
V. KADA IR DIEVAS LIETUVOJE
TIK LENKIÐKAI TESUPRATO

Visais laikais visi ðovinistai militaristai
stengësi panaudoti religijà pavergtøjø tau-

tø pajungimui, nutautinimui, asimiliacijai. Galingosios Lietuvos valstybës
sukûrëja – lietuviø tauta buvo atsidûrusi ant þûties ribos ið dalies dël to,
kad jos valdovai kraðto apkrikðtijimà, baþnyèiø ir vienuolynø steigimà per-
davë svetimðaliø lenkø kunigams ir vienuoliams, kurie ið pat pradþiø ir
ëmë rûpintis ne tiek Kristaus mokslo skleidimu, kiek þmoniø lenkinimu.
Kituose kraðtuose misionieriai stengdavosi iðmokti vietiniø þmoniø kalbà,
o lenkø dvasininkai, gavæ ið valdovø privilegijø, taip pat þemiø ir dvarø,
katalikybæ stengësi ágyvendinti versdami þmones atsisakyti savo, lietuviø
kalbos ir paproèiø, skelbdami juos kaip pagonybës palikimà, aiðkindami,
kad tik lenkø kalbà suprantantis ir krikðèioniðkasis Dievas.

Lenkø misionieriai prie savo baþnyèiø ir vienuolynø Lietuvoje steigë ir
savas, lenkiðkas mokyklas. Tad katalikybës ásigalëjimas menkino lietuvybæ,
ypaè valdanèiøjø luome, kurio vis daugiau nariø ëmë tikëti, kad jie, kalbëda-
mi lenkiðkai, tampà ne tik tikrais krikðèionimis, bet ir „europieèiais“. Tiky-
bos ir ðvietimo perdavimas svetimðaliams lenkø kunigams ir vienuoliams,
leidimas jiems nekontroliuojamai veikti valstybëje buvo viena ið didþiausiø
Lietuvos valdovø klaidø, prisidëjusiø ne tik prie lietuviø tautos pavertimo
baudþiauninkais savo kraðte, bet ir prie paèios valstybës pavertimo Lenkijos
provincija, pagaliau prie jos þlugimo, pasidalijimo tarp kaimynø.

Taèiau Lietuvà pajungus ir carinës Rusijos valdþiai, per baþnyèias ir
toliau buvo lenkinama net skelbiant, kad tik tas esàs patriotas, kuris ir
meldþiasi, ir kalba lenkiðkai. Katalikø baþnyèia buvo geriausia lenkø ðovi-
nistø siekiø sulenkinti, asimiliuoti lietuvius vykdytoja. Net ir kai po 1863 m.
sukilimo carinë Rusija uþdraudë lietuviðkà spaudà ir lietuviðkas mokyklas,
lenkai ir tuo naudojosi – neþinoma në vienos maldaknygës, jau nekalbant
apie knygas, kurias lenkai bûtø iðleidæ lietuviðkai, jie bruko lietuviams tik
lenkiðkàsias ir daugelis dievobaimingøjø lietuviø meldësi ið jø ir vaikus
mokë lenkiðkai.

Lenkiðkasis mesionizmas



204 LIETUVIØ TAUTA

Dar labiau negu iki Lenkijos valstybës padalijimo lenkinimas buvo
vykdomas per parapines mokyklëles, taip pat kunigø seminarijose (iki
Vilniaus universiteto uþdarymo), tapatinant tikybà su tautybe: katali-
kas – tai tik lenkas. Ir beveik visose seminarijose lenkø kunigai profe-
soriai nuoþmiausiai persekiojo visus tuos, kurie prabildavo lietuviðkai.
Apskritai á Vilniaus kunigø seminarijà lietuviui ástoti bûdavo labai sun-
ku dar ir todël, kad buvo reikalaujama ið stojanèiøjø gerai mokëti len-
kø kalbà. Lenkø baþnyèios hierarchai bûsimus kunigus atrinkdavo dar
nuoþmiau, negu sovietø metais kagëbistai atsirinkdavo kandidatus á sa-
vo tarnybas. Þemaièiø kunigø seminarijoje, Þemaitijoje, kuri nepai-
sant lenkinimo ir rusinimo, iðliko lietuviðkiausia, lenkø ar sulenkëjusiø
hierarchø reikalavimu, nepaisant, kad daugelis seminaristø net nemo-
këjo lenkiðkai, vis viena visos mokymo programos buvo dëstomos at-
ëjûnø lenkø kalba.

Paradoksalu. Lietuva buvo okupuota carinës Rusijos, bet lietuviø ir
lietuvybës iðlikimui didþiausià pavojø ir toliau këlë lenkai, jø valdoma
Katalikø baþnyèia. Kad bent kiek pasiprieðintø tam lenkø dvasininkø per-
sekiojimui, daug kur lietuviai seminaristai bûrësi á slaptas savo organiza-
cijas. Taip dar 1888 m. Seinø ir Kauno kunigø seminarijose lietuviai
klierikai ásteigë slaptas savo draugijas siekdami mokytis lietuviðkai, pla-
tinti draudþiamà lietuviðkà literatûrà. Daugelis jø nariø bijojo ne tiek
rusø þandarø, kiek savo dvasios vadovø – lenkø arba sulenkëjusiø hierar-
chø, kunigø, vienuoliø, kurie daþniausiai bûdavo ir geriausi rusams slap-
tieji informatoriai. Tarp tokiø slaptø lietuviø klierikø draugijø Kaune
steigëjø buvo ir bûsimas raðytojas kunigas J. Tumas-Vaiþgantas. Jo vado-
vaujamai tokiai draugijai 1888 m. priklausë 20 lietuviø klierikø. Ji vadi-
nosi Lietuviø mylëtojø draugija.

Nuo XIX a. pabaigos ir Þemaièiø kunigø seminarijoje (ypaè Kaune)
ásigalëjo nuoþmûs lenkintojai, lenkø ðovinistai imperialistai: tai prof.
B. Þongalavièius (Ýongalawicz), Liausas (Laus), P. Kriðtijonas ir kiti. La-
bai prieðiðkas lietuviø tautos atgimimui buvo ir ið sulenkëjusiø bajorø kilæs
vyskupas M. Paliulionis. Tik lenkiðkai þemaièiø parapijose pamokslus sa-
kydavo ir su þmonëmis bendraudavo vyskupas G. Cirtautas.

1900 m. sulenkintos Baþnyèios hierarchams mëgino pasiprieðinti Kau-
no seminarijos klierikai lietuviai. Jie seminarijos vadovybei áteikë reikala-
vimà, kad sulenkëjæ ar lenkai hierarchai ir jø paskirti kunigai dëstytojai
nutrauktø lietuviø ir jø kalbos niekinimà, persekiojimà ir pagrasino, kad
jeigu á tà reikalavimà seminarijos vadovybë nereaguos, tai visi klierikai
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paliks seminarijà. Seminarijos vadovybë, kiek patylëjusi, ið seminarijos pa-
ðalino 4 „litvomanus“.1

Be abejonës, Katalikø baþnyèios vaidmuo lietuviø tautos ir jos valsty-
bingumo atkûrimui bûtø buvæs ne toks juodas, jei ne LDK Jogailos suda-
ryta Krëvos unija su Lenkija, jei lietuviø valdovai bûtø pasistengæ árodyti,
jog Lietuva jau nuo karaliaus Mindaugo laikø yra krikðèioniðka valstybë,
ir nebûtø atidavæ á lenkø ðovinistø misionieriø rankas katekizacijos ir
ðvietimo. Krikðèionybë rodo ir tai, jog neþinoma në vieno atvejo, kad
Lietuvos þmonës bûtø ginklu pasiprieðinæ jai: po krikðèionybës ávedimo
ypaè þemaièiai pakilo á kovà ne tiek dël pagonybës apgynimo, o prieð tai,
kad vyskupams ir kunigams buvo dalijamos geriausios þemës, iki tol bu-
væ laisvi valstieèiai paverèiami jø baudþiauninkais. Á daugelá ðaliø krikð-
èionybë atëjo kaip vargðø gynëja, vietinës kultûros puoselëtoja, o á Lietuvà –
kaip ponø religija, kaip ðimtmetinës lietuviø kalbos ir kultûros naikinto-
ja. Lietuva bene vienintelë Europos valstybë, kuri neturi ðventøjø nei
palaimintøjø ið gyventojø, neþinoma në vieno nukankinto ar pagoniø per-
sekioto.

Karalius Mindaugas su savo dva-
riðkiais apsikrikðtijo 1250 ar 1251 m.
Krikðtijo Livonijos ordino dvasininkai.

Mindaugas ásteigë 3 vyskupijas. Taèiau apie jø veiklà ir apkrikðtytøjø skai-
èiø kol kas nerasta ðaltiniø. Tiesa, popieþius Inocentas IV raðë, kad Lietu-
vos valdovas Mindaugas krikðtijæsis su didele daugybe pagoniø. Paskirtieji
vyskupai buvo tvirtinami karaliaus Mindaugo. Nors jis savo dukrà iðleido
uþ Mozûrijos kunigaikðèio krikðèionio Boleslovo II, Vilniuje pastatë ka-
tedrà, bet dël to nesumaþëjo vokieèiø riteriø grobiamøjø þygiø á jau for-
maliai krikðèioniðkàjà Lietuvà. Organizavus sàmokslà, Mindaugas 1263 m.
buvo nuþudytas. Taèiau ir po jo þûties krikðèionybë toliau plito Lietuvos
karalystëje. Padedant Rygos arkivyskupui buvo statomos naujos baþny-
èios, Lietuvoje ëmë veikti (nuo 1298 m.) pranciðkonai ir dominikonai. Nau-
garduke ir Vilniuje naujasis valdovas Vytenis pastatë baþnyèias
pranciðkonams ir dominikonams. O valdovas Gediminas 1322 m. paraðë
laiðkà Popieþiui, kad Lietuva yra atsidavusi jo globai ir paþadëjo apkrikðty-
ti dar neapkrikðtytus. Taèiau tai, kad Lietuva taptø pripaþinta krikðèionið-
ka valstybe, buvo nenaudinga nei stiprëjanèiai Lenkijos valstybei, nei

1 Èepënas P. Naujøjø laikø Lietuvos istorija. V., 1992. T. 1, p. 67, 68, 75.

Katalikybë senajam lietuviui –
ponø religija
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vokieèiø ordinams, nes nebûtø galima pateisinti savo plëðiamøjø þygiø á
Lietuvà esà pagonybei tarp kraðto þmoniø áveikti.

Gedimino ápëdiniai Algirdas ir Kæstutis irgi nebuvo prieðingi krikðèio-
nybei. Jie kovojo ne su ja, o su Vokieèiø ordinu, kuriam talkino ið visos
Europos atvykstanèiø plëðikø gaujos. Jie stengësi apginti Lietuvos valsty-
bæ ir apsaugoti nekaltus þmones nuo skerdyniø. Kunigaikðtis Algirdas, Ry-
tø Lietuvos þemiø valdovas, gyvendamas Vitebske, apkrikðtijo staèiatikiais
savo pirmosios þmonos vaikus. Krikðèionë buvo ir antroji jo þmona Julijo-
na. Negana to, Algirdas savo valdomose rytinëse þemëse ákûrë ir staèiati-
kiø metropolijà.

Krikðtijosi ir Kæstuèio dukra Ona, iðtekëdama uþ Mozûrijos kunigaikð-
èio, taip pat ir jo sûnus Butautas. Pagal kai kuriuos ðaltinius krikðtytis buvo
sutikæs ir pats Kæstutis, taèiau, lenkams uþgrobus jo valdomà Volynæ, pasi-
piktinæs tokiu negarbingu krikðèioniø lenkø elgesiu, atsisakë priimti krikð-
tà. Taèiau jo sûnus Vytautas, bûsimasis Didysis Lietuvos kunigaikðtis, pirmà
kartà apsikrikðtijo 1382 m. bûdamas pas kryþiuoèius.1 Tad tik pigi propa-
ganda yra daugelio lenkø kalbos apie tai, kad tik jie, po Krëvos unijos
pasiraðymo, apkrikðtijo tariamai pagoniðkàjà Lietuvà, ëmë skleisti Lietu-
vos valstybëje Kristaus mokslà, Vakarø kultûrà.

Beje, kol kas nëra nuodugnesniø isto-
riniø veikalø apie krikðèionybæ Lietuvoje

nuo Mindaugo iki Jogailos laikø (iki 1387 m. krikðto). Kadangi tais laikais
metraðtininkai daþniausiai buvo jau lenkø kunigai ir vienuoliai, tai jie pir-
miausia ir stengësi iðkelti savàjá, lenkø vaidmená ir sumenkinti kunigaikð-
tystës teisëmis prisijungusios Lietuvos. Tuo metu ir lenkø Katalikø baþnyèia
á tà prisijungimà laikë naujojo kraðto sulenkinimu dangstantis krikðtijimu.
Maþa to, lenkø katalikø dvasininkija ið Jogailos pareikalavo, kad vadina-
miesiems jø misionieriams bûtø skiriami dvarai, statomos baþnyèios.
1388 m. kovo 12 d. Popieþiaus nurodymu buvo ásteigta Vilniaus vyskupija,
o prie jos ir kapitula daugiausia ið atvykëliø lenkø dvasininkø. Jogaila jai
paskyrë Labanoro ir Molëtø kaimus, Dubravos valsèiø Lydos apskrityje,
Bokðtø valsèiø Aðmenos apskrityje, didþiulá sodà prie Vilniaus, 5 namus ir
deðimtinæ þuvies ið karaliðkos þûklës Nemune. Tad ið pat pradþiø vyskupas
jau tapo vienu stambiausiø feodalø valstybëje, valdanèiu beveik 1000 km2

þemës su 60 kaimø ir 600 namø. Paèiame Vilniuje vyskupui dar buvo pa-

„Dangiðkieji“ feodalai

1 Lietuviø enciklopedija: Lietuva. V., 1990. T. 15, p. 132.
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skirti penki namai – vienas mûrinis ir keturi mediniai. Metai po metø vys-
kupo valdos buvo didinamos ir XVI a. viduryje Vilniaus vyskupui jau dir-
bo apie 40 000 Lietuvos þmoniø.1 Suprantama, kad vyskupams feodalams
ir laiko nebelikdavo rûpintis savo „avelëmis“, turëjusiomis eiti jiems bau-
dþiavà, bet daug sunkesnæ, negu iki tol eidavo pas bajorus ar dvarininkus.
Daugybë dvarø dar buvo paskirta vyskupo pagalbininkams, sufraganams
ir kt., taip pat vyskupijos kapitulos nariams, kunigams, vienuolynams, ku-
rie Lietuvoje jau kûrësi nuo XIV a. Kovoti su protestantizmu ir ateizmu
1569 m. vyskupo V. Protasevièiaus pakviestas Vilniuje ásikûrë jëzuitø ordi-
nas, kuris po metø èia atidarë aukðtesniàjà mokyklà – kolegijà. 1579 m. ji
buvo pertvarkyta á akademijà, bet ji, kaip anksèiau raðyta, nepaisant atlik-
tø kai kuriø svarbiø mokslo darbø, savo esme tapo nauju lenkinimo þidi-
niu Lietuvoje.

