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Dr.PetrasKisielius

Kai užmer kiu akis ir ban dau pri si min ti kun. dr. Vik torą Rim še lį jau nys-
tė je, prieš akis iš ky la ap skri ta vei dis, be sišyp san tis jau nuo lis, niekuo met ne pyks-
tan tis, vi suo met links mas, at ro do, gy ve ni me ne turėjęs sun ku mų. To dėl ir da bar 
jo vei  de nė ra raukš lių. Liek nas, aukš tes nis ne gu vi du ti nio ūgio, gra žiai Die vo 
nu lip dy tas, spor tiš kas, grei tų žings nių, tie sus. Jo supratin ga išvaiz da at kreip da vo 
nepa žįstamų, o ypač mer gai čių dė mesį.

Kun. Vik to ro dva si nis port retas dar ryškes nis. Jis – atvi ras aukštai tis, Vil niaus 
krašto sū nus iš Šven čio nių kraš to, au gin tas ne pa pras tai gražios eže rų ir miš kų 
gam tos. Jo Kal ta nė nų apy lin kė kaž kie no bu vo pa va din ta Lie tu vos Švei carija. Apie 
kun. Vik to ro at virumą bei ro man tiš ką pap rastumą jo kny go je by lo ja ap rašyti vai-
kys tės įvy kiai.

Kun. Vik to ras vi suo met pa si ruo šęs pa dė ti rei ka lin gam pa gal bos vi so se sri-
ty se: moks le, skur de, ne ga lio je, gyveni mo lem ties spren di muo se. Man yra pa dė jęs ar 
net lė męs ma no pa šau ki mo spren di muo se, o taip pat ir dėl pa si trau ki mo į Vo kie-
ti ją. Jo pa sta bu mą mes taip pat ma to me kny go je: kaip jis su ge ba pri sta ty ti, pako-
mentuoti ir įver tin ti sa vo jau nys tės įvy kius. Jo pastabu mas ryš kus ir įvai riuo se 
jo straips niuo se spau do je.

Prin ci pin gu mas yra vie nas iš kun. Vik to ro Rimšelio pa grindinių cha rak te rio 
bruo žų. Pa si trau kęs į Vo kie ti ją ir pa kliuvęs tarp na cių jis ne bi jo jo per si žeg no ti 
ar ba, at si dū ręs ki to se ne pa lan kio se gy ve ni mo ap lin ky bė se, pri si pa žin ti esąs ka-
ta li kas.

Jo drau giš ku mą tuč tuo jau pa ste bė jau, kai pir mą kar tą su si ti ko me Ma ri jam-
po lės Ma ri jo nų gim na zi jos 5-oje kla sėje, moks lo me tų pra džio je. Mes, ne tik iš-
sė dė ję ket ve rius me tus vie no je kla sė je, bet dau gu ma iš mū sų ir ket ve rius me tus 
ben dra bu ty je, štai gau name nau ją ben drak la sį. Mo kytojas pir mą pa mo ką skai to pa-
var des. Išgirs ta me „Vikto ras Rim še lis“. Su žiū ra me į at si lie pian tį: „Esu“. Sė dė jo 
jis prieš pas ku ti nia me suo le, prie kyje ma nęs, nau ju gim na zis to kos tiu mu, liek nas, 
links mo ir ge ro vei do, ne iš si gan dęs, drau giš kai nu si tei kęs ir va lus. Per per trau ką 
su ži no me, kad Vik to ras yra iš Šven čio nių gim na zi jos, len kų oku puo tos sri ties, per-
bė gęs per stro piai sau go mą sie ną ir jau me tai kaip yra įsto jęs į Ma ri jo nų vie nuo-
ly ną, at li kęs no vi cia tą.

