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GIMINĖ. RIMKEVIČIAI

Jonas Ribačiauskas

Laiku pažadintas smalsumas

Susidomėjau savo kilme dar būdamas vaikas, kai mano močiutė Vincenta 
Rimkevičiūtė-Ribačiauskienė, gimusi 1883 metais ir gyvenusi Žeimelyje, parodė 
jos saugomą dokumentą ir pasakė, kad mes esame kilę iš bajorų. Tai buvo jos tė-
vui, tuo metu aštuoniolikmečiui jaunuoliui Baltramiejui Rimkevičiui 1872 metais 
išduotas jo bajorystės liudijimas. 

Tada, apie 1960-uosius metus, ji liepė niekam apie tai net neprasitarti, saugoti 
šią paslaptį savo širdy, kad nebūtų šeimai kokių nemalonumų. Tačiau jos perduo-
ta žinia mane paskatino rinkti duomenis apie savo giminę – ir dabar džiaugiuosi 
tai pradėjęs daryti dar būnant gyvai ir mano močiutei Vincentai, kurią 1977-aisiais 
į Amžinybę palydėjome. 

Kai važiuodavom lankyti giminaičių, veždavausi ir fotoaparatą. Iki šių dienų 
sukaupiau nemažai nuotraukų iš tokių susitikimų, taip pat liko adresai, galėjau 
su giminaičiais bendrauti laiškais, todėl ryšys nenutrūko iki šių dienų. Per tuos 
daugiau kaip trisdešimt metų, kai kryptingai domiuosi giminės genealogija, jau 
išėjo Anapilin daugelis mano giminės senolių. Jie anais tylos ir baimės metais man 
buvo tarsi archyvas, genealogijos enciklopedija. 

Lietuvai tapus nepriklausoma, atsivėrė galimybės pasinaudoti archyvų doku-
mentais ir taip pažvelgti į gilesnes savo giminės šaknis, radau dar senesnius duo-
menis apie savo protėvius Rimkevičius. Tik gaila, kad visos žinios apie giminę 
Lietuvos archyve pasibaigė 1630 metais. Tolesnei dokumentinei kilmės paieškai 
jau tektų vykti į Lenkijos archyvus. 

Kaupdamas penkis genealoginius medžius, daugiausiai keblumų 
patiriu dėl pavardžių rašymo. Buvo rašymo klaidų ir bažnytiniuose 
dokumentuose, todėl labai sunku teisingai susieti asmenis, išlaikant 
teisingą dokumentinį giminės genealoginį tęstinumą. Laimei, padėjo 
senolių pasakojimai apie tai, kad giminėje būta karių, tai patvirtino 
ir keletas senų nuotraukų, esančių mano šeimos albume. O neseniai 
sužinojau, kad giminystė per prosenelius mane sieja ir su Lietuvos 
karaimais. 

Protėvių pėdsakais

Kiek man dabar žinoma, Rimkevičių giminės genealoginėje 
schemoje yra dvi genealoginės (vyriškosios) linijos, kurios vėliau 
keičiasi į moteriškosios linijos giminės seką.

Pirmajai atsišakojus nuo Prano Rimkevičiaus, gyvenusio XVIII a. 
antrojoje pusėje, sūnaus Juozo, gimusio 1788 m., joje – ir kunigai 
Kazimieras ir Juozapas Rimkevičiai, ir garsus muzikas, klasikinės 
gitaros teoretikas Jurgis Rimkevičius (1914-2003). Juozapas Rimke-
vičius (1838-1918) buvo mano prosenelio trečiosios eilės pusbrolis, 
o Kazimieras Rimkevičius (1878-1919) – mano močiutės Vincentos 
ketvirtosios eilės pusbrolis. 

Tas Prano Rimkevičiaus sūnus Juozas (gimęs 1788-01-26) po ve-
dybų išsikėlė iš tėvų dvarelio Tauginaičiuose dabartiniame Panevėžio 
rajone, netoli Krekenavos. Mat žemes ten paveldėjo jo vyresnis brolis 
Vincas Stanislovas (gimęs 1784-04-13). Juozo šeimoje, XIX a. pradžio-
je tikriausiai persikėlusioje gyventi prie Svėdasų (Anykščių r.), užaugo 
penki sūnūs: Aleksandras Juozas (gimęs 1810-12-01), Liudvikas Vincas 
(gimęs 1807-11-20), Anupras Nikolajus (gimęs 1813-09-14), Antanas 
Justinas (1828-05-20) ir Klemensas Jonas (gimęs po 1828 m.). 

Žinią apie garbingą mūsų giminės 
kilmę močiutė saugojo šimtmetį

Jonas Ribačiauskas – radijo 
elektronikas, kraštotyrininkas. Gimė 
1952 m. birželio 7 d. Noriūnuose (Pa-
kruojo r.), 1970 m. baigė Žeimelio (Pa-
kruojo r.) vidurinę mokyklą. Jo tėvas 
visą gyvenimą atidavė staliaus ir dai-
lidės amatui, jo išmokė ir savo sūnų, 
motina dirbo žemdirbystės ūkyje. J. Ri-
bačiauskas nuo vaikystės domėjosi ra-
diotechnika, įsigijo radijo elektronikos 
specialybę. Mokytojo, žymaus Žiem-
galos kraštotyrininko Juozo Šliavo pa-
skatintas, 1967 metais jis susidomėjo 
kraštotyra ir pirmiausia – savo šeimos 
istorija.  J. Ribačiauskas gyvena ir dirba 
Kaune, su žmona Virginija užaugino 
dukras Rūtą ir Vilmą.

Bajorystės žinią išsaugojęs ir palikuoniams perda-
vęs Baltramiejus Rimkevičius su žmona Antanina 
Šikšnyte-Rimkevičiene, už jų stovi vaikai Ignas 
Rimkevičius ir Vincenta Rimkevičiūtė. Šeima fo-
tografavosi 1914 m. B. Rimkevičiaus 60-mečio 
proga. Jono Ribačiausko archyvo nuotr.

Kraštotyrininkas Jonas RibačiausKas daugiau kaip 30 metų renka 
savo ir giminės genealogijos duomenis, kartu domėdamasis Žeimelio kraš-
to ir visos Žiemgalos istorija. ilgai ir nuosekliai praeitį tyrinėjęs jis aptiko, 
kad jo giminės šaknys įaugusios ir anykščių krašto istorijos kloduose. 
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Vyriausiasis iš Juozo Rimkevičiaus sūnų Liudvikas Vincas Rim-
kevičius, gimęs 1807-aisiais, gyveno Sliepšiškyje netoli Svėdasų ir 
ten užaugino tris sūnus: Augustiną Benediktą (gimusį 1833-12-11), 
Juozapą Dionyzą (gimusį 1838-10-09) ir Joną (gimusį 1858-01-11). 
Vidurinysis sūnus Juozapas Dionyzas Rimkevičius, mano prosenelio 
trečiosios eilės pusbrolis, pasuko į kunigystę. Būdamas 25 metų, jis 
įšventintas į kunigus ir pradėjo savo kunigišką tarnystę Kauno ka-
tedroje, iš kur po trejų metų buvo perkeltas į Biržus ir ten pasiliko 
visam gyvenimui. 

Kitas Juozo Rimkevičiaus sūnus Aleksandras Juozas, gimęs 
1810-aisiais ir taip pat gyvenęs Sliepšiškyje, susilaukė trijų sūnų: 
Konstantino Jono (gimusio 1835-09-11), Juozo Dionyzo (gimusio 
1837-10-13) ir Ėmeriko (gimusio 1850-11-08). Jo viduriniojo sūnaus 
Juozo Dionyzo, gimusio 1837-aisiais, šeimoje užaugo du sūnūs: 
Aleksandras Matviejus (gimęs 1869-11-27) ir Kazimieras (gimęs 
1878-03-01). Kazimieras Rimkevičius buvo mano močiutės Vincen-
tos ketvirtosios eilės pusbrolis. Būdamas gabus mokslams, sulaukęs 
vos 22 metų, jau baigė kunigų seminariją ir buvo įšventintas kunigu, 
tarnauti vikaru išvyko į Biržų parapiją, kur klebonavo jo antrosios 
eilės dėdė – tėvo Juozo Dionyzo Rimkevičiaus pusbrolis, irgi Juoza-
pas Dionyzas. Šiam 1918 m. mirus, Kazimieras buvo paskirtas Biržų 
parapijos klebonu, tačiau po metų ir pats baigė žemiškąją kelionę. 