Ákurtoji Vilniaus vyskupija apëmë net 8 LDK vaivadijas (palatinatus):
Vilniaus, Trakø, Vitebsko, Polocko, Minsko, Naugarduko, Mstislavlio, Smo-
lensko ir dalá Brastos vaivadijos. 1636 m. ákûrus Smolensko vyskupijà, prie
jos buvo prijungti tolimiausi Rytø Lietuvos rajonai su Smolensku, vysku-
pijos centru. Vilniaus vyskupijoje buvo 388 parapinës ir 74 filijinës baþny-
èios, 78 koplyèios ir 63 altarijos. Po pirmojo 1772 m. Lenkijos padalijimo,
Lietuva neteko Vitebsko, Minsko, Mstislavlio ir dalies Polocko vaivadijos.
Èia Jekaterinos nurodymu buvo ásteigta atskira Gudijos vyskupija su cen-
tru Mogiliove. Tai vyskupijai Rusijos carienës reikalavimu 1782 m. suteik-
tos arkivyskupijos teisës. Lietuvà prijungus prie Rusijos, ið Augustavo,
Alytaus, Simno ir kai kuriø kitø buvo sudaryta Vygriø vyskupija, o ið Bob-
ruisko, Radoðkovièiø, Minsko ir kai kuriø kitø sudaryta Minsko vyskupija,
o Kauno, Panevëþio, Utenos, Ukmergës, Obeliø, Zarasø, Kurðo ir Þiem-
galos – priskirta Þemaièiø vyskupijai. 1882 m. Rusijos valdþios reikalavi-
mu prie Minsko vyskupijos buvo prijungta Mogiliovo vyskupija.

1920 m. lenkø kariuomenei okupavus Vilniø ir jo kraðtà, dalis Vilniaus
vyskupijos liko lenkø neuþgrobta ir ið jos 1926 m. buvo sudaryta Kaiðiado-
riø vyskupija. O lenkø okupuota vyskupijos dalis 1925 m. spalio 25 d. buvo
paskelbta arkivyskupija su centru Vilniuje. Vyskupijoje buvo 363 parapi-
nës baþnyèios, 549 kunigai, 102 vienuoliai kunigai ir apie 1,5 mln. tikinèiøjø.2

Þemaièiø kraðto krikðtijimui trukdë kryþiuoèiai. Per daugiau kaip 150
metø trukusá jø verþimàsi á Þemaitijà norint prisijungti jà, padaryti tiltu

1 Lietuviø enciklopedija. Èikaga, 1966. T. 34, p. 198.
2 Ten pat. P. 202, 203.
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tarp Rytprûsiø ir Livonijos kryþiuoèiø (prieð tai ir kalavijuoèiø) vienuoliø
ordinai nepastatë në vienos baþnyèios, o ásiverþæ tik plëðikavo ir siaubë
kraðtà.

Ir tik po Þalgirio pergalës, 1411 m. vasario 1 d. pasiraðius Torûnëje
taikos sutartá su Kryþiuoèiø ordinu ir ja pripaþinus Þemaitijà Lietuvai, Jo-
gaila ir Vytautas 1413 m. iðsirengë á kelionæ apkrikðtyti þemaièiø. Juos ly-
dëjo daugybë lenkø kunigø ir vienuoliø. Taip jie, ið Kauno Nemunu
nuplaukæ iki Dubysos, ásirengë stovyklà, ið kurios vyko krikðtyti þemaièiø.

1417 m. vasarà Vytautas Varniuose (Medininkuose) pastatë katedrà,
taip pat baþnyèias kitose vietose, buvo ákurta Þemaièiø vyskupija, kuri,
Lietuvai iðkovojus Nepriklausomybæ, 1926 m. buvo padalyta á Kauno, Tel-
ðiø ir Panevëþio vyskupijas.

Jogaila, Vytautas ir jø darbø tæsëjai, apkrikðtydami Lietuvà, ásteigdami
vyskupijas, atrodo, dar nesuvokë tos didþiulës centralizuotai valdomos jë-
gos reikðmës valstybës politikai ir gyvenimui: jie nepasirûpino, kad bûtø
ásteigta atskira nuo Lenkijos Baþnyèios provincija, nes abi vyskupijos –
Vilniaus ir Þemaièiø buvo pavaldþios Lenkijos Gniezno arkivyskupijai, ku-
rios arkivyskupais buvo skiriami lenkø ponø statytiniai. Tad, suprantama,
buvo jø politikos vykdytojai. Taigi vadovaudamiesi tik savo interesais, Baþ-
nyèios hierarchai lenkai vyskupus daþniausiai skirdavo, þinoma, pirmiau-
sia lojalius Lenkijai. O kadangi tais laikais vyskupai galëjo bûti skiriami tik
ið didikø ir bajorø, todël neretai jie prisiimdavo tas pareigas tik vildamiesi
dar labiau pagausinti savo turtus, turëti valstybëje svarø þodá. Dël to ir
tarp tø daugybës vyskupø, valdþiusiø Vilniaus, Þemaièiø ir kitas vyskupi-
jas, tik vienà kità aptinkame, kuris bûtø rûpinæsis lietuviø tauta, jos kalba
ir kultûra, valstybës savarankiðkumo iðsaugojimu. Savo turtais ir galiomis
prilygdami galingiausiems didikams, jie varþësi su jais dël dar didesniø sa-
vo turtø ir galiø, negailestingai engë priskirtuosius valstieèius.1 Tad pra-
ëjus vos metams po apkrikðtijimo per visà Þemaitijà nusirito sukilimø
bangos prieð atëjusius feodalus vyskupus, klebonus. Taèiau tie sukilimai su
kariuomenës pagalba greitai bûdavo numalðinami. Ið Lenkijos atsiøsti vys-
kupai, kunigai ir vienuoliai buvo visaip skatinami pamokslus sakyti ir po-
terius mokyti tik lenkø kalba.

Taèiau Katalikø baþnyèios poveikis lenkinimui Þemaitijoje (Þemai-
èiø vyskupijoje) palyginus buvo ne toks akivaizdus kaip Rytø Lietuvoje
(Vilniaus vyskupijoje) ir lëmë, kad Þemaitijoje palyginti maþai tebuvo

1 Prapuolenis [K.]. Lenkø apaðtalai Lietuvoje. K., 1938. P. 234.
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svetimðaliø (po Liublino unijos daugiausia á Vilniø ir jo kraðtà ëmë plûsti
ið Lenkijos lenkai), iðlaikë lietuviðkumà ir didelë dalis bajorijos, visais lai-
kais santykinai tarp valstieèiø maþiau buvo ir baudþiauninkø. Kiek baþny-
èios buvo lenkinimo þidiniai, labai daug priklausë nuo vyskupø, nuo to,
kas buvo skiriami klebonais ir kunigais. Þvilgtelëkime á Þemaièiø ir Vil-
niaus vyskupijas, sudariusias Lietuvos branduolá.

Ákurta 1417 m., bet ið pradþiø vadino-
si Medininkø vyskupija. 1413 m. rudená kai

kuriose vietose pakrikðtijus þemaièius, Vytautas ir Jogaila ëmë rûpintis ir
atskiros jiems vyskupijos ásteigimu. 1415 m. lapkrityje nusiøsta á Konstan-
cos susirinkimà 6 þmoniø delegacija ir daugybë palydovø. Þemaièiai, Kons-
tancos baþnytiniame susirinkime iðdëstæ kryþiuoèiø padarytas skriaudas,
pareiðkë nenorá priklausyti Ordinui ir papraðë atsiøsti atstovus, kurie pa-
baigtø Vytauto ir Jogailos pradëtus kraðto apkrikðtijimo darbus.1 Konstan-
cos susirinkimas tokiu atstovu paskyrë Lvovo arkivyskupà Jonà ir Vilniaus
vyskupà Petrà ir suteikë jiems ágaliojimus steigti vyskupijas, katedras, vie-
nuolynus, skirti naujus vyskupus ir kt.

LDK Vytautas su gausia didikø palyda ir vyskupais Jonu ir Petru 1417 m.
vasarà krikðtijo þemaièius. Medininkai (Varniai) buvo pasirinkti vyskupi-
jos centru, kuriame pradëta statyti ir katedrà, paskirta 6 kanauninkø kapi-
tula. Pirmuoju Medininkø vyskupu Vytautas nominavo Vilniaus katedros
klebonà Motiejø, kurá 1417 m. spalio 24 d. Konstancos susirinkimas pa-
tvirtino Medininkø vyskupø ordinaru. Motiejus (mirë 1453 05 09) gyveno
Vilniuje ir, pagal Dlugoðà, mokëjæs lietuviø ir þemaièiø kalbas. Jis mokësi
Prahoje, ten gavæs magistro laipsná, po to dar studijavæs Sienoje. Vytautas
planavo ákurti atskirà Lietuvos baþnytinæ provincijà, bet to padaryti ne-
spëjo, ir Medininkø ir Vilniaus vyskupijos tapo pavaldþios Gniezno arki-
vyskupijai Lenkijoje. LDK Vytautas Medininkø vyskupo iðlaikymui uþraðë
Vaiþuvënø, Maivënø, Krakiø ir dalá Varniø, taip pat po 10 valstieèiø ir aria-
mos þemës Kaltinënø, Kraþiø, Viduklës, Raseiniø, Medininkø valsèiuose,
be to, Alsëdþiø eþerà ir pusæ Birþulio eþero ir kt. Dalá gautojo turto vysku-
pas perleido klebonams. Vytautas taip pat skyrë lëðø baþnyèiai statyti.

Medininkø vyskupijà Motiejus valdë iki 1421 m., po jo vyskupai buvo:
Mikalojus Komendanskis (1423–1436 m.), Jokûbas Trakiðkis (1436–

Þemaièiø vyskupija

1 Janulaitis A. Þemaièiai ir baþnytinis seimas Konstancoje (1414–1418 m.) // Praeitis.
K., 1933. T. 2, p. 291–349.
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1453 m.), Martynas I Luokiðkis (1453–1454 m.), Baltramiejus I Paltuskie-
tis (1459–1460 m.), Jurgis (1460–1464 m.), Motiejus II Topolietis (1464–
1470 m.), Baltramiejus II Sverinkevièius (1471–1482 m.), Martynas II
(1483–1492 m.), Martynas III Lintfaras (1492–1515 m.), Mikalojus Radvi-
la (1515–1529 m.), Mikalojus Vieðgaila (1531–1533 m.), Vaclovas Virbic-
kis (1534–1555 m.), Jonas Domanovskis (1556–1563 m.), Stanislovas
Narkuskis (1564–1565 m.), Viktoras Virbickis (1565–1567 m.), Jurgis Pet-
kevièius (1567–1574 m.), Merkelis Giedraitis (1576–1609 m.), Mikalojus
Pacas (1610–1614 m.), Stanislovas Kiðka (1619–1626 m.), Abraomas Vai-
na (Voina, 1626–1630 m.), Merkelis Geiðas (1630–1633 m.), Jurgis Tiðke-
vièius (1633–1649 m.), Petras Parèevskis (1650–1659 m.), Aleksandras
Sapiega (1659–1667 m.), Kazimieras Pacas (1668–1695 m.), Jonas Jeroni-
mas Kriðpinas–Kirðenðteinas (1696–1708 m.), Jonas Zgierskis (1709–
1714 m.), Povilas Pranciðkus Sapiega (1714–1715 m.), Aleksandras Gorainis
(1715–1735 m.), Juozapas Mykolas Karpis (1736–1739 m.), Antanas Tið-
kevièius (1740–1762 m.), Jonas Domininkas Lopacinskis (1762–1778 m.),
Steponas Jonas Giedraitis (1778–1803 m.), Juozapas Arnulfas Giedraitis
(1803–1838 m.), Motiejus Kazimieras Valanèius (1850–1875 m.), Meèis-
lovas Leonardas Paliulionis (1883–1908 m.), Gasparas Cirtautas (1910–
1913 m.), Pranciðkus Karevièius (1914–1926 m.). 1926 m. ákûrus
nepriklausomos Lietuvos baþnytinæ provincijà, Þemaièiø vyskupija (Me-
dininkø–Varniø) buvo padalyta á Kauno, Telðiø ir Panevëþio vyskupijas.

Nemaþai Þemaièiø vyskupø prisimenami ir kaip dideli lietuvybës puo-
selëtojai bei gynëjai. Tai vysk. Merkelis Giedraitis, vysk. Motiejus Kazi-
mieras Valanèius, vysk. Pranciðkus Karevièius ir kiti.

Lenkijos karalius Jogaila 1387 m. pa-
vasará kreipësi á Popieþiø Urbonà, praðy-

damas ásteigti Vilniaus vyskupijà. Atvykæs Popieþiaus atstovas, radæs
Vilniuje pastatytà katedrà ir pamatæs, kad vyskupijai iðlaikyti paskirtos di-
delës beneficijos, 1388 m. vasarà paskyrë Vilniaus vyskupu pranciðkonà ið
Bukovinos Andriø. Buvo sudaryta ir kapitula ið 12 prelatø ir kanauninkø,
daugiausia lenkø.

Ákurtajai vyskupijai paskirta 60 kaimø ir 600 namø, apie 900 km2 þe-
mës, kai kuriais duomenimis, vyskupijos þiniai buvo perduota apie 40 000
Lietuvos gyventojø.

