
Prelatas Jonas Rodavičius1)
(1837 —1897).

Kauno Muziejaus direktorius prof. E. Volteris šių mokslo 
metų pradžioj naujai atvykusiam mūsų universiteto geolo
gijos profesoriui D-rui Sibingai yr parodęs gražią a. a. prel. 
Jono Rodavičiaus Kauno Muziejui padovanotą mineralų ko
lekciją. Jaunas mokslininkas nudžiugo, radęs mūsų mieste šį 
savo specialybei taip brangų radinį. Jis susidomėjo ir pačiu 
tos kolekcijos aukotoju.

Bet, deja, nei prof. Volteris, nei dabartiniai Žemaičių ka
pitulos nariai jokių platesnių žinių apie tą mūsų mėgėją-mi-

1) Spausdinta „Ganytojuj“ 1923 m.
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nerologą neturėjo. Taip dalykams stovint, teko kreiptis į 
provinciją — į žmones, turėjusius, artimesnės pažinties su 
nabašninku bei jo giminėmis. Tuo tikslu aš ir paklabinau 
laišku mano mokslo draugą Linkuvos kleboną kun. Liudą 
Šiaučiūną ir dabartinį Joniškio kleboną kun. Aleksandrą 
Būblį. Abudu mielai atsiliepė ir, susižinoję su nabašninko gi
minėmis, patiekė man geroką pluokštą žinių, už kurias aš 
laikau čia savo pareiga viešai tarti jiem nuoširdų ačiū, nes 
tos jų žinios ir davė medžiagos šiam straipsniui.

A. a. Jonas Rodavičius yr gimęs 1837 m. Kaltinėnų para
pijoj, Milių1) vienasėdy, netoli nuo Varsėdžių. Yra tai viena 
iš gražiausių Akmenės upės apylinkių. Kur tik pažvelgi, pui
kiausi reginiai. Mat, žemė nelygi, vinguriuota, tai kyla aukštyn 
padangėn, tai pašlaitėmis želmenuoja, tai kur ten daubose 
pranyksta. Štai, šimtametis ąžuolynas, daug daug ko matęs 
ir, matyt, norįs savo šlamesiu papasakoti, tik, deja, nėr kas 
jo bylą suprastų. Štai didžiausio kalno pakriūtė, kurio vir
šūnėj kyšo medžių šaknys. Medžiai seni, palinkę, žiūri į gel
mę ir lyg klausia, ko dėl kalno dalis atskilo, kur ji dingo. 
Atsistoji ant daubos kranto — net galva svaigsta — tokia 
gelmė, kad žmogus žemai atrodo lyg musė; nuslenki ant 
dugno, pakeli akis aukštyn, o dangaus vos sklypelis tematos. 
Pašlaitėse pilna viesulo prilaužytų, su šaknimis išrautų kelių 
glėbių storumo medžių; ant dugno pribarstyta akmenų. 
Anot žmonių pasakų, tai — ne viesulai nulaužę, ne vanduo 
akmenis sunešioję, — tai senovės milžinai lietuviai, besi
grumdami su priešais, išrautais ąžuolais, beržais bei pušimis 
skaldę priešų galvas, svaidę akmenimis į bėgančiuosius.

Štai ant Akmenės kranto Makdonaldo kalnas, kur 
pakasti prancūzų deimantai, auksas ir sidabras, kuriuos 
saugąs žaltys karalaitis su aukso vainiku ant galvos. O ten 
Medvėgalio kalnas su savo požeminiais aukso rūmais, kurie 
jungias su Medininkų ežero kulgrindžiu ir Makdonaldo kalnu, 
kad lengviau būtų kovoti su užpuolikais kryžiuočiais. Tokiuo 
tai gamtos grožiu ir žmonių pasakomis apsupta buvo a. a. 
J. Rodavičiaus tėviškė.

1) Nom. M i l i a i, žemaičių ištarimu  M i l i a.



- 262 —

Jo tėvai buvo gerai pasiturį bajorai ir karšti katalikai. 
Naminė kalba buvo lenkų, bet neniekinta ir žemaičių šnek
tos. Turėdami lėšų, leido ir vaikus į mokslus. Jonas moki
nosi iš pradžių Kėdainiuose, baigė gimnaziją Šiauliuose. Pa
jutęs pašaukimą kunigystėn, įstojo Varnių seminarijon. Iš 
čia, kaipo gabus mokinys, buvo pasiųstas Petrapilio dva
siškon Akademijon. Ją baigęs su teologijos magistro laipsniu, 
tapo 1864 m. pašvęstas kunigu. Pirmoji jo kunigavimo vieta 
buvo Panevėžys. Čia jis išbuvo penkerius metus (1864—1869), 
kaip Panevėžio gimnazijos kapelionas. Buvo tai sunkūs laikai 
Rusai po lenkmečiui į kiekvieną kunigą žiūrėdavo su nepa
sitikėjimu ir neapykanta. Kun. Jonui pavyko betgi ir moki
niams turėti įtakos ir valdžiai nenusidėti.

