtampą būtų galėjęs ištverti, o jis atlaikė kaip koks milžinas.
Buvo sudaryta byla, bet nenuteistas, planuota iškelti į Kauno apskrities Pamituvio parapiją filialistu, bet neiškėlė, nors
įkalčių, rodos, užteko. Buvo pasitenkinta papeikimu, paskirta
policijos priežiūra ir neleista išvažiuoti iš savo parapijos. Žodžiu, liko nepajudinamas, nes parapija su juo ėjo išvien, jam
padėjo ir gynė. O parapijai jis buvo reikalingas kaip trokštančiam oras.
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Mažutėlių piemuo
Kas niekina savo artimą, nusideda,
o gera darantis vargšui yra laiminamas.
(Pat 14, 21)

Ūgis, laikysena, žvilgsnis, kalbėjimas – pati teisingiausia
J. Katelės vidinės esybės išraiška. Ir be jokio melagystės šešėlio. Visada buvo gyvas meile, meilė – pagrindinių jo arterijų
kraujas. O jos tvirtos ir plačios, kad galėtų tekėti pačios aukščiausios kokybės kraujas. Dažnai visiems primindavo ir kartodavo: „Žmogus turi ką nors mylėti. Aš myliu savo parapiją.“
Kaip plačiai, visus ir viską aprėpiantis žodis „parapija“!
Jėzus šiam kunigui rodė kelią, o keliauti pas savo mažutėlius
mokėsi pats. Noras jiems tarnauti nugalėjo baimę, ir jis drąsiai
įžengė į pavojaus zoną, į prirūkusias lūšneles ir erdvias sodybas
skleisti dangiškosios ir mokslo šviesos, gydyti savo ganomųjų
sielas. (Kūnas tai mirs, o dvasia save amžinai liudys.) Blogas tas
Ganytojas, kuris nekvepia avidėmis. O J. Katelės avidės – kaimo trobos, tikrai nei labai kvapios, nei švarios. Ir jo sermėgiai
broliai kartais nesiprausę, murzini, bet savi. Užtat ir mylimi,
verti dėmesio, ir verta susilenkus peržengt jų trobelės slenkstį.
Klebonas gali skelt ugningus pamokslus, bet po šv. Mišių
prie jo neprisiartins nė vienas, trokštantis pagalbos. Gali virkdyti bažnyčią graudingais pamokslais, bet niekada nenušluostys
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nė vienos kenčiančiojo ašaros. O J. Katelė nei toks, nei toks.
Kitoks. Ambona – jo tribūna. Jis, nors aukščiau už visus, ir čia
konkretus iki paskutinio taško. Žmonės jau žino – visa, kas bus
pasakyta, skirta jiems, visa apie juos: ir Evangelija, ir praktiški
pamokymai. Dievo žodžio skelbėjas juos skatina, ragina, moko:
ūkininkavimo, švaros, blaivybės. Garsiai pasakoma tik tai, kas
gyvybiškai reikalinga paprastiems sodiečiams. Žodis turi ir iš
tiesų tampa kūnu jųjų gyvenime. Saldžialiežuviu, daugžodžiautoju jo tikrai nepavadinsi nei sakykloj, nei jokiam pokalby.
Ką Dievulis myli, tam ir kryžių duoda. Tik J. Katelės kryžius buvo didesnis ir sunkesnis nei kitų, bet ir nešėjas, matyt,
stipresnis už kitus, kad nenumetė jo vidur kelio, nesusigundė
lengva duona, nesiskundė ir nedejavo, bet kantriai ir sąžiningai
nešė iki lemtingo atodūsio. Daug, oi daug jam Dievas davė, juo
pasitikėjo, o jo Tarnas neliko nė grašio skolingas – su kaupu
grąžino skolą, save paaukodamas didelei šeimai: savo broliams ir
seserims, sūnums ir dukterims. Nė vieno niekada neišsižadėjo –
nuo dvarponio iki mužikėlio. Kaip jųjų Tėvas, Brolis ar Sūnus.
Su kokia viltim į jį visi žiūrėjo! Vargu, ar šiam Ganytojui kryžius buvo našta. Ne, ne našta, bet ateinančių šviesių
laikų viltis, aušra, kurią jis garsiai pasveikino 1904 m. per
pamokslą, atgavus lietuviškos spaudos laisvę. Iš Peterburgo
gavęs pirmąjį legalų leidinį „Lietuviškas laikraštis“, parapijos
Vadas sakykloj visiems aukštai iškėlęs jį rodė, gyrė, grožėjosi
ir didžiavosi: „Lietuviškas spausdintas žodis kvepia.“ Kažin ar
kas nors apie lietuvišką spaudinį yra poetiškiau pasakęs?!
Ir kaip nesidžiaugsi! Šis laikraštis skirtas jo mažutėliams, jau
mokantiems skaityti. Galės nuo šiol laisvai skaityti, šviestis – niekas nebedraus. Tai, už ką su jais ilgai ir sunkiai kovojo, jau įsikūnijo realybėje. O lietuviško žodžio Karys ir Gynėjas išvydo jį
laisvą, kol dar šviesios akys neužsimerkė dieviškoje amžinybėje.
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Su visais sugyveno
Ir ausį girdinčią, ir akį matančią
VIEŠPATS jas abi padarė.
(Pat 20, 12)

Vos naujasis Ganytojas įsikūrė Panemunėlyje, į jį godžiai
sužiuro parapijiečių akys. Visi tartum tikėjosi, laukė kažko
naujo. Ir kuo toliau, tuo labiau jis darėsi visiems vis artimesnis ir artimesnis. Tačiau Nemunėlyje nutekės daug vandens,
kol J. Katelė užsitarnaus visišką jų pasitikėjimą, pasidarys savesnis ir už savus.
Kiekvienas žmogus jam buvo svarbus kaip individualybė:
ir mokytas, ir nemokytas, ir vargšas, ir turtingas, ir senas, ir
jaunas. Visi jam vienodi, visiems užteko vietos prie jo stalo
ir arbatos iš dukterėčios Elžbietos užkaisto virdulio. Būdavo,
pasitiks kokį pavargėlį, kvies į vidų, išklausinės, išklausys,
užjaus, patars bėdoje, o išleisdamas dar ir kokį rublį į delną
įspraus.
Ėjimas į žmones, nuoširdus bendravimas su jais, rūpestis dėl jų – kasdienė klebono reikmė, būtinybė, garantavusi
bendrystę, susikalbėjimą ir pasitikėjimą. Nebuvo jam jokio
skirtumo, ir kokios esi tautybės. Kartą iš Moškėnų atidardėjo pamaldi moterėlė Baublienė, pilną vežimą prisisodinusi
nekrikštytų čigoniukų. Ir įvyko krikštynos: pati Baublienė –
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krikšto motina, o už krikštatėvį pasikvietė dar visai paauglį šv.
Mišių patarnautoją Juozą Rudokiuką. Mat buvo pats darbymetis, paprasta diena, ir visi suaugę vyrai darbavosi laukuose.
Tiesa, J. Rudokiukas buvo neturtingas ir neturėjo batų. Kaip
ir visada prieš patarnavimą buvo apautas klebono debatais
(auliniais batais). Ar kitam kunigui būtų rūpėję kažkokie klajoklių čigonų vaikai ir jų vedimas į Dievo pažinimą?! O jam
jie tokie patys Dievo vaikai kaip ir lietuvaičiai. Meilė neturi
tautybės.
Vos atvykęs į Panemunėlį J. Katelė artimai susibičiuliavo
su lenkų kilmės dvarininkaitėmis Jadvyga ir Bronislava Stravinskaitėmis. Ne kartą lankėsi jų dvare, sėdėjo prie bendro
stalo. Čia traukė graži aplinka: gėlynai, didžiulis, paslaptingas
parkas, prisodintas rečiausių medžių ir krūmų, alėjų takeliai.
Ne mažiau patrauklus ir dvaro rūmų vidus: 71 kambarys,
pokylių salė, oranžerija, dviejų aukštų mansarda su dideliais
langais, parketo grindys, puošnūs baldai, ant sienų vertingi
paveikslai. Ir apskritai Panemunėlio dvaro rūmai – vienintelis
tokios architektūros XVIII amžiaus paminklas visoje Lietuvoje. Tokie buvo tik Lenkijoje.
Svarbiausia, ką klebonas rado dvare – artimos, giminiškos sielos. O suartinti galėjo tik kilnios idėjos, bendri siekiai.
Toks idėjos žmogus jis buvo. Dvarininkaitės imponavo jam
ne tik kaip pirmosios Panemunėlio paprastų žmonių vaikų
daraktorės, bet ir kaip sukilėlių gelbėtojos. Mat apskrity vyko
neregėto žiaurumo žandarų susidorojimai su 1863 m. sukilimo dalyviais – vien Šimonių girioj kardais užkapojo apie
200 vyrų. Iš panašių apsupčių ištrūkę sužeisti sukilėliai pas
jas atklysdavo pagalbos: jie žinojo jas esant patikimas ir humaniškas. Kleboną sužavėjo pasakojimai apie didvyriškus jų
poelgius numalšinus sukilimą. Jos savo dvare slėpė sukilėlius
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virš židinio įrengtoje slėptuvėje, į kurią buvo galima patekti
tik iš lauko, atkėlus keletą lentų. Taigi sukilėlius į ją reikėjo
įkelti ir iškelti. Šią slėptuvę žinojo tik keletas patikimų, ištikimų žmonių. Be to, į dvarą įeiti negalėjo ne visi.
Dvarininkaitės sukilėlius gydė, slaugė, maitino ir šelpė. O
sustiprėjusius pačios vežė į Rygą, iš kurios jie pabėgo į užsienį.
Jos aukojosi, rizikavo ir slėpdamos, ir veždamos, nes dvarininkų vežimų nestabdydavo. Taip buvo pervežta ir išgelbėta 30
sukilėlių. Jei būdavo būtina konspiraciniais tikslais jos apsirengdavo valstiečių drabužiais.
Tad ar galėjo J. Katelei būti svarbi jų tautybė?! Jam visada
apie žmones kalbėjo jų geri darbai. Gerbė jis tokius pasišventėlius, meldėsi už juos, padėjo ir laimino. Kai mirė Bronislava Stravinskaitė ir jos sūnus Kazimieras liko našlaitis (tėvas
Henrikas Sventeckis mirė anksčiau), klebonas lankė jį, žaidė
su juo kaip su savo brolvaikiais ir kaimiečių vaikais. Kaziukas augo jo akyse, klausėsi jo skaitomų pasakų sėdėdamas ant
kelių. Taip klebonas tapo dvasiniu jo globėju. O kai vaikas
užaugo, jam atsidėkojo kaip tėvui keleriopai: parapiją, bažnyčios statybą rėmė, kaip tik galėjo, davė pinigų ir švietimui, ir
vaidinimams. J. Katelė vertino tai ir iš pagarbos jo tautybei,
ir pasišventimui parapijai, per šv. Mišias Evangeliją skaitė ir
lenkų kalba. O žinodamas, kad dvarininkas apsilankys su ponia klebonijoje, norėdamas pradžiuginti ant stalo padėdavo
slapta gautą lenkišką laikraštį. Kleboną žavėjo ir jo gebėjimas
sugyventi su samdiniais ir kaimiečiais, kuriuos ir sušelpdavo,
ir paskolindavo sėklos nesiekdamas savanaudiškų tikslų. Taip
pat sąžiningai vykdė duotus pažadus. Visiškai kitoks buvo
prieš K. Sventeckį dvarą valdęs Viktoras Kamarauskas – nesimpatiškas, be jokio altruizmo žmogus. Todėl klebonas su
juo beveik jokių ryšių nepalaikė.
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Reikalai parapijoje ir bažnyčioje visiškai pasikeitė po
J. Katelės mirties klebonaujant Juozapui Budrikui, kuris lenkiškai Evangelijos jau nebeskaitė. Dėl to supykęs K. Sventeckis nebeleido bažnytiniam ūkiui naudotis dvaro mišku malkoms ir statybinei medžiagai, nebedavė ganyklų gyvuliams
ganyti, pievų pašarams. J. Budrikas delsė, nesirūpino, netgi
trukdė įamžinti J. Katelės atminimą, tikriausiai pavydėdamas
jam šlovės. K. Sventeckis, neapsikentęs tokio vilkinimo, pats
ėmėsi iniciatyvos ir kartu su dėkingais klebono mokiniais rūpinosi paminklo pastatymu. O savo lėšomis kitoj paminklo
pusėj iškalė lenkišką įrašą, tokį patį kaip lietuvišką: „Jis buvo
Dievo ir žmonių mylimas, jo atmintis palaiminta.“ Tinkamesnių žodžių Šventajame Rašte turbūt ir negalima buvo surasti. Taip dvarininkas ir bendražygiai atsilygino klebonui už
pasiaukojimą. Globėjo gyvenimas K. Sventeckiui ir kitiems –
tolerancijos, pagarbos pavyzdys, vertas dėmesio ir užrašo ne
tik lietuvių ir lenkų, bet ir visomis kalbomis. O išvada aiški:
geranoriškumas, vienas kito supratimas – gyvenimo kartu ir
sugyvenimo pagrindas.
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Asmenybės trauka
Žmogaus dovana atidaro duris
ir praskina jam kelią pas didžiūnus.
(Pat 18, 16)