Vilniaus vyskupais buvo:
Andrius (1388–1398 m.), Jokûbas Plichta (1399–1407 m.), Mikalojus

Vilniaus vyskupija
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Gorzkovskis (1407–1414 m.), Petras ið Kustynës (1415–1421 m.), Motie-
jus I Trakiðkis (1422–1453 m.), Mikalojus Dzierþgavièius (1453–1463 m.),
Jonas Losovièius (1468–1481 m.), Andrius Ðeliga (1481–1491 m.), Alber-
tas Taboras (1492–1507 m.), Albertas Radvila (1507–1519 m.), Jonas
(1519–1536 m.), Paulius Algimantas Alðëniðkis (1536–1555 m.), Valerijo-
nas Protasevièius (1556–1579 m.), Jurgis Radvila (1579–1591 m.), Ber-
nardas Maciejevskis (1597 m.), Benediktas Vainius (Voina, 1600–1615 m.),
Eustachas Valavièius (1616–1630 m.), Abraomas Vaina (1631–1649 m.),
Jurgis Tiðkevièius (1649–1656 m.), Jonas Karolis Daugëla Zaviða (1656–
1661 m.), Jurgis Bialozoras (1661–1665 m.), Aleksandras Pacas (1682–
1684 m.), Aleksandras Katovièius (1685–1686 m.), Konstantinas Kazimieras
Bþostovskis (1694–1722 m.), Motiejus Juozapas Ancuta (1722–1723 m.),
Karolis Petras Panceþinskis (1724–1729 m.), Mykolas Jonas Zienkovièius
(1730–1762 m.), Ignas Jokûbas Masalskis (1762–1794 m.), Jonas Nepomu-
kas Kasakauskas (1798–1808 m.), Jeronimas Stojnovskis (1814 m.), Andrius
Benediktas Klengevièius (1840–1841 m.), Vaclovas Þilinskis (1848–1856 m.),
Adomas Stanislovas Krasinskis (1858–1863 m.), Karolis Hrinevskis (1883–
1885 m.), Antanas Pranciðkus Audzevièius (1889–1895 m.), Steponas Alek-
sandras Þvieravièius (1897–1902 m.), Edvardas Ropas (1903–1907 m.), Jurgis
Matulaitis-Matulevièius (1918–1925 m.), Jonas Ciepliakas (1925 m.), Ro-
mualdas Jalbþykovskis (1926–1942 m.) ir kiti. Tarp Vilniaus vyskupø surasti
ryðkesniø lietuvybës gynëjø sunku. Gal tai ir ne taip svarbu – dvasininkijai
pirmiausia rûpi Baþnyèios reikalai. Ne dël lietuviø tautos ir popieþiai skelbë
kryþiaus þygius, o kad lietuviai bûtø apkrikðtyti, kad galingoje Lietuvos vals-
tybëje galutinai neásigalëtø Rytø apeigø krikðèionybë – staèiatikiø (jau kara-
liaus Mindaugo laikais daugelis lietuviø kunigaikðèiø rytinëse valstybës
þemëse buvo priëmæ staèiatikybæ). Tad valdovø Jogailos ir Vytauto atliekamas
kraðto krikðtijimas nesukëlë didesnio þmoniø pasiprieðinimo – krikðèionybë
kraðte jau buvo paþástama daugiau kaip 100 metø.

Kai kurios iðtraukos ið popieþiø buliø dël lietuviø ir jø genèiø
apkrikðtijimo, þemiø, santykiø su Lenkija:

1141 01 31 Popieþius Inocentas II leidþia Moravijos vyskupui Henrikui
skelbti krikðèionybæ Prûsuose:

„[...] Ir vieðpaties kanèiai atminti bei Kristaus prieðams atversti duoda-
me tavo brolybei leidimà neðti prieð save tos tautos þemëje kryþiø [...].“1

1 Popieþiaus bulës dël kryþiaus þygiø prieð prûsus ir lietuvius XIII a. V., 1987. P. 20.
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1141 04 01 Inocento II nurodymai Moravijos vyskupui Henrikui dël
krikðèionybës skelbimo Prûsijoje:

„[...] Ir, todël, jei, tavo áspëjami, jie nepanorëtø atsiversti (apsikrikðtyti –
A. L.) – to tenebûna – tai jie mirs savo neteisybëje, o tu nebûsi kaltas dël jø
mirties...“1

1171 09 11 Popieþius Aleksandras III suteikia vienerius metus atlaidø
kariaujantiems prieð pagonis: „...O mes, pasikliaudami Dievo gailestingu-
mu bei apaðtalø Petro ir Povilo nuopelnais, tiems, kurie su ne kartà minë-
tais pagonimis tvirtai ir didþiadvasiðkai kovos, suteikiame vienerius metus
atleidimà jø nuodëmiø [...], o tiems, kurie toje kovoje þus, jeigu atliks at-
gailà, leidþiame atleisti visas jø nuodëmes [...].“2

1206 10 26 Popieþius Inocentas III ragina Lenkijos dvasininkus remti
krikðèionybës skelbimà Prûsuose: „Arkivyskupams, vyskupams, abatams,
priorams ir kitiems Lenkijoje esantiems baþnyèiø prelatams [...]. Taigi mes,
jo dievobaimingà sumanymà patikëdami Vieðpaèiui, nusprendëme ðio [rað-
to] galia jam leisti skelbti jiems (prûsams – A. L.) Evangelijà [...]. Taèiau
kadangi tai gausus derlius ir vieno darbininko jam nupjauti neuþteks, mes
apaðtaliðku autoritetu jam leidþiame pasiimti su savimi cistersø ordino bro-
liø ir taip pat kitø, kurie su juo norëtø prisidëti prie ðios iðganingos tarny-
bos [...].“3

1210 10 04 Popieþius Inocentas III paveda skelbianèius Prûsuose krikð-
èionybæ vienuolius Gniezno arkivyskupo globai:

„Gniezno arkivyskupui. Dangaus þemdirbys Jëzus Kristus pats save –
tikrà ir vaisingà vynmedá – pasodino iðsirinktame vynuogyne [...]. Taip my-
limieji sûnûs Kristijonas, P[ilypas] ir kai kurie kiti vienuoliai, iðtroðkæ pa-
maldþiø siekimø, uþsidegs meile vien tam, kuris nenori niekieno praþûties,
mums leidus, dvasioje nusiþeminæ atvyko á Prûsijos ðalá dirbti ðiame vy-
nuogyne [...]. Taigi kadangi ðiam atþalynui dar trûksta drëkinimo malonës,
tavo brolybei su [raðto] galia pavedame tiems vienuoliams ir jø broliams,
taip pat ir kitiems, neseniai atverstiems á tikëjimà, skirti ganytojiðkos pa-
reigybës rûpestá [...].“4

1212 08 13 Popieþius Inocentas III áspëja Lenkijos ir Panerio kuni-
gaikðèius, kad priëmusiø krikðèionybæ prûsø neapkrautø prievolëmis:

„Kilmingiesiems vyrams Lenkijos ir Panerio kunigaikðèiams [...]. Kai

1 Ten pat. P. 22.
2 Ten pat. P. 24.
3 Ten pat. P. 33.
4 Ten pat. P. 35, 36.
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kuriuos Prûsijos pagonis, priëmus naujojo atgimimo malonæ, tuojau ap-
krovë vergiðkomis sunkenybëmis ir atëjusiems á krikðèionybæ padarë blo-
gesnes sàlygas, negu buvo [...]. Ir todël, áspëdami jûsø visumà, reikalaujame
ir raginame [...] neapsunkinti naujojo atþalyno vaikø, o elgtis su jais kuo
ðvelniau, kad netvirtieji lengvai neatkristø á senas klaidas [...].“1

1218 05 05 Popieþius Honorijus III leidþia vykstantiems á Prûsijà skelbti
krikðèionybës 3 metus nevarþomai naudotis jø turimomis beneficijomis:

„[...] Kad ir, anot apaðtalo, „svarbus ne tas, kuris sodina ar laisto, bet
vieðpats, kuris augina“ [...], laikome esant darbininkams, kurie Vieðpaties
paðaukti atvyko á tà ðalá [...], pareikðti ypatingà malonæ ir kuo gausiau juos
aprûpinti gërybëmis, nes suteikti baþnyèios gërybiø, kurias Kristus krauju
ágijo, niekam kitam taip netinka kaip tiems, kurie visiðkai pasiaukojo stip-
rinti ir platinti jo tikëjimà [...].“2

1218 05 18 Popieþius Honorijus III uþdraudþia pardavinëti prûsams
geleþá, ginklus ir druskà:

„[...] Idant pagonys bent sielvarte atpaþintø vieðpatá ir dël padidëjusio
nepritekliaus leistøsi paskubinami á já atsiversti, verta nutraukti krikðèio-
niø paramà jiems [...], mes, nenorëdami, jog jie mûsø ginklais kovotø prieð
mus, tavo brolybei apaðtaliðku raðtu pavedame, idant aplinkiniuose krað-
tuose gyvenanèius krikðèionis áspëtume ir pamokytume, kad anksèiau mi-
nëtø [dalykø] tiems pagonims neparduotø, o taip daryti priversk juos, jei
bus reikalinga baþnytinë drausmë [...].“3

1221 04 20 Popieþius Honorijus III ragina Gniezno, Poznanës, Lenèiø
vyskupus skelbti atlaidus kryþiaus þygiui á Prûsijà:

„[...] Todël jûsø iðmintá ásakmiai áspëjame ir raginame, pavesdami apað-
taliðku raðtu, idant iðganingai ragindami Kristø tikinèius, esanèius Lenki-
joje ir Pamaryje, padëti jiems pagal gerbiamo mûsø brolio Prûsijos vyskupo
sumanymà, visiems, kurie, prisiëmæ kryþiø, iðsirengtø jiems padëti kaip
anksèiau yra nurodyta, atsiþvelgdami á jø nusidëjimo aplinkybes, praneð-
tumëte mûsø autoritetu esant (nuodëmiø – A. L.) atleidimà.“4

1222 Popieþius Honorijus III uþdraudþia Livonijoje kankinti pagonis
ákaitinta geleþimi:

„Mylimi sûnûs Livonijos naujakrikðtai kreipësi á mus su rimtu skundu,
kad [...] juos, kaltinamus kokiu nors nusikaltimu, verèia priimti ákaitintos

1 Ten pat. P. 44, 45.
2 Ten pat. P. 63, 64.
3 Ten pat. P. 75.
4 Ten pat. P. 96, 97.
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geleþies teismà ir [...] tai kelia pasipiktinimà ir baimæ. Taigi kadangi ðitoks
teismas pagal ástatymà ir kanonø sankcijas yra visiðkai uþdraustas [...] baig-
tøsi ðitaip kankinti.“1

1230 01 18 Popieþius Grigalius IX ragina Vokieèiø ordinà pulti prûsus:
„Grigalius, vyskupas, Dievo tarnø tarnas, mylimiesiems sûnums ðv. Ma-

rijos vokieèiø namø broliams, esantiems Vokietijos ir Prûsijos kraðtuose,
siunèia pasveikinimà ir apaðtaliðkà palaiminimà. Vieðpats savo tikintiesiems
parodë gerà valià tuo, kad palieka jiems prieðus, nors galëtø juos sunaikin-
ti vienu þodþiu [...]. Kadangi neseniai mylimas sûnus Hermanas, ðv. Mari-
jos vokieèiø namø magistras, pasirodæs mûsø akivaizdoje, praneðë, jog
kilmingas vyras Konradas, lenkø kunigaikðtis, Kelno pilá su jos priklausiu-
siais ir kai kurias kitas pilis prûsø kaimynystëje jûsø namams dievobaimin-
gu dosnumu perleido, pridurdamas tai, kiek ið jø þemës jûs ir jûsø
pagalbininkai pajëgsite uþvaldyti, laikome tà darbà esant tikrai mielà ir
priimtinà [...], raginame vieðpatyje, áskaitydami jums ir visiems jûsø pagal-
bininkams á nuodëmiø atleidimà, kad dràsiai þygiuotumëte ðios þemës ið-
plëðti ið prûsø rankø, nuo galvos iki kojø buvo ginklais apsiginklavæ, idant
didikø ðvenèiausios baþnyèios, dievo malonës globojamos, ir jûsø triûsu
praplëtusios tuose kraðtuose savo palapinës vietà [...].“2

1257 01 05 Popieþius Aleksandras IV  paskelbia paimàs savo globon
visus, kurie vyksta á kryþiaus þygá prieð lietuvius, jotvingius:

„Kilmingiesiems vyrams Kazimierui, Krokuvos ir Kujavijos kunigaikð-
èiui, bei kitiems kunigaikðèiams, baronams ir visiems kryþiumi paþymë-
tiems, esantiems Lenkijoje, Moravijoje ir Austrijoje [...]. Taigi kadangi jûs
(kaip jûsø buvo mums vieðai praneðta), labai uþsidegæ tikëjimu ir uolumu,
norite, raginami gerbiamø mûsø broliø, Gniezno arkivyskupo, jo sufraga-
nø ir mylimojo sûnaus, brolio Baltramiejaus ið maþøjø broliø ordino, mû-
sø pavedimu skelbianèio Dievo þodá prieð lietuvius, jotvingius ir kitus
pagonis bei schizmatikus, kurie greta krikðèioniø ðaliø gyvena, prisiëmæ
gyvybingojo kryþiaus þenklà, Dievui padedant, dràsiai prieð tuos kreivati-
kius þygiuoti, mes todël, dþiaugsmingai apsupdami maloningu palanku-
mu, paveikti jûsø praðymà, imame á ðventojo Petro ir savo globà jus paèius
su ðeimomis ir visu turtu, kurá ðiuo metu pagrástai valdote, taip pat ðio
[raðto] galia jums leisdami, kad naudotumëtës tokiais pat  atlaidais ir ne-
lieèiamybe, kokiais naudojasi kryþiumi paðventintieji [...].“3

1 Ten pat. P. 88, 97.
2 Ten pat. P. 114, 115.
3 Ten pat. P. 143.
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1257 05 05 Popieþius Aleksandras IV nurodo Lenkijos Krokuvos, Vroc-
lavo vyskupams bei Sulejevo abatui rûpintis, kad niekas nesutrukdytø kry-
þiuoèiø, suburtø Gniezno arkivyskupo ir pranciðkonø vienuoliø þygio prieð
lietuvius ir jotvingius:

„[...] Kadangi, kaip mylimøjø sûnø kilmingøjø vyrø Kazimiero, Lenèi-
cos ir Kujavijos kunigaikðèio bei kitø kunigaikðèiø, bajorø ir visø kryþiumi
paþymëtøjø Lenkijoje, Èekijoje, Moravijoje ir Austrijoje gyvenanèiø, bu-
vo mums vieðai praneðta, jie, labai uþsidegæ tikëjimu ir uolumu [...], dievui
padedant, nori dràsiai prieð tuos kreivatikius þygiuoti, mes todël [...] ima-
me juos á ðventojo Petro ir savo globà, juos paèius su ðeimomis ir visu turtu
[...], taip pat ðio [raðto] galia jiems leisdami, kad naudotøsi tokiais pat at-
laidais ir nelieèiamybe, kokiais naudojasi kryþiumi paþymëtieji, vykstantys
padëti ðventajai þemei. Todël jûsø nuoþiûrai apaðtaliðku raðtu pavedame,
kad jûs niekam neleistumëte jø dël to nepelnytai apsunkinti prieð mûsø
globos ir leidimo turiná [...].“1

1257 01 29 Popieþius Aleksandras IV ásako Èekijos, Lenkijos, Moravi-
jos ir Austrijos dvasininkijai visokeriopai padëti èekø pranciðkonams, pa-
skelbusiems kryþiaus þygá prieð lietuvius:

„[...] Kadangi mylimajam sûnui Èekijos maþøjø broliø ordino broliui
Baltramiejui, kurá uþ atsidëjimà religijai ir dorybes labai branginame ir
mylime ir kurio lûpose nëra uþkliuvæs Vieðpaties þodis, pavedame skelbti
kryþiaus þygá jûsø kraðtuose prieð lietuvius ir kitus netikinèiuosius [...] ir
numatytumëte pasirûpinti jo saugia kelione [...].“2

1260 01 25 Popieþius Aleksandras IV patvirtina vyskupo Kristijono de-
ðimtiniø naudojimà Livonijos ordinui:

„[...] Kadangi mums pateiktame jûsø praðyme dëstoma, kad tai bran-
giausias Kristuje mûsø sûnus ðviesusis Lietuvos karalius (Mindaugas –
A. L.), suradæs dieviðkos malonës ákvëpimà ir dël jûsø rûpesèiø vietoje pa-
goniðkos bjaurasties pradëjo puoselëti katalikiðkà tikybà ir todël, parody-
damas jums meilingo palankumo jausmus, dël dievobaimingo dosnumo
padovanojo jums kai kurias tuomet jam priklausiusias þemes, gerbiamas
mûsø broli [...], perleido jums visas deðimtines [...], todël mes, paveikti
jûsø praðymø [...], apaðtaliðka galia patvirtiname ir ðio raðto apsauga su-
stipriname. Taigi apskritai jokiam þmogui nevalia ðio mûsø patvirtinimo
raðto paþeisti ar neapgalvotai iðdrásti jam prieðtarauti. O jei kas sumanys

1 Ten pat. P. 145.
2 Ten pat. P. 146.
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tai lengvabûdiðkai pabandyti, teþino uþsitrauksiàs Visagalio Dievo bei pa-
laimintøjø jo apaðtalø Petro ir Povilo rûstybæ.“1

1260 01 25 Popieþius Aleksandras IV pasiskelbia paimàs á savo globà
visas kryþiuoèiø uþkariautas þemes:

„[...]. Mes, paveikti Jûsø praðymu, visas ðalis, kraðtus, pilis, miestelius
ir visokias vietoves, kurias jûs, padedant krikðèioniø kariuomenës, pajëg-
site iðplëðti ið pagoniø rankø [...], priimame á palaimintojo Petro teisæ bei
nuosavybæ ir nusprendþiame jas amþinai bûsiant apaðtalø sosto globoja-
mas bei saugomas [...]. Taèiau norime, kad kai, Dievui padedant, jûs jas
ásigysite ir ramiai valdysite, apaðtalø sosto nuoþiûra privalëtumëte skirti
visø jø ir taip pat minëtøjø deðimtiniø tam tikrà dalá baþnyèioms ir jø pre-
latams ten ásikurti. Taigi jokiam þmogui nevalia ðio mûsø globos ir leidimo
raðto paþeisti ar iðdrásti jam prieðtarauti. O jei kas tai sumanys pabandyti,
teþino uþsitrauksiàs Visagalio Dievo bei palaimintøjø jo apaðtalø Petro ir
Povilo rûstybæ.“2

Lietuviø kraðto Augustavo katedra.

1 Ten pat. P. 192, 193.
2 Ten pat. P. 194, 195.
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1260 21 25 Popieþius Aleksandras IV pasiskelbia imàs á savo globà vi-
sos Rusijos þemes, kurias tik Kryþiuoèiø ordinas uþkariaus joje:

„[...] Jûsø triûsas akivaizdþiai rodo karðtà siekimà Dievo garbei iðpla-
tinti katalikø tikëjimo puoselëjimà tiek Rytuose, tiek Prûsijos ir Livonijos
bei gretimuose kraðtuose [...]. Taèiau norime, kad [...] Rusijoje valdþià per-
leistumëte tik tada (vietiniams dvasininkams, staèiatikiams – A. L.), kai jie
nepriekaiðtingai pereis á bendràjá tikëjimà ir paklus ðventajai Romos baþ-
nyèiai [...].“1

1261 01 26 Popieþius Aleksandras IV ásako Torno pranciðkonø gvardi-
jonui duoti iðriðimà ir palaiminimà kryþiuoèiø magistrui Hartmutui, nuþu-
dþiusiam ir sudeginusiam palankius prûsams ordino brolius:

„[...] Mums pateiktame brolio Hartmuto [...] praðyme dëstoma, kad
broliai Henrikas ir Gerardas, perleido kai kurias pilis á kraðto naujakrikðtø
(prûsø – A. L.) rankas, tai [...] jam (Hartmutui – A. L.) apie tai buvo pra-
neðta, jis neapsakomo skausmo dël minëtø broliø piktadarystës liepë juos
suèiupti ir apakinti, pagaliau, dalyvaujant kai kuriems broliams bei dauge-
liui tikinèiøjø, sudeginti ugnyje [...]. Taigi mes norëdami pasirûpinti minë-
tojo virðininko bei dalyvavusiø ðiuose ávykiuose iðganymu, nutarëme, kad
tu (Torno pranciðkonø gvardijonas – A. L.) uþ mus suteiktumei minëtam
virðininkui ir dalyviams iðriðimo malonæ ir paskirtumei jiems uþ toká nusi-
þengimà iðganingà atgailà.“2

1264 06 04 Popieþius Urbonas IV nurodo Èekijos karaliui kariauti su
rusais ir lietuviais, pasilaikant jam tas þemes, kurias pavyks uþimti:

„Brangiausiam sûnui Kristuje, áþymiajam Èekijos karaliui [...]. Mes su-
þinojome, kad rusai – schizmatikai – ir lietuviai bei kiti, jø kaimynai, kurie
Dievo nepripaþásta, o tiksliau sakant, piktþodþiauja jo vardu, kartu su to-
toriais, savo bendrininkais, tarpusavy susijæ praþûtinga sàjunga, daþnai prie-
ðiðkai ásiverþia á Lenkijà, ir niekur jiems nepasiprieðina [...]. Ir todël
karaliðkàjà ðviesybæ praðome ir ásakmiai raginame, tau bûtinai áskaitydami
á nuodëmiø atleidimà, kad tu galingai þygiuotumei prieð schizmatikus ir
kitus paminëtuosius ginti tikëjimo ir platinti já. O mes apaðtaliðku autori-
tetu tau leidþiame, jog amþinai liktø tavo ir tavo ápëdiniø valdomos, apgy-
vendinamos krikðèioniø tikinèiøjø rusø ir lietuviø þemës, kurias, padedant
mielaðirdingajam Dievui, per tavo patarnavimà pavyktø atversti á krikðèio-
niø tikëjimà ar uþsikariauti [...].“3

1 Ten pat. P. 196.
2 Ten pat. P. 219.
3 Ten pat. P. 250.
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1268 01 20 Popieþius Klemensas IV duoda leidimà Èekijos karaliui,
uþëmus Lietuvà, atkurti krikðèioniðkàjà Lietuvos karalystæ:

„[...] Motina baþnyèia kuo labiausiai dþiaugiasi tavo didybës virðûne,
kai tu, atkakliai ir pasiaukojamai triûsdamas, stengiesi iðaukðtinti tikinèiø-
jø padëtá ir rûpintis krikðèioniø religijos platinimu [...].  Apaðtalø sosto
iðmintis tau seniai leido, jog tu laisvai ir teisëtai galëtumei savo rankose
laikyti þemes, kurias iðplëðtumei ið lietuviø ir kitø netikinèiøjø [...]. Pata-
riami mûsø broliø, ðio [raðto] galia tau leidþiame, kad tu, jei Lietuvos ðalá,
kurioje minëtoje sosto autoritetu buvo ásteigta karalystë, valdant ðviesios
atminties Mindaugui (jis, priëmæs krikðto sakramentà, buvo apaðtaliðku
autoritetu apvainikuotas karaliumi, vëliau kaþkokiø praþûties vaikø þiau-
riai nuþudytas), per tave su Vieðpaties pagalba pavyktø iðplëðti ið prieðø

Senojo lietuviø Gardino katedra.

V. KADA IR DIEVAS LIETUVOJE TIK LENKIÐKAI TESUPRATO
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rankø, laisvai galëtumei ásteigti karalystës sostà, kaip anksèiau, ir paskirti
jam valdyti tikintá bei Romos baþnyèiai atsidavusá asmená, kaip tau atrodys
naudingiau [...].“1

Lietuvos apkrikðtijimas buvo jau paèiø, taip pat kaimyniniø valstybiø –
Lenkijos, Èekijos, Austrijos, vokieèiø ordinø, taip pat popieþiø politikos,
siekiant átakos ir naujø þemiø, be to, Rusijoje ásigalinèios staèiatikybës
poveikio rezultatas. Tad Vakarø valdovams, o ypaè popieþiams, galinga
Lietuvos valstybë buvo galvos skausmas ne tiek dël to, kad ji po karaliaus
Mindaugo vël atsisakë krikðèionybës, o kiek dël to, kad ji valdë ir didelius
nuo Romos popieþiø atskilusá Konstantinopolio patriarchà pripaþinusius
staèiatikiø kraðtus kaip Gudijà, Ukrainà ir daugelá rusø srièiø. Dar 1264 m.
Popieþius Urbonas IV, kviesdamas Europos riterius kovoti prieð prûsus ir
lietuvius, kaip pagoniðkas tautas, ragino taip pat kovoti su rusø krikðèio-
nimis, kaip „schizmatikais“, nepripaþástanèiais Romos Popieþiaus valdþios.2

O kadangi didesnæ dalá rusø þemiø  valdë Lietuva, tai suprato, kad, áveikæ
Lietuvà, galëtø prisijungti ir rusø þemes.

Popieþius ir Vakarø valdovus jau-
dino dar ir ateinanèios þinios, kad daug
lietuviø didikø ir valdovø, kaip minë-

ta, yra priëmæ ar net pasiryþæ priimti Rytø krikðèionybæ. Þinoma, kad
valdovas Gediminas (apie 1330 m.) paskyrë savo rusiðkøjø þemiø metro-
politu Teognostà, kurá áðventino Konstantinopolio patriarchas. Su Kons-
tantinopolio patriarchu dël LDK metropolito daug susiraðinëjo Didysis
Lietuvos kunigaikðtis Algirdas. Bet LDK metropolito paskyrimui visaip
prieðinosi stiprëjanti Maskvos kunigaikðtystë, kurios valdovai suprato „vals-
tybinës“ religijos svarbà valstybës stiprinimui, savo pilieèiø klusnumo ir
iðtikimybës ugdymui.

LDK slavø staèiatikybë buvo viena ið prieþasèiø, dël kuriø popieþiai kvietë
Europos riterius nukariauti „pagoniø lietuviø“ ir laimino juos, – áveikus
lietuvius, bûtø buvæ galima áveikti ir jø valdþioje buvusias, rytø slavø krikð-
èionybæ iðpaþástanèias gudø, ukrainieèiø, rusø tautas. Tad ir ið kryþiuoèiø
reikalauta ne tiek skleisti Kristaus mokslà, statyti baþnyèias ir vienuolynus, o
kiek nukariauti, paimti savo valdþion puolamus kraðtus. Taèiau Popieþiaus
laiminamiems kryþiuoèiams, kuriuos rëmë ir lenkø kunigaikðèiai, nukariavus

1 Ten pat. P. 275.
2 Popieþiø bulës dël kryþiaus þygiø prieð prûsus ir lietuvius XIII a. V., 1987. P. 249.

LDK áveikimas – staèiatikybës
áveikimas

ALGIMANTAS LIEKIS
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ir pavergus prûsus, niekaip nesisekë áveikti pagoniðkos Lietuvos ir jai pri-
klausiusiø rytø slavø. Nors lietuviai tebebuvo pagonys, o rusai, gudai, ukrai-
nieèiai – krikðèionys, bet ir vieniems, ir kitiems LDK apgynimas buvo ir jø
laisvës, ir iðpaþástamo tikëjimo apgynimas. Pamatæ, kad jëga vargu ar kada
áveiks LDK, tikëtina, kad Popieþius ir Vakarø valdovai ieðkojo kitokiø bûdø,
kaip áveikti LDK, o drauge ir pagonybæ, ir staèiatikybæ.

Ir tada buvo prisimintas LDK Di-
dysis kunigaikðtis Jogaila, senbernis, la-
bai troðkæs pasirodyti pranaðesnis prieð

savo brolius. Ir jam pasiûlyta paimti á þmonas Lenkijos karalaitæ, vengrø krikð-
èionæ Jadvygà, Lenkijos karaliaus sostà, bet uþ tai Jogaila turëjo pasiraðyti
1385 m. Krëvos unijà, kurioje buvo numatyta LDK þemes (lietuviø ir rusø)
sujungti su Lenkijos karalyste; Jogaila visus savo turtus turëjo perduoti Lenki-
jai; prijungti prie Lenkijos Pamario, Slansko, Chelmo, Volynës ir kitas þemes;
paleisti lenkus belaisvius, esanèius Lietuvos nelaisvëje; sumokëti Jadvygos su-
þadëtiniui Vilhelmui 200 tûkstanèiø florinø „kompensacijos“ ir pan.