O kunigo Juozapo Dionyzo Rimkevičiaus (1938-1918) vyres-
nysis brolis Augustinas Benediktas Rimkevičius (gimęs 1833-12-11) 
užaugino keturias dukteris: Liaukadiją, Henriką, Jadvygą, Mariją – ir 
tris sūnus: Karolį, Kazimierą ir Ezichelį. 

Ezichelis Rimkevičius jaunystėje išvyko į Rusiją, vėliau persikėlė 
į  Azerbaidžaną, kur sukūrė šeimą. Jo šeimoje užaugo du vaikai: 
Bronislovas ir Jurgis. Jo sūnus muzikologas Jurgis Rimkevičius gimė 1914 m. lie-
pos 30 d. Jelizavetpolyje (dabar – Gendžė, Azerbaidžanas), kur jo tėvas tuo metu 
geležinkeliečiu. Lietuvai atgavus nepriklausomybę, Ezichelis Rimkevičius su šei-
ma 1921 m. grįžo į Lietuvą ir apsigyveno Šiauliuose, įsidarbino Šiaulių geležin-
keliuose. Nuo vaikystės sūnų groti gitara ir mandolina mokė jo mama, o nuo 12 
metų Jurgis Rimkevičius mokėsi muzikuoti, padedamas muzikanto Balio Stasiu-
laičio, baigusio Sankt Peterburgo muzikos mokyklą. 1930 m. Jurgis iš Šiaulių atva-
žiavo į Kauną, kur toliau mokėsi muzikos suaugusiųjų gimnazijos 5-ojoje klasėje. 
Dirbdamas Vailokaičių metalo fabrike Šančiuose, jis subūrė mandolinų ir gitarų  
orkestrą, su juo koncertavo mokyklose, Kauno, gamyklose. Studijuodamas Kauno 
konservatorijoje, J. Rimkevičius ėmė aranžuoti lietuvių liaudies dainas. 1947 m. 
jis baigė studijas, įgijo kontrabosininko specialybę ir pradėjo mokytojauti, grojo 
Vilniaus operos teatro orkestre. Jis taip pat vadovavo Kauno kooperacijos mo-
kyklos, Politechnikumo, Karininkų namų mandolinų ir gitarų  orkestrams, kurie 
grodavo Kauno Vytauto parke ir Profsąjungų kultūros rūmuose. Besitobulindamas 
Maskvos konservatorijoje, jis susidomėjo gitara ir nuo 1954 m. J. Gruodžio muzi-
kos mokykloje pradėjo dėstyti teorines disciplinas, vadovavo įvairiems klasikinės 
gitaros kursams. Kauno klasikinės gitaros studija išleido daugelį jo kūrinių gitarai: 
„Artojų maršas“, „Birutė“, „Dėdės Tomo trobelė“ ir kt. 1968 m. jis vadovavo gi-
taros klasei Kauno 1-ojoje vaikų muzikos mokykloje. Po penkerių metų jo dėka 
klasikinės gitaros specialybė atsirado ir J. Gruodžio konservatorijoje, o vėliau ir 
kitose Lietuvos miestų muzikos mokyklose, kuriose J. Rimkevičius dirbo dėstytoju. 
Jis ruošė ir leido Kauno I vaikų muzikos mokyklos ir J. Gruodžio aukštesniosios 
muzikos mokyklos leidinį – mokomąją priemonę jauniesiems gitaristams „Skam-
ba gitara“. Kompozitoriui ir pedagogui 1984 m. už klasikinės gitaros meno propa-
gavimą buvo įteiktas tarptautinės gitaristų asociacijos garbės nario pažymėjimas. 
Ypatingą reikšmę Lietuvos muzikos istorijoje turi J. Rimkevičiaus 1999 m. parašyta 
knyga „Šešiastygė klasikinė gitara“, tapusi bene pagrindiniu vadovėliu kiekvie-
nam besimokančiam groti gitara. J. Rimkevičius mirė 2003 m. rugsėjo 8 d. Kaune 
ir buvo palaidotas Linkuvos (Pakruojo r.) kapinėse.

O vyresnysis Prano Rimkevičiaus sūnus ir jo ūkio paveldėtojas bei mano pro-
tėvių giminės atšakos pradininkas buvo Vincas Stanislovas Rimkevičius (gimęs 
1784-04-13). Jis užaugino du sūnus:  Kajetoną Juozą ir Juozapą (gimusį 1822-
03-01). Juozo Rimkevičiaus genealoginė linija tęsėsi per septynis jo sūnus, tarp 
jų – ir per vieną iš dvynių Baltramiejų Rimkevičių (gimusį 1854-01-24). Juozapas 
Rimkevičius, Tauginaičių dvarelio paveldėtojas, tokios gausios savo šeimos galva, 
turėdamas nedaug žemės ir negalėdamas pragyventi, savo dvare atidarė spirito  
varyklą. Pagamintą spiritą jis realizuodavo Rusijoje, nes dėl Motiejaus Valančiaus 
paskelbtos kovos už blaivybę arčiau negalėjo pelningai jo parduoti. Prasidėjus 
neramumams Rusijoje, šį verslą jam teko nutraukti. Dvaro žemes ir mišką Juozas 
paliko vyresniajam sūnui Baltramiejui – mano proseneliui. 

Juozapas Dionyzas RiMkEVi-
čius (1838-1918) – kunigas garbės 
kanauninkas, švietėjas. Gimė 1838 
m. spalio 9 d. Sliepšiškyje (Svėdasų 
parapija, Anykščių r.). Baigęs teolo-
gijos studijas, 1864 m. birželį buvo 
įšventintas kunigu, 1864-1867 m. tar-
navo Kauno katedroje vikaru. 1867 
m. Žemaičių vyskupas Motiejus Va-
lančius paskyrė jį naujos Biržų Šv. 
Jono Krikštytojo bažnyčios klebonu. 
J. Rimkevičius liko tarnauti Biržuose 
iki gyvenimo pabaigos – beveik 51 
metus, buvo Biržų dekanato dekanas. 
Priėmęs naują pastatą be jokio inven-
toriaus, J. Rimkevičius įrengė, sutvar-
kė ir išpuošė 1857-1861 m. pastatytą 
mūrinę bažnyčią, paruošė ją konse-
kruoti 1879 m., taip paversdamas ją 
viena gražiausių Lietuvoje. Lietuviš-
kos spaudos draudimo laikotarpiu jis 
nuolat turėdavo konfliktų su carinės 
Rusijos valdžia dėl rusiškų mokyklų 
veiklos, bet juos išspręsdavo, slapta 
platindavo lietuviškas knygeles. 1901 
m. Žemaičių vyskupas Mečislovas 
Paliulionis paskyrė J. Rimkevičių Gar-
bės kanauninku.

1914 m. minėdamas kunigystės 
50-metį, J. Rimkevičius sulaukė svei-
kinimų ne tik iš katalikų, bet ir iš kitų 
religinių bendruomenių – evangelikų 
reformatų ir evangelikų liuteronų, o 
žydų bendruomenės buvo vadina-
mas „šventuoju tėvu“. 

Senatvėje netekdamas sveikatos 
ir vis labiau silpdamas, 1917 m. bir-
želio 17 d. jis pasakė parapijiečiams 
atsisveikinimo pamokslą, o birželio 
22 d. aukojo paskutines Šv. Mišias 
Biržų bažnyčioje. Mirė 1918 m. sau-
sio 25 d. Biržuose ir buvo palaidotas 
Biržų Šv. Jono Krikštytojo bažnyčios 
šventoriuje.