Nepraėjo, nepravažiavo pro artimą – visada užkalbino,
buvo kartu džiaugsmuos, nepaliko varguos. O kuris iš mūsų
nenori būti pakalbintas ir išklausytas? Ne šiaip sau rodė dėmesį – iš tiesų jam rūpėjo. Visi iki vieno jo avidėj jautėsi esą
svarbūs. Dosniaširdis kunigas niekam negailėjo užuojautos,
rūpesčio, gyvo susidomėjimo, patarimų, pagalbos be jokio
išskaičiavimo. J. Katelė – gyvas supratingumo ir tolerancijos
pavyzdys.
Labai gražiai savo atsiminimuose apie jo elgesį, užklupus
nelaimei, atsiliepia J. Širvydas: J. Šereiva per pamokslą triumfavęs, jog vienas bedievis (J. Širvydas) palikęs parapiją ir kitiems taip būsią. Negana to, vikaras kalėdodamas demonstratyviai aplenkęs Širvydienės namus, o Geradarys tuoj apsilankęs, kalėdojęs, apdovanojęs vaikus, ilgai kalbėjęs ir raminęs:
„Dievas ir geri žmonės jūsų neapleis.“ Ir neapleido: ja rūpinosi, jai padėjo klebonas ir dvarininkas K. Sventeckis: neiškėlė
jos su vaikais iš buto dvare, ko troško kai kurie nesusipratėliai.
Kai Širvydienė, nebeatlaikiusi puolimų ir žeminimų, atbėgdavo į kleboniją, klebonas jautėsi kaltas ir gailavo: „Vaikeli, nė
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nekalbėk man apie tai. Tu manai, man širdies neskauda? O,
kaip kenčiu! Aš niekad nemaniau, kad mano parapijoje tokių
blogų žmonių esama. Tikri razbaininkai (plėšikai).“ Parapijos
Rūpintojėlis kentėjo kartu su kenčiančiais ir verkė jų ašaromis. Tai rodo jį buvus didelės ir plačios širdies žmogų.
Kaip žmogus J. Katelė – gailiaširdis, kaip vadas – susikoncentravęs tik į tai, kas teikia prasmę, išlaisvina polėkius, kūrybines galias. Nešvaistė nei laiko, nei jėgų į kairę ir į dešinę:
pasak Šventojo Rašto, nedalijo perlų kiaulėms. Ne jam beprasmiškas bendravimas – geriau jau eis į sodą kasti duobių ir
sodinti krūmų ar medelių. Gerai žinodamas, ko siekia, pajėgė
susikurti tikslingų judesių erdvę ir dėl to padarė daugiau, nei
galėjo padaryti.
O traukė prie savęs kaip švyturys pasiklydusius laivus, kaip
magnetas geležies drožles. Daug kas norėjo su juo bičiuliautis,
nes visada jis turėjo ką nors naujo ir naujai pasakyti. Į viską
reagavo emocionaliai – čia kaip krykščiantis vaikas, čia piktas kaip senis. Daugelis jį kvietė į svečius, ypač dvarponiai.
Tačiau, tiesą sakant, retai kur svečiavosi. Daugiausia ten, kur
vyko rimti pokalbiai tautinėmis temomis, kur skambėjo dainos, muzika ir eilės. Tokia dvasinė oazė – K. Sventeckio dvaras Panemunėly, J. Tūbelio dvarelis Augustinavoj, J. Neniškio
dvaras Turdvary, J. Šarkausko sodyba Šeduikišky, S. Jasiūno –
Moškėnuos, J. Kubiliaus – Tindžiuliuos. Šių šeimų nariai –
aktyvūs J. Katelės bendražygiai, supratingi žmonės, padėję
dirbti kilnų švietimo darbą.
Tokie buvo Turdvario 4 broliai Neniškiai, gabūs augaloti
vyrai: Marcelinas, Jonas, Kazimieras ir Ignotas, užuot mėgavęsi
turtu ir ramia gerove, su klebonu geranoriškai pasidalijo švietėjo
našta. Jų tėvas Antanas – J. Katelės mokinys, vėliau pas mokytoją leidęs mokytis savo vaikus. Ne be J. Katelės įtakos Neniš82

kių dvaras tapo tikru lietuvybės ir kultūros židiniu, kur rinkosi
parapijos šviesuomenė, jai rūpėjo visa, kas lietuviška: mokyklos,
vaidinimai, spaudos platinimas. Patys Neniškiai iš Prūsų gabeno lietuvišką spaudą, ją slėpė tarp dvaro ir Naujikų palivarko
skardyje įrengtoje ir mėšlu užmaskuotoje slėptuvėje. Jie dvaro
virtuvėje mokė aplinkinių kaimų vaikus, vaidino ir materialiai
rėmė vaidintojus. Įkvėpėją ir jo pasekėjus sujungė vienodi siekiai, interesai ir noras kartu darbuotis tautiečių labui.
Energinga asmenybė prie savęs traukia tokius pat energingus optimistus. Mokytojo įkvėpti Neniškiai neabejoja pasirinkta gyvenimo kryptimi, nesvyruoja ir nesitraukia iš bendro
mūšio lauko. Pas juos klebonas randa tai, apie ką galima tik
svajoti. Pas juos jis atveda poetą A. Vienažindį ir Maironį, kuris kas vasarą ir vėliau čia apsilankęs atneš tiek daug džiaugsmo gausėjančiai Neniškių šeimai.
Visur, kur tik J. Katelė lankėsi, lyderio įkvėptieji godžiai
laukė, kad jiems pritartų, jog tai, kas daroma, reikalinga, teisinga, turi ateitį. Taip pat godžiai laukė ir naujų, aktualių idėjų kaip įliejamo šviežio kraujo.
Kad nesusidarytume klaidingo įspūdžio, jog šis kunigas
nepažeidžiamas kaip monolitas, turime pripažinti, jog jis
buvo gyvas žmogus, kuris abejojo, kuriam skaudėjo, daug kas
kėlė nepakeliamą liūdesį. Tai žmogus, iškentėjęs baisaus aplinkinių nesupratingumo, primityvumo ir tamsumo atakas.
Kartais jis buvo ir prieštaringų kraštutinumų asmenybė.
Nemėgo kunigų ūkininkų, bet puikiai tvarkė bažnytinį ūkį.
Nemėgo kortuotojų, bet buvo azarto žmogus: kaip viesulas
eidavo lenktynių su traukiniu, išvažiuojančiu iš miestelio stotelės, ir arkliais (4 km) į Panemunėlio stotį atlėkdavo pirmas.
Nemėgo plepalų, bet galėjo užsidegęs ilgai pasakoti šventųjų gyvenimo istorijas.
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Nemėgo kvailų juokelių, bet esant tinkamai progai skėlė
anekdotus.
Čia rūstauja ir pyksta dėl paprasčiausios netvarkos klebonijoj, čia pat juokiasi garsiai, plačia burna.
Kovėsi kaip šakalas dėl laimikio, bet jausdamas pavojų elgėsi gudriau už seną lapiną.
Rizikavo, bet nelindo į liūto narvą, kitaip nuolat puolamas, skundžiamas nebūtų 36-erius metus kaip tvirtas ąžuolas
išstovėjęs parapijos širdy – Panemunėly.
Hipnotizuojanti šypsena, išorinė ramybė ir nesustabdomos vėtros vienatvėj – tokia jo būtis.

Panemunėlio kraštas – pirmojo
slapto lietuviško vaidinimo gimtinė
Linksma širdis yra geras vaistas,
o niūri dvasia džiovina kaulus.
(Pat 17, 22)