Iš Panevėžio 1869 m. buvo perkeltas į Smilgius klebonu. 
Šią parapiją valdė ištisus 16 metų (1869 — 1885) ir paliko 
kuogeriausį atminimą. Jo rūpesniu dailiai išpuošta sena baž
nyčia, sutaisyta klebonija ir kiti trobesiai. O jau Smilgių 
kapai ilgiems amžiams bus paminklas kun. Rodavičiui už jo 
rūpesnį ir išlaidas, padėtas vietos kapus estetiškai bepla
nuojant ir juos puikiais medžiais, akacijomis, spirėjomis, 
kratėgais ir įvairiausiais žolynais bepuošiant. — „Aš nesu 
matęs tokių kapų net Germanijoj, kaip Smilgiuose“, rašo 
kun. L. Šiaučiūnas. Tai gali patvirtinti ir tūkstančiai kitų, 
aplankiusių Smilgių kapus.

Kun. Jono nuopelnai buvo pastebėti ir prideramai įver
tinti jo dvasiškos vyresnybės. 1880 metais jis siunčiamas Pe
trapilio dvasiškon Kolegijon asesorium, 1883 —keliamas Ka
pitulos kanauninku, 1885 — prelatu ir drauge Joniškio 
klebonu.

Kadangi tiedvi pareigi sunkiai sutaikomi, tatai prel. Rod., 
pavedęs Joniškio parapijos administravimą savo broliui kun. 
Leopoldui, daugiausia laiko praleisdavo Kaune, o Joniškin 
tik retkarčiais teatvykdavo. Tačiau ir čia rūpinos tiek baž
nyčia, tiek klebonijos trobesiais. Kiemą apsodino nepa
prastais medžiais ir krūmais, viduj jų priveisė vaisinių me
džių, „kad ir kamendoriai galėtų pasmaližauti be klebono 
leidimo“. Jonišky pastatė kamendoriams naują butą, išda
bintą žemaitiškais drožiniais, ant kurių pašelmeny prilipdė
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išdrožtą mešką, o paliepėse — briedžius. Iš to matyt, kad 
kun. R. laikė save žemaičiu — ne lenku.

Senatvėje buvo įgavęs gerklės ligą. Daktarų patariamas,
1889 m. važinėjo Kaukazan ir gydės Essentukuose, Kislo
vodske ir Alupkoje. Tuo pačiu tikslu viešėjo Kaukaze ir 
1891 m.

Mirė Kaune ant rankų kun. L. Šiaučiūno 1897 m. gruo
džio 26 d.; palaidotas Kaltinėnų kapuose šalia savo tėvų, 
brolių ir giminių.

Kam yr tekę arčiau pažinti nabašninkas, visi jį mylėdavo 
ir gerbdavo dėl jo linksmo ūpo, sąmojingumo, draugiškumo, 
vaišingumo, duosnumo ir nepaprasto gabumo. Jo gilus, aiškus 
ir lankstus protas leisdavo jam momentaliai orientuotis kiek
vienoj padėty. Tai pastebėjęs, vysk. Raranauskas sykį pa
klausęs kun. R., iš kur jis semiąs tą brangų sugebėjimą? Šis 
atsakęs: „Užsiimu matematika, gvaldau uždavinius, na, o gy
venimas juk ir yra ne kas kita, kaip tiktai uždavinių gval
dymas“. Nuo to laiko ir Baranauskas ėmęs studijuoti mate
matiką. Kunigui L. Šiaučiūnui nabašninkas daug kartų pa
sakodavo, kad labiausiai mėgdavęs skaityti ir svajoti apie 
dangaus kūnus. Pakui buvo užėmus jį Lietuvos ir Kaukazo 
gamta. Be galo taipgi mėgdavo ir mediciną. Nebuvo tos žo
lės, kurios jis nebūtų žinojęs gydančių ypatybių. Tačiau ho
meopatija labiau pasitikėdavo, neg alopatija.