Muzikos pedagogas Jurgis Rimkevičius. Jono Ri-
bačiausko asmeninio archyvo nuotr.
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Nežinau, koks buvo tolesnis Tauginaičių dvaro likimas, nes šiuo metu giminės 
tėvonijos neliko – ne tik dvaro, bet ir kaimo. Ši vietovė  dabar – miškas su nedi-
delėmis senai nešienaujamomis pievelėmis, kuriuose gausu išraustų duobių, už-
slinkusių griovų, apžėlusių krūmokšniais. Buvusi Tauginaičių kaimo vietovė kaip 
administracinė teritorija nuo 2010 m. Panevėžio rajono savivaldybės sprendimu 
yra priskirta Krekenavos seniūnijos Noreikių kaimui. Išliko nepervardintas tik šioje 
apylinkėje esantis kapinynas, kuris dar vadinamas Vilkų (Tauginaičių) kapinynu. 

Toliau ji driekiasi moteriškąja linija – Baltramiejaus duktė buvo mano močiutė 
Vincenta Rimkevičiūtė-Ribačiauskienė (gimusi 1883-10-21), užaugusi Miegėnuo-
se netoli Paberžės (Kėdainių r.), turėjusi ir porą metų vyresnį brolį Igną. 1927 m. 
Pociūnėliuose (Radviliškio r.) ištekėjusi už devyneriais metais jaunesnio Aleksan-
dro Ribačiausko, paskui savo ilgą amžių ji pragyveno Noriūnuose (Pakruojo r.), 

Bajorai genealoginėse knygose neregistravo savo dukterų, todėl jų vardai yra 
tik bažnytinėse knygose, ten būna nurodyta ir abiejų tėvų kilmė – bajoriška arba 
valstietiška. Taip ir Paberžės bažnyčios knygoje buvo įrašyta, kad mano močiutė 
Vincenta – iš bajorų. Renkant žinias teko aptikti, kad kai kurie dvarų savininkai 
Rimkevičiai nusipelniusiems tarnams ūkvedžiams suteikė savo pavardę, bet jie 
išliko nekilmingi. Todėl Lietuvos Karališkosios bajorų organizacijos vadovybė ir 
reikalauja įrodyti nenutrūkstamą genealoginę liniją pagal vardus ir pavardes su 
visais įrodančiais dokumentais.  

Buvo sunkiau surinkti moteriškosios linijos giminės seką, nes čia pavardės jau 
keitėsi. Rimkevičių pavardė tikrai nėra reta, giminė labai plačiai pasklidusi po visą 
Lietuvą. Esu surinkęs dvi Rimkevičių giminės moteriškosios linijos šakas. Labiau-
siai analizavau ir aiškinausi savo šaką,  kurioje beveik neliko šios pavardės pėd-
sako, išskyrus vieną mano tėvelio pusseserę, kuri liko neištekėjusi. Ji jau garbaus 
amžiaus, bet turi labai gerą atmintį ir daug man padėjo.  

Nebuvau girdėjęs apie kunigą Antaną Braknį (1883-1972) kaip apie savo gimi-
naitį, bet jo pėdsakus giminės sekoje aptikau, rinkdamas antrą giminės moteriškosios 
linijos šaką, prasidedančią nuo Augustino Benedikto Rimkevičiaus, kunigo Juozapo 
Dionyzo Rimkevičiaus vyresniojo brolio, gimusio 1833 m. gruodžio 11 d. ir turėjusio 
keturias dukteris. Tuomet viena giminaitė pasakojo, kad šioje giminėje yra dar vienas 
kunigas, tik jo pavardė jau kita, ne Rimkevičius. Ta senutė, Lietuvos klasikinės gitaros 
mokyklos įkūrėjo Jurgio Rimkevičiaus pusseserė, dvasininko pavardės tąkart tiksliai 
neprisiminė, o dabar jau jos ir nepaklausime – ji 2009-aisiais mirė. 

Taip metai po metų kaupiantis istorinei medžiagai, subrendo mintis 
parašyti ir giminės istorijos knygą, kurioje būtų susietos kelios giminai-
čių genealoginės šakos su skirtingomis  savo ištakomis. Man parūpo pa-
pasakoti ne vien apie kilmingą, turtingą, besidžiaugiantį gyvenimu, bet 
ir vargingą, netektyse ir varguose aptekusį žmogų, jo gyvenimo kelią. 

Tiesa, gyvenimo planai ir kasdieniai darbai vijo vienas kitą, o laikas ne-
sustabdomai ėjo pirmyn. Senoliai, palikę šį pasaulį, negrįžtamai išsinešė ir 
giminės istorijos dalį, kurios neužrašau ir nebeužrašysiu niekad, mes dau-
giau jau jos nesužinosim. Vis dėlto šis genealoginis kraštotyrinis leidinys 
apie savo gentį, pavadintas „Tėvų ir protėvių takais“, dabar jau baigiamas. 
Šį leidinį aš paskirsiu visai savo giminei ir kartu visoms Lietuvoje gyve-
nančioms tautomis, kurių likimai  net nuo Lietuvos Didžiojo kunigaikščio 
Vytauto laikų susaistyti giminystės ryšiais su mano gentimi.

 Kažkada vienas pažįstamas manęs paklausė: „Ką tau šis darbas 
duos ir kam viso to reikia, kokia iš to tau nauda?“ Teko paaiškinti, kad 
nesiekiu jokios naudos, o tenoriu vieno: kad nepamirštų mano genties 
ateities kartos, iš kur yra kilusios. Kiekvienas žmogus gali padaryti lygiai 
tą patį, tik reikia pasistengti ir glaudžiau pabendrauti su giminaičiais 
ir bendraminčiais, užrašyti savo artimųjų ir kitų žmonių prisiminimus, 
fotografuoti ir rinkti archyvines nuotraukas bei dokumentus. 

Mus vienijantis simbolis

Herbas (vokiškai „Erbe” – palikimas) – tai valstybės, miesto, luomo, 
giminės skiriamasis ženklas, tautos kultūros dalis, tautinių simbolių kal-
ba, kuri reprezentuoja valstybę, miestą, asmenį. Jis gali būti naudoja-
mas vėliavose, monetose, antspauduose ir kitur. 

Iki XIV a. riteriai gaudavo savo skiriamuosius ženklus kovose su 
priešais. Lietuvoje  nuo XIV a. buvo naudojami ir lenkų herbai, kuriuos 
iki šiol turi ir bajorų palikuonys. Šie herbai  turi savo pavadinimus. Kil-
mingi lenkai stodavo į karą po viena vėliava. Šie bajorai į savo herbus  
dėdavo ant  tos vėliavos buvusį ženklą. Taip atsirasdavo kelios kilmin-

kazimieras RiMkEVičius (1878 
- 1919) – kunigas, švietėjas, visuo-
menininkas. Gimė 1878 m. kovo 
1 d. Sliepšiškyje (Svėdasų parapija, 
Anykščių r.). Baigė rusišką pradžios 
mokyklą Svėdasuose, Palangos pro-
gimnaziją. Po studijų Kauno Žemai-
čių kunigų seminarijoje 1901 m. 
buvo įšventintas kunigu.

Nuo 1901 m. iki gyvenimo pa-
baigos K. Rimkevičius tarnavo Bir-
žuose. 1901-1918 m. jis buvo Biržų 
Šv. Jono Krikštytojo parapijos vikaras, 
o 1918-1919 m., po dėdės klebono 
Juozapo Rimkevičiaus mirties, – šios 
parapijos klebonas. K. Rimkevičiaus 
rūpesčiu 1908 m. Biržuose, pramo-
nininko Jansono namuose, buvo ati-
daryta valdinė aukštesnioji pradžios 
(keturklasė) mokykla, veikusi iki 1915 
m., mokykloje vaikus mokė ir pats 
vikaras. 1912 m. jo iniciatyva buvo 
įkurta katalikų jaunimo sąjungos „Pa-
vasaris“ Biržų kuopa.

Apie 1907 m. K. Rimkevičius 
įstojo į „Saulės“ švietimo draugiją ir 
buvo aktyvus jos narys. 1917 m. jis 
subūrė iniciatorius ir įkūrė katalikiš-
kos „Saulės“ švietimo draugijos Biržų 
skyrių, išrūpino vokiečių okupacinės 
valdžios leidimą ir įsteigė vieną pir-
mųjų Lietuvoje Pirmojo pasaulinio 
karo pabaigoje atidarytą „Saulės“ 
gimnaziją. Mirė 1919 m. vasario 4 
d. Biržuose, palaidotas Biržų Šv. Jono 
Krikštytojo bažnyčios šventoriuje.