Jau subrendę J. Katelės mokiniai ir bendrakeleiviai suprato – turi veikti. Jie suorganizuoja slaptą švietimo draugiją
„Žvaigždė“. Jos steigėjai: – J. Kubilius, J. Tūbelis, J. Šarkauskas, T. Kupetytė, K. Jagaitė ir J. Širvydas. Žvaigždininkų būrys išaugo iki 50 narių, jų veikla plėtėsi. Kad galėtų
tarnauti, šviesti kitiems, pirmiausia švietėsi patys, susirinkę
skaitė ir keitėsi knygomis, kalbėjosi rimtomis temomis. Tarp
panemunėliečių jie platino knygas, buvo įsteigę slaptą knygynėlį. Jono Basanavičiaus įkvėpti rinko tautosaką ir siuntė
jam Bulgarijon. Kiekvienas turėjo įpareigojimą – kas mėnesį
iš kaimo žmonių užrašyti po pasaką, dainą, patarlę, mįslę.
Jei užduoties neatlieka – 5 kapeikos baudos. O stojamasis
mokestis – 1 rublis.
Žvaigždininkai turėjo slapstytis, ne pas vieną atliktos kratos, todėl rinkdavosi nuošaliose vietose: tai pušyne šalia Panemunių kaimo, tai Tindžiulių plytnyčioj (plytinėj) pas J. Širvydą. Jie net minties neturėjo apie kokią nors naudą sau. Tai –
sodžiaus vaikai, tik labiau apsišvietę, patriotiškiau mąstantys,
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negailintys nei laiko, nei jėgų kilniam tikslui. Jų misija – kultūrinti kaimą, turtinti jo gyvenimą, saugoti lietuvybę. Dauguma jų – teatrinio sąjūdžio parapijoje organizatoriai.
O pirmojo slapto lietuviško vaidinimo Lietuvoje įkvėpėjas galėjo būti karštas patriotas, tada dar seminaristas Juozas
Tumas. Kartą viešėdamas pas J. Katelę, išgirdo jo dainuojamą
satyrinę kupiškėnų dainą ir jam patikę tos dainos žodžiai „Nepadėjus nėr ko kasti“, vėliau virtę vaidinimo pavadinimu ir jo
pagrindine idėja. O mintis apie vaidinimą, matyt, kirbėjo ir
parapijos vadovo galvoje. Mintys ir žodžiai greitai tapo kūnu:
vienas parašė pjesę, kitas pasirūpino jos pastatymu. Abu gerai
suprato: jei lietuviai nieko nedarys, rusai padarys tai, ko siekia: užkariaus ir nutautins be jokios sąžinės.
Vaidinimui pasirinkta nuošali vieta – Naujikų bažnytinis
ūkis (3 km nuo Panemunėlio). Čia išskirtinė aplinka, sodyba primena tikrą gerovės oazę. Į dvi dalis ją dalija keliukas,
jungiantis Moškėnus ir Panemunėlį. Šis keliukas kaip niekur
kitur palivarke atviras visiems. Juo per sodybą pirmyn ir atgal
eina ir arkliais važiuoja Aukštuolių ir Moškėnų gyventojai.
Abipus keliuko kaštonų ir liepų alėja. Vienoj ir kitoj pusėj didžiulis sodas, kuriame auga rečiausių veislių obelys. Pakraščiai
apsodinti vyšniomis.
Sodybos vidury – dviejų galų troba. Vienas galas skirtas
svečiams, čia viskas naujoviška: krosnis, geležinė lova raitytais
galais, apvalus stalas, prie kurio J. Katelė sėdėdavo su garbiais
svečiais. Čia dažnai mėgo svečiuotis Maironis.
Centre ir ūkiniai pastatai – didžiuliai tvartai, daržinės, jauja. O pats didžiausias pastatas – klojimas (apie 30 m ilgio ir
8 m pločio). Sienos iš rąstų, pamatai skaldytų akmenų aukštoki, sudėtos medinės grindys. Tai ir buvo pati tinkamiausia
atoki vieta vaidinti. O šalia didelė klėtis artistams persirengti.
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Istoriniai 1893-ieji, vasara. Sunku apsakyti, kiek čia pirmojo slapto lietuviško vaidinimo „Nepadėjus nėr ko kasti“
dieną iš visų kraštų prigužėjo, privažiavo žmonių. Aišku, vienas iš pirmųjų su pjesės autoriumi J. Tumu atvažiavo J. Katelė. Sėdėjo pačiam prieky, smarkiai plojo, garsiai juokėsi – tiesiog tryško džiaugsmu. Pasisekimas didžiulis – patenkinti ir
žiūrovai, ir artistai. Aišku, patenkintas ir spektaklio režisierius
J. Kubilius, ir jam talkinęs J. Tumas.
Šis vaidinimas – tikras, niekur dar neregėtas įvykis, išjudinęs parapiją ir davęs pradžią plačiai teatrinei veiklai. Paskatinti pasisekimo aktyvistai neužmiega ant laurų: ieško pjesių,
radę daug repetuoja, ruošia naujus spektaklius. Tai parapijos
inteligentai, buvę J. Katelės mokiniai, dabar gimnazistai, studentai. Jie ir režisuoja, ir vaidina, ir telkia vietos vaikinus bei
merginas. O vaidinti tikrai yra kam – kaimai pilni gyvastingo,
dvasiškai sveiko ir aktyvaus jaunimo. Repeticijos vyksta nuošaliausiose vietose: pamiškėse, klojimuose, klėtyse, linmarkose. Tai kažkas nauja, įdomu ir smalsu visiems, ypač vaikams.
Jie lėkte sulekia žiūrėti repeticijų.
Pasipila premjeros: iš pradžių kas vasarą po vieną, o paskui
net po kelias, nes vaidintojų tik daugėjo, atsirado net keli jų
būreliai. Vasarą beveik kiekvieno sekmadienio pavakarę kur
nors vaidinama: tai tam pačiam Naujikų klojime ar sode, klebonijoj ar jos sode, dvaro klojime, Tindžiuliuose, Keragalvišky, Šetekšnose, Viliuose, Ilgalaukiuose ir kituose sodžiuose.
Vėliau vaidintojai vaidino Kupišky, Panevėžy, Kamajuos, net
Daugpily.
Aišku, bent jau pradžioj viso teatrinio sąjūdžio centre pirmuoju smuiku grojo pats J. Katelė – pagrindinis įkvėpėjas ir
iniciatorius. Jis ir rėmėjas, ir dvasinis variklis. Po vaidinimų beveik visada aktorių laukia pietūs klebonijoje. Čia jie sodinami
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su garbiais svečiais. O vaišių siela kaip visada – J. Katelė. Jis
spindi, nesiliauja džiūgavęs, meistriškai atkartojęs artistų žodžius, pamėgdžiojęs jų intonaciją. Apie jo suinteresuotumą,
aktyvią emocingą reakciją ir charakterį byloja ir toks atvejis:
vienąkart, pamatęs vargonininką Petrą Vinkšnelį, besimokantį raštininko rolę pjesėje „Vaito piršlybos“, jį net pabučiavo iš
tos laimės. Vaidintojais jis taip mokėjo žavėtis, tartum spektaklis būtų galėjęs pakeisti visą Lietuvą. Ganytojas niekada nestokojo liaudiško humoro, visada reiškė begalinį entuziazmą,
pastebėjęs bet kokį kūrybinį judesį. O artistai, matydami juos
telkiantį, visa siela jiems atsidavusį savo Tėvą, stengėsi iš paskutiniųjų, nėrėsi iš kailio, kad tik gerai suvaidintų jo akyse,
kad tik būtų pastebėti ir įvertinti. Jiems labai svarbu, kaip jis
reaguoja. Vaidinimo dieną jie –svarbiausi asmenys.
J. Katelė klebonijoje buvo įrengęs salelę ir sceną. Kviesdavosi kaimiečius čia repetuoti, gėrėjosi, kaip jie vaidina ir
deklamuoja. Dažnai ir pats pamokydavo, kur pakelti balsą,
padaryti pauzę. Čia vaidinamos trumpos pjesės vietos inteligentams ir svečiams, nes visi norintys nebūtų galėję sutilpti.
Nepamainomi pagalbininkai – J. Katelės dukterėčias ir sūnėnai, dažnai gyveno klebonijoje. Aktyvus vaidintojų būrelio
narys – Juozas Katelė, ugningai atlikdavęs komiškus vaidmenis. Mėgo vaidinti ir Elžbieta Katelytė.
Slaptų vaidinimų pagrindinis aktorius ir režisierius – Juozas Kubilius, savo pavyzdžiu uždegęs ir brolį Joną. Jų klojime
Tindžiuliuose suvaidintas ne vienas mėgėjų spektaklis. Visi
šeimos nariai kuo nors prisidėdavo. Motina Marijona Kubilienė leido artistams pasinaudoti savo kraitine skrynia ir šeimos branginamu šv. Marijos paveikslu. O kai Juozas išvažiavo seminarijon, J. Katelė iš Jūžintų prisiviliojo Juozą Širvydą,
tapusį nepamainomu pagrindiniu režisieriumi.
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Slaptų vaidinimų rengėjas ir artistų siela – Kazimieras
Neniškis su savo broliais Ignotu ir Jonu, Turdvario dvaro
šeimininku. Turdvary vaidintojai buvo laukiami, maitinami
ir remiami, kuo tik reikia. Tai dvarininko arkliais pakinkyti keli vežimai išriedėdavo į Latviją, kur gyveno Kazimiero
žmonos Marijos giminaitis Kipras Misiūnas ir valdė dvarus.
Tuose dvaruose jis priimdavo artistus, apnakvindindavo. O
jie vaidindavo ten gyvenantiems lietuviams. Ignas Neniškis
artistų pasirodymus priimdavo irgi Latvijoje, Aknystos malūne.
Labai svarbi panemunėliečių susibūrimų vieta, tikra lietuvybės sala – būsimojo ministro pirmininko Juozo Tūbelio
tėvų dvarelis Augustinavoj. Šitam dvarely artistai suvaidino
svarbiausią savo spektaklį – Roberto Keturakio „Amerika
pirtyje“. Jame Juozas šauniai vaidino siuvėją Vincą. O Juozo
sesuo Ona Tūbelytė puiki artistė beveik kiekviename spektaklyje. Ji ne tik vaidintoja, bet ir šokėja, organizatorė. Nuo jos
stengėsi neatsilikti kiek lėtesnė sesuo Viktorija.
Kubiliai, Neniškiai, Tūbeliai tai šeimos, be kurių paramos
nebeįsivaizduojama teatrinė veikla. Į ją įsitraukia ir gausus
kitų artistų būrys: Elena Mekuškaitė, Aleksas Bitinas, Matas
Marcijonas, Jonas Rudokas, Antanas Vilimas, Apolonija Čypaitė ir kiti. Buvo vaidinamos lengvo turinio linksmos komedijos, kurios praskaidrindavo nykią kaimiečių kasdienybę, jų
sunkią buitį. Teatrinė veikla išsiplėtė: ji peržengė ir parapijos,
ir Lietuvos ribas.
Artistai lengviau atsikvepia 1904 m. – panaikinus spaudos
draudimą. Jie dabar gali laisvai, be jokios baimės važinėti kur
nori ir kada nori, vaidinti viešai. Namuose nesėdi ne tik panemunėliečiai, į svečius atvyksta Jūžintų, Rokiškio, Skapiškio,
Kamajų vaidintojai. Rengiami lietuviški vakarai, kurių metu
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pasirodo chorų ir dūdų orkestrai. 1908 m. Rokiškyje dainavo
Panemunėlio choras, vaidino Panemunėlio aktoriai.
Du dešimtmečius trukęs teatrinis sąjūdis išjudino Panemunėlio parapiją ir parodė, jog gyvenimas gali būti turtingesnis, įvairesnis ir linksmesnis. Juolab, kad artistai vaidino su
įkvėpimu, negailėjo kūrybinės ugnies, žiūrovai – katučių. Tai
buvo gyva pasipriešinimo svetimiesiems engėjams forma –
triumfavo sveika ir gaji lietuviška dvasia ir kūrybinė galia.

Viešnagėj – Lietuvos didieji
Žmogus turi bičiulių
laikui praleisti, o tikras draugas
yra jam už brolį artimesnis.
(Pat 18, 24)