Pasiraðydami tà unijà Jogaila ir jo palydovai, tarp jø Vytautas, tikriau-
siai ir nesuvokë, kad tas aktas – tai kilpa LDK nepriklausomybei, o ne
dviejø partneriø sàjunga: kunigaikðtystë yra tik karalystës dalis, provincija.
Bet, matyt, viliojo karaliaus vainikas ir tai, kad kryþiuoèiai nebegalës aið-
kinti, jog verþiasi á Lietuvà, kad jà apkrikðtytø. Kita vertus, Lietuva tuomet
buvo daug kartø galingesnë uþ Lenkijà ir atrodë visai nesvarbu, kuri vals-
tybë prie kurios prisijungia; atrodë, kad, LDK valdovui tapus dar ir Lenki-
jos karaliumi, jo galia ir átaka pasaulyje tik padidës.

Krokuvos katedroje lenkø vyskupai pakrikðtijo Jogailà, jo palydovus,
kurie, tarp jø ir kunigaikðtis Vytautas, prisiekë Lenkijai ir jos naujajam
karaliui, kaip... pavaldiniai.

Po metø Jogaila su savo þmonele Jadvyga gráþo á Lietuvà ávykdyti vieno
ið „vedybiniø“ ásipareigojimø – apkrikðtyti Lietuvà. Tam niekas nesiprieði-
no, nes dar ið karaliaus Mindaugo laikø daugelio tëvai ir protëviai jau
buvo apsikrikðtijæ. Be to, daugelis didikø buvo priëmæ staèiatikybæ ir ne-
matë didelio skirtumo tarp Romos ir Konstantinopolio baþnyèiø, tos pa-
èios krikðèionybës, bet tik skirtingø valdovø. Kita vertus, niekas tada ir
nesiëmë kokiø aiðkinimø. Kadangi su Jogaila atvyko ir didelis bûrys lietu-
viðkai nemokanèiø kunigø ir vienuoliø, tai ir buvo krikðtijami suvaryti þmo-
niø bûriai, niekam neaiðkinant naujojo tikëjimo. Tad ir katalikybæ daug
kur Lietuvoje pagal jos skelbëjus imta vadinti „lenkø viera“.

Lietuvos valdovai – ant lenkø
meðkerës
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LDK valdovai ir vëlesniais laikais katalikybæ paliko atëjûnø lenkø ku-
nigø ir vienuoliø rankose, kurie ðá tikëjimà ir pavertë lietuviø nutautinimo
ir Lietuvos valstybingumo sumenkinimo Lenkijos labui priemone. Tik Len-
kijos hierarchai bei ponai skirstë ir Katalikø baþnyèios postus pirmiausia
iðtikimiems lenkams. Tad neatsitiktinai tarp tos daugybës lenkø vyskupø,
kunigø ypaè Rytø Lietuvoje daþniausiai randame ne tiek Kristaus mokslo
skelbëjus, ganytojus, o lenkinimo ir Lietuvos nepriklausomybës smaugë-
jus. Maþai randama tarp jø ir doros pavyzdþiø. Hierarcho postas pirmiau-
sia buvo valdþios politikos vykdytojo, jis daþniausiai ágyjamas dël turtø ir
palankumo valdantiesiems. Kadangi ir Vatikane dirbo ypaè daug lenkø,
tad ir popieþiai, ákalbëti lenkø, daþniausiai priimdavo tik lenkams palan-
kius nutarimus (daugelis jø Lenkijos ir LDK unijà suvokë tik kaip Lietu-
vos sulenkinimà).

Lenkø ponø ir lenkø Katalikø baþny-
èios antilietuviðkos nuostatos, jø pastan-

gos bet kokiomis priemonëmis uþgniauþti Lietuvos valstybës
savarankiðkumà jau gana aiðkiai matyti net Lietuvos galybës laikais, val-
dant Vytautui Didþiajam, kai jis pats, skatinamas imperatoriaus Zigman-
to, nutarë vainikuotis Lietuvos karaliumi. O valstybë, turinti karaliø,
negalëjo bûti kitos valstybës kunigaikðtystë, nors ir Didþiosios
kunigaikðtystës dalis. Pirmiausia Baþnyèios hierarchai ir ponai ëmë reika-
lauti ið karaliaus Jogailos, kad jis atkalbëtø Vytautà nuo tokio savo suma-
nymo. Visa tai Albertas Vijûkas-Kojalavièius (1609–1677) savo veikale
„Lietuvos istorija“ apraðë: Gniezno arkivyskupas, Krokuvos vyskupas Zbig-
nevas Olesnickis (Zbigniew Oleúnicki) ákalbinëjo net Senato narius pa-
smerkti Vytauto Didþiojo siekimà. „Garbës troðkimas taip aptemdë Vytauto
galvà, kad [...] tuo jis gali sugriauti lietuviø ir lenkø sandraugà [...] ir rimtai
áspëjo Vytautà, kad jis [...] paliautø puoselëjæs tuðèias svajones apie taria-
mà didybæ ir atsimintø priesaikà, kuria paþadëjæs paklusnumà karaliui bei
lenkø karalystei. Tokià pat nuomonæ pareiðkë (Senate – A. L.) grafas Jo-
nas ið Tornivo, Krokuvos vaivada. Visi sutartinai pritarë vyskupui ir vaiva-
dai. Vytautas pasipiktinæs [...] iðëjo ið senato posëdþio, atvirai pagrasino,
sakydamas, jog jis, nepaisydamas lenkø norø, pasieksiàs tai, kà pasiryþæs
pasiekti. [...] Vytautui iðëjus, senatas paaiðkino karaliui (Jogailai – A. L.),
kad (Vytautas – A. L.) yra ne tik jo ðeimos, bet ir Lietuvos bei Lenkijos
prieðas, nes ðitai esàs parodæs praeityje ne vienà kartà. [...] Po to prasidëjo
ilgos tarpusavio rietenos. [...] Kunigaikðtis stengësi ið lenkø iðgauti sutiki-

Vyskupø sàmokslas
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mà, o ðie – priversti Vytautà atsisakyti
savo sumanymo. [...] Buvo pavesta Zbig-
nevui Olesnickiui, Krokuvos vyskupui
Mikalojui Michalovskiui, Sandomiro
vaivadai [...] valstybës vardu aiðkiai per-
spëti Vytautà, kad ðis dël vëjavaikiðkos
garbës troðkimo negriautø Ðventosios
unijos, o jeigu neklausysiàs, pagrasinti
karu. [...] Taèiau Vytautas në kiek jø gra-
sinimø nepabûgo, anaiptol, ið pykèio dar
labiau suáþûlëjo: jis ëmë raginti impera-
toriø paskubinti visà reikalà. [...]“ Toliau
raðoma, kaip lenkø hierarchai ir ponai
net siûlæ Vytautui atsisësti vietoje Jogai-
los á karaliaus sostà. Taèiau Lietuvos val-
dovas atsisakë lenkø vyskupø ir ponø
niekðystës: „Jis, girdi, pasirodytø esàs
tikras begëdis, nedorëlis, kurá amþinai

blogu þodþiu minëtø bûsimosios kartos, jeigu nutrauktø nuo pusbrolio gal-
vos karaliðkàjá vainikà ir pats já uþsidëtø, tada neabejotinai patirtø ið þmo-
niø daugiau gëdos negu garbës [...] karalius Jogaila [...] kreipësi á
aukðèiausiàjà krikðèioniðkojo pasaulio galybæ [...] Romos popieþiø (Mar-
tynà – A. L.). O ðis, neabejodamas, jog Vytauto vainikavimu sukelti di-
dþiuliai sàmyðiai ið pamatø sukrës krikðèioniðkàjà valstybæ, paragino
Zigmantà (imperatoriø – A. L.) bei Vytautà atsisakyti savo sumanymo.
Taèiau ligai iðgydyti jau nebeuþteko gydytojo, reikëjo veiksmingesniø prie-
moniø. Jedlnioje sukvietë lenkø seimà, kuris nutarë, jog reikia pastatyti
ginkluotas saugas visuose keliuose Lenkijos pasienyje ir uoliai þiûrëti, kad
ir imperatorius, ir Vytauto þygûnai negalëtø prasmukti nei á vienà, nei á
kità pusæ. [...] Ginkluoti lenkø bûriai uþstojo visus kelius, kad pasiuntiniai
niekur negalëtø praeiti. [...]“ Lenkø vyskupai ir ponai savo sàmokslais,
þudynëmis, apiplëðimais visur, kur kas tik norëdavo patekti á Lietuvà, suþ-
lugdë Vytauto karûnavimo iðkilmes (pagal kai kuriuos ðaltinius lenkai pa-
grobë imperatoriaus pasiuntiniø slaptai gabenamà karaliaus karûnà –
A. L.). Taèiau lenkø hierarchø globotinis – jëzuitas A. Vijûkas-Kojalavi-
èius savo „Lietuvos istorijoje“ nesmerkia, o dþiaugiasi, kad lenkai neleido
Vytautui karûnuotis, o kartu, þinoma, Lietuvai tapti vël nepriklausoma
valstybe, kuri tuo metu buvo viena didþiausiø „nuo Baltijos iki Juodosios“

V. KADA IR DIEVAS LIETUVOJE TIK LENKIÐKAI TESUPRATO

Zbignevas Olesnickis
(1389 12 05–1455 04 01), kardinolas,

Krokuvos vyskupas.
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jûrø ir galingiausia Europoje, taèiau pateko á lenkø ðovinistø katalikø hie-
rarchø, laiminamø paties Popieþiaus, ir lenkø ponø praþûtingus savaran-
kiðkam valstybingumui tinklus. Minëtasis jëzuitas istorikas taip baigia savo
pasakojimà apie Vytautà: „[...] Kivirèijantis ir nesutariant slinko dienos,
tuo tarpu Vytauto negalë gal dël per didelio jaudinimosi [...] taip já nuali-
no, kad nieko negalëjo padaryti geriausi gydytojai. [...] Ir Vytautas netru-
kus paliovë sielotis dël þemiðkøjø reikalø [...] ir galop nutarë krikðèioniðkai
uþbaigti gyvenimà. [...] Pagaliau, padaræs sàþinës sàskaità, iðpaþinæs kuni-
gui nuodëmes ir gavæs atleidimà, spalio 27 d. Trakuose numirë, deramai
sutvirtintas krikðèioniðkaisiais sakramentais. Á paskutinio poilsio vietà já
iðkilmingai palydëjo karalius Jogaila ir kunigaikðtis Ðvitrigaila, palaidojo
Vilniuje, ðv. Stanislovo katedroje.“1

Sàmokslà prieð Lietuvà ir jos valdovà Vytautà, kaip sakyta, organizavo
ir vadovavo daugiausia kardinolas, Krokuvos vyskupas Zbignevas Olesnic-
kis (1389–1455), jaunystëje buvæs karaliaus Jogailos sargybiniu, dalyvavæs
su juo Þalgirio mûðyje, buvæs jo sekretorius ir ágijæs didþiulá pasitikëjimà, dël
to turëjo didþiulæ galià ir pirmiausia panaudojo tam, kad Katalikø baþny-
èios, jos hierarchø balsas bûtø svarbiausias ir sprendþiant valstybës klausi-
mus. Daugiausia to gudraus ir klastingo kardinolo pastangomis buvo
ávykdytas sàmokslas ir prieð Jogailos jauniausià brolá Ðvitrigailà, kurá po Vy-
tauto Didþiojo mirties Lietuvos bajorai iðsirinko Didþiuoju kunigaikðèiu ir
kuris mëgino tæsti Vytauto Didþiojo sieká atskirti Lietuvà nuo Lenkijos ir
karûnuotis. Tai iðgàsdino minëtàjá kardinolà ir jo sëbrus, kurie 1432 m. rug-
pjûèio mën. kreipësi á Popieþiø Martynà V (g. 1368–1431). Ðis patikëjo len-
kais, kad, Lietuvai atsiskyrus nuo Lenkijos, staèiatikiai ásigalësià Lietuvoje
ir jai priklausanèiose gudø, ukrainieèiø, rusø þemëse. Po to ir kiti popieþiai
daþnai bet koká Lietuvos sieká savarankiðkumo, kaip ir lenkai, iðaiðkindavo
kaip „pagoniø“, „eretikø“ ir kitokiø Katalikø baþnyèios prieðø pastangas
sumenkinti jà, „atitraukti“ nuo „neklystanèiojo“ Popieþiaus, nuo „Ðvento-
sios Baþnyèios“.

Popieþius Martynas V ir Vytauto Didþiojo remiamà Medininkø vysku-
pijà (Þemaièiø) priskyrë Z. Olesnickio þiniai – Gniezno arkivyskupijai
(1427 m.), tarsi tik vieni lenkø hierarchai suprantà Kristaus mokslà, yra
tikrieji Katalikø baþnyèios stiprintojai ir gynëjai tame kraðte.2

1 Vijûkas-Kojelavièius A. Lietuvos istorija. Versta ið lotynø kalbos. K., 1989. P. 424–428.
2 Korytkowski J. Pralaci i kanonici katedry Gnieznieñskiej. Warszawa, 1883. T. 3; Ivins-

kis Z. Vytauto Didþiojo karûnacija // Mûsø þinynas. K., 1938. Nr. 9; Andziulytë-Ruzginie-
në M. Þemaièiø christianizacijos pradþia // Athenaeum. V., 1936. T. 7.
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Vyskupas Andrius I
(g.? – vysk. 1388–1398 11 14)

VILNIAUS VYSKUPAS
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Vyskupas Jokûbas
(g.? – 1399 05 05–1407 01 07)

VILNIAUS VYSKUPAS



226 LIETUVIØ TAUTA

Vyskupas Mikalojus I
(g.? – 1408 01 06–1414)

VILNIAUS VYSKUPAS
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Vyskupas Motiejus I Trakiðkis
(g.? – 1370–1422 05 04–1453 07 29)

VILNIAUS VYSKUPAS



228 LIETUVIØ TAUTA

Mirus Vytautui Didþiajam, lenkai organizavo Ðvitrigailos, siekusio
Lietuvos karalystës, nuþudymà, bet jam pasisekë nuo þudikø pabëgti á Po-
lockà ir paimti savo valdþion dar Vitebsko, Smolensko, Naugardo, Èerni-
govo ir Kijevo kraðtus. Èia subûræs ið lietuviø, nepatenkintø lenkø diktatu,
totoriø, rusø, taip pat paremtas Livonijos ordino, 1435 m. mëgino atgauti
Didþiojo kunigaikðèio sostà Vilniuje, bet po pralaimëto mûðio prieð lenkø
ir lietuviø unijininkø kariuomenæ netoli Ukmergës (Pabaisko) turëjo vël
bëgti á Kijevà ir Volynæ. Áveikæ Ðvitrigailà, lenkø Katalikø baþnyèios hie-
rarchai ir ponai galëjo laisvai atsikvëpti: Lietuvoje nebebuvo rimtos jëgos,
kuri pajëgtø atsispirti lenkø uþmaèioms. Uþtikrinti „ðventosios“ unijos am-
þinumà neoficialiai turëjo ir Lietuvai skiriami vyskupai bei kiti dvasininkai.
Lietuviø dvasinio pavergimo pradininkas, lenkø kardinolas Z. Olesnickis
skelbë, kad „karûna“ (Lenkija) turi be jokiø nuolaidø ájungti Lietuvà á
Lenkijos sudëtá, sulenkinti LDK tautas, pirmiausia lietuvius.