Baltramiejaus Rimkevičiaus bajorystę liudijantis 
dokumentas, išduotas 1872 m. Jono Ribačiausko 
archyvo nuotr.
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gos giminės, turinčios tą patį herbą. Bėgant laikui, daug herbų keitėsi, Lietuvos 
bajorai priėmė lenkiškus herbus, juos papildė figūromis, pakeisdavo spalvą, o 
kartais ir pavadinimą.

Bajorų Rimkevičių herbas yra Pobogas – „Pobog“. Šio herbo atstovų seniau-
sieji atspaudai siekia 1231 ir 1235 metus. Pirmas žinomas įrašas datuojamas 1413 
metais. Herbas yra paminėtas Jano Dlugošo ir kituose XV a. Vakarų Europos šalių 
herbynuose. Pagal J. Dlugošą (XV a.) ir K. Niesieckį (XVIII a.) „Pobog“ herbas 
išsivystė iš „Vanago“ herbo. 

Žydrame herbo lauke – žemyn lenkta sidabrinė pasaga su auksiniu riteriškuoju 
kryžiumi ant jos. Virš herbą vainikuojančio riterio šalmo su akanto lapų skraiste ir 
šalmo karūnėlės iškilęs sidabrinis medžioklinis šuo su auksiniu antkakliu. Pasaga 
herbo skyde asocijuojasi su žirgu ir simbolizuoja  giminės ištvermę ir stiprybę. 

Seniausiuose herbynuose „Pobog“ herbas buvo derinamas iš kitų spalvų: auk-
sinė pasaga juodame lauke arba sidabrinė pasaga raudoname lauke. Herbo pava-
dinimas kilęs nuo kariško šaukinio „Pobodzė“, senąja lenkų kalba – „su Dievu“.

Žalgirio mūšyje visi „Pobog“ herbo atstovai kovojo po viena vėliava. 1413 
metais Horodlės unijos metu „Pobog“ atstovas Jokūbas iš Komiecpolės ir Petras iš 
Popovo suteikė šį herbą (adopciją) lietuvių bajorui Ralai. Nuo to laiko šis herbas 
paplito ir Lietuvos Didžiojoje kunigaikštystėje.

Šį „Pobog“ herbą Lietuvoje anksčiau turėjo per 150 giminių. Šiandien  her-
bą  turi Lietuvos bajorų karališkosios sąjungos legitimuotos bajorų Domaševičių, 
Einikių,  Dichavičių, Pilipauskų, Rimkevičių, Toločkų, Valentinovičių, Vilkauskų, 
Žebenkų giminės.

Nuo 2006 m. Lietuvoje naudojami Pobogo herbo variantai, esantys Tadeušo 
Gajlio (Tadeusz Gajl, g. 1940 m. Vilniuje, lenkų dailininkas, heraldikos specialis-
tas) sudarytame herbyne.

Žinią apie garbingą mūsų giminės kilmę močiutė saugojo šimtmetį

Istorinis Rimkevičių giminės herbas 
„Pobog“ piešiamas įvairiai, bet jo fi-
gūros nekinta.

biržai. Kaip stovi Biržai, dar jie nėra 
matę tokios religinės iškilmės, koki buvo 
birželio 24 d. š. m. šv. Jono Biržų bažny-
čios globėjo dieną. Bažnyčia tapo išpuoš-
ta kuo puikiausiai: vainikų vainikai viduje 
ir iš oro; altorius paskendęs žalumynuose 
ir žydinčių rožių bei lelijų kvape; kelias į 
kleboniją (apie 200 sieksnių) buvo išpin-
tas vainikais ir berželiais nustatytas.

10 valandą išėjo iš bažnyčios proce-
sija pasitiktų gerbiamojo jubilato. Prie 
Biržų procesijos susidedančios iš 300 
žmonių, prisidėjo dar tik ką atvykusi 
Nemunėlio Radviliškio kompanija iš ko-
kių 200 žmonių. Prisiartinus procesijos 
galui prie klebonijos buvo išvestas gerb. 
jubilatas, ir procesija pilnoje tvarkoje 
giedant vyrų chorui: „Dievas mūsų ap-
ginėjas“ ir pritariant iškilmingam varpų 
skambėjimui, pagrįžo bažnyčion. Ap-
linkui, kur nepažvelgsi, liūliavo žmonių 
minios ir katalikai, ir reformatai, ir liute-
riai, ir žydai visi maišėsi išvien.

Įėjus bažnyčion mišras choras už-
giedojo „Jubilate“. Paskui gerb. jubi-
latą mirtų vainiku apvainikavus prasi-
dėjo lenkiškas pamokslas. Sakė kun. 
Ladyga, gimimo Biržų parapijos. Po 
pamokslui prasidėjo iškilmingosios 
mišios. Po Evangėlijos jausmingą lie-
tuvišką pamokslą sakė kun. kanaunin-
kas Januševičius. Po Sumai Panevėžio 
dekonas kun. Stakauskas šventoriuje 
pasakė ilgą gražų pamokslą. Po mišių 
jubilatas suteikė visiems palaiminimą 
ir visuotinus atlaidus. Po to su proce-

biržų kun. kan. J. Rimkevičiaus jubiliejus
sija palydėjo į kleboniją, giedant vyrų 
chorui: „Dieve gerybių“. Procesija pa-
lydėjus jubilatą grįžo atgal. Klebonijoje 
gi prasidėjo pasveikinimai nuo draugijų 
ir kitų atstovų. Procesijos dalininkai ir 
tvarkdariai buvo užkviesti pietų į Lab-
daringos dr-jos namus. Dėlei stokos 
vietos, pirmi buvo pasodinti biržiečiai, 
o paskui radviliškiečiai. Mišparai buvo 
iškilmingai atlaikyti. Po mišparų proce-
sijos dalininkai ir šiaip parapijonys vėl 
susirinko Labdaringos dr-jos namuose. 
Čia aplankė juos ir gerb. jubilatas malo-
niai prakalbėdamas. Galop prisiartino ir 
iškilmingieji pietūs. Jie buvo tam tyčia 
įrengtame paviljone šalyp klebonijos. 
Svečių dalyvavo apie 80, iš jų 30 suvirš 
kunigų. Buvo pasakyta daug prakalbų.

Iš visų prakalbų matytis buvo triš-
kanti meilė, prisirišimas ir pagarba gar-
bingam seneliui. Jubilatas dėkojo už 
taip malonius pasveikinimus ir linkėji-
mus. Jeigu jį šiandieną gerbia, tai vien 
už tai, kaip sakė patsai, jog darąs tai, ką 
liepdavusi jam sąžinė.

Gerbiamasis jubilatas Biržų parapi-
joje išbuvo 47 metus. Iš tikrųjų reikia 
stebėties, kaip jis tiek metų ramiai išgy-
veno ir buvo visų mylimas tokioje miš-
rioje parapijoje. Užtat nestebėtina, kad 
šią iškilmingą jam dieną kuo kas galė-
damas stengėsi prisidėti ton iškilmėn ir 
padidinti jo džiaugsmą.

iš: „Vienybė“, 1914, Nr. 29, 
p. 455-456.
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GIMINĖ. RIMKEVIČIAI

alfonsas GRaŽYs

Vedybos

Grįžęs iš Rusijos į tėviškę, Jonas Gražys sužinojo apie parduodamą ūkį Kiaušų 
kaime. Taip iš Kiaušaičių jis, būsimas mano tėvas, ir nupirko visą ūkį, su gyvu ir ne-
gyvu inventoriumi. Davatkoms sumokėjo vien auksu! Visos seserys pasidalino auksą 
po lygiai. Trys, likusios senmergėmis, apsigyveno Anykščiuose, o jų augintinė Julija 
turėjo važiuoti pas mamą į Užusienį...

Senosios mano tetulės, užauginusios dukterėčią Juliją, taip pardavusios savo ūkį, 
sugalvojo gudrų planą. Jos pradėjo namų pirkėjui Jonui Gražiui piršti savo augintinę. 
Jau spėjusios pasiilgti savo gimtųjų Kiaušų jos tikėjosi tada dažnai lankytis savo gim-
tinėje, o antra, jos pamatė,  kad Gražys buvo geras žmogus...