Nuo čia pra si de da mū sų ar ti mas ben dra dar bia vi mas, o ne tru kus – ir ar ti ma 
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draugys tė. Kla sė je pa ste bė jo me, kad Vik-
to ras la bai ge ras mo ki nys, daug žinan tis, 
be veik ir per daug. Jo rašomie ji ir atsa-
komieji iš vo kie čių, pran cū zų, lo ty nų ar 
net grai kų kal bų – pen ke tai, nors pas ta-
ro sios kal bos Šven čio nių gim na zi jo je jis 
ne si mo kė. Tai gi per viene rius me tus, bū-
da mas pas ma rijonus ir pri va čiai mokyda-
masis grai kų kal bos, jau bu vo mus pri si-
vi jęs (Ma ri jo nų gim na zi jo je grai kų kal ba 
bu vo dės to ma nuo tre čios kla sės). Be to, 
jis lais vai kal bė jo len kų kal ba. Mė go spor-
tą, la bai ge rai žai dė krep ši nį. Spor tą mė-
gau ir aš, o krepšinis tais me tais Lie tu vo-
je ėmė vis la biau po pu lia rė ti, ir gim na zi jų 
moks leiviai krepšinio ka muo liui sky rė 
daug lai ko. Spor tas mus su Vik to ru ir 
su ar ti no. Pasi rodė, kad jis esąs ir ge ras 
bė gikas, to dėl pa kliu vo į gim na zi jos bė gi kų pir mą jį tre je tu ką, ku ris gim na zi jų var-
žy bo se tu rė da vo at sto vau ti Ma ri jo nų gim na zi jai. Žai di muo se nie kuomet ne pra-
ras da vo pu siausvyros, nie ko neužgau da vo, nors bu vo la bai veržlus ir svie di nys 
jam pa klus da vo. Kaip ge riau sias žai dė jas Vik toras ta po mū sų gim na zi jos krep ši nio 
rink ti nės ka pi to nu. Šio mis sa vo cha rak te rio savy bėmis ir su ge bė ji mais jis įgi jo 
au to ri te tą kla sė je, o taip pat at krei pė ir mo ky to jų dė me sį, bet vi sa tai jam iš ei da vo 
na tū ra liai, be jo kių jo pas tangų at kreip ti į sa ve aplink inių akis. Tad pa ly gi nus per 
trum pą lai ką kla sė je jis ta po vie nu iš mū sų. Jis bu vo atvi ras mums vi siems, o mes 
– jam. Vik to ras at ne šė į mū sų kla sę kaž ką nau ja, kaž ko kį ge ru mą, su gy ve ni mo 
dva sią, ku ri neišny ko per skaudžius ket ve rius gim na zi jos me tus, bet dar su stip rė jo. 
Jo at ėji mas bu vo at ra di mas ne tik mū sų kla sei, bet ir gim na zi jai.

Kla sė je vos ne vi si bu vo me at ei ti nin kai, o pas ku ti niais me tais gim na zi jo je 
ir pas ku ti nie ji trys ben drak la siai ta po at ei ti nin kais. Vei kė me slap tai, nes tuo me-
ti nė Lie tu vos val džia moks lei vių at ei ti nin kų or ga ni za ci ją bu vo už da riu si. Slap tas 
vei ki mas rei ka la vo iš moks lei vių di de lės draus mės, ap dai ru mo ir principin gumo 
sa vo idė jai „vi sa atnau jinti Kris tu je“, kas la vi no ir grū di no mus, ypač dva si nė je 
ir mo ra li nė je sfe ro je. Vik to ras ta po ir ne ei li niu at ei ti nin ku. Jis pa ra šy da vo ge rų 
re fe ra tų, per skai to mų slap tuo se susi rinkimuose, o po to diskutuo jamų. Tur būt nie-
kas taip ne su ar ti na be si mo kan čio jauni mo, kaip gim na zi ja. Čia yra daug rim ties 
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pa mo kų me tu, bet nu tin ka ir juo kin gų, 
kas dienybę pa į vai ri nan čių daly kų. Vik-
to ras ra šy da vo ge rus ra šinius, kai lie tu-
vių kal bos mo ky to jas rašyto jas Vin cas 
Ra ma naus kas-Ra mo nas už duo da vo pa-
ra šy ti ra ši nį lais vai pa si rink ta te ma. Vik-
to ro rašinys bu vo pa siųs tas į gim na zi jų 
ra ši nių var žy bas, ku riose lai mė jo pir mą 
vie tą. Vie ną kar tą, be ne 6-oje kla sė je, 
mo ky to jas Vin cas Ra ma naus kas per 
lie tu vių kal bos pa mo ką mums nelauk tai 
ėmė dik tuo ti dik tan tą. Po ke lių die nų, 
ki to je lie tu vių kal bos pa mo ko je, ga vo-
me ištai sy tus dik tan tus. Vik to ro ra šiny je 
ra do me rau do nu ra šalu sto rai per brauk-
tas dvi li nijas. Dik tuo ta bu vo ištrau ka iš 
Bro lių Gri mų pa sa kų: ka da dar Die vas 
vaikš čio jo tarp žmo nių ir su te mus už ėjo 
pa kelėje pas tur tin gą gy ven to ją, bet šis 
jo ne pri ėmė. Tuo met Die vas už ėjo pas 
ne tur tin gą ir pa pra šė nak vy nės. Ci tuo-
ju: „Žmo na ir sa kan ti sa vo vy rui: „Eik 
tu, se nuk, į šiau dus, o mu du su sve čiu gul sim į lo vą“. Tai šiems dviems sa ki niams 
mo ky to jas ne pa gai lė jo raudo no ra ša lo, o kla sė je nie kaip ne nurimo gar sus juo kas. 