Apie daugelio lenkø vyskupø, kunigø, vienuoliø nusikalstamà veiklà
prieð lietuviø tautà ir Lietuvos valstybës savarankiðkumà puikiai byloja ku-
nigo, kanauninko, mokslininko, profesoriaus Kazimiero Prapuolenio
(1858–1933) Vatikano archyvuose surinkti dokumentai ir apibendrinti jo
studijoje „Lenkø apaðtalavimas Lietuvoje“, kuri 1918 m. iðleista Ameri-
kos lietuviø spaudos draugijos, po to prancûzø kalba Prancûzijoje, o 1938 m.
ir Kaune. Tai bene vienintelis rimtesnis nusikalstamo lenkø „apaðtalavi-
mo“ Lietuvoje tyrimas. Pasinaudodami duomenimis ið jos, taip pat archy-
viniais ir kitais literatûriniais ðaltiniais, prisiminkime kai kuriuos Vilniaus
vyskupus, ypaè daug þalos padariusius lietuvybei.

Kad nuo pat formalaus Lietuvos apkrikðtijimo lenkø dvasininkija
ëmësi praþûtingo lietuvybei ir Lietuvos savarankiðkumui darbo, matyti
jau ið vieno pirmøjø Vilniaus vyskupø Motiejaus ið Trakø (Trakiðkio)
(1421–1453 m.) biografijos. Tiesa, jis ið pradþiø dar remdavo LDK ne-
priklausomumo iðsaugojimà, lietuviø kalbà baþnyèiose, taèiau lenkas kar-
dinolas Zbignevas Olesnickis tariamai Popieþiaus vardu nurodë vyskupui
Motiejui kovoti tik uþ bendrà valstybæ ir bendrà lenkiðkà Katalikø baþ-
nyèià.

Kas buvo skiriami vyskupais, matome ið Vilniaus vyskupo Jono (1519–
1537 m.), karaliaus Zigmanto I meiluþës sûnaus biografijos. Karaliaus nu-
rodymu pavainikis buvo áðventintas vyskupu... septyniolikos metø, dar esant
gyvam Vilniaus vyskupui Vaitiekui Radvilai. O kai pavainikis sulaukë 21-
eriø, jis jau buvo pasodintas á Vilniaus vyskupo sostà, nors ir neturëjo net
kunigo áðventinimo. Neþinoma, kad jis bûtø bent kiek studijavæs ir baþnyti-
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nius mokslus. Be to, mëgdavo ir pasiautëti smuklëse su linksmosiomis miesto
mergelëmis. Kai apie tai buvo praneðta Popieþiui Leonui X, tai jo patar-
nautojai lenkai, taip pat lenkai vyskupai ið Krokuvos ir Lucko apgynë vys-
kupà Jonà, bet uþ tai gavæ ið jo pasiþadëjimà visose vyskupijos baþnyèiose
vartoti tik lenkø kalbà. Ir jis tà ásipareigojimà vykdë: pirmiausia visus Vil-
niaus kapitulos narius pakeitë lenkais, nurodë kunigams baþnyèiose sakyti
pamokslus ir katekizmo mokyti tik lenkiðkai ir t. t.1

Tai, kad nemaþa dalis hierarchø tapatina save su pasaulietiniais valdo-
vais, rodo ir Jono ápëdinio, Halðos kunigaikðèio vyskupo Povilo Algimanto
elgesys, kai Katalikø baþnyèià ëmë keisti kalvinizmas ir liuteronizmas. Ne-
gebëdamas átikinti þmoniø, jis nuo 1536 m., pasikvietæs kariuomenæ, gau-
dë kitatikius, juos uþdarydavo á kalëjimus, kankindavo, kad „atsiverstø“.2

Tada daug lietuviø ðviesuoliø, vengdami sulenkintos Katalikø baþny-
èios tarnø persekiojimø ir smurto, pasitraukë á Karaliauèiø ir ten nemaþai
nuveikë lietuviø kalbos, istorijos ir kitø mokslø srityse. Vyskupas Jonas
buvo nuolankus lenkø ponø valios vykdytojas, kurie bijojo protestantiz-
mo, nes jis ragino baþnyèiose vartoti vietines kalbas, organizuoti ir ðvieti-
mà jomis. O tai skatino savarankiðkà valstybingumà ir savos baþnytinës
provincijos sukûrimà. Vyskupas Jonas buvo ið Jogailos ketvirtosios þmo-
nos Zofijos giminaièiø ir buvo globojamas karalienës Bonos, kuri jam, be
dvarø apie Vilniø, dar padovanojo daug jø Gudijoje ir Lenkijoje. Tad dva-
rø lankymas, puotavimas juose ir uþimdavo vyskupui daugiausia laiko. Ta-
èiau neþinoma, kad jis bûtø kur ásteigæs kokià mokyklà, pagaliau nesirûpino
ir kunigø seminarija. Jos vadovais, profesoriais bûdavo skiriami tik lenkø
ponø pasiûlytieji, neretai nepasiþymëjæ nei iðsimokslinimu, nei pamaldu-
mu, nei dora. Tad ir nenuostabu, kad kunigai, kaip ir jø vyskupai, neástengë
ginti katalikybës diskusijose su protestantais. Tik smurtu daþniausiai jie ir
mëgindavo árodyti katalikybës tiesas.

Daþnai prisimenamas Vilniaus vyskupas Valerijonas Protasevièius
(1556–1580 m), kaip Vilniaus universiteto (akademijos) ákûrëjas. Taèiau ið
tikrøjø jis kûrë jà kaip lenkinimo þidiná. Tam pasitarnavo ir 1569 m. to
paties vyskupo pasikviesti á Vilniø jëzuitai, kurie, nemokëdami lietuviø kal-
bos, faktiðkai prisidëjo prie tolesnio lenkø ásigalëjimo klebonijose ir vie-
nuolynuose, taip pat net ðvietimo ástaigose ir paèioje Akademijoje. Beje,
nutylima, kad jëzuitø lenkiðkos akademijos steigimui prieðtaravo kai kurie

1 Prapuolenis K. Lenkø apaðtalavimas Lietuvoje. K., 1938. P. 32.
2 Ten pat. P. 33.
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Vyskupas Jonas I
(g.? – 1468 05 04–1481 02)

VILNIAUS VYSKUPAS
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Vyskupas Andrius II
(g.? – 1481 08 27–1491)

VILNIAUS VYSKUPAS
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Vyskupas Albertas II Radvila
(1478–1507 09 10–1519 04 19)

VILNIAUS VYSKUPAS
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Vyskupas Jonas II Þygimantaitis
(1487? – 1519 09 23–1538 03 18)

VILNIAUS VYSKUPAS
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Vyskupas Paulius Algimantas Alðëniðkis
(g.? – 1536 03 15–1555 09 04)

VILNIAUS VYSKUPAS
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Vyskupas Valerijonas Protasevièius
(1504–1556 07 17–1579 12 31)

VILNIAUS VYSKUPAS
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lietuviai didikai. Þinoma, kad Vilniaus vaivada kunigaikðtis Radvila ne-
sutiko pasiraðyti ant Akademijos ásteigimo akto ir uþdëti ant jo Lietu-
vos Didþiosios Kunigaikðtystës antspaudo (1579 m.). Tik karaliaus
Stepono Batoro, kaip labai uolaus kataliko, nurodymu Akademija bu-
vo ásteigta.1

Gana prieðtaringai vertinamas vyskupas, kardinolas, kunigaikðtis Jur-
gis Radvila. Jis gimë Vilniuje 1556 m. kalvinisto Mikalojaus Juodojo Rad-
vilos ðeimoje. Bet kiek pasimokæs Krokuvoje ir sugráþæs Vilniun, atsisakë
kalvinizmo ir vyskupo V. Protasevièiaus, nors dar teturëjo 17 metø, prita-
riant Lenkijos karaliui, buvo paskirtas vyskupu. Tam paskyrimui pritarë
Popieþius Grigalius XIII su sàlyga, kad vyskupo sostà uþims tik „sulaukæs
pilnø metø“. O iki tol iðvyko á Romà patarnauti Popieþiui. Mirus vyskupui
V. Protasevièiui (1580 m.) sugráþo á Vilniø, á èia jam paskirtà vyskupo sos-
tà. Maþa to, prieð iðleisdamas á Vilniø, tà 24 metø jaunuolá Popieþius pa-
skyrë dar ir kardinolu. Jis tà pasitikëjimà pateisino: organizavo protestantø
knygø, tarp jø ir savo tëvo iðleistos biblijos, sudeginimà, rëmë visà jëzuitø
veiklà. Graþu, kad jis skatino jëzuitus mokytis lietuviø kalbos. Bet po kele-
riø vyskupavimo metø Vilniuje jis buvo perkeltas á Krokuvà. Ir ið èia jis
rëmë Lietuvos didikø reikalavimà, kad Lietuvoje vyskupais bûtø skiriami
lietuviai, o ne lenkai. Mirë jis vos tesulaukæs 44 metø. Beje, apie lenkø
Katalikø baþnyèios nusikalstamà veiklà prieð lietuvius ir Lietuvà tuo metu
Popieþiø Klemensà VIII informavo jo atstovas – vizitatorius vyskupas Alek-
sandras Kumulëjus (Comuleus). Jis 1595 m. savo praneðime ið Vilniaus
Popieþiui raðë: „Kuomet Popieþiaus Klemenso VIII ásakymu lankëme Vil-
niaus vyskupystæ [...] matëme daug baþnyèiø, netekusiø savo valdytojø; ra-
dæ prie kai kuriø baþnyèiø kunigus, pastebëjome, kad jie, nemokëdami
lietuviø kalbos, baþnyèioms ir þmonëms buvo visai nenaudingi; dël jø (ku-
nigø) stokos ir dël jø nemokëjimo kalbos þmonës yra ne tik be jokio iðga-
nymui reikalingo pamokymo ir be ðventø sakramentø, bet net nepaþásta tø
sakramentø ir paties Dievo, gyvena kaip neiðmintingi gyvûnëliai, daugelis
jø kûdikëliø mirðta be krikðto...“2

A. Kumulëjaus praðymu karalius Zigmantas III ásakë ið Vilniaus vys-
kupijos pajamø skirti 10 tûkst. auksinø Vilniaus kunigø seminarijai, kad ið
tos sumos „bûtø uþlaikomi ir mokomi 15 ar 20 lietuviø, Vilniaus vyskupi-
jos jaunikaièiø“.

1 Ten pat. P. 38.
2 Ten pat. P. 45.

V. KADA IR DIEVAS LIETUVOJE TIK LENKIÐKAI TESUPRATO
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Kad lenkø dvasininkija trukdë lietuviams bûti kunigais, patvirtina ir
Þemaièiø vyskupas Merkelis Giedraitis, kuris dar 1587 m. kreipësi á jëzui-
tø vadovybæ, raðydamas: „Didesnëje vyskupijos dalyje negalima rasti þmo-
gaus, kuris bent vienà kartà metuose bûtø iðpaþinæs savo nuodëmes, priëmæs
ðv. Komunijà, kuris galëtø sukalbëti poterius ar galëtø persiþegnoti. Jø su-
pratimas katalikø tikëjimu, sako ganytojas, glûdi þodþiuose: „Mes ne liu-
teronai, penktadieniais nevalgome mësos“ [...].“1

Taèiau ir po Popieþiaus pasiuntinio A. Kumulëjaus vizito ir jo prane-
ðimo Popieþiui ið esmës niekas nepasikeitë – lenkø kunigai ir vienuoliai
tik stiprino savo pozicijas, vykdydami lenkø ðovinistinæ politikà. Ypaè
nuoþmià lenkinimo politikà vykdë Vilniaus vyskupijos kapitula, beveik
visais laikais sudaroma tik ið arðiø lenkø dvasininkø ðovinistø. Beje, iki
ðiol dar nëra në vieno darbo, kuriame bûtø iðnagrinëta ta antilietuviðka
Vilniaus vyskupijos kapitulos veikla. Nors tos kapitulos prieðiðkumas

Mikalojus Daukða (tarp 1527 ir 1538–1613) (dail. Antanas Ðakalys).