Piršlybų pradžia buvo ne kokia:
– Gražy, imk Uliutę už žmoną, – pradėjo piršti vyresnioji teta Rozalija.
– Kai užkuriomis piršausi, tai nereikėjo, o dabar – „imk Uliutę”?! – piktokai atkirto 

jaunikis.
Jam, būsimam mano tėvui, be abejo, patiko šiuose namuose augusi mergaitė, bet 

jai išskridus pas motiną, daugiau jos nematė, nebent tik sapne kokį kartą susapnavo. 
Todėl kad ir piktokai piršliui atsakė, bet pats pradėjo galvoti, kad neblogai būtų tokia 
jauna graži žmonelė, o be to, čia gyvenusi, būtų ir nebloga šeimininkė...

– Duokit gerą pasogą, tai imsiu, – patylėjęs pasakė tėvas.
– Duosim du šimtus penkiasdešimt, – pasiūlė Rozalija. 
Tėvas išgirdęs tokį pasiūlymą tik nusišypsojo.
– Duokite tūkstantį, – pasakė tėvas ir kaip kirviu nukirto.
Tetos nuskubėjo pas Anykščių kleboną patarimo:
– Kas daryti, klebone, Gražys imtų Uliutę, bet prašo tūkstančio rublių pasogos? 

Kas daryt?
– Duokit kiek tik jam reikia! Kai Uliutė bus Kiaušuose, tai ir jums kai kas nuo tų 

namų nubyrės, jie liks jums savi; o kai ateis svetimas – jūs ir kojos ten neįkelsite, – 
patarė ir paaiškino klebonas.

Klebono patarta, nieko nelaukusi, Rozalija pas Gražį ir su juo – į Užusienį, pas 
Uliutę...

Nors jaunikis mamai ir nelabai patiko, buvo daug už ją vyresnis (dvidešimt 
metų!), mažo ūgio ir dar su ūsais... O jai juk jau piršosi tiek gražių jaunų bernų!.. Bet 
noras vėl sugrįžti į brangiuosius ir gražiuosius Kiaušus buvo už meilę jaunikiui dides-

Gyvenimo didžioje knygoje 
kiekvienas palieka savo vardą

60-metis kunigas alfonsas GRaŽYs, Debeikių Šv. Jono Krikštytojo pa-
rapijos klebonas, 1983 metais baigė rašyti rankraštinę „Vienos giminės 
genealogiją“ – publicistiniais intarpais praturtintą memuarinę studiją. 
Joje atskleidžiama beveik dviejų šimtmečių Kiaušų ir Gražių giminės, 
gyvenusios ir tebegyvenančios netolimose anykščių apylinkėse, istorija. 
be perdėto idealizavimo dvasininkas atvirai papasakojo ir apie nuolatinį 
šviesesnio gyvenimo siekį, ir apie žmogiškąsias silpnybes, ne kartą nulė-
musias anykštėnų likimus.

„Šio darbo tikslas bei troškimas vienas: tegu prosenelių bei senelių, 
tėvų bei artimųjų atminimas pamoko kiekvieną iš mūsų, kad gyvenimas 
tik tada prasmingas, kai jis geras, kad be dvasios, be meilės, be gerumo 
gyvenimas yra miręs“, – rašo studijos įžangoje jos autorius.

Pirmąkart publikuojamose a. Gražio kūrybinio palikimo ištraukose 
su atlaidžia ironija pasakojama, kaip XX a. pradžioje šeimą sukūrė jo 
tėvai – 39 metų Jonas Gražys iš Mičionių kaimo ir 19-metė Julija Petro-
nytė, užaugusi Kiaušuose, – ten, kur nuo mažens buvo globojama ne-
tekėjusių tetų, jos našlei motinai neįstengiant išmaitinti gausios šeimos. 
Šiame fragmente dvasininkas prisimena ir savo giminaitį kunigą anta-
ną braknę (1883-1972) bei leidžiasi į apmąstymus apie kunigystę kaip 
ypatingąjį pašaukimą. Publikaciją baigia jaudinantis kunigo pasakojimas 
apie paskutinę valandą šalia mirštančios motinos.

alfonsas GRaŽYs (1923-1992) 
– kunigas, memuaristas. Gimė 1923 
m. vasario 9 d. Kiaušuose (Anykščių 
r.), užaugo gausioje 7 vaikų šeimoje 
su trim broliais ir trim seserimis. 1930-
1935 m. mokėsi Elmiškio ir Anykščių 
pradžios mokyklose, 1935-1943 m. 
baigė Utenos gimnaziją. 1943-1948 
m. studijavo Kauno tarpdiecezinėje 
kunigų seminarijoje. 1948 m. balan-
džio 25 d. vyskupas Kazimieras Palta-
rokas jį įšventino kunigu. 

1948 m. A. Gražys buvo vikaras 
Dusetose (Zarasų r.), 1948-1949 m. – 
Vabalninke (Biržų r.), 1949-1950 m. 
– Raguvoje (Panevėžio r.). 1950-1959 
m. jis tarnavo Sudeikių (Utenos r.) pa-
rapijos administratoriumi, 1959-1973 
m. buvo Aleksandravėlės (Rokiškio 
r.) parapijos klebonas. Ten A. Gražys 
sutvarkė parapijos ūkį ir skatino gra-
žiai tvarkyti visą gyvenvietę, įveisė 
joje parką. 1959 m. rudenį už tai, kad 
mokė vaikus tikėjimo tiesų, sovietinės 
valdžios jis buvo nubaustas dvejiems 
metams priverstinių fizinių darbų. At-
likdamas šią bausmę, darbo dienomis 
A. Gražys dirbo Panevėžio durpyne, o 
sekmadieniais meldėsi Aleksandravė-
lėje su savo parapijiečiais. 

Nuo 1973 m. iki gyvenimo pa-
baigos A. Gražys buvo Debeikių Šv. 
Jono Krikštytojo parapijos klebonas. 
Debeikiuose jis ėmėsi iniciatyvos su-
tvarkyti irstančius šventoriaus vartus, 
suremontuoti bažnyčios sienas ir sto-
gą, įtvirtinti varpus. Jo rūpesčiu Debei-
kių bažnyčia iki 1980 m. buvo elek-
trifikuota, joje įtaisyti sietynai, įrengtas 
įgarsinimas, surinkti nauji liturginiai 
rūbai ir kitas inventorius. A. Gražys 
inicijavo bažnyčioje saugomų meno 
vertybių restauraciją, jo rūpesčiu buvo 
atnaujinta daugiau kaip 20 vertingų 
paveikslų. Jis rašė ir nelegaliai platino 
pamokslinio turinio knygeles, skirtas 
dvasininkams, rašomąja mašinėle iš-
spausdino 4 tomų pamokslų rinkinį 
bei savo kilmės istoriją. Mirė 1992 m. 
vasario 24 d. Debeikiuose, buvo pa-
laidotas Anykščių Šv. Mato bažnyčios 
šventoriuje, jo kapą ženklina bronzinė 
skulptoriaus Vlado Vildžiūno skulptū-
ra „Jėzus Nazarietis“. 
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antanas bRakNYs-braknė 
(1883-1972) – kunigas, kultūros orga-
nizatorius. Gimė 1883 m. lap kričio 11 
d. Sliepšiškio kaime (Anykščių r.).  Mo-
kėsi Ukmergės gimnazijoje, 1908 m. 
baigė Kauno Žemaičių kunigų semi-
nariją ir 1908 m. gruodžio 7 d. buvo 
įšventintas kunigu.

1909-1910 m. A. Braknys buvo 
vikaras Pakruojyje, ten pagarsėjo kaip 
blaivybės judėjimo iniciatorius, 1910 
m. įstojo į Lietuvių mokslo draugiją. 
Nuo 1911 m. A. Braknys tarnavo vi-
karu Anykščiuose, paskui iki 1914 
m. buvo vikaras Eržvilke (Jurbarko r.), 
1914-1918 m. – vikaras Vandžiogalo-
je (Kauno r.), 1918-1920 m. – vikaras 
Balninkuose (Molėtų r.). Tarnaudamas 
Balninkuose, jis ėmėsi iniciatyvos ir 
1919 m. subūrė pirmąją lietuvišką 
valsčiaus valdžią, vėliau organizavo 
klojimo teatrą, pats režisavo pirmąjį 
spektaklį. 