Vik toras ret kar čiais iš drįs da vo ir gin čy tis su mo ky to ju, jei gu bu vo įsi ti ki-
nęs, kad mo ky to jas be rei ka lo jam už skai tė klai dą. Ypač iš pran cū zų kal bos. Mat jis 
ne tik pa reng da vo pamo kas, bet, mėg da mas pran cū zų kal bą, skai ty da vo ne ma žai 
pran cū zų li te ra tū ros.

Vik to ras mėg da vo vai dy bą. Jis ne tik vai din da vo, bet ir pa bū da vo re ži-
sie riu mi, dirb da mas su jau ni mu, su pava sarininkais. Tu rė da mas pui kią at min tį 
jis greit išmokda vo il gas ro les, su kur da mas įdo mius cha rak te rius su bal so pa-
kei ti mais. Vai dy bos me nui jis tu rė jo ne pa pras tą ta len tą ir to bu lą klau są. Tuo te ko 
įsiti kinti jau stu den ta vi mo ir vė les niais lai kais. Jis ga lė jo pa mėgdžioti mū sų žy mių 
žmo nių kal bą. Tie siog to bu lai kalbėda vo vysk. dr. Pra no Bū čio, vysk. dr. Vin cen to 
Briz gio, kun. Juo zo Bo re vi čiaus bal su.

Kar tą Tu e bin ge ne, Vokie tijoje, Vik to ro drau gai susirin kome į jo kam ba rį ir 
klausė mės tran sliuo ja mos Hit le rio kal bos. Jam pa bai gus Vikto ras, kaž ko kio įkvė-

Kun. Viktoras Rimšelis aukoja pirmąsias šv.
MišiasKirdeikiuose.1943m.
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pi mo pagau tas, ora to riš kai tę sė kal bą Hit le rio šauks mu. Prie at vi rų lan gų gat vė je 
su sto jo vo kie čiai klau sy tis Hit le rio kal bos. Stai ga įbė go į kam ba rį iš si gan du si Vik to ro 
šei mininkė... Jo bal sas ir mo du lia ci ja bu vo ly giai to kia kaip Rei cho va do.

Tu rė da mas to bu lą klau są jis mė go ir dai nuo ti, o dai na tai jau ir ma no ji 
sil pny bė. Didžiau sias ma no ir ma no bend raklasių dai nos iš tver mės iš bandymas 
vy ko kun. Vik to ro pri mi ci jų me tu. Tai bu vo la bai gra ži šven tė, bu vo me be bai gią 
moks lus stu den tai, tad links mos nuo tai kos ne trū ko. Iš Kau no il gai važia vo me 
trau kiniu, o po to ve ži mu smė lė tu ke liu į Kir dei kius, kur vy ko pri mi ci jos, o po to – 
šau nus po ky lis.