Kad tarp kitų gamtos mokslų nabašninkas dideliai my
lėjo ir mineralogiją, tai jau buvo aukščiau paminėta. Belieka 
išaiškinti nūn to mineralogijos pamėgimo priežastis. Kun. A. 
Būblys jos ieško pačioje nabašninko tėviškėje. Jis rašo: 
„Mat, ten upių, upelių krantuose dar ir dabar yra daug 
įvairių įvairiausių titnagų, Perkūno vylyčių, Laumės spene
lių ir kitokių akmenėlių: tai juodų, tai margų, tai gelsvų, 
raudonų, baltų, tai pailgų, tai apvalų, o taippat ir visokios 
rūšies žemės gabalų... Štai iškasa iš durpynės didžiausius 
briedžio ragus, tai milžinišką kaulą... Viskas jam rūpi. 
Atradęs, pasigiria vienam kitam. Ne vienas susidomi, o ir 
jam pačiam užeina noras tokių retenybių ir gražybių prisi
rinkti kuodaugiau. O kaip šviesus žmogus, jis suranda ir 
atatinkamų vadovėlių ir tam tikrų patarėjų ir... štai siste-



matiškas minerologas“... Visa tai labai panėši į tiesą. Pa
galios ir pačios gyvenimo aplinkybės padeda tam palinkimui 
į minerologiįą įsigalėti. Ilgas, mėnesiais besitęsiąs Kaukazo 
kalnuose buvimas savaime stumte stūmė nabašninką domėtis 
įvairiais Lietuvoj nematytais minerolais ir rinkti jų kolekciją. 
Atskirų sunumeruotų minerolų joje buvo 631. Jos vertę na- 
bašninkas gerai žinojo ir dideliai brangino. To dėl ir mir
damas rūpinos, kad ji nežūtų. Savo paskutinėj ligoj kun. L. 
Šiaučiūno paklaustas: kam norėtų skirti savo akmenų ko
lekciją ir pilnas džiovintų žolių knygas, atsakė: „Norėčiau, 
kad visa tai tektų Muziejui, o ne privatiniam asmeniui“. To 
dėl prel. R. mirus, kun. L. Šiaučiūnas apie tą nabašninko 
norą tuojau pranešė vysk. Paliulioniui, kuris, kun. Šiaučiūno 
padedamas, ir prikalbėjo nabašninko gimines pavesti jo ko
lekcijas miesto muziejui.

Nūn belieka tarti dar keletas žodžįų apie nabašninką, 
kaip žmogų ir kunigą. Kaip žmogus, jis buvo ūmaus ūpo, 
bet mokėdavo laiku susivaldyti. Tik maskolių draugijoj, iš
girdęs iš šių kokį Katalikų Bažnyčios ar lietuvių tautos 
šmeižtą, atsikirsdavo gan smarkiai, kartais net ir nemanda
gioj formoj. Pav. sykį draugystėje, vienam rusui ėmus kal
tinti lietuvius, kaip fanatikus, kam jie nenorį priimti pra
voslavijos ir virsti rusais, iš ko, girdi, būtų dideliausia nauda 
ir patiems lietuviams, nes jie taptų galingos rusų tautos na
riais, ir Rusijai, kurioj būtų visi rusai ir nevieno kitataučio, 
prel. Rod., neiškentęs, atsiliepė galop: „Visokių yra nuomo
nių... mat, kai kas mato ūkio gerovę tame, kad pas jį yra 
pilna visokių galvijų, o kai kas mano, būsią geriau, jei visi 
kiti gyvuliai bus panaikinti, o liks tik viena kokia jų rūšis, 
pav. kiaulės“... Aliuzija buvo aiški, rusas buvo bedarąs 
skandalą, bet prel. Rod. prieteliai stikleliu numalšino įsižei
dusį Maskvos patriotą... Kitą kartą, vienam maskoliui išsi
tarus su panieka apie lietuvių kalbą: „Ja etaho sobačjeho 
jazyka nieponimaju“, prelatas atšovė: „Kaip gyvas esu, ne
buvau girdėjęs, kad toks „jazykas“ yra“. O jei yra, tai mums 
belieka kreiptis į specialistus kalbininkus, kad jie belygin
dami ištirtų, kuri kalba labiau paneši į šunų lojimą. Už lie
tuvių kalbą aš laiduoju, kad ji nieko bendra neturi su šuns
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lojimu. Aš bent jo nesuprantu: O jei Tamsta jį supranti, 
tai, matyt, dėlto, kad rusų kalba yr artima šuns lojimui“.

1894 metais, mirus carui Aleksandrui III, vienoj mišrioj 
draugystėj daug gerta ir naują carą Mikalojų II į padanges 
kelta. Buvo ten ir lietuvių, kurie iš naujo caro tikėjos daug 
gera. Prel. Rod., kreipdamasis į rusus, tarė: „Nieko mes iš 
jūsų caro pirma gera neturėjom, nieko ir dabar negausim. 
Aš tik vieną tematau skirtumą tarp seno ir naujo caro, kad 
nabašninkas turėjo bent stiprią kumštį (kriepkij kulak), o 
dabartinis nei to neturi“. Kilo triukšmas, bet kaž kas pakėlė 
taurę už visų gerovę, tuo ir nutildė „tikruosius rusus“.