1920-1926 m. A. Braknys buvo 
Pajūrio (Tauragės r.) bažnyčios kura-
tas, 1926-1940 m. – Žvingių (Šilalės 
r.) parapijos klebonas, ten iki 1939 
m. pastatė ir įrengė naują Žvingių Šv. 
Kryžiaus Išaukštinimo bažnyčią. Nuo 
1940 m. A. Braknys buvo altarista Kė-
dainiuose, ten mirė 1972 m. vasario 
16 d. ir buvo palaidotas.

nis. Ir bijodama, ir norėdama Julija tyliai sutiko... Vienintelė, kuri tikrai džiaugėsi, – tai 
mano močiutė Ksaverija: žinojo, kad jos dukrelė Kiaušuose bado tikrai nematys...

Taip mano tėvai Julija Petronytė ir Jonas Gražys 1912 metais atšventė savo ves-
tuves...

Atiduodant pasogą, tetoms labai gaila buvo skirtis su auksiniais... Visos trys nu-
sprendė, kad prie pasogos prisidėtų ir motina, jų sesuo Ksaverija. Ką darys vargšė 
Ksaverija! Iš meilės dukrai ji atidavė gautus pinigus. Tokiu savo elgesiu ji labai nu-
skriaudė visą savo šeimą, kitus savo vaikus. Žinome, koks vargas tada buvo Petronių 
namuose. Pinigai jiems tikrai buvo labai reikalingi. Šią skriaudą net suaugę anūkai 
mini, ir Gražienė buvo laikoma didžiausiu jų skriaudiku. Bet vargu ar ji kuo nors čia 
kalta? Pasogą sutarė be jos! Motina galėjo jos ir neduot! Pasogos dalį davė, o ne atė-
mė... Ak, tos motinos, kas ir kaip padalys jų širdis, kas pasvers jų meilę, kas?..

Anykščių tetoms, pagailėjusioms sutartai augintinės pasogai auksinių ir taip nu-
skriaudusioms seserį, sutaupytais pinigais vis vien naudotis neteko...

Anykščiuose tuo laiku vikaru buvo kunigas antanas braknė (tėvo giminaitis, an-
tros eilės pusbrolis). Kunigo brolis Jonas Braknė sumanė nusipirkti daugiau žemės. Iš 
brolio kun. Antano sužinojęs, kad Anykščiuose yra turtingos davatkos, pasiryžo pa-
mėginti laimę – pasiskolinti iš jų pinigų. Davatkos laikė sau garbe su kunigų gimine 
turėti tokią pažintį ir rodyti savo palankumą... Ir taip jos Jonui Braknei, kunigo broliui, 
paklojo visą tūkstantį auksinių... Paskolino – ir „padovanojo“... Kai užėjus karui ir po 
jo visokie trūkumai ir vargai prispaudė ir vargino, vyresnioji teta Rozalija nuvažiavo į 
Svėdasų parapiją ieškoti Jono Braknės... Ji tikėjosi, kad kaip nors, bet kuo Braknė grą-
žins nors dalį skolos. O Braknė Rozalijos apsilankymu buvo labai nepatenkintas ir, 
mažai kalbėdamas, atpjovė porą kilogramų lašinių, juos duodamas, tik tiek tepasakė: 
„Še!“ – ir daugiau, nei tada, nei vėliau į jokias kalbas apie skolą nesileido...

Tik Jono sesuo Juozapota, matydama šią baisią skriaudą, mėgino važiuoti pas 
kunigą Antaną, kad tas paveiktų brolį ir nors kiek atsiteistų nuskriaustom moterėlėm. 
Bet ir kunigo kalba buvo labai trumpa: „Mauk namo ir daugiau čia nesimaišyk!..“

Bet ir Braknei svetimas auksas laimės neatnešė.Tiesa, jis nusipirko geros žemės, 
jo ūkis augo kaip koks dvarelis... Bet jo apetitas buvo begalinis. Kur tik galėjo, kur tik 
priėjo, jis vis griebė ir „kalė“ pinigus... Kiek jis tų litų turėjo, gal ir pats nebežinojo... 
Dukterims davė didžiausias pasogas, už stambių ūkininkų bei dvarininkų jas išleisda-
mas... Bet likimas tik pasijuokė iš Braknės gobšumo ir neteisingumo... Niekais nuėjo 
jo litai, o už dvarus teko apmokėti kelione į Sibirą...

„Neteisybė greitai kyla ir greitai griūva“, – savo laiku rašė Bernardas Brazdžionis. 
Tokia nepaperkama gyvenimo logika!

Kun. Antanui Braknei keliauti į Sibirą neteko. Jis visą laiką pragyveno Lietuvoje, 
bet ir tarp savų gyvendamas jis saviesiems buvo visiškai svetimas, su giminaičiais 
nepalaikė jokių ryšių. Turėjo kažkokią „šlėktišką“ šeimininkę, kuri „skiepijo“ jam ne-
apykantą Lietuvos mužikams... Gyveno uždarą gyvenimą ir tik mirus šeimininkei jis 
pasiilgo „mužikų“... Susirado tada ir savo pusseserės sūnų kun. Steponą Galvydį, ir 
net lankėsi pas jį... Senatvėje pastarasis vienaip ar kitaip dėdę kunigą paremdavo, 
nors paramos jokios Braknė ir nebuvo reikalingas, nes buvo iš tų, „taupiųjų“... Matyt, 
tai „dorybė“ visos Braknių giminės... Kaip kunigas Braknė buvo ir doras, ir geras, ir 
rūpestingas. Kažkur Žemaitijoje jis net bažnytėlę yra pastatęs...

Keletas pastabų apie kunigystę

Mūsų giminėje tiek iš mamos, tiek iš tėvo pusės yra net keli kunigai. Jau 
kelintą kartą prisimenu juos. Pagaliau, ir aš pats esu kunigas. Todėl ir norisi 
pasidalinti mintimis apie kunigystę ir kunigus.

Gyvenime būna, žiūrėk, kažkas kaip darbininkas, kaip tarnautojas, kaip 
specialistas – puikus, bet kaip žmogus – menkas arba net visai blogas. Žino-
ma, pasitaiko, kad nėr nei to, nei kito! Taip yra ir tarp kunigų. Idealas, aišku, 
– geras kunigas ir geras žmogus. Šių dienų kunigai daugiausiai ir yra tokie, nes 
juk sunku net įsivaizduoti: blogas žmogus, bet geras kunigas! Bus geras gal 
valdininkas, tarnautojas, gal aktorius – bet ne kunigas. Tikra kunigystė visada 
suponuoja ir šviesią asmenybę, dorą, gerą žmogų! Bet gyvenime ne viskas 
idealu, ir kontrastai tarp kunigystės ir elgesio gyvenime skaudžiai mus visus 
paliečia... Todėl ir mano minėto kun. Braknės abejingumas brolio daromai 
neteisybei niekam neteikia džiaugsmo...

Bet buvo praeityje dar blogiau. Vis prisimenu dėdės Pranciškaus pasa-
kojimą, kaip jam atsitiko su vaiko krikštu. Gimė kūdikis. Veža į Skiemonis 
krikštyti. „Klebone, atvežiau pakrikštyti kūdikį“. „Gerai, duok penkis rublius, 
pakrikštysiu“. „Klebone, dabar neturiu... Paskui atiduosiu!“ „Jei neturi pinigų, 
tai ko atvažiavai, – atrėžė klebonas ir dar pridėjo: – Kai turėsi pinigų, tada 
atvažiuok...“

Skiemonyse buvo žydas Mauša. Nueina dėdė pas jį ir pasako savo bėdą. Žy-
delis, daug negalvojęs: „Ui, Petroni, imk penkis rublius ir nešk vaiką krikštyti!..“
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GIMINĖ. RIMKEVIČIAI

Taip per visą gyvenimą ir liko piktas juokas, skaudus juokas, kad ne klebonas, 
o Mauša pakrikštijo vaiką... Žmonės už viską kunigui atleis, bet už tokį elgesį, už 
gobšumą – niekad!