1 Ten pat. P. 47.

ALGIMANTAS LIEKIS
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Kardinolas Jurgis I Radvila
(1556 03 31–1581 08 02–1600 01 21)

VILNIAUS VYSKUPAS
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lietuviams ir Lietuvai buvo bûdingas nuo pat Lietuvos apkrikðtijimo –
kapitula buvo svetimðaliø centras. Tokià jà dar 1388 m. geguþës 12 d. pa-
tvirtina Popieþius Urbonas VI ið 12 nariø – daugiausia ið lenkø kunigø,
nemokëjusiø lietuviðkai. Negana to, ta kapitula, kaip ir bûsimos, pagal
Jogailos privilegijà gavo ir teisæ, mirus vyskupui, rinkti jo ápëdinius ið
savo tarpo, galëjo pateikti iðrinktam vyskupui savo reikalavimus ir sàly-
gas, kuriø jis privalëjo laikytis. Á kapitulà tegalëjo patekti tik didikai ir
bajorai: patekus á kapitulà buvo galima lengviau tikëtis vyskupo këdës.
O kadangi kapitula pati pasirinkdavo naujus narius, tai ið tikro karta po
kartos jà savo rankose ir stengësi iðlaikyti lenkai, o kartu siekta, kad ir
parapijose vyrautø kunigai tik lenkai. Tad kapituloms ne tiek katalikybë,
Kristaus mokslas rûpëjo, o savo átakos didinimas ir turtø kaupimas. Var-
dan jø buvo nepaisoma nei doros, nei teisingumo ar gero Baþnyèios var-
do. Beje, Vilniaus vyskupijos kapitulos nariai ir jëzuitai buvo tarp pirmøjø,
kurie ðalyje ëmë steigti smukles ir degtinës varyklas, aplenkdami net
þydus. Tarp tokiø biznieriø, kaip nurodo kunigas kan. Kazimieras Pra-
puolenis minëtoje savo studijoje „Lenkø apaðtalavimas Lietuvoje“, ypaè
aktyvûs buvo jëzuitai, kurie turëjæ karaliaus iðduotà privilegijà pardavi-
nëti Vilniuje ir visoje Lietuvoje savo iðvarytà degtinæ ir spirità, uþ tai
kasmet ordinas gaudavæs net po 30 tûkst. auksinø ir didesná pelnà. Vil-
niaus vyskupijos kapitulai 1629 m. priklausæ „440 karèemø ir ðinkø“. Dar
daugiau kapitula turëjusi „kabakø“ Gudijoje. Vien Vitebske per 100 kar-
èemø ir „ðinkø“, kuriuose þmonës girdyti degtine, alumi ir platinta „len-
kiðkoji stambeldystë.“1

Kapitulos reikalavimu lenkø kunigai lietuvius persekiojo ir vëliau.
Kun. kan. Kazimieras Prapuolenis savo tyrimus apie Vilniaus vyskupi-

jos kapitulos raidà baigia XIII a. poeto Dantës þodþiais ið „Dangiðkosios
komedijos“:

...Valdyme gërybiø
Jokio jie saiko nepripaþino,
Kolei pasauly ant þemës gyveno...
Tai – vyskupai, kunigai ir prelatai...

Lenkinimas, Lietuvos savarankiðkumo þlugdymas pagal kun. kan.
K. Prapuolenio tyrimus buvo bûdingos ir jëzuitø valdomai Vilniaus aka-
demijai. Þinoma, tai nieko bendra neturëjo su Akademijoje (vëliau uni-
versitete) atliktais mokslo tiriamaisiais darbais. Pirmiausia, svetimðaliai

1 Prapuolenis K. Lenkø apaðtalavimas Lietuvoje. K., 1938. P. 62.
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Dail. Antanas Ðakalys

KATALIKØ IÐVYTI IÐ LIETUVOS
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Dail. Antanas Ðakalys

KATALIKØ IÐVYTI IÐ LIETUVOS
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Vyskupas Benediktas Vaina
(1556–1600 07 31–1615 10 22)

VILNIAUS VYSKUPAS
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Vyskupas Eustachas Valavièius
(1572–1616 05 18–1630 01 09)

VILNIAUS VYSKUPAS
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Vyskupas Abraomas Vaina
(1569–1631 10 15–1649 04 14)

VILNIAUS VYSKUPAS
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Vyskupas Jurgis II Tiðkevièius
(1569–1650 05 01–1656 01 17)

VILNIAUS VYSKUPAS
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Vyskupas Jonas III Karolis Daugëla Zaviða
(1597 08–1656 10 16–1661 03 09)

VILNIAUS VYSKUPAS
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Vyskupas Jurgis III Bialozaras
(g.? – 1661 11 21–1665 05 21)

VILNIAUS VYSKUPAS
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Vyskupas Aleksandras I Sapiega
(1624 05 13–1668 08 26–1671 05 22)

VILNIAUS VYSKUPAS
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jëzuitai nesidomëjo lietuviais, o buvo átikëjæ, kad visa, kas lenkiðka, esà
teisinga, krikðèioniðka. Kitas dalykas, Akademijos studentai, skatinami sa-
vo globëjø, buvo neapykantos ir nesantaikos kitø paþiûrø þmonëms kurs-
tytojai. Kun. kan. K. Prapuolenis minëtame savo veikale pasakoja, kaip
jëzuitai ir jø globëjai Akademijos studentus panaudodavo savo tikslams
ágyvendinti, pirmiausia kovai su protestantais ir kitais „klaidþiatikiais“. Ra-
ðoma, kaip jie lyg kokie barbarai nusiaubë Vilniuje kalvinø spaustuvæ, kaip
sumuðë daugybæ protestantø, uþmuðë pastoriø Baltazarà ir, iðmetæ já pro
treèio aukðto langà, jo namus sudegino.

Savo auklëtojø jëzuitø pasiøsti Akademijos studentai þiauriausiai susi-
dorodavo su protestantais Trakuose ir kitose vietose. Jie uþpuldinëdavo
staèiatikiø cerkves, popus, taip pat unitus.

Lenkø katalikø dvasininkø netolerancija kitoms tautoms ir tikëjimo
þmonëms skatino tai, kad á Lenkijos seimà ir senatà buvo ásileidþiami tik
katalikai. 1775 m. Lenkijos seimo nutarimu buvo uþdrausta naudotis var-
pais nekatalikø maldos namuose, þydams buvo leista savo mirusiuosius
laidoti tik nusileidus saulei; visi unitai privalëjo neðioti ant kaklo pasikabinæ
lentelæ „unitas“, o jø baþnyèiø raktus galëjo saugoti tik þydai. Unitams ir
staèiatikiams uþdrausta turëti savo ðventikams rengti seminarijas ir t. t.1

Kitaip tariant, luominë lenkø dvasininkija, jos hierarchai ir Lietuvoje,
ir paèioje Lenkijoje buvo tamsos bei prietarø skleidëjai. Tokia lenkø „apað-
talø“ neþmoniðka politika daugelá staèiatikiø atgrasë nuo katalikybës, nuo
unitø rëmimo, kaip kad jø veidmainiðkas elgesys atgrasë daugelá lietuviø
nuo jø paèiø, bendro gyvenimo galimybiø.

Neþinoma në vieno atvejo, kad Akademija (universitetas) bûtø gynusi
nuo lenkø persekiojimø, nepritarusi lenkinimui. Ir to skatintojai, kaip anks-
èiau minëta, pirmiausia buvo lenkø Katalikø baþnyèios hierarchai, ëjæ ranka
rankon su iðtvirkusia, neretai be jokiø moraliniø vertybiø aristokratija, ku-
ri engë þmones baisiau uþ bet kokius stabmeldþiø laikø vergvaldþius. Ma-
þai nuo tokiø pasaulietiniø vergvaldþiø skyrësi Katalikø baþnyèios feodalai –
vyskupai, klebonai, kapitulos nariai. Tik turtai ir luomas tuomet lëmë kar-
jerà ir baþnytinëje hierarchijoje.

Vilniaus vyskupas Mikalojus Steponas Pacas (1672–1684 m.). Jis kilæs
ið garsios lietuviø magnatø ðeimos. Buvo vedæs, bet nuolat pykosi su þmo-
na ir nusprendë bûti vyskupu. Karaliaus reikalavimu jis buvo paskirtas Vil-
niaus kapitulos nariu, 1761 m. iðrinktas vyskupu su sàlyga, jeigu Popieþius

1 Prapuolenis K. Lenkø apaðtalavimas Lietuvoje. K., 1938. P. 90.

ALGIMANTAS LIEKIS
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patvirtins. Po to jis nuvyko á Romà, èia gavo kunigo ðventinimus, o Popieþius
Klemensas X paskyrë já savo prelatu, Vatikano kunigaikðèiu, sekretoriumi,
suteikë aukso kryþiaus kavalieriaus apdovanojimus (tik neaiðku, uþ kokius
nuopelnus). Popieþius jau rengësi paskirti já vyskupu, bet atëjo þmonos ið
Vilniaus raðtas. Bûsimajam vyskupui sutikus jai iðmokëti 20 000 dukatø, vys-
kupo þmona sutiko tylëti ir persikëlë á Ðv. Kotrynos vienuolynà Vilniuje.
Netrukus ji èia ir mirë tariamai nuo ðiltinës. M. S. Pacas buvo paskirtas Mo-
giliovo arkivyskupu, o nuo 1672 m. perkeltas Vilniaus vyskupu. Bet niekur
jis nesirûpino tikinèiøjø reikalais. Tik savo turtais. Anot kun. kan. K. Pra-
puolenio,1 jis tik ágyvendino reikalavimà, kad visø parapijø kunigai pateiktø
jam sàraðus, kiek jø parapijoje yra raganø, burtininkø, paleistuviø, taip pat,
kad visose baþnyèiose bûtø meldþiamasi uþ Popieþiø, karaliø, vyskupus ir
kunigus, kad bûtø maldaujama Dievo „ramybës ir taikos krikðèioniø po-
nams“. Bet to melsti turëdavæ pirmiausia baudþiauninkai. O kad tas lietu-
viðkos kilmës vyskupas bûtø kà nors nuveikæs lietuviø tautos, Lietuvos
valstybingumo stiprinimo labui, neþinoma.

Ne maþiau prieðtaringa asmenybë buvo ir po M. S. Paco Vilniaus vys-
kupas Konstantinas Kazimieras Bþostovskis (1644–1722), kilæs ið lenkø
didikø. Vos 16 metø sulaukæs karaliaus nurodymu jis buvo paskirtas Vil-
niaus kapitulos kanauninku. Po keleto metø mokymosi Romoje gráþo ið
ten ir gavo vyskupo sostà Smolenske, taip pat paskirtas Lenkijos senato
nariu, o nuo 1686 m. – Vilniaus vyskupu. Uþëmæs tà postà jis ëmë toliau
vykdyti, kaip ir daugelis jo pirmtakø, kraðto lenkinimo politikà. Ásakë, kad
á Vilniaus kunigø seminarijà, taip pat á Akademijà bûtø priimami tik bajo-
rø ir didikø, pirmiausia lenkø, vaikai. Vyskupas K. K. Bþostovskis áëjo á
istorijà kaip nuoþmus prokuroras – inkvizitorius. Tai daugiausia jo pastan-
gomis buvo pradëtas baþnytinis teismas prieð buvusá jëzuità, Lietuvos vy-
riausiojo tribunolo nará, Vilniuje vieðai ne kartà pasisakiusá prieð Katalikø
baþnyèios feodalus ir jø vieðpatavimà Kazimierà Leðèinská (1634 03 04, Lið-
èicos dvare, Bresto vaivadijoje). Pretekstas buvo 1687 m. jo paraðytas trak-
tatas „Apie Dievo nebuvimà“ („De non existente Dei“). Vyskupo praðymu
karalius leido suimti buvusá vienuolá ir uþdaryti vyskupo kalëjime. Vëliau
jis pasiøstas á Varðuvà, kur 1689 m. kovo 30 d. Seimo teismo pasmerktas –
jo galva nukirsta, o sudeginti kûno pelenai iððauti ið patrankos. Jo dvarelis
irgi sudegintas, vieta, kur jis stovëjo, iðlyginta, kad neliktø në þenklo.2

1 Prapuolenis K. Lenkø apaðtalavimas Lietuvoje. K., 1938. P. 112, 114.
2 Ten pat. P. 118; Jurginis J. Pasmerkimas. V., 1976.
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Taèiau vyskupui ypaè ramybës nedavë, kad jam didybe nenusileidþia
Vilniaus vaivada Sapiega. Ir kai kurie jëzuitai, dominikonai papraðë vys-
kupà gyventi taikoje su vaivada, jis ásakë tuos vienuolius suimti ir uþdaryti
á kalëjimà. Apie tai jëzuitai praneðë arkivyskupui á Gnieznà, o jis praneðë
ir Popieþiui Inocentui XII, kuris papraðë Lenkijos karaliaus Jono III su-
taikyti vyskupà su vaivada „dël Dievo meilës, dël visuomenës labo“.2 Vys-
kupas sutiko taikytis, jei Sapiega jam sumokës 100 000 auksinø. Bet tokiam
vyskupo reikalavimui pasiprieðino Vilniaus kapitula. Tada vyskupas nuvy-
ko pas Popieþiø, bet ir pastarasis pareikalavo taikytis su vaivada ir saugoti
baþnyèios turtus.