J. Katelės klebonija – gyvas skruzdėlynas. Vieni atvažiuoja,
kiti išvažiuoja. Ne tik artimi, bet ir tolimi – iš didžiųjų miestų.
Gyvenimas tiesiog kunkuliuoja. Ir visiems užtenka vietos prie
stalo. Malonioji Elžbieta sukasi kaip vijurkas: vos spėja kaisti
virdulį, nešioti jį iš virtuvės į svetainę ir vaišinti svečius.
Kyla klausimas, kodėl į tokį tolimą, sunkiai pasiekiamą
mažą Panemunėlio miestelį, o ne į kokį didesnį renkas patys šviesiausi Lietuvos protai, jos ateities kūrėjai! Todėl, kad
XIX a. pabaigoje J. Katelė jau plačiai visoj Lietuvoj žinomas
švietėjas, padaręs tai, ko, rodos, neįmanoma padaryti vienam žmogui. Gandas apie jo darbus jau pasiekė ir Vilnių,
ir Kauną. Nepaisydami kelionės sunkumų, negailėdami nei
jėgų, nei laiko, traukiniu, arklių traukiamais vežimais kelionės sunkumus (apie 300 km) įveikia tie, kuriems Panemunėlis – neatrasta žemė, o J. Katelė – jos artojas. Šioj parapijoj
jau įgyvendinama tai, apie ką jie tiktai svajoja. Gelbėti lietuvių tautos, neleisti jos surusinti – visų šviesuolių bendras
rūpestis. O barų, kur galima sėt lietuvybės sėklas ir auginti
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derlių, ne vienas. Ir svečiai, ir šeimininkas serga viena – Lietuvos liga.
Svečiai atvyksta ne tik susipažinti su parapijos Ganytoju –
jiems besisvečiuojant gimsta naujų planų, minčių, papučia
kitos krypties vėjai. Atvažiavęs karštuolis J. Tumas nepataikauja šeimininkui, bara už lenkiškai giedamas „Gadzinkas“
(„Valandas“): „Argi lietuviškai giedant, vargonuojant pirštai
luš?“ Šie žodžiai taip paveikia jauną vargonininką Juozą Katelę, kad jis suburia kelis jaunuolius ir vieną sekmadienį užgieda
„Valandas“ lietuviškai. Dvaro šėrikas, iki šiol padėjęs giedoti
lenkiškas „Gadzinkas“, dabar, išgirdęs lietuvišką giedojimą,
užgesina žvakę ir nulipa žemėn.
Kartą su A. Smetona atvykęs J. Tumas, kaip įkirptas lakstydamas po kambarį, ragina J. Katelę imtis šviesti, kultūrinti
tautą ir priekaištauja: „Supuvot jūs, kunigai, supuvot. Jei jūs
nepradėsite šviesti, tai ateis kas kitas ir atneš tokią šviesą, nuo
kurios jūsų klebonijos nueis pelenais.“ Tačiau šeimininkas,
matyt, pažįstantis karštą svečio būdą, reaguoja visai ramiai ir
neapsikentęs pakviečia vargingų bažnytkaimio gyventojų vaikus, kurie, atvykėlių nuostabai, jų akivaizdoje ir skaitė, ir rašė
lietuviškai.
J. Tumui J. Katelė – kaip vyresnysis draugas. Jiems bendraujant atsiranda „Nepadėjus nėr ko kasti“ ir kitos pjesės
kaimo teatrui. Taip J. Tumas gimsta ir kaip dramaturgas. Ne
kartą jiedu, pasikinkę nerimstančius arklius, skrenda į Suvainius, klebono gimtinę, pas brolį Juozą, prisidėję pilną maišelį
lietuviškų knygų. Sykį kažkam įskundus apsilankę Kupiškio
žandarai rado elementorių ir kelias maldaknyges. Tačiau gerai
juos pavaišinus ir dar įdėjus lašinių, skilandžio į kelią, viskas
baigiasi lyg nieko nebūtų radę. Į šitą kraštą J. Katelė su svečiais atvažiuoja ne šiaip sau paviešėti, bet palaikyti, dvasiškai
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sustiprinti daraktorius ir kleboną K. Kuzmianą, slaptų mokyklų steigėją. O 1898 m. Kupiškio valsčiaus Pyragių kaime
suvaidinamą J. Tumo pjesė „Nepadėjus nėr ko kasti“. Tokia
vaisinga J. Tumo ir J. Katelės bičiulystė.
Atvykstantiesiems Panemunėlio parapija – tikras atradimas. Jos kunigas tiesiog degte dega noru mokyti. To mokymo rezultatas akivaizdus – iš 4000 parapijos gyventojų beveik
visi ir skaito, ir rašo. Tuo įsitikino daktaras, Amerikoje leidžiamo laikraščio „Lietuviškas balsas“ redaktorius Jonas Šliūpas. Jis prisimena: „Aš pats tyrinėjau 23 merginas ir apie 20
vaikinų laike ten savo apsilankymo ir pamačiau savo akimis,
ko Lietuvoje nebuvau niekur kitur regėjęs: jaunuomenė žinių
turėjo tiek, kiek gimnazistai, perėję 3 klases.“ Apie J. Katelę
jau žinojo patriotinė inteligentija, o J. Šliūpas manė, jog tai
tik gandai ir šis kunigas giriamas nepelnytai. Tačiau tai, ką
jis pamatė savo akimis ir išgirdo savo ausimis, pranoko visus
lūkesčius. Daktaras negaili jam pačių brangiausių, prasmingiausių žodžių: „milžinas dvasės“, „darbininkas ant lietuvystės
dirvos“.
Tai, kas, rodos, neįtikėtina, Panemunėlyje pasiekiama, realu. Nustebintas ir kitas J. Katelės svečias kunigas Malukas,
kuris šeimininko paprašytas nuvyksta jo pavaduoti į Moškėnų mokyklą. Čia svečias įsitikino, jog šios mokyklos mokiniai
moka daugiau ir už jį patį: išvardija visas JAV „valstybėles“
ir jų sostines. Jie moka visus keturis aritmetikos veiksmus su
trupmenomis, apskaičiuoja procentus.
Dažnas klebonijos svečias – Maironis. Čia jis apsigyvena
antrame aukšte, išėjęs į balkonėlį gėrisi pavasarį sužydusiu,
vasarą vaisius nokinančiu pakalnės sodu, tyliai srovenančiu
Nemunėliu. Pagautas įkvėpimo kasdien rašo trilogijos „Kęstučio mirtis“ pirmąją dalį. Su J. Katele bendrauja, kalbasi
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šeimininko bibliotekoje, vaikšto po tylų, žalumoj skendintį
miestelį. Abu nuvažiuoja pas Turdvario šviesuolius Neniškius, pas kuriuos poetas svečiuosis ir po klebono mirties. Taigi galima drąsiai sakyt, jog J. Katelė padovanojo Panemunėliui Maironį.
Tarp svečių ir daktaras Jonas Basanavičius – kovotojas už
visos tautos likimą, aušrininkas, būsimasis signataras. Atvažiavęs jis ragina saugoti lietuvybę, rinkti tautos turtą – pasakas, dainas. Jo kvietimą tuoj išgirsta Panemunėlio jaunimas
ir imasi darbo. O seno bičiulio poeto Antano Vienažindžio
dainuojamos dainos jaudina ir linksmina širdį. Jas ima dainuoti ir panemunėliečiai.
J. Katelė orientuojasi į daug pasiekusius ir siekiančius, į
tai, kas lietuvius sutelkia ir vienija. Panemunėly vasaromis
renkasi laisvės šaukliai, lietuvybės budintojai – visas tautos
žiedas: teisės profesorius Povilas Matulionis, kunigas prelatas
Adomas Jakštas-Dambrauskas, daktaras Kazimieras Jokantas.
Prie jų gražiai dera ir nepriklausomybės įtvirtintojai: būsimasis prezidentas Antanas Smetona ir būsimasis ministras pirmininkas Juozas Tūbelis.
Tarp atvykstančiųjų ir jauni, dar tik pradedantys tarnystę Lietuvai, ir jau įsitvirtinę, žinomi tautos veikėjai. Aišku,
visiems rūpi, kaip pasipriešinti okupantams rusams, nors jie
darbuojasi skirtingose srityse – kiekvienas varo savo vagą. Tai
išsilavinę, kultūringi patriotai, tikri idealistai.
Ir kas tik atvažiuoja, džiaugiasi gražia, išpuoselėta aplinka,
vaikštinėja po vyšnių ir obelų sodus, alėją, susiburia didelėje
bibliotekoje, salikėje klausosi svečiams skirto koncerto ar žiūri
vaidinimą. O svarbiausia – kalbasi apie tai, kas aktualiausia:
lietuviškos spaudos leidimą, rėmimą ir platinimą, slaptą mokymą. Be abejo, ir ginčijasi. Vieną vasarą atvykus kalbininkui
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Jonui Jablonskiui rinkti senovės dainų, patarlių ir priežodžių,
į kleboniją sukviečiama daug senukų ir senučių. Tačiau po
gražaus susitikimo J. Jablonskis apkaltino J. Katelę esant lenkomaną, pataikautoją lenkams, lenkiškos kultūros išpažinėją.
Pastarajam nesutikus, išlekia į Tindžiulius pas Kubilius, ten
apsigyvena, klausosi klėtyje susirinkusio jaunimo dainavimo.
Visi žymių žmonių vizitai turtino parapijos kasdienę būtį
ir J. Katelės pasaulį, gaivino jo sielą, padėjo suprasti, kad eina
teisingu keliu. O išvykę iš Panemunėlio į savo aplinką nuveždavo žinią apie Rytų Aukštaitijos šviesuolį kunigą ir patvirtindavo seną tiesą: „Žodžiai moko, o pavyzdžiai uždega.“ Grįžę
su įkvėpimu pasakoja, ką matę, patyrę ir taip pažadina kitų
smalsumą. O tie kiti susidomi, vieni per kitus sužino ir patys
stengiasi atvažiuoti.
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Šviesos klebonija
Namai yra statomi išmintimi,
sutvirtinami supratimu,
o žinojimu jų kambariai pripildomi
visokiausių brangių ir gražių daiktų.
(Pat 23, 3–4)

J. Katelė – kūrėjas plačiąja prasme. Kūrėjas pastatų, jų vidaus ir aplinkos. Statyti, sodinti, puošti, kad būtų jauku ir
gražu, kol esi gyvas jo valstietiškos prigimties bruožas. Tik
klebonijoje turi būti plačiau, erdviau, šviesiau. Klebonija – ne
vien pastatas, tai visų pirma – žmonės: giminės ir negiminės,
broliai ir jų vaikai, pasiturintys ir prasčiokėliai, mokyti ir nemokyti, pažįstami ir nepažįstami. Pas J. Katelę viskas kitaip
nei kur nors kitur. Jis mielai bendravo ir su mažu, ir su dideliu, ir su biednu (neturtingu). Čia tai vyko kasdien. Kurį
laiką klebonijos takeliais tapinėjo ir gražaus amžiaus sulaukusi
motinėlė – pats brangiausias žmogus.
Vasaromis žmonių klebonijoje tiršta, net knibžda. Renkasi
vietinė jaunuomenė, inteligentija. Ypač per atlaidus, svečių
suvažiavimus. Atvažiuoja ir Kavoliškio dvarininkas Leopoldas
Komorovskis, vežimaičiais atrieda ir kiti dvarponiai. J. Katelė
turėjo neapsakomą vidinę jėgą, kuri traukte traukė žmones,
žadino norą pas jį svečiuotis, jausti jo energiją, pabūti ir pa96