Išvada aiški: jei nėra žmogaus, nebus ir kunigo. Bus administratorius, bus val-
dininkas, bus tarnautojas, bet ne kunigas. Nesistebėkite, kodėl ateistai kunigus nori 
paversti tik kulto tarnais!.. Kulto tarnu galima vadinti zakristijoną, bažnyčios valytoją, 
dar vargonininką, tik ne kunigą, nes kunigystė yra ne tarnyba, o pašaukimas!

Bet visa tai, sakyčiau, tik tarp kitko. Man rūpėjo paliesti pačią žmonių galvosena 
apie kunigystę, tiesa, pasenusią, bet dar gana gają ir daug kur pasireiškiančią...

Apskritai žmonės jaučia, supranta, kad kunigas – ne eilinis tarnautojas ar valdi-
ninkas, kad vyrui nėra aukštesnių aukštumų, kaip būti kunigu... Tačiau kaip dažnai 
kunigystėje temato vien „ponišką gyvenimą“... Aš net aiktelėjau iš nustebimo, kai 
vienas giminaitis man pasakė: „Juk ir tu tik dėl pinigo esi kunigas!“ Yra nemažai 
pasauliečių, kurie mano, kad kunigas – tik ramiai gyvenantis ponas, dykaduonis... 
Daugeliui neateina net į galvą, kad kunigo gyvenimas pilnas nuolatinio darbo, bega-
linės įtampos ir giliausio tragizmo...

Aišku, kunigas išgyvena, kenčia, sielvartauja kaip ir visi kiti žmonės, kurie dar 
stengiasi žmogaus veidu ir širdimi gyventi... Kenčia kaip visi, nes žmogus – skaus-
minga, tragiška būtybė... Bet ir šia prasme kunigas kenčia daugiau, nes sąžinės jau-
trumas anaiptol nėra vienodas to, kuris kasdien turi eiti prie altoriaus, ir to, kuris 
atlieka tik velykinę išpažintį arba ir to nebeatlieka.

Kiekvienas kunigo žingsnis yra paženklintas atsakomybės jausmu; kiekvienas jo 
žingsnis šaukiasi šventumo; visas gyvenimas pilnas nuolatinės, vidinės įtampos... O 
kiek tą įtampą padidina jo gyvenamasis laikas ir aplinka, nuolat matant tokį baisų 
daugelio apakimą, tamsumą, bevališkumą, sudaiktėjimą, žmogaus nužmoginimą, 
visokį pakrikimą, pasireiškiantį nuo pat vaikystės dienų... 

Iš tikro, kuo pavirto mūsų vaikai? Laužo, drasko, trupina – daužo ir išniekina viską, 
kur tik jie prieina... Kuo pavirto jaunimas? Doras, skaistus, blaivus jaunuolis ar mer-
gaitė šiandien jau retenybė... Kuo pavirto šių dienų motinystė? Tik iki ligoninės durų, 
kur daromi abortai... Ak, toms „juodoms spalvoms“ nebūtų ir galo... Kaip kunigo gali 
neslėgti tas visur viešpataujantis melas ir apgaulė, tas materijos kultas, girtuokliavi-
mas, nedorovingumas... O ateizmas?! Vieno žmogaus žodžiais, ateizmas – tai bai-
sus mazutas, kuris užliejo Lietuvą, jame paskęsta jaunimo dora, žmonių blaivumas, 
šeimų tvirtumas, sąžiningumas... Atsisakę tikėjimo, kaip rašo mūsų rašytojas Juozas 
Grušas, žmonės dar nesuvokia, kokią saulę jie užgesino ir kokią jūrą išsėmė...

Dėl to išgyvena ir dėl to kenčia kiekvienas kilnus žmogus, kiekvienas taurus lie-
tuvis, bet kunigas, drįstu sakyti, kenčia daugiau, nes jis atstovauja toms vidinėms, 
dvasinėms, moralinėms vertybėms, be kurių gyventi yra neįmanoma... Be to, kunigas 
tikrai daug daugiau mato ir daugiau mąsto – ir jį slegia ne tik dabartinis žmonių dva-
sinis skurdas, bet ir jų amžinybė...

Nelengvas kunigui yra tas jausmas, kad jis šiandien tarsi „raupsuotasis“... Kunigo 
visi bijo, visi jo vengia, net ir jo paties giminaičiai!.. O niekinti, šmeižti ir apkaltinti 
kunigą – tai „pažangumo“ ženklas, tai kelias į karjerą... Pagaliau nemažai kunigo 
gyvenimą apsunkina ir patys tikintieji, tos vadinamosios davatkos... O dar bažnyčios 
administravimas, bažnyčios remontai, bažnyčios tarnai (ir juos turint, ir jų negau-
nant), ir taip toliau, ir taip toliau...

Oi, nelengvas tas jausmas, kai esi ne tik nesuprastas, bet dar klaidingai įvertintas 
ar net apkaltintas... Ir kai visa tai ant vienų pečių?! Ačiū už tokį ponišką gyvenimą!

Apie kunigus ir kunigystę galvodami žmonės neskiria dviejų iš esmės skirtingų 
dalykų: kunigystė kaip pašaukimas ir kunigo gyvenimo realybė.

Jau minėjau, kad nėra ir negali būti didesnio žmogaus išaukštinimo kaip kuni-
gystė! O čia dar pridėsiu: nėra ir negali būti ir didesnės laimės! Atstovauti Tiesai 
ir akcentuoti gyvenimą, skatinti žmonėse dvasines gyvenimo vertybes, nupuolusius 
pakelti, silpnuosius sustiprinti ir nuliūdusius guosti, konsekruoti, šventinti ir laimin-
ti... Ar gali būti didesnė laimė, ar gali būti didesnis džiaugsmas ir didesnė palaima?! 
Kunigystė iš tiesų tai pasiekta kalno viršūnė, nuo kurios žvelgi į patekančią Saulę!.. 
Taip, ir tik taip!

Kam kunigystė yra sunki, kam ji našta ir tikra bėda, vadinasi, tas ne ten papuolė... 
Lygiai taip pat – jei kam kunigystė tik poniškas gyvenimas, tik lengva kulto tarnyba ar 
nesunki vaidyba... Ir šitie ne ten papuolė... Tokie, užuot dergę kunigystę, daug geriau 
padarytų, jei ją paliktų... Būtų daug lengviau ir Bažnyčiai, ir tikintiesiems, ir jiems 
patiems, ir ateistams būtų daug mažiau medžiagos!...

Baigdamas šias mintis, dar kartą pabrėžiu, kad kunigystė – tai ne poniškas, pa-
razitiškas gyvenimas, o sunkus, įtemptas, atsakingas darbas ir giliai dramatiškas gy-
venimas... Kunigystė – tai ne lengva kulto tarnyba ir ne vaidyba, o kilnus ir šventas 
pašaukimas.

kun. steponas GaLVYDis
(1916-1999)

Mūsų giminė

Iš mūsų giminės,
Nuo garsiųjų Svėdasų šalies,
Buvome penki kunigai:
Du Rimkai –
Biržų šventoriuje ilsis,
Braknė – Kėdainių kapinėse,
Gražys – Anykščių šventoriuje,
Ir aš 
Kol kas
Po šventą žemelę teberopoju.

Kunige Alfonsai,
Tu nuėjai pas Tėvą Dangaus.
Jam rūpestingai tarnavai 44 metus:
Dievo žodį skelbei,
Šventus sakramentus teikei,
Savuosius su meile ganei.

Tu nuvykai pas geruosius tėvelius,
Gimines, sesutes, brolius.
Tu prisijungei 
Prie savo parapijiečių pulkelio,
Kuriems į dangų rodei kelią.
Tu padidinai senbrolių kunigų būrelį,
Kurie seniai jau vėlės...

Dabar ten laukiate mūsų.
Ne veltui kalbame „Tėve mūsų“...
  1992.02.26

Mirtis

Pagelto žalieji lapai
Ir ėmė kristi lietumi.
Juodoji žemė – jųjų kapas,
O jie patręš ją savimi.

Ir aš čia esu kaip tas lapas,
Kuris išsprogo seniai seniai.
Manęs laukia toks pat kapas,
Juk negyvenam čia amžinai.