Į sa vo ben drak la sių vestu ves ar pri mi ci jas mie lai su va žiuo da vom, ypač va di-
na ma sis „ge ležinis de vy ne tu kas“. Tai bu vo mū sų bu vu sių bendrak lasių bran duo lys, 
ku rį su da rė du ku ni gai, trys in ži nie riai ir ke tu ri dak ta rai. Įpu sė jus pri micijų vai-
šėms pra de da me dai nuo ti, o dai na mū sų stu dentiškas die nas ly dė jo vi sur, liu dy da-
ma mū sų jau nys tę. Tuč tuo jau prie ki to sta lo pasi girdo ki ta dai na, ku ri skam bėjo 
taip pat ge rai. Aha! Pra si dė jo lenk ty nės: po mū sų dai nos – jų dai na, po jų dai nos – ir 
vėl mū sų. Na, ir tę sė si taip bent dvi va lan das, o dai nos bu vo vis nau jos ir ne dau giau 
kaip vie nas ar du pos mai. Be ga lo pri varg da vo me, juk kai ka da išdai nuo da vo me ir 

Popirmųjųšv.MišiųKirdeikiuosesugiminėmis.Iškun.ViktoroRimšelioknygos„NuoMurmųikiČi-
kagos“,Kaunas,2002
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ketu rias va lan das, ir nie ka da ne buvome nu ga lė ti. Vos iš tę sė me, bet mū sų var žo vai 
su sto jo pir mie ji.

Stu di juo da mas Kau ne me diciną tu rė jau kam ba rį na me gre ta Ma ri jo nų vie-
nuo ly no na mo, Lais vės alė jo je, gre ta Šan čių baž ny čios. Vie nuo ly no na me gy ve no 
ma ri jo nai studen tai te olo gai. Va ka rais karts nuo kar to už suk da vau į vie nuolyną 
pa si kal bė ti su Vikto ru. Jei bū da vo la bai vė lu, du rys jau už ra kin tos, tai aš į Vik to ro 
kam ba rį pa tek da vau pro lan gą. Vik to ras man su ras da vo ką nors už kąs ti, nes stu den-
tai ape ti tą ne šio da vo si vi są die ną, o vie nuo ly nas ne ba da vo. Vie ną vė ly vą va ka rą 
bu vau tik rai so čiai pavaišin tas sū riu, svies tu ir deš ra, nes Vik to ras val go ma me 
ra do kaž kam pa ruoš tą val gį. Man pa si vaišinus iš ke lio nės grį žo vie nas ma ri jo nų ku-
ni gas. Pa si ro do, tai jam bu vo pa ruoštas val gis. Lai min gai išspru kau pro lan gą.

Jau mi nė jau, kad Vik to ras bu vo ge ras bė gikas. Vis bė go jis ir gy ve ni me – iš 
Len ki jos, oku puo to Vil niaus krašto jis pa bė go per sie ną į Lie tu vą. Pir mą so vie tų 
Ru si jos oku pa ci ją, per se kio ja mas įvai riau sių pa vo jų, lai min gai pa bė go į hit le ri nę 
Vo kie ti ją. Pa si bai gus Ant ra jam pa sau li niam ka rui iš Vo kie ti jos per Aust ri ją bė go į 
Ita li ją ir Ro mo je ruo šė te olo gi jos dok to ra tą. Pa ga liau 1947 m. iš Ita li jos emig ra-
vo į Ame ri ką.

Gi mė jis Mur mų kai me, Šven čio nių ap skri ty je. Mo kė si Šven čio nių „Ry to“ 

MinintLietuvosNepriklausomybėsšventę1982m.,vasario17d.,JAVAtstovųrūmuoseWashingtone.
Kun.V.Rimšelis,MIC,buvopakviestassukalbėtiinvokaciją.ViduryjesuAtstovųrūmųpirmininkuThomas
P.O‘Neill.Iškun.ViktoroRimšelioknygos„NuoMurmųikiČikagos“,Kaunas,2002
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lie tu vių gim na zi jo je. Bu vo vie nas ge-
riau sių moks lei vių. 1939 m. – fi lo so fi-
jos li cen cia to laips nis Ro mo je, „An ge-
li cum“ uni ver si te te. Te olo gi ją stu di ja vo 
Kau no se mi na ri jo je ir Tu e bin ge no uni-
ver si te te Vo kie ti jo je. Ku ni gu įšven tin tas 
1943 m. Te olo gi jos li cen cia tas – 1944 
m. VDU Kau ne. Te olo gi jos dak ta ro 
laips nis – 1946 m. Ro mo je, „An ge li-
cum“ uni ver si te te. Vi si moks lo laips niai 
įgy ti aukš čiau siais įverti nimais. Jo ir 
gim na zi jos bai gi mo pa žy mė ji mas bu-
vo vie nų pen ke tų.