justi buvimo šalia džiaugsmą. Nuolat apsuptas žmonių, ypač
jaunų, ir pats šeimininkas jautėsi jaunesnis, laimingas, reikalingas. Jis turėjo jaustis kaip nektaro kupinas žiedas, ant kurio
vis nutupia bitės.
Kleboniją kūrė tarsi tobulos visuomenės modelį – joje
turėjo būti visa, kas gražiausia, ką padovanojo gamta, ir kas
tobuliausia, sukurta iškiliausių žmonių. Taip tartum statė, sodino ateities Lietuvą. Iš gyvenimo J. Katelė sėmė ne saujom,
bet rieškučiom, o į savo lizdelį nešė ne šapelius, bet neapkabinamus glėbius – toks maksimalistas jis buvo. Užtat pirko,
iš įvairiausių pašalių į čia tempė viską, kad visiems būtų gera,
ir praturtėję visom prasmėm galėtų dalyti kitiems, turtinti kitus. Jei nori duoti, nešti kitiems, turi visų pirma pats turėti.
Tikrų tikriausias to įrodymas, jo dvasios karalystė – biblioteka. Joje daugiau nei 3000 knygų rusų, lenkų, vokiečių,
lotynų, net prancūzų, nors pats pastarosios nemokėjo, kalbomis. Daugiausia joje pačios vertingiausios grožinės literatūros:
Levo Tolstojaus, Aleksandro Puškino, Fridricho Šilerio, Adomo Mickevičiaus, Nikolajaus Gogolio ir kitų knygų. Tikras
klasikos aukso fondas, iš kurio ne tik pats sėmė, bet ir leido
kitiems pasisemti.
Šitame lobyne galėjai rasti ir religinio turinio, ir istorinių knygų. Iš pastarųjų tikras lobis – Motiejaus Strijkovskio
„Kronika“. O atrama, ieškant atsakymų į dvasinius klausimus – rusų filosofo Vladimiro Solovjovo raštai. Nemėgo socialistinės ir bedieviškos spaudos, užtat labai mėgo ir kitiems
davė skaityti 1863 m. sukilimo dalyvio Rufino Piotrovskio
„Pamietnikus“ („Prisiminimus“). Po lietuviškos spaudos
draudimo tarp kitų knygų jau atsirado ir viešai puikavosi
A. Strazdo, A. Baranausko, A. Vienažindžio, Maironio lietuviškos knygelės.
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Knygų prikrautos penkios didelės spintos. Ir kokia jų gausa, įvairovė tose spintose! Toks godus žinių, šviesos ir atradimų žmonių dvasios Vadovas – tiesiog nepasotinamas: jo
asmenybė – niekada nepripildoma taurė. O jo bibliotekoj
tvarka kaip bažnyčioj – tikra šventvietė: niekas be jo čia negali
šeimininkauti ar ką nors keisti. Taip pat joje puikavosi gausūs
numizmatikos, senienų, archeologinių radinių rinkiniai. Plačių interesų savininkas suprato jų vertę. Tik gaila, kad ši gausi
biblioteka, muziejinių vertybių rinkiniai po J. Katelės mirties
neišsaugoti. Dalis parduota dvarininkams Vaitkevičiams prie
Antalieptės, dalis atiduota J. Katelės bibliotekai Nepriklausomybės laikais, o tarybiniais metais išnešiota, sudeginta.
J. Katelė labai supykdavo, jei kas nors klebonijoj sumanydavo palošti preferansą: organiškai nemėgo kortuotojų,
plepėtojų, kvailų juokautojų. Tuščiai praleistas laikas – jam
prarastas laikas. Nenuostabu, kad knyga ir jos lobiai – jo kelias į save ir kelionė į kitų širdis.
Po vakarinio arbatos gėrimo beveik kasdien vyko skaitymo vakarai, kurie buvo puiki dvasinio tobulėjimo mokykla, joje dalyvavo gausi namiškių šeimyna, svečiai, daraktorė
E. Mekuškaitė ir kiti vietos šviesuoliai. Šie vakarai vyko, kai
J. Katelė kasdien nebevažinėjo į parapiją, be to, labai nusilpėjo jo rega, tai vakarų metu garsiai skaitė kiti. Jis išrinkdavo ir
iš lentynos ištraukdavo knygą, taisė skaitančiojo intonaciją,
nurodydavo, kur pakelti balsą, o jei pasitaiko koks nesuprantamas žodis, tuoj lieps žiūrėti į enciklopediją. Skaitymas – jo
kasdienė duona, niekuo nepakeičiamas ritualas. Dvasinis augimas – jo kasdienybės reikmė.
Skaitymo vakarus ir plačius veiklos barus puikiai aprašo vikaras P. Dogelis. Ištroškęs, pasiilgęs veiklos erdvių, Panemunėly jis pasijunta pačiam darbų sūkury – kaip paukštis, plačiai
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išskėstais sparnais. O Kvetkuose jis jautėsi surištais sparnais.
Vikaras ne tik skaitymo vakarų dalyvis ir liudininkas, bet ir
puikus orkestrėlio muzikantas, griežęs trečiuoju smuiku, kurį
už 25 rublius nusipirko iš būsimojo ministro pirmininko
Juozo Tūbelio. Kur padėsi, ten ir tiks, – toks buvo vikaras
P. Dogelis. Energingas, smalsus, išsilavinęs – tokių reikėjo ir
klebonui, ir parapijai.
Svarbiausias jo orkestrėly žmogus – klebono sūnėnas Juozas Katelė, nuo aštuonerių metų augęs Naujikų palivarke,
savo dėdės pašonėj ir įtakoj. Kai Juozukas pradėjo groti smuiku, tai dėdė jį mokė groti dešine ranka, jau paaugusį leido į
vargonininkų kursus. Vėliau jis – nepamainomas orkestrėlio
ir choro vadovas, naminių koncertų organizatorius. Dėdė
mėgo muziką, tai darbavosi Juozukas iš peties. Be to, turėjo
dėdė skonį ir daugelį lietuviškų dainų parinkdavo jis.
Antras svarbus orkestrėlio ir muzikinių popiečių asmuo –
Panemunėlio stoties pašto viršininkas rusas Veresovas. Tai
apsišvietęs, geras ir labai muzikalus žmogus. Tarp kitko, jis
netikrindavo J. Katelės korespondencijos ir atveždavo draudžiamų knygų. Taigi jis, tarp kelių įsispraudęs smuikelį, visada atvažiuodavo, kai tik reikėdavo, ir grodavo pirmuoju
smuiku.
Klebonijos salytė, būdavo, sausakimša, vos sutalpina žiūrovus. Visomos progomis – per vardines, metines šventes, vietinių artistų pasirodymus. J. Katelė ne tik maloniai klausosi
muzikos, bet ir trokšta jos teikiamą palaimą skleisti kitiems.
Tad klebonijoje skamba jaunimo traukiamos lietuviškos dainos ir kamerinė muzika. Veresovas meistriškai kaire ranka
smuikuoja, jam fortepijonu pritaria vargonininkas J. Katelė.
Kartais skambina fortepijonu Bronislava Katelytė, antruoju
smuiku griežia jos pusbrolis Juozas, pirmuoju – Veresovas.
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Balsingoji Bronislava – ir puiki dainininkė: jausmingai dainuoja romansus, ariją „Jau vakaras“ iš Piotro Čaikovskio operos „Pikų dama“. Čia pat skamba Juozo suburto orkestrėlio
atliekama Henriko Vieniavskio „Mazurka“ ir ypač šeimininko mėgstamas Johano Štrauso valsas „Dunojaus vilnys“. Tikra muzikos puota!
Juozo orkestrėly puikiai dera triūbų, klarneto, kontraboso
ir smuikų garsai. Tais laikais suburti tokį kolektyvą, įsigyti
tokius instrumentus tokiam užkampy reiškė didelį norą kurti
tai ko dar nebuvo, ko dažnoj klebonijoj nė su žiburiu nerasi.
Be to, klebonijoj stovėjo – fortepijonas tais laikais tikrai retas
ir brangus instrumentas. Tai jau savaime daug pasako ir byloja apie plačius parapijiečių Globėjo užmojus. Pas jį rinkdavosi
tie, kurie troško grožio ir nekasdieniškų jo apraiškų.
Klebonijoj užteko vietos ir paprastiems kaimiečiams. Pavyzdžiui, kai Panemunėlyje lankėsi garsus per švedų kilmės
Lietuvos kultūros tyrinėtojas, bibliotekininkas ir žurnalistas
Mykolas Brenšteinas, J. Katelė pakvietė Mykolą Bitiną iš Vėbriškių kaimo, tada skambinusį kanklėmis. Taip pat susitikime grojo skudutininkai iš Tindžiulių kaimo. Savaime aišku,
jie grodavo ir kitomis progomis.
Panemunėlyje J. Katelė išgyveno ne tik negandų, bet ir
šviesius laikus. Jo ir energingų, geranoriškų, bendraminčių
gyvenimas – kaip orkestro skambėjimas, o jo vyriausiasis dirigentas – jis pats, grojęs visomis daugiastygio instrumento
stygomis.
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Kūrėjas
Teisiojo vardas bus laiminamas,
o nedorėlio vardas sutrūnys.
(Pat 10, 7)

J. Katelė ne tik domėjosi kitų kūryba, bet ir pats, kaip
daugelis XIX a. poetų, bandė kurti. Akivaizdus to įrodymas –
jo romanas „Ona po kryžiumi“ lenkų kalba. Deja, jis iki šiol
nei išverstas, nei išleistas, nei nagrinėtas tebeguli Vilniaus universiteto rankraštine ir kantriai laukia – o gal gi kas nors ims,
susidomės ir pasakys, ko jis vertas?!
J. Katelės plunksnos miklumą ir galimybes puikiai rodo jo
straipsnis „Kun. Antanas Strazdas (Drazdovskis)“, išspausdintas 1893 m. „Aušroje“. Logiškas klausimas „Kodėl apie Strazdą?“ Ogi A. Strazdas iki skausmo buvo jam artimas dvasine
prasme, atvirumu paprastam žmogui – tikras dvasios brolis.
A. Strazdas viską visų laikų žmonėms giesmėj „Pulkim ant
kelių“ pasakė apie nenutraukiamą Dievo sūnaus ir žmogaus
ryšį. Anot J. Katelės, jei A. Strazdas ir nebūtų daugiau nieko
parašęs, vis tiek nusipelnė „garbės vainiką“, kurį savo straipsnyje autorius ir uždeda ant poeto galvos.
A. Strazdas J. Katelei – varguolėlių draugas, kuris užsidėjęs „ausėtą kepurę“ riedėjo prastais valstietiškais ratais ar pėsčias ėjo per kaimus mokydamas katekizmo, savo dainelėmis
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guosdamas, virkdydamas ar linksmindamas žmogelius, nuo
kurių nusigręžė lietuviškai nemokantys ponai. Autorius išryškina nepaprastai gražią poeto iškalbą, gebėjimą aiškinti
žmonėms Evangelijos tiesas, taip pat šokiruojančiu elgesiu ir
gyvenimo faktų pateikimu skelbiant meilę teisybei, užuojautą varguoliams, neapykantą ponams. Apie dainių J. Katelė
sužinojo iš to krašto senelių, o jo dainas turbūt net kelis kartus perskaitė, ragino kitus skaityti ir dainuoti. O apsilankęs
Kamajuose rado apleistas, beužželiančias kapines, o ant jų –
pasvirusį apsamanojusį lauko akmens paminklą su užrašu
„Autorowi pulkim ant kielių“. Reikia manyti, jog J. Katelės
šis vaizdas per daug nenuliūdino, nes gerai žinojo paprastus
žmones vis tiek dainuosiant A. Strazdo dainas, kad ir be vardo, ir be pavardės.
Paminklo kuklumas anaiptol nesumenkino šio dainiaus eilių, kurios neprarado vertės ir liko tarp žmonių gyventi: išgirdę dainuojant „tuojaus susideda pulkelis, nes visi jas iš galvos
moka.“ J. Katelė poetą vadina „sudėtoju“, matyt, turėdamas
galvoj, jog jis draugėn sudėjo ir žodžius, ir melodijas. Ar begali būti didesnė garbė ir ar daug kas iš poetų jos sulaukia, kai jų
poetinis žodis virsta sielos balsų muzika?!. Straipsnio autorius
išgiria nepaprastą A. Strazdo eilių poetiškumą, vadindamas jų
žodžius „grožybėmis“, „lankų kvietkais“ (gėlėmis), gamtos ir
valstiečio būties gyvastingumą: „viskas pas jį gyvuoja, kalba,
dainuoja.“ Norėdamas dainių iškelti, gieda jam „amžiną šlovę“. O ponus J. Katelė vadina tikrais neišmanėliais, nejautusiais poezijos gražumų. Jų vardų ir pavardžių reikėsią „ieškoti
jų gimimo ir mirimo popieriuose“, o iš jų gyvenimų teliksią
tik tiek, kiek iš paukščio skridimo ore“.
Dar labiau norėdamas išaukštinti A. Strazdą, lygina jį su
lenkų tautos poetu Francišeku Karpinskiu, ukrainiečių – Ta102

rasu Ševčenka, prancūzų – Sirano de Beržeraku. Tai rodo
J. Katelės akiračio platumą, apsiskaitymą ir kaip tikros literatūros mokslininko (XIX a. tai itin retas reiškinys) gebėjimą
taip vaizdingai apibūdinti pačią liaudies dainiaus A. Strazdo
gyvenimo ir kūrybos esmę.
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Dievo namų Statytojas
Pavesk savo darbą VIEŠPAČIUI,
ir tavo užmojai bus sėkmingi.
(Pat 16, 3)