Á Lietuvà ásiverþus ðvedø kariuomenei, vyskupas, susikrovæs visas ka-
tedros brangenybes, iðdûmë á Lenkijà, á Èenstakavà. Po metø sugráþo, bet,
atëjus þinioms apie artëjanèià Rusijos kariuomenæ, vël paliko likimo valiai
savo „aveles“ ir iðrûko á Tilþæ, ið kur gráþo tik 1708 m. Sugráþæs organizavo
lenkø maldininkø procesijas, kuriø dalyviams nurodë ðauktis Marijos pa-
galbos... iðgelbëti Lenkijà. 1711 m. jo organizuotame Vilniaus vyskupijos
sinode buvo priimtas nutarimas: „neleisti kitatikiams be vyskupo leidimo
remontuoti ar statyti naujas savo ðventoves; uþdrausti þydams ir protes-
tantams rengti laidotuviø procesijas [...].“ Ir dar ið raganø teisëjø buvo
pareikalauta neskandinti jø be jo, vyskupo, dekreto.2

Po K. K. Bþostovskio Vilniaus vyskupo sostas atiteko kitam lenkø apað-
talui Karoliui Petrui Panceþynskiui (1724–1729 m.). Jis istorijoje prisimin-
tinas tik kaip nuoþmus lenkintojas – ásakë kunigams Vilniaus baþnyèiose
tik lenkiðkai sakyti pamokslus ir net iðpaþinèiø lenkiðkai klausyti. Dar pri-
simenamas kaip didelis gobðuolis: jis buvo pasiskelbæs ir klebonu Minske,
Kraþiuose ir dar daugelyje parapijø vien todël, kad ið jø gautø pajamø. Jis
buvo pasigrobæs net Vilniaus kunigø seminarijai priklausiusius dvarus. Apie
tà vyskupà kun. kan. K. Prapuolenis raðo: „Vyskupas uþdarë burnas geres-
niems vyskupijos kunigams, kurie bevelijo tylëti [...]. Vyskupijoje buvo tik-
ra Sodoma ir Gomora – dvasiðkiai, uþimti savo dvarais, daugiau rûpinosi
þemës turtais, negu ganytojø pareigomis; ponai barësi; bajorai girtuoklia-
vo ir kapojosi, o lietuvis ir baltgudis „chlopas“ vaitojo prislëgtas kaip ir
seniau [...]. Vaþiuojantá á savo dvarà Karolin (Serebyðè) vyskupà Pance-
rzynská iðtiko nelaimë: pasibaidë arkliai ir já sutrenkë, dël ko jis ir mirë
1729 m. vasario 10 d.“3

1 Prapuolenis K. Lenkø apaðtalavimas Lietuvoje. K., 1938. P. 120.
2 Ten pat. P. 125.
3 Ten pat. P. 128, 129.
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Nauju vyskupu 1730 m. karalius pasiûlë Krokuvos vyskupo – kunigaikð-
èio brolá Felicijonà Ðaniauská. Taèiau tuo metu Vilniaus vyskupijos kapitu-
la buvo tokia galinga, kad atsisakë paklusti karaliaus nurodymui ir vyskupu
paskyrë Lietuvoje jau klebonavusá kapitulos nará 60-metá, Lenkijos seimo
nará, ðlëktà Mykolà Zienkovièiø. Jis tæsë savo pirmtakø lenkø hierarchø
lenkinimo darbus, toliau „naikino“ raganas. Taip 1744 m. vykusiame vys-
kupijos sinode vyskupas kunigams ir vienuoliams nurodë, kad prieð ati-
duodant jas bajorø teismams pirma patys átariamàsias iðtardytø; siûlë
dvasininkams „susilaikyti nuo pirèiø, maudykliø ir kitokios praktikos, ku-
riø baþnyèia neuþgiria“ ir t. t.1

Tas vyskupas, kaip matyti ið archyviniø dokumentø, labiausiai uþ viskà
pasaulyje mylëjo savo giminaièius lenkus, nes mirdamas iðdalijo jiems apie
200 000 auksinø.2 Bet já prisiminë ir lietuviai ypaè nuo XIX a. pabaigos,
mat kûrë nepriklausomos Lietuvos vizijas: vyskupas 1744 m. buvo iðleidæs
knygelæ „Synodus Dioecesana Vilnensis“, kurioje, anot kun. K. Prapuole-
nio, gana gerai árodæs, kad Lietuvai priklauso ir Suvalkai, Augustavas, Gar-
dinas ir kitos lenkø okupuotos vietovës.

Nauju Vilniaus vyskupu nuo 1762 m. tapo kunigaikðtis Ignas Jokûbas
Masalskis, ypaè prieðtaringai vertintas ir Baþnyèios hierarchø, ir istorikø,
ir net buvusiø paþástamø bei draugø atsiminimuose.

Kelià á vyskupus I. Masalskis pradëjo nuo 15 metø – tiek sulaukæs jis
jau buvo Vilniaus vyskupijos kapitulos narys. Jo þiniai tada priklausë Ru-
þanø, daug kitø Varðuvos ir Vilniaus katalikø parapijø – kuomet, kaip mi-
nëta, Katalikø baþnyèioje postai priklausë ne nuo þmogaus iðsimokslinimo,
pamaldumo, o nuo jo ar tëvø turtø, karaliaus palankumo. Ir taip buvo ne
tik ðlëktiðkoje Lenkijoje. Klebonø, vyskupø, kardinolø postai buvo perka-
mi ir parduodami kaip ir laipsniai kariuomenëje, mokslo vardai. Katalikø
baþnyèios hierarchiniai postai garantavo turtus, galià luominëje, pusiau
vergovinëje katalikiðkoje Lenkijoje.

I. J. Masalskis gimë 1729 m. liepos 22 d. lauko etmono, Varðuvos sei-
mo marðalkos kunigaikðèio Mykolo Juozapo Masalskio ir kunigaikðtytës
Pranciðkos Oginskytës ðeimoje.

M. J. Masalskio protëviai buvo susigiminiavæ su Didþiuoju Lietuvos
kunigaikðèiu Algirdu, jie aktyviai dalyvavo ir Vytauto Didþiojo valdomos
Lietuvos gyvenime. Masalskiai valdë daugybæ dvarø Lietuvoje ir Lenkijoje.

1 Ten pat. P. 134.
2 Ten pat. P. 137.

V. KADA IR DIEVAS LIETUVOJE TIK LENKIÐKAI TESUPRATO
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Vyskupas Ignas Jokûbas Masalskis
(1729 07 22 – 1762 03 29 – 1794 06 28, lenkø nuþudytas Varðuvoje)

VILNIAUS VYSKUPAS
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Jo biografijoje nurodoma, kad jau 15 metø jis buvo baigæs Vilniaus
akademijos studijas (!). Iðrinktas á Vilniaus kapitulà, po kiek laiko iðvyko á
Romà, ið kur eidamas 19-uosius metus gráþo su teologijos ir teisës daktaro
diplomais. Ir èia vëlei paskiriamas Vilniaus katedros prelatu, toliau klebo-
nauja parapijose, vadovauja Lietuvos Didþiosios Kunigaikðtystës raðtinei,
o mirus vyskupui M. Zienkovièiui, kunigaikðtis Ignas Jokûbas Masalskis
Popieþiaus Klemenso XIII 1762 m. kovo 29 d. patvirtinamas ir Vilniaus
vyskupu, nuolankiai to praðant Lenkijos karaliui Augustui III, kuris savo
raðte Popieþiui raðë: „[...] Ðventasis, Palaimintasis Kristuje Tëve ir Pone!
Maloningasis Pone! Buèiuoju palaimintas Jûsø Ðventenybës kojas ir nuo-
lankiai pavedu Jûsø Ðventenybei save, savo Karalystæ ir savo Valdas. Ne-
seniai pasitraukus ið gyvøjø tarpo Garbingajam Kristuje Tëvui, Vilniaus
vyskupui Mykolui Zienkovièiui, ádëmiai màsèiau ir rûpinausi, kad tai Baþ-
nyèiai ir didþiulei diecezijai valdyti pagal savo Karaliðkà Teisæ Jûsø Ðven-
tenybei pasiûlyèiau toká Vyrà, kuris rodytøsi uþ kitus vertesnis to aukðto
posto. Kadangi jau nuo seno puikiai þinau, jog Garbingasis Kristuje Ignas
ið kunigaikðèiø Masalskiø [...] pasiþymi ne tik garsia kilme, nes kaip þino-
ma, yra kilæs ið Roksolanø didþiøjø kunigaikðèiø, bet ir aukðtu elgesiu bei
gyvenimo tyrumu bei dorumu, protingu reikalø tvarkymu [...], ðlovingais
savo protëviø taikos ir karo meto nuopelnais Tëvynei ir savo paties – Baþ-
nyèiai [...], nusprendþiau já paskirti á minëtàjá Vilniaus vyskupo postà ir
pasiûlyti, Jûsø Ðventenybe, karðtai praðydamas, kad maloningai teiktumë-
tës ðá mano Nominantà savo Apaðtaliniu Autoritetu patvirtinti ir suteikti
reikalingas bules. To ypatingai melsdamas, visa siela linkiu laimingai ir
kuo ilgiausiai valdyti krikðèioniðkàjá pasaulá.

Raðyta Varðuvoje 1762 Vieðpaties metø vasario 13 dienà. Mano valdy-
mo 29 metais. Jûsø Ðventenybës paklusniausias sûnus Augustas, Lenkijos
karalius.“1

Taip kunigaikðtis Ignas Jokûbas Masalskis tapo 28-uoju Vilniaus vys-
kupu. Vyskupijoje tuo metu buvo 26 dekanatai su 422 parapijomis ir 85
filijomis. Jo vyskupavimo laikotarpis – tai Lenkijos (drauge su Lietuva)
tolesnio nuosmukio ir þlugimo laikotarpis, kai á valstybës reikalus dël vidi-
nës netvarkos vis labiau ëmë kiðtis kaimyniniø valstybiø – Rusijos, Prûsi-
jos, Austrijos valdovai, galutinai nusilpninæ tà valstybæ ir amþiaus pabaigoje
jà pasidalijæ. Tapæs vyskupu I. J. Masalskis, paveldëjæs milþiniðkus turtus,
ëmë varþytis su pasaulietiniais didikais ir dël átakos valstybëje. I. Masalskis

1 Petkus V. Vilniaus vyskupas kunigaikðtis Ignas Jokûbas Masalskis. V., 2000. P. 14, 15.
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buvo uþ Lietuvos savarankiðkumo atkûrimà. Jis visiems vyskupijos kuni-
gams ásakë mokëti dvigubai didesná negu iki tol mokestá Lietuvos kariuo-
menës iðlaikymui ir pats nemaþus savo turtus jos labui paaukojo. Jo
„separatistines“ nuostatas bent ið dalies atspindi pastangos atskirti Lietu-
vos Katalikø baþnyèià nuo Lenkijos, o savo valdomà Vilniaus vyskupijà –
nuo lenkø Gniezno arkivyskupijos. Tai sukëlë didelá lenkø ponø ir dvasi-
ninkø pasipiktinimà. Taèiau, siekdamas LDK ir Katalikø baþnyèiai sava-
rankiðkumo nuo Lenkijos, jis negynë lietuviø kalbos. Prieðingai, tæsë
ankstesniøjø vyskupø antilietuviðkà politikà, nurodydamas kunigams tik
lenkiðkai sakyti pamokslus ir tikëjimo tiesø mokyti, nepaisant „lietuviø
chlopø maiðtø“. Lenkø kalba jam, matyt, jau buvo ir kaip savarankiðkos
Lietuvos kalba.

Vyskupas vylësi, kad Lietuvai atgauti savarankiðkumà padës Rusija,
jos imperatorë Jekaterina II. Todël jis rëmë ir jos pasiûlytà á Lenkijos ka-
raliaus sostà Stanislovà Augustà Poniatovská, Radvilø prieðà, kurie buvo ir
vyskupo prieðai. Padedamas rusø kariuomenës, naujasis karalius áveikë ku-
nigaikðèio Karolio Stanislovo Radvilos pasiprieðinimà, ðis pabëgo á uþsie-
ná, o jo turtus karalius konfiskavo, paskirdamas ið jø ir vyskupui I. J.
Masalskiui keletà tûkstanèiø hektarø þemës (apie 1 mln. auksinø vertës).

Pasodinusi á sostà sau palankø karaliø, Rusija vis labiau kiðosi ir á vals-
tybës vidaus reikalus, reikalaudama priimti jai, staèiatikiams palankius ásta-
tymus, netrukdomai marðiruoti po kraðtà savo kariuomenei ir kt. Daug
bajorø ir didikø, nepatenkinti tokiu rusø ir juos remianèiu karaliaus Sta-
nislavo Augusto Poniatovskio elgesiu, 1768 m. susirinkæ Baro miestelyje
(Podolëje), ákûrë konfederacijà kovoti prieð Rusijà ir uþ senàsias bajorø
laisves. Konfederatus ypaè parëmë Prancûzija, bijojusi Rusijos ir jos sàjun-
gininkës Prûsijos ásigalëjimo. Konfederatai tada pareikalavo, kad karalius
uþleistø sostà jø kandidatui, kuris garantuotø Lenkijos nepriklausomumà.
Tuomet Rusijos, Prûsijos ir Austrijos valdovai susitarë dar labiau susilp-
ninti Lenkijà, atsirëþiant nuo jos po dalá teritorijos. Visos trys kaimynës
1772 m. rugpjûèio 5 d. ir pasiraðë tokio pasidalijimo aktà. Didþiausià rie-
kæ nuo Lietuvos nusirëþë Rusija: ji prisijungë Latgalà ir rytines þemes iki
Dauguvos ir Dnepro (Polocko, Vitebsko, dalies Minsko vaivadijas); Aust-
rijai atiteko Maþoji Lenkija ir Galicija, o Prûsijai – Lenkijos Pavyslis ir
Varnijos vyskupija. Lenkijai priëjimui prie Baltijos paliktas tik Dancingas
(Gdanskas) ir siauras teritorijos ruoþas iki jo. Ir dar á „nepriklausomà“
Lenkijos teritorijà suokalbininkai ávedë savo kariuomenes. Daugelis kon-
federatø pasitraukë á uþsienio ðalis. Bet greitai ëmë gerintis savo prieðams,
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Verkiø rûmai (dail. Marcelinas Januðkevièius).

Vyskupo Igno Jokûbo Masalskio ásteigta Vilniaus kunigø  seminarija
(dail. A. Þemaitis).
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kad galëtø sugráþti ir atgauti turtus. Tarp tokiø buvo kunigaikðtis Karolis
Stanislovas Radvila, kuris 1775 m. kovo 22 d. ið Venecijos savo laiðke Ru-
sijos imperatorei Jekaterinai II maldavo: „Ið savo sosto aukðtybës paþvel-
kite á nelaimingàjá, parpuolusá sosto papëdëje minioje, skubanèioje paremti
pagarbà Jûsø teisingumui ir gailestingumui. Á ðiuos du Jûsø vieðpatystës
ramsèius ir remiasi mano viltis bûti iðklausytam [...]“, – ir toliau árodinëja,
kaip buvæs átrauktas á konfederatø pinkles, priverstas pasisakyti prieð pa-
èià teisingiausià, iðmintingiausià valdovæ pasaulyje. Taip iðgarbinæs carienæ,
kunigaikðtis K. S. Radvila savo laiðkà baigia su viltimi: „[...] visiðkai pasi-
kliauju Jûsø gerumu, apie kurá garsai sklinda visame pasaulyje. Tarkite
þodá dël mano likimo! Kad ir koká nuosprendá iðgirsiu ið Jûsø sosto aukðty-
bës, jis nesumaþins nei mano prisiriðimo prie Jûsø Ðvento Asmens, nei
uolumo Jums tarnauti, nei nuolankaus klusnumo Jûsø aukðèiausiems ásta-
tymams – jie bus beribiai, kiek tik leis gero pilieèio pareiga ir iðtikimybë
tëvynei. Kad átikinèiau