Kun. dr. Vik to ro gyveni mas bu-
vo la bai su dė tin gas. Di džiąją da lį me tų 
te ko pra leis ti sve ti muo se kraštuo se, 
besi mokant, at lie kant įvai rias pa reigas 
aukšto sio se mo kyk lo se, dės tant ir ad-
mi nist ruo jant. Kun. Vik to ras stu di-
juo da mas, dės ty da mas, su si ra ši nė da-
mas, sa ky da mas pa moks lus be lie tuvių 

kal bos lais vai var to da vo dar aštuo nias kal bas. Devin toji – se no ji grai kų kal ba, ku-
rios mo kė si gim na zi jo je, o vė liau uni ver si te te, var to ja ma moks lo rei ka lams.

Ma ri jo no kun. Pra no Bra zio kon sek ra ci jos į vys ku pus Ro mo je pro ga iš Chi-
ca gos vy ko me ke tu ri ar ti mi bi čiu liai iš Ma ri jo nų gim na zi jos lai kų: kun. dr. V. Rim-
še lis, kun. P. Garšva, dr. J. Makštu tis ir dr. P. Ki sie lius. Po apei gų bu vo me pa kvies ti 
į la bai iš kil min gą puo tą, ku rio je da ly va vo daug vys ku pų, ku ni gų, ke le tas kar dinolų, 
daug aukš tos lie tu vių ir ita lų vi suo me nės. Išklau sėme daug svei ki ni mų ita lų ir lie-
tu vių kal bo mis, bet neatro dė, kad bus su teik ta pro ga tar ti žo dį mums, iš Chi-
ca gos. Ta da kun. Vik to ras at si sto jo užsta lėje ir pa bė rė daug gra žių svei ki ni mo ir 
lin kė ji mo žo džių lo ty nų kal ba mū sų var du – be jo kių už ra šų, nu ste bin da mas aukštuo-
sius hie rar chus.

Vo kie ti jo je kun. Vik to ras, ge rai mo kė da mas vo kie čių kal bą, bu vo pa skir-
tas Eu er bach mies te lio kle bo nu. Jis pa tar na vo dau ge liui lie tu vių pa bė gė lių, 
su ras da mas jiems kam ba rius vo kie čių šei mo se. La bai ge rai se kė si kun. Vik-
torui dar bas su jau ni mu. Jau nimas jį mė go dėl jo links mos nuo tai kos, op ti miz mo, 
pa mė gi mo spor tuo ti drau ge su jais. Iš jo jie iš girs da vo juo kin gų is to ri jų. Jis 

Kun.ViktoroRimšelioprisiminimųknyga
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daug me tų bu vo Moks lei vių at ei ti nin kų sąjun gos dva sios va das, pri klau so at-
ei ti nin kų kor po ra ci jai „Šat rija“, yra Lie tu vių kata likų moks lo aka de mi jos na rys.

Kun. Vik to rui jo gy ve ni me te ko daug ad mi nist ra ci nių pa reigų. Jis še še rius me-
tus Ro mo je bu vo Ma ri jo nų kongrega cijos vi ce ge ne ro las ir na mo vir ši nin kas, 18 me tų 
– Ameri kos lie tu vių ma ri jo nų provin cijolas, daug me tų – Mari jonų na mo vy res ny sis, 
aštuo nerius me tus – Ma ri jo nų ku nigų se mi na ri jos pro fe so rius. Jam esant pro vin ci jo-
lu Ma ria na po ly je su de gė Ma ri jo nų vie nuo li jos mo kyk la su kop ly čia. Bu vo pa sta ty ta 
nau ja, mo derni su baž ny čia ša lia ir spor to sa lė. Chi ca go je prie nau jų Ma ri jo nų na mų 
ir „Drau go“ pa sta tų di de lis že mės skly pas bu vo vir tęs vai kų žai di mo aikš te, o nak-
tį – šu nų ir ka čių ap si sto ji mo vie ta. Kun. Vik to ras suorganiza vo kie mo ap so di ni mą 
švie sios spal vos eg lai tė mis bei ki tais me de liais, skly pą ap tvė rė tvo ra. 

