Kun. Jonas Katelė
(1830-1908).

Gegužės 8 d. 1908 m. mirė garbės kanauninkas, Panemunėlio
klebonas, kun. Jonas Katelė. Gimė jis 1830 m. Suvainių kaime,
Kupiškio parap. Pabaigęs penkiaklasę Panevėžio mokyklą ir
Varnių seminariją, buvo 1855 m. pašvęstas kunigu. Iš semi
narijos išėjo lenkų patriotu, o skaitydamas vėliau uždrau
stus lenkų patriotiškus veikalus, užsigrūdino tame sentimen
taliame patriotizme ir per visą gyvenimą pasiliko karštu
„polako-litvinu“, už ką užsipelnė iš lenkų pagarbos ir ma
lonės.
Bet šalia to nabašninkas turėjo a n i m a m n a t ū r a l i 
t e r l i t h u a n a m , todėl 1872 m. tapęs grynai lietuviškos
Panemunėlio parapijos klebonu, su tikru atsidavimu ėmė

-

271 -

šviesti savo parapijiečius lietuvių kalba: mokino juos netik
lietuviškai skaityti, bet ir rašyti ir aritmetikos, ir geografi
jos ir net Lietuvos istorijos. Tas nabašniko ilgas veikimas
buvo gan vaisingas. Jojo dėka dabar vargiai berasi tarp pa
nemunėliečių nemokantį skaityti ir rašyti. Žinoma, tas kultū
riškas kun. Katelės veikimas buvo dabojamas ir policijos.
To dėl prieš atgaunant spaudą, nesykį buvo jis dėl to švie
timo darbo varginamas kratomis, taip klebonijoj, taip ir ap
linkiniuose kaimuose. Ieškota, mat, kun. Katelės mokyklėlių.
Bet Dievui padedant, nabašninkui pasisekdavo nuo sunkesnių
bausmių išsisukti.
Literatiškų kun. Katelė darbų nepaliko. Padėjo tik išleisti
aritmetikos „užduotyną“, sutvarkytą Gailučio ir išėjusį Prū
suose. Pats gi jei rašydavo, tai vien lenkiškai į „Przegląd
Katol.“, „Słowo“ ir „Tygodnik Powszechny“. Šiame pastara
me savaitraštyje (N 30, 1877 m.) buvo įdėtas gana dailus kun.
K-lės paminėjimas apie giesmės „Pulkim ant kelių“ autorių
kun. Drazdauską (Strazdą).
Be to, nabašninkas mėgo rankioti archeologiškas Lietuvos
krašto liekanas, skaityti rimtesnes knygas, turėjo nemenką
biblioteką. Savo pažiūrose kartais buvo gan liberališkas, ne
gindavo savo parapijiečiams skaityti netik „Liet. Ūk.“, bet ir
„Žarijos“. Užjautė moterų švietimąsi. Tatai nežiūrint į paties
nabašninko gan abejotinos vertės pažiūras, visas jo pozity
vus veikimas buvo mūsų tautiškam atgijimui tikrai naudin
gas. Tatai teesie lengva Lietuvos žemelė tam darbščiam kad
ir aplenkėjusiam mūsų veikėjui1).
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