Daug padaryta, pastatyta. Iki visiško pasitenkinimo betrūko naujos bažnyčios – senoji per ankšta, atgyvenusi savo
amžių. 1896 m. caro valdžia paskelbia, jog naujų bažnyčių
statybai nebereikia leidimo. J. Katelė su parapija suspėja laiku
įšokti į vežimą, nes 1890 m. šis leidimas atšaukiamas.
Seniai brandinta mintis pradeda realizuotis: 1897 m. Kauno gubernatorius patvirtina dar 1894 m. Rygos inžinieriaus
paruoštą projektą. Projekto vertė – 34 965 rubliai (3500 aukso rb.). Tokia kaina mažai parapijai (apie 4000 gyventojų)
sunkia našta gula ant senstančio klebono ir parapijiečių pečių.
Užtat aukšta ir didelė bažnyčia turėjo paliudyti parapijos gyvastingumą, turėjo iškilti tokia, kokios neturėjo net kai kurie
didesni bažnytkaimiai ir parapijos. Turbūt jaučia Statytojas,
jog nebeneš šitos naštos iki finišo linijos, bet vis tiek neša.
Statyba rūpinasi ir komitetas: dvarininkas Kazimieras
Sventeckis, Juozas Tūbelis (būsimojo ministro pirmininko
tėvas), Rapolas Balaišis, Jonas Bieliūnas, Kazimieras Baublys, Stanislovas Adomonis ir Juozapas Sokas. Artimiausias
pagalbininkas – K. Sventeckis: su juo tariasi, važinėja į Rygą
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dėl projekto, jo sąmatos ir įgyvendinimo. Užverda darbas:
1897 m. Obelių dekanas išrenka naujos bažnyčios vietą šalia
senosios, 1898 m. Rokiškio klebonas J. Federavičius pašventina kertinį akmenį ir išmūrytus pamatus. Aktyviausias talkininkas ir dosniausias rėmėjas, bažnyčios statybos komiteto
pirmininkas – Laukupėnų kaimo ūkininkas Juozas Tūbelis.
Jis asmeniškai mokėjo už pamatų su dviem tašytų akmenų
eilėm klojimo darbus (apie 800 aukso rb.), vėliau padovanojo
varpą, pavadintą šv. Juozapo vardu, šv. Juozapo statulą, įterptą tarp dviejų bažnyčios bokštų, ir to paties vardo centrinį
altorių. Taip tarsi įamžino ir savo vardo, ir savo gyvenimo
globėjišką prasmę.
Mūrinė bažnyčia statoma šalia senosios, kurioje visą statybos laikotarpį meldėsi parapijiečiai. Paeiliui važiavo kaimų
vyrai su savo arkliais ir vežimais, kasė ir vežė molį plytoms,
laukuose rinko ir vežė akmenis pamatams, o kalkakmenį –
kalkėms gaminti. 1900 m. Panemunėlio dvarininkas K. Sventeckis nemokamai užleido 3 ha žemės moliui kasti ir plytinei
Tindžiulių kaime pastatyti, davė kuro kalkėms ir plytoms
degti. Iš rudens priveždavo molio, kad peržiem gerai įšaltų,
o plytos būtų raudonos ir tvirtos. Pavasarį, atšilus orui minkė
molį, presavo plytas, jas džiovino ir degė. Taip pat čia degė
ir smulkino kalkakmenį, gamino kalkes. Darbams vadovavo
pasikviesti vokiečiai; iš vokiečių kalbos kilęs ir vietovardis Cigelnė (die Ziegel – plyta). Darbus prižiūrėjo kurį laiką plytinėj
gyvenęs J. Širvydas.
1904 m. ėmė kilti bažnyčios sienos. Darbus vykdė rangovas J. Iliška. Šios bažnyčios statytoja – visa parapija. Vyrai,
paaugliai vežė plytas ir medieną, maišė skiedinį, viską kėlė
aukštyn. Klebonas netgi vaikus kvietė talkon: „Ateikit, vaikeliai, plytų paduoti meistrams“. Skiediniui mirkomos kalkės
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maišomos su kiaušinių baltymais ir arkliamėšliu, kad skiedinys būtų tvirtesnis. Ūkininkės turėjo užduotį – atnešti po
50 kiaušinių. Ūkininkams liepta pririnkti arkliamėšlio. Kiekvienas parapijietis kaip nors prisidėjo: kas darbu, kas atvežė medienos, kas lėšomis. Klebono bendražygiai važinėjo po
parapijos kaimus ir rinko pinigus. Taip pat aukojo Amerikoje
gyvenę panemunėliečiai, aukos buvo renkamos ir visoje Žemaičių vyskupystėje.
Darbais rūpinosi, prižiūrėjo ir pats J. Katelė, nes nusimanė
apie statybas. Kol galėjo, lipdavo ir ant pastolių. Dėl lėšų stygiaus darbai vyko su pertraukomis. Pristigus pinigų jis skolinosi. Todėl mirdamas paliko vien skolas, kurioms grąžinti neužteko parduotos bibliotekos, baldų ir viso užgyvento turto.
Darbai ypač sulėtėjo jam sunkiai susirgus ir 1908 m mirus.
Po jo mirties išorės darbais rūpinosi naujasis klebonas
Juozapas Budrikas, o vidaus – kunigas Kazimieras Mockus.
Atsisakius rangovui J. Iliškai tęsti darbus, bokštus, grindis,
langus, stogą ir įvairius apdailos darbus baigė kitas rangovas
A. Bandomyras.
Panemunėlio bažnyčia – neogotikinis statinys: grakščios ir
lengvos formos, kylančios, besiveržiančios ir keliančios dvasią į dangų vertikalios linijos, smailios arkos, gausu bokštelių.
Jaukumo bažnyčiai suteikia 6 medinės klausyklos ir 3 mediniai altoriai, išpuošti vingriais drožiniais ir puikiai derantys prie vertikalių visos bažnyčios linijų. Didysis altorius su
šv. Juozapo statula centre, šv. Petro ir Povilo statulomis šonuose ir Švč. Mergelės Marijos Lurdiškės statula viršuje pastatytas J. Tūbelio lėšomis, moterų pusėj esantis šv. Martyno
altorius – Povilo Šalčiaus lėšomis žmonos Emilijos Tūbelytės
atminimui. Dešinės navos gale esančiam šv. Antano altoriui
pastatyti visas santaupas paaukojo Marijona Bitinienė Ame106

rikos kariuomenėje Didžiajame kare žuvusio sūnaus atminimui, o pati nusenusi ėjo per kaimus elgetaudama.
Medinė sakykla puikuojasi išgražinta drožiniais ir šventųjų evangelistų atvaizdais. Bažnyčią paslaptingos šviesos pripildo kuklūs vitražai. Kai kuriuos sudėjo pavieniai aukotojai
(Izidorius Vaitoška, Marijona Bimbaitė, Panemunėlio dvaro
tarnai), o vieną – Martyniškėnų sodžius. Šie vitražai, kaip ir
visa bažnyčia, labai nukentėjo Pirmojo pasaulinio karo metais, sprogdinant geležinkelio tiltą. Tada buvo nuimti ir išvežti 3 varpai. Antrojo pasaulinio karo metais apgriautas bokštas.
Beje, Panemunėlio bažnyčios bokštas išskirtinis, tokio dvišakio bokšto neturi nė viena Lietuvos bažnyčia, Maironis juokaudamas jį palygino su žydo kelnėmis. Bokštas simbolizuoja
Lietuvos ir Lenkijos uniją. Tokio bažnyčios bokšto su dvišakėmis smailėmis projektui įtakos, matyt, turėjo lenkas dvarininkas K. Sventeckis, tokį matęs Lenkijoje ar Vokietijoje.
Bažnyčią pašventino prelatas ir Lietuvos dainius Maironis,
artimai bendravęs su J. Katele ir mėgęs svečiuotis Panemunėlyje, čia kurti. Pašventinimas įvyko 1911 m. gegužės 8 d., o
prieš trejus metus irgi gegužės 8 d. J. Katelė mirė. Tai gražus
sutapimas ir prasmingas liudijimas, kad mirtis bejėgė ištrinti
žmogaus paliktus pėdsakus žemėje. Tą pačią dieną šventinant
bažnyčią, tarsi iš naujo prisikėlė ir Panemunėlio žemės dvasios
milžinas J. Katelė. Ši žemė jam tapo Pažadėtąja Žeme, kurioje
parapijiečių protams apšviesti jis steigė slaptas mokyklas, o
sieloms išganyt statė bažnyčią.
Švento Juozapo globos bažnyčia – panemunėliečių bendro
triūso rezultatas ir jų parapijos žadintojo, dvasinio gyvenimo
„architekto“ Jono Katelės gulbės giesmė, visus apglėbusi Šventosios Dvasios sparnais ir sujungusi parapijos žmones šventai
tarnystei – artimui ir Dievui.
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Gražus jubiliejus
Žili plaukai yra garbės vainikas,
laimėtas doru gyvenimu.
(Pat 16, 31)

1906-ieji metai. Panemunėly sujudimas. Ruošiamasi parapijos Ganytojo kunigystės 50-mečiui. Savo Tėveliui norima
surengti padėkos šventę, nes jis tikrai to nusipelnė: negalvojo apie save, negailėjo savęs, savo sveikatos, gyveno dėl kitų.
Buvo laikas sėti, atėjo laikas visiems kartu pasidžiaugti derliumi.
Parapijiečių dėkingumas neapsakomas – stengiamasi surengti tokią šventę, kad jų klebonas pasijustų pagerbtas ir
laimingas. Daug darbo sūnėnui Juozui Katelei: su choru ir
orkestru repetuoja naujus kūrinius. Juozas Kubilius ir kiti
režisuoja religinę dramą, jaunimas pina vainikus, moterėlės
šveičia bažnytėlę. Visų pasiruošimo šventei darbų organizatorius – vikaras Feliksas Paškonis. Ganytojas šventės metu turi
pasijusti kaip danguj. Už meilę atsilyginama meile, visuotine
pagarba.
Pagaliau ateina laukiama iškilmių diena, kuriai kruopščiai
pasiruošta, viskas iki smulkmenų apgalvota ir surežisuota. Tai
ne tik kunigo, bet ir visos parapijos šventė. Pilna ne tik bažnytėlė, klega ir visas šventorius. Po maldų bažnyčioj giedodami
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psalmes žmonės eina pasitikti savo Ganytojo iš klebonijos.
Štai pasipuošęs gražiausiais liturginiais drabužiais ateina ir Jis.
Šventoriuj sutinkamas po baldakimu ir su giesmėmis įvedamas į bažnytėlę.
Išpuošta bažnytėlė tiesiog lūžta nuo žmonių gausybės.
Šv. Mišios iškilmingos: gieda choras, groja orkestras, gražus
ir prasmingas jubiliato pamokslas. Po šv. Mišių suvaidinamas
religinis vaidinimas „Šv. Elžbieta“, kurio turinys primena ilgametį, pasiaukojamą kunigo švietimo darbą. Vėl pasirodo
choras. Šventė baigiasi jaunimo šokiais.
Po iškilmių svečiai ir aktyviausi renginio organizatoriai
renkasi į vaišes K. Sventeckio dvare. Aišku, ir čia visų dėmesio centre – jubiliatas. Pirmosios Rusijos dūmos atstovas
J. Kubilius dėkojo ir savo dvasios Tėvui dovanoja sidabrinį
plunksnakotį už motinos mokymą. Svarbiausias vaišių momentas – prabangaus albumo įteikimas. Išties albumas nepaprastas – raudonos odos, paauksuotais kraštais. Jame kelių
šimtų mokinių padėkos arba tik vardai ir pavardės. O pačioj
pradžioj daraktorės Elenos Mekuškaitės aukštaičių tarme sukurta pagiriamojo turinio poemėlė „Daina apie kunigą Joną
Katelę, Panemunėlio kleboną“, aprėpianti visą gerojo Mokytojo rūpesčių ir darbų lauką Panemunėlyje. Poemėlėj jis
pavaizduotas kaip naujo šviesos pasaulio kūrėjas ir kovotojas
su jo priešais. Autorė, vardydama visus nuveiktus darbus ir
vargus, kuria ryškų labai darbštaus („Anei valandos nebuva
be užsiėmima“), labai jautraus („širdis jam plyšt iš skausma“),
labai mylinčio („buva ir yra dėl visų meilingu“) kunigo paveikslą. Šį albumą J. Katelė labai brangino ir rodydavo klebonijos svečiams.
J. Katelės didysis jubiliejus atšvenčiamas gražiai ir prasmingai. Jis niekada nekėlė savęs į padanges, užtat dabar jį iškėlė
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mokiniai, jo sielos vaikai, ant jo pavargusios žilos galvos uždėjo
ilgo ir vaisingo gyvenimo vainiką, taip karūnuodami patriarchą
tartum karalių. Toks kunigas tikrai to vertas. Nors ir ligotas,
taip pagerbtas jis turėjo pamiršti fizines negalias ir pasijusti savo
gyvenimo stataus kalno viršūnėj.