Tur būt dau giau sia energi jos gy ve ni me kun. Vik to ras Rim še lis yra pa sky ręs 
dien raš čiui „Drau gas“. 1960 m. jis ta po vy riau siuo ju „Drau go“ redak toriumi ir 
mo de ra to riu mi. Po tre jų me tų bu vo išrink tas Ame ri kos lie tu vių marijo nų pro vin ci-
jo lu, tad vyr. re daktoriaus pa rei gas pe rė mė kun. P. Garšva, o moderato rius kun. 
Vik to ras te bė ra iki šių die nų. Gu lant ir ke liant jo pa grin di nis rū pes tis bu vo ir te-
bė ra „Drau gas“. Jis pavada vo re dak to rius, administrato rius, rū pi no si „Drau go“ 

Kun.ViktorasRimšelisLietuvoje,antKryžiųkalno(kairėje)subroliuAlbertu
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fi nansiniais rei ka lais, nuo lat tar da vo si su di rek to riais. Ma tydamas, ko kia svar bi 
dien raščiui ma te ria li nė ba zė, bu vo pa grin di nis ir Drau go fon do stei gė jas. Fon das 
ypač svar bus ta po pas ta rai siais me tais.

Jau gim na zi jo je bu vo pa stebėtas Vik to ro li te ra tū ri nis ta len tas. Jis nie kuo-
met ne si sky rė su spau da, jo dau gy bė straips nių yra at spaus din ta ne tik „Drau-
ge“, bet ir dau ge ly je ki tų lie tu viš kų laik raš čių.

Čia tik ke li pa vyz džiai, koks įdo mus ir pra smin gas yra kun. dr. Vik to ro 
Rimšelio gy ve ni mas.

„Draugas“,2003-06-03;parengtapagalpranešimąJaunimo
centre,Chicagoje,vykusiamekun.V.Rimšelioprisiminimųknygos„Nuo
MurmųikiČikagos“(Marijonųtalkininkųcentroleidykla,Kaunas,2002)

pristatyme
Post Scriptum.Prie dr. Pet ro Ki sie liaus (da bar jau mi ru sio) pa sa ko ji mo 

Kun.RimšeliogimtojonamoMurmųkaime,Švenčioniųrajone,nebėra,kiemelikęstikvaikystėsprisimi-
nimussaugantissenasklevas.AlgirdoGirininkonuotr.



249

Vyriausieji „Draugo“ redaktoriai

dar rei kia pri dė ti, kad 
kun. Vik to ras Rim še lis 
– Ma ri jo nų vie nuo li jos 
pro vin ci jo las ir „Drau-
go“ re dak to rius, vė liau 
mo de ra to rius, bu vo vie-
nas iš tų, ku riais ypač 
„rū pi no si“ so vie ti nis 
sau gu mas. Šių ei lu čių 
au to rei Lie tu vo je yra 
te kę ben drau ti su kun. 
Vik to ro jau nes ni ą ja se-
se rim Vik to ri ja Rim-
še ly te Baranauskienė 
iš Kal ta nė nų mies te-
lio, Šven čio nių ra jo no 
(Vik to ras ir Vik to ri ja 
– vie nos mo ti nos, bet 
ne vie no tė vo vai kai). 
Vik to ri ja pa pa sa ko jo, 
kad ji jau nys tė je bu vo 
ver čia ma šni pi nė ti bro-
lį, bet ne su ti ku si. Dėl to 

nuo lat bu vo se ka ma, ne gau da vo dar bo, o jei gu jį su si ras da vo, grei tai bū da vo at lei-
džia ma. Lie tu vai at ga vus ne pri klau so my bę ji su ži no jo, kad sau gu mas bu vo pa lau-
žęs jos vy rą, ku ris bu vo pri vers tas pra ne ši nė ti KGB, kas bu vo ra šo ma jo žmo nos 
bro lio laiškuo se. 

A.V.Š.

KunigasViktorasRimšelis–jaupensininkas