Nebėra tėvelių, brolių, seserų,
Dingo linksmieji mano draugai.
Ir aš šimtu ligų sergu, 
Ir darosi man baugu.

Jei ne šiandieną, 
Tai ryt, poryt...
Juk mes išeinam po vieną, –
Reikės ir man išvykt.

Pas Dievą Tėvą, kuris sutvėrė,
Pas Dievą Sūnų Atpirkėją,
Pas Šventą Dvasią, kuri mums atvėrė,
Kur artimieji visi nuėjo...
  1995.10.03
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Kunigas – tai ne tamsybių lizdas, kuriame viešpatauja visokie parazitai, o džiugi-
nantis šviesos spindulys, kuris šildo širdis.

Kunigas – tai ne dvokianti kūdra, į kurią kiekvienas gali supilti savo vėmalus, bet  
tekanti skaidri upė, kurioje taip gera atsigaivinti.

Kunigas – ne smilkstantis nuodėgulis, prie kurio skauda akys ir svaigsta galva, o 
liepsnojanti ugnis, kuri šildo ir stiprina, uždega ir kelia.

Kunigas – tai ne svyruojanti nendrė, kuri linksta ten, kur tik papučia vėjelis, bet 
tvirtas, nepajudinamas ąžuolas ir tvirta, šilta, tėviškai vedanti ir motiniškai palaikanti 
bei gelbstinti ranka.

Kunigas – tai ne gerai apmokamas valdininkas, bet tarpininkas tarp Dievo ir žmo-
nių...

Per kunigą į pasaulį, į šeimas, į kiekvieno žmogaus širdį ateina Dievas, kuris ir 
padeda, kaip rašė Marija Pečkauskaitė, žemėje nežemiškai gyvent!

 Tokia ir tik tokia yra kunigystė!
Betgi kunigo gyvenimą lydinti realybė padaro jo gyvenimą, kaip minėjau, drama-

tišką ir giliai giliai skausmingą! Bet ir tai galbūt irgi yra laimė, „užkastas lobis“, nes pa-
galiau tik kentėdamas kunigas ir gali išlikti gyvas ir Dievui, ir žmonėms, ir pats sau! 

Šituos žodžius, važiuojant į Kunigų seminariją, man parašė vienas iš draugų 
„Alfa, sveikinu ir linkiu daug, labai daug kentėti, nes tik kentėdamas tu išliksi gyvas 
Dievui, žmonėms ir pats sau!“ Tik paskui supratau, kokie tai prasmingi žodžiai, koks 
tikrai nuoširdus buvo to draugo linkėjimas... Ir už nieką Dievui nesu taip dėkingas, 
kaip už minėto draugo linkėjimų išsipildymą...

Iš tikro, argi ne iš skausmo, kaip rašo J. Marcinkevičius, gimsta gražesnio, švares-
nio, jautresnio ir doresnio gyvenimo ilgesys?!.. Arba, kaip J. Miltinis yra pasakęs, tik 
kančių keliai veda į nuskaidrėjimą!

O apie kunigo misiją šiandieniniame pasaulyje noriu trumpai pasakyti, kad ku-
nigas žmogaus gyvenimo kelyje – tai tarsi šviečiantis stulpas su prikaltomis rodyklė-
mis... Klaidžiame gyvenimo kelyje, kiekvienas žmogus, gali ateiti prie jo ir pasvarstyti: 
kuria kryptimi reikėtų eiti, ką gyvenime labiausiai reikėtų branginti ir ko neapkęsti, ką 
daryti ir ko nedaryti?.. Stulpas, šviečiantis ir spindintis, su rodyklėmis, nurodančiomis 
kelią į prasmingą žmogaus gyvenimą!

Kunigas – tai gyvenimo ir amžinybės laikrodis laike ir erdvėje!..
Baigsiu šias pastabas Pranciškaus Raščiaus eilėraščiu „Tikiu“:

Pranciškus RaŠčius (1902-
1984) – kunigas. Gimė 1902 m. 
Vait kūnuose (Svėdasų parapija, 
Anykščių r.), augo gausioje šeimo-
je, vaikystėje ganė, žiemomis bai-
gė pradžios mokyklą. 1918-1922 
m. mokėsi Kupiškio progimnazijo-
je, 1922-1929 m. studijavo Kauno 
kunigų seminarijoje. 1929 m. P. 
Raščius buvo įšventintas kunigu. 
Pirmąsias Šv. Mišias 1929 m. jis 
aukojo gimtosios Svėdasų parapi-
jos bažnyčioje, per pamaldas jam 
patarnavo būsimieji kunigai Alek-
sandras Papučka (1914-1977) ir 
Steponas Galvydis (1916-1999).

Nuo 1929 m. P. Raščius tarna-
vo vikaru Vadokliuose (Panevėžio 
r.), Vaškuose (Pasvalio r.) ir kitur, 
paskui buvo klebonas Kriaunų 
(Rokiškio r.), Anciškio (Kėdainių r.) 
ir ilgą laiką – Pakruojo klebonas, 
į senatvę liko tituliarinis Pakruojo 
klebonas. Jis sutvarkė Pakruojo 
bažnyčią, perdažė jos vidų ir išo-
rę, įrengė naują kleboniją – namelį 
kunigams. Iki 1974 m. dar tarna-
vęs Krinčino (Pasvalio r.) klebonu, 
1974-1984 m., iki gyvenimo pa-
baigos, P. Raščius buvo gimtosios 
Svėdasų parapijos altarista, čia 
mirė 1984 m. rugsėjo 30 d. ir buvo 
palaidotas Svėdasų kapinėse. 

Gyvenimo didžioje knygoje kiekvienas palieka savo vardą

Post scriptum

Mano liga visai „sukaustė“ mane: nebegalėjau išsižioti, valgyti, o skausmai bega-
liniai. 1984 m. sausio 9 d. anksti išsiruošiau važiuoti į ligoninę Vilniuj. Bet iš pradžių 
užsukau dar pas mamą. Pamačiau, kad ji jau viešnia. Buvo 7 val. ryto. Nebeišvažia-
vau. Atsiklaupėm su sesute Julija, meldėmės, verkėm, taip akivaizdžiai išgyvendami 
jos iškeliavimą...

Koks paslaptingas, koks kerintis tas mirties reginys! Jame glūdi kažkas neišsako-
mai žavinga – kol mirtis dar ne irimas, o tik gęstantis sustingimas... Kol mirtis dar 
tebėra paslaptis, o ne dūlėsiai...  

Kokia palaima yra tikėjimas!
Tą valandą, nuo septintos iki aštuntos, tikrai atsisveikinau su Motina, kurios lai-

minga kelione pas Dievą neabejoju. Visa kita, kas sekė po to, – šermenys, laidotuvės 
– visa tai liko labai nereikšminga, ir apie ašaras nebuvo nė minties, – jos visos buvo 
išlietos prie mirštančios motinos lovos...

Kaip dėkingas Tau, Dieve, už šią paguodą, kad suteikei laimę būti prie mirštan-
čios motinos!..

Iki pasimatymo amžinybėje, Mama!
1984-01-11

Tikiu žeme, 
kurios pūga ir šaltis nenugalėjo, 
nors žiema nirto, 
Kuri gležnutį daigą šaukia keltis, 
ir paukštį – 
glaustis prie grumstelio šilto. 
Tikiu žeme.
Tikiu žmogum išėjusiu į dirvą 
ir saulei tekant sėjančiu gyvybę, 
ir jo džiaugsmu, kad vėl upokšniai virva, 
vidurdienyje sidabru sužibę. 
Tikiu Žmogum.

Tikiu gyvenimu, 
jaučiu jo pulsą ir draugo  rankoje 
ir savo venoj, 
ir, jei reikės, tamson už Šviesą pulsiu, 
tiktai tegu Gyvenimas gyvena. 
Tikiu Gyvenimu.
Ir nors širdis užverda kartais nerimu 
ir realybė skaudžiai ją sužnyba – 
vis tiek tikiu Žeme.
Tikiu Žmogum, tikiu  G y v e n i m u
Ir jų trijų  v i e n i n g u m u
Ir  A M Ž I N Y B E.

1983 m.