Nebėra Tėvelio
Geras žmogus palieka paveldą
savo vaikaičiams, o nusidėjėlio turtas
yra skiriamas teisiajam.
(Pat 13, 22)

Jau prieš jubiliejaus šventę klebono jėgos smarkiai silpsta,
sveikata prastėja. Jau nebeužlipa ant kylančios bažnyčios pastolių, nebevažinėja po sodžius – prašo kitų. Dabar ištikimiausia jo draugė – lazda, vedžiojanti prie statybų, alėja, vyšnių
sodu. Nusileisti pakalnėn į obelų sodą nebepajėgia. Tik gėrisi
žydėjimu, žaliavimu, tik gerte geria pavasario ir vasaros kvapus. Gėrėtis tikrai yra kuo – akyse skleidžiasi paties sodinti
užaugę alyvų, jazminų, akacijų krūmai. O jis taip myli visa,
kas žydi. Atvažiavęs rūpinosi, kuo daugiau visko prisodinti,
daigus iš kitų parapijų vežė, kad tik daugiau, kad tik gražiau
būtų. O ką jau bekalbėti apie gėlyną, akį džiugina vis kiti
žiedai: žibučių, narcizų, aguonų, pinavijų, žemčiūgų, lelijų,
jurginų...
Nujaučia, oi nujaučia kunigo širdis – nebeilgai gėrėsis,
džiaugsis žiedais. Kasmet vis dažniau prisėda po kupliąja liepa. Pas mieląjį senelį kur buvę, kur nebuvę atbėga vaikai. Jis
čia pat juos moko, lazda smėly braižo raides. Rodos, tik džiaukis: klega vaikai, kyla bažnyčia, nebe tokia arši rusų prievarta,
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šitiek brolių, sesių rašto išmokyta. O jėgų nebėr: kamuoja dusulys, vidurių skausmai, jaučia silpnumą.
Į 1907 m. pabaigą nusilpsta, atgula į patalą, bet dvasia vis
tiek šaukiasi gyvenimo: kaip ir anksčiau jį lanko daraktoriai,
klausosi pamokymų. Ir vaikų vis dar šalia jo nestinga: sulekia,
aplanko, išblaško niūrias mintis. O jam vis dar rūpi, kad jie
skaitytų, rašytų: tad liepia kiekvienam prirašyt lapą ir po savaitės atnešti. Daraktorei K. Jagaitei prisipažįsta, jog mokymu
rūpinsis, „kol mažutis pirštelis krutės“. Nepalaužiama valia!
Neužmušamas noras tarnauti! Avelių ganymas šiam kunigui –
vienintelis meilės Dievui įrodymas. Sąžiningas piemuo! – iš jo
meilės lauko nepabėgo nei didelės avys, nei mažos avytės. Šitą
pareigą atliko iš paskutinių jėgų.
Išaušta 1908 m. šviesus pavasaris. Gerasis Tėvelis nebesikelia iš patalo. Silpsta, nebenori tarnauti širdis. Gydo Tėvelį
sūnėnas Kazimieras Katelė, kiti daktarai. Visi jaučia: artėja
neišvengiama pabaiga.
1908 m. žieduota gegužė, graži 8-tos dienos pavakarė.
Klebonijoj pasigirsta raudojimas – didis švietėjas amžiams
užmerkė akis. Visą parapiją sudrebina graudus varpų skambėjimas. Suklūsta žmonės, nustoja dirbę, šnabžda „Amžiną
atilsį“. Liūdna žinia kaip žaibas apskrieja ir artimas parapijas.
Jų žmonės seniai patyrė, kad tai buvo neeilinis kunigas, geras
žmogus, netingėjęs užsukti ir pas juos, ir vis raginęs mokytis.
Laidotuvėms visų kaimų merginos pripynė vainikų, išdabino bažnyčią – jų Tėvelis to vertas. Atsisveikinimo dieną suplūdo marios žmonių – nebuvo vietos net obuoliui nukristi.
Į bažnytėlę net negalvok prasibrauti, jei vėliau atėjai. Suėjo,
suvažiavo iš visų kraštų. Niekas nebuvo matęs tokios gausybės: „žmonių kiek buvo, tai sunku apsakyt“ (P. Bražiūnas),
„žmonių tai daug buvo – kur ten nebus, šitiek žmonių išmo112

kino“ (Z. Pacevičienė). Visi parapijiečiai verkė ir sielvartavo –
vargu, ar besulauksią tokio kunigo. Visi gailavo: nebėr mūsų
Tėvelio. Nes neturėjo, tikrai neturėjo jie tokio žmogaus, kurį
būtų labiau gerbę. Visi jautė: niekas jų labiau nemylės ir jais
nesirūpins.
Į laidotuves suvažiavo mokiniai, giminės, kunigai, garbingi žmonės iš tolimesnių kampelių ir didžiųjų miestų. Savo
atvykimu velionį pagerbė teisės profesorius M. Romeris, dvarininkas L. Komorovskis. Labai nuliūdęs stovėjo jaunesnysis
J. Katelės draugas K. Sventeckis. Ne visi ir sužinojo: labai
pyko žinios negavęs rašytojas J. Tumas-Vaižgantas.
Daugelį išsilavinusių žmonių papiktino Žiobiškio klebono
Zapkaus pamokslas, pasakytas per gedulingas šv. Mišias: jis
J. Katelės švietimą palygino su peiliu, kuriuo visi gali pasipjauti. Tai buvo nedovanotinas netaktas. Iš tiesų J. Katelė
palaužė net caro pakalikų pasipriešinimą, o raštingi Panemunėlio parapijos žmonės bedieviais tikrai netapo. Atvirkščiai,
J. Katelė artino caro ir dvasinio aklumo viešpatystės visoje
Lietuvoje pabaigą.
Klebonas, kaip ir nusipelnė, laidojamas šventoriuje. Byra
žemės ant jo karsto. Liūdesys kaip replėmis spaudžia į amžinąją šalį Tėvelį išlydinčiųjų širdis. Parapijiečiai suvokia, jog
šalia jų ir dėl jų gyveno žmogus, kurio niekas nebegalės pakeisti. Mirė Tėvelis, ir jie pasijuto tikrais našlaičiais.
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Šviesa toli ir plačiai pasklido
Kur nėra jaučių, ten tuščios ėdžios,
gausi pjūtis ten, kur stiprus jautis.
(Pat 14, 4)

Parapijiečiai metams bėgant vis labiau įsitikino: jų klebonas ne iš kelmo spirtas: trokšdamas jiems gero, jis nedrebina
kinkų vos pamatęs priešus. Tik dėl savųjų tai, kas neįmanoma, pasidaro įmanoma. Gal kam jis tik svieto buntavotojas
(maištininkas), beprotis kunigas, bet jiems jis vienintelis toks
Geradarys.
Susitelkė parapija pavojuos ir moksluos, praradimuos ir
linksmybėj. Nebeliko žabalų – neraštingų. Jie net neabejoja:
jis tikras jų Tėvas, pasiryžęs dėl savo vaikų padaryti viską. Ir
padarė. Skaitymas – naujai atrasta jų šalis: parapijiečiai pamėgo knygas ir godžiai skaitė ne tik maldaknyges, bet ieškojo ir
kalendorių, praktinio pobūdžio, grožinių knygelių. Bėda tik
ta, kad pasirinkimas buvo menkas.
O štai dvi Uršulės Šešelgienės seserys, baigusios J. Katelės
mokyklą, vėliau gavo Panemunėlio geležinkelio stotyje, prancūzų pastatytame linų fabrikėlyje, gerą tarnybą ir visą gyvenimą liko dėkingos savo Mokytojui. Napalio Babicko motina jau galėjo perskaityt ir rašyt savo vyrui laiškus į Ameriką.
Amerikos veikėjo Antano Bimbos motina gyrėsi, kad gražios,
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kaligrafiškos rašysenos išmokusi J. Katelės sekmadieninėje
mokykloje. Tokių, pripažinusių mokslo reikšmę savo gyvenimui, buvo dešimtys.
Praeis daug metų, pasens, pražils J. Katelės mokiniai. Nebeliks ištikimojo Globėjo. Bet ir sulinkę senutėliai ir senutėlės
tik geru žodžiu minės auksinius laikus, kai jiems Geradarys
mokytojas, anot jų, šumnas (puikus) kunigas plačiai atvėrė
mokslo vartus, o jie už tų vartų atrado tikrą stebuklų šalį ir
sužinojo, kokia ji didelė, plati ir turtinga. Ją atrasti padėjo
geografija, istorija, biologija, matematika. Kitoks pasaulis
atsivėrė visai šalia ir už tūkstančių kilometrų, dabar ir prieš
šimtus metų. Kitų parapijų žmonės ir numirė to nesužinoję,
o panemunėliečiai sužinojo. Jiems tais laikais teko ir tokia neregėta galimybė, dovana, kokia kitiems nė sapnuose negalėjo
sapnuotis: jie gaublyje, žemėlapyje savo vaizduotės galia plaukiojo pasaulio jūromis, vandenynais ir upėmis, išnaršė visus
žemynus, lankėsi visose valstybėse.
Dešimtims savo veržlių mokinių Mokytojas padovanojo
galimybę eiti toliau: baigti Šiaulių, Liepojos, Mintaujos, Rygos gimnazijas, o po to siekti aukštojo mokslo. Juos ypač globojo, skatino, kiek galėjo, ir materialiai, ir dvasiškai. Dėkingi
mokiniai lankė Geradarį vasaromis ir padėjo šviesti kitus. O
jis gyvai domėjosi, kaip jiems sekasi, ko pasiekė ir ką žada
pasiekti.
Iš gūdžiausių sodžių, samanotų šiaudinių pastogių išėjo
kviesti tautą į atgimimą J. Katelės pasekėjai. Kas prieš tris dešimtis metų galėjo patikėti, kad panemunėliečiai kurs ateities
Lietuvą: mokytojaus, teisėjaus, miškininkaus, gydys žmones
ir gyvulius, rašys knygas?.. Išėję J. Katelės patriotizmo mokyklą, ne be jo įtakos, jie tapo aršiais rusų režimo priešais ir
savo krašto patriotais. Plačiai nuskambėjo Juozo Kubiliaus ir
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Juozo Tūbelio vardai, kai jie atsisakė melstis rusiškai ir buvo
išvaryti iš Mintaujos gimnazijos.
Tarnavo Lietuvai Mokytojas, tarnavo jai ir jo auklėtiniai.
Ne visų tarnystės liudininkas jis buvo. Daugelio talentai išsiskleidė tik po jo mirties, tautai atgavus nepriklausomybę.
Neliko Mokytojo, o jo šventą misiją tarnauti toliau vykdė Panemunėlio krašto jaunimas. Tai ministras pirmininkas Juozas
Tūbelis, pirmoji Lietuvoje moteris teisėja Elena Jackevičiūtė,
kunigas Petras Lapelis, konsulas Petras Mačiulis, gydytojas
Stasys Mačiulis, poetas Kleopas Jurgelionis, ekonomistas Kazys Bieliūnas, pulkininkas Juozas Stasiūnas. Ypač Mokytojas
būtų džiaugęsis ir didžiavęsis savo mylimu augintiniu Juozu
Kubiliumi, Tautos pažangos partijos nariu, Lietuvos atstovu į
Rusijos dūmą, aktyviu publicistu, laikraščių „Vilniaus žinios“
ir „Viltis“ bendradarbiu, ir jo seserimi Marcele Kubiliūte,
sumania kontržvalgybininke, teikusia žinias Lietuvos kariuomenės žvalgybai apie lenkų organizaciją Vilniuje ir lemiamu
momentu pranešusia apie jos ruošiamą Kauno užėmimą.
Rezultatai stebino, darbai patys kalbėjo, tik Mokytojas nei
puikavosi, nei gyrėsi ką pasiekęs. Kai Adomas Jakštas paprašė
jo parašyti apie savo šviečiamąją veiklą, jis atsisakė. Pasakęs
labai trumpai ir glaustai, jog gulęsis ir kėlęsis su rūpesčiu, kaip
šviesti žmones.
J. Katelė į Panemunėlį atvyko 1872 m., o 1873 m. pro
šį miestelį pradundėjo pirmasis traukinys. Caras Nikolajus
leido nutiesti geležinkelį, turėjusį reikšmės ekonominiam, o
Švietėjas – dvasiniam krašto atgimimui, kai pristeigė lietuviškų mokyklų. Šis kraštas priminė Lietuvos oazę, iš kurios taip
plačiai sklido šviesos spinduliai. Iš čia išėjo daug tikrų, Lietuvai pasišventusių darbininkų, kurių sėkmės istorijas padėjo
kurti tokios mažos parapijos klebonas.
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Šituo keliu ėjo pirmas
Kas kaupia grūdų atsargas,
tą žmonės keiks,
o palaiminimas galvai to,
kuris juos dalija.
(Pat 11, 26)