Kitą kartą pokyly po vakarienės prel. Rod., priėjęs daly
vavusį joje rusų popą, pasiūlė šiam cigarą, tardamas juo
kais: „Paki, paki, vot tebie tobaki“. Šis, norėdamas atsikirsti, 
burbtelėjo piktai: „Sursum corda — pocielui psu v mordu“. 
Bematant Rod. griebia popui už barzdos ir, bebučiuodamas 
jį, net garsiai pakšteri. Visi gardžiai nusikvatojo. Popas už 
lazdos ir pro duris. Buvo bekylanti iš to byla, bet Rod. prie
teliams pavyko ji numalšinti.

Su jaunais kunigais ir klierikais būdavo labai populiariš
kas. Pamatęs kur juos, juokais sušukdavo: „Uši vvierch, 
derievnia! Gorod idiot“! Jiems prajuokini padarydavo kartais 
net šposų. Taip, sykį Palangoj beviešėdamas, radęs Kurhauze 
jaunų kunigų būrelį, prisėdo prie jų. Oras buvo gražus. 
Publikos daugybė. Orkestras pučia visais plaučiais. Bešneku
čiuodamas ir bejuokuodamas, prel. Rod. ir sako: „Vyrai, ar 
norite? Aš, nei žodžio netardamas, sustabdysiu orkestrą“. 
Visi, nustebę, klausia: „Na, na! Kaipgi tatai Tamsta pada
rysi“?— „Na, eime“!.. Ir, tai taręs, paima iš bufeto apelsiną, 
perpjauna pusiau, apibarsto cukrum — ir atsistojęs ties or
kestro viduriu, pradeda, žiūrėdamas į muzikantus, smalsiai 
čiulpti, balsiai čiaukšėdamas lūpomis. Reginys! Muzikantams, 
ir be to nemaž seilių beturintiems, bežiūrint į tą nežinia iš 
kur atsiradusį prie jų smaližių, dar daugiau ima rastis bur
noj seilių, taip kad visi bematant vienu metu, nepabaigę 
savo gaidų, trukt nuo lūpų savo triūbas, klernetus. fleitas, 
flažeoletus — ir muzika nutilo, lyg kirviu nukirsta. Publika 
stebisi, o kunigai maž ko netrūksta juokais.
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Bet šis linksmas būdas nekliudė prel. Rod. rimtai eiti savo 
kunigiškų pareigų bei pamaldumo praktikų. Garsus buvo jis 
taipgi ir kaip pamokslininkas. Sykį kaž kas jį už tai net 
akyse pagyrė. Į tai prelatas, šypsodamasis atsakė: „Tiesa, 
sykį ir aš gerai pasakiau, kai Smilgiuose, perskaitęs Evange
liją, nieko nepasakiau, tik pridūriau šį priminimą: Parapi
jonys, mano pamokslų jūs neklausot, girtuokliauti nemetat, 
bylinėjęsi nesiliaujat, taigi šiandieną aš jums nieko ir nekal
bėsiu... Pasėkos buvo kuogeriausios, dauguma apsiverkė, o 
po mišparų, susirinkę klebonijon, didžiu būriu darė pažadus 
taisytis ir karštai prašė, kad tik toliau nebepalikčiau jų be 
pamokslo“...

Šis faktas parodo, kad prel. Rod. gerai numanė minios 
psichologiją ir net ganytojavime buvo pilnas savotiško ori
ginalumo.

Išsinešęs iš savo gražių Milių gyvą grožio pamėgimą, jis 
kur tik yra buvęs — ar savo tėviškėj, ar Ždonuose pas 
svainį, ar Smilgiuose, ar Jonišky — visur mėgęs tvarką, dai
lumą, to dėl, nesitenkindamas vietos gamta, stengės kultūros 
darbu ją papuošti. Tai jam visada gerai vyko, nes nuo 
jaunų dienų turėjo įgimtą estetišką skonį. Jam patenkinti 
nesigailėdavo nei darbo, nei skatiko.

Laikotarpis 1864 — 1897, kuriame prel. Rod. teko gyventi 
ir veikti, buvo vienas iš sunkiausių mūsų istorijoj. Rusų 
biurokratijos nežmoniškas slėgimas, draudimas liet. spaudos, 
persekiojimas net lietuviškų maldaknygių negalėjo neigiamai 
neveikti ir į prel. Rodavičių. Nejausdamas aplink save skais
čios dvasios atmosferos, neturėdamas net gyvo spaudoj žo
džio, jis buvo aplinkybių priverstas kreipti savo protą ir 
energiją į negyvus akmenis ir džiovintas žoles. Iš akmenų 
jis sudarė minėtąją kolekciją, iš žolių savo herbarijus. 
Teesie jam garbė ir už tai.