Jo gyvenimą galima palyginti su siautėjančiu vandenynu,
o jį – su negailestingai blaškomu laivu. Kas netiki, tegul bent
pabando šitaip gyventi.
Vienintelis toks Lietuvoje. Išsiveržęs į priekį. Apie tai kalba
neginčijami faktai. Kiti tik kėlė tautos išlaisvinimo ir švietimo
idėjas, to jis darė viską, kad jos subrandintų vaisius. Buvo juodžiausias darbininkas, artojas: arė ir akėjo dirvą, kurion pats
ir bėrė tas sėklas, augino kilnius ir didelius troškimus. Skelbt
kur kas lengviau, bet padaryk, tu, žmogau, kad geras.
Atvažiavo jau subrendęs dvasiniam žygdarbiui, tai ir rezultatai pribloškiantys: jo parapija ne tik skaitė, bet ir rašė, ne
tik skaičiavo, sprendė sudėtingiausius uždavinius, o kai kurie
net susipažino su aibių teorija (aukšto lygio dalykais). Ne kur
kitur, o Panemunėly įkurtas pirmasis Lietuvoje kaimo mėgėjų
teatras. Čia pirmiausia visoj apskrity pradėtos laikyti gegužinės pamaldos kaimuose. Panemunėly gimė ir pirmojo lietuviško matematikos vadovėlio apmatai. J. Katelės dėka mažas
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bažnytkaimis tapo tikra Rytų Aukštaitijos kultūros sostine,
traukusia šviesiausius iš šviesiausių – profesorius, rašytojus,
žymius veikėjus. O svarbiausias šios parapijos veikėjas – vyžotas sodietis. Jau skaitantis knygas, rašantis laiškus, šviesiau
žvelgiantis į pasaulį ir už Tėvelį neturintis brangesnio autoriteto.
Pirmajam Lietuvoje, paneigusiam mitą, jog vienas žmogus
nieko negali, visada sunkiau. Pasirodo, galėjo ir labai daug –
lemti ir savo, ir savo krašto likimą. J. Katelė dešimtmečiu
pralenkė „Aušrą“, paskelbusią tautos išlaisvinimo programą.
Dvidešimtmečiu anksčiau pradėjo dirbti tautai, nei popiežius
Leonas XIII pakvietė kunigiją į visuomeninį darbą. Jis paneigė ir kitą mitą, kad nepakeičiamų nėra. J. Katelė iš tiesų
buvo ir tebėra nepakeičiamas savo dvasiniais mastais, bent jau
Panemunėlio parapijoje niekas iki šiol jo nepakeitė ir vargu,
ar kada pakeis.
Kol kas nei J. Katelės pavardė, nei vardas neįrašyti į Lietuvos kultūros istoriją. Kodėl? M. Valančius ragino vaikus mokyti visoje didelėje Žemaičių vyskupystėje, J. Basanavičiaus
„Aušrą“, Maironio eilėraščius skaitė visos Lietuvos šviesuoliai.
O didžiojo Mokytojo konkretūs darbai apsiribojo tik vienos
parapijos erdve. Skirtumas didžiulis – kiti kvietė, ragino, o jis
padarė savo jėgomis.
Mokytojas atmenamas ir vertinamas tol, kol gyvi mokiniai.
Ir iš tiesų J. Katelės mokiniai, kol buvo gyvi, kad jo šviesaus
atminimo neprarytų užmarštis ir laikas, padarė viską (surinko
atsiminimus, išleido knygą, pastatė paminklą). Duok Dieve,
taip būti įamžintiems visiems mokytojams!
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Sėkmės paslaptys
Dosnus žmogus praturtinamas,
o kas pagirdo kitus, bus pats pagirdytas.
(Pat 11, 25)

Iš Dievo jis išgirdo ir patikėjo, kad gali kurti šviesos karalystę žemėj. Dievas ir padėjo ją kurti.
Nesiimti iniciatyvos jam reiškė pasmerkti tautą pražūčiai.
Jei nepadarys jis, nepadarys niekas. Būtų buvusi didelė nuodėmė nedaryti to, ką sugeba ir gali.
Jam neįdomu ir neprasminga buvo gyventi tik dėl savęs.
Ryžtingai atsiribojo nuo pagundų pasaulio, negailėjo savęs.
Jo neįmanoma buvo užgesinti kaip išsiveržusio ugnikalnio. Ir
persekiojamas vis tiek vedė kitus į kalnus, dovanojo idealą.
Stebinanti asmenybės jėga, gebėjimas įtikinti ir vesti.
Gerai, kad žinojo, ką daryti, ir dar geriau, kad suprato,
kaip daryti.
Pirmas ėjo nepramintu taku, išvarė gilią pirmąją vagą. Paskui veiksmas vystėsi tarsi savaime.
Be sistemos ir kryptingo ėjimo nebūtų daug pasiekęs. Į
tikslą lipo laiptais, taip suorganizavęs mokymą, kad visos jo
grandys darniai funkcionavo, viena prie kitos derėjo.
Reikėjo daug jėgų išlikti savimi ir daryti tai, kam buvo tiek
daug nepritariančių. Sukūrė savo žaidimo taisykles, jų laikėsi.
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O svetimos netiko arba dažnai tokiomis sąlygomis nebuvo
jokių.
Savo priešininkus vyniojo aplink pirštą. Pergudravo savus
ir svetimus, valdė pavojingiausias situacijas. Tiesus ėjo iki galo.
Nebuvo kito būdo atsidurti prieky, lyderio pozicijoj, kaip
pamiršt savo interesus, negalias, paminti ambicijas, nesitikėti
ramybės, ir dieną, ir naktį galvoti, rūpintis mažutėlių dvasios
sveikata.
Tarnystė nebuvo tik pareiga. Per maža tik atlikti pareigą.
Jis – stropus Dievo kontoros tarnautojas, niekada neturėjęs
atostogų, neskaičiavęs darbo valandų.
Iš gyvenimo imti ir duoti daugiau, nei normaliam žmogui
įmanoma – jo credo. Tik daug turėdamas, galėjo tiek daug
dovanoti kitiems.
Degė, buvo gyvas noru tarnauti. Iš savęs ir kitų labai daug
norėjo. Jei įmanoma pasiekti, tai kuo daugiau.
Dievo avidėj ir paliegęs avinėlis jam pats meiliausias. Iš
to meilumo – jo gailestingumas, dosnumas ir rūpestingumas.
Meilė jam – ne kas kita kaip kasdienis darbas avidėje, iškilęs
aukščiau nesupratimo, tamsos, primityvumo.
Olimpinė ramybė veikė hipnotizuojamai, rodė jo žinojimą, tikėjimą, dvasios tvirtybę, skatino kitų pasitikėjimą.
Pasitikėjimas niekam neduodamas veltui. Jį savo elgesiu
užsitarnavo pats, todėl juo neabejojo, tikėjo. Taip pat jautė
žmones, suprato jų psichologiją. Be pasitikėjimo nebūtų pajudėjęs iš vietos.
Suprato vieni kitus be žodžių. Jis padėjo parapijai, o parapija gelbėjo, gynė jį visada ir kuo galėjo. Visais atvejais. Kokiu
saiku seikėjam, tokiu ir mums atseikėjama.
Niekieno neverčiamas ir nieko nepaisydamas užsikrovė atsakomybės naštą, ir nešė ją labai sąžiningai.
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Jo noras mokyti buvo didesnis už galimybes jį įgyvendinti.
Todėl ir laimėjo.
Tik drąsūs ir stiprūs įprasmina savo buvimą tautoje ir uždega kitus siekti pergalės. Tokių kaip jis reikia visais laikais.
Jei jau susiruošei į panašų žygį, įlindai į šitą košę, gerai žinok: pasišventėliams, patriotams nemokamas joks materialus
atlyginimas. Būk pasiruošęs nuostoliams.

121

Literatūra
Bičiūnas V. Kun. Jonas Katelė ir jo laikai: [1831–1908] / V. Bičiūnas. Kaunas: kun. J. Katelės mirties sukaktuvėms minėti komitetas, 1934 (Kaunas: b-vės „Žodis“ sp.).
Panemunėlis, Vilnius, 2011, p. 397–538.
Švietėjas Jonas Katelė: [bukletas] / parengė Aldona Pivoriūnienė. –
Rokiškis, 1986.
Apie Joną Katelę // Šliūpas J. Rinktiniai raštai. – Vilnius, 1977,
p. 230–231.
Katelė Jonas // Visuotinė lietuvių enciklopedija, t. 9. – Vilnius,
2006.
Katelė Jonas // Lietuvių enciklopedija. – Boston, 1957, t. 11,
p. 170–171.
Katelė Jonas // Lietuvių literatūros enciklopedija. – Vilnius, 2001,
p. 225.
Merkienė A. Sunkioji gadynė. Žmonių švietėjas kunigas J. Katelė:
[Panemunėlio kunigas ir žmonių švietėjas J. Katelė] // Ruseckas P.
Knygnešys (1864–1904), t. 1 Vilnius, 1992, p. 35–36.
Vaižgantas. Jonas Katelė: 1831–1908 / Vaižgantas. – Bibliogr. Paaišk. // Raštai / Vaižgantas. – Vilnius: Pradai, 1994, t, 16, p. 364–368
ir 580–581.
Vaižgantas. Už ką ir kaip kun. Katelę nuštrapavojo? // Raštai, t. 5 –
Vilnius: Publicistika, 1994.
Vajega J. Apie naminį liaudies mokymą: [rašoma ir apie Jono Katelės veiklą] // Kraštotyra, – Vilnius, 1967, p. 65–67.
Bitinas J. Mūsų Tindžiuliai kunigo Katelės laikais // Prie Nemunėlio, 1990, spalis, p. 2.

122

123

Turinys
Autorės žodis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  5
Atvažiavo tarnauti. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  7
Iš kur ir ką atsivežė?. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  10
Zarasuose . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  14
Pradžių pradžia Panemunėlyje. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  19
Rusų mokykla. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  22
Į žmones. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  25
Pasipriešinimo keliu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  29
Mokyklos kaimuose. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  32
Meistriškai ir su pasišventimu. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  35
Kas padėjo?. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  40
Noriai ir su užsidegimu mokėsi patys. . . . . . . . . . . . . .  47
Tikrino ir tikrino nepailsdamas. . . . . . . . . . . . . . . . . .  51
Iš ko mokė?. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  55
Jie nešė spausdintą žodį. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  58
Žiburėliai jau degė. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  62
Tarp dviejų girnapusių – savų ir svetimų. . . . . . . . . . .  65
Ką liudija patys priešai?. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  72
Mažutėlių piemuo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  75
Su visais sugyveno. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  77
Asmenybės trauka. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  81
Panemunėlio kraštas – pirmojo slapto
lietuviško vaidinimo gimtinė. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  85
124

125

Viešnagėj – Lietuvos didieji. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  91
Šviesos klebonija. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  96
Kūrėjas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  101
Dievo namų Statytojas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  104
Gražus jubiliejus. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  108
Nebėra Tėvelio. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  111
Šviesa toli ir plačiai pasklido . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  114
Šituo keliu ėjo pirmas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  117
Sėkmės paslaptys. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  119
Literatūra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  123

126

127

Levandavičiūtė, Ona
Le-365 Dievui, parapijai, Lietuvai: kunigo švietėjo
Jono Katelės biografinė apybraiža / Ona
Levandavičiūtė; Juozo ir Alfonso Keliuočių
palikimo studijų centras. – Vilnius: Margi raštai,
2014. – 123 p.

Ona Levandavičiūtė

Dievui, parapijai, Lietuvai
Redaktorė Genovairė Savickienė
Apipavidalino Aurelijus Petrikauskas
SL 319. 2014 10 10. Tiražas 600 egz.
Išleido leidykla „Margi raštai“,
Laisvės pr. 60, 05120 Vilnius.
Spausdino UAB „Petro ofsetas“,
Savanorių pr. 174D, 03153 Vilnius.

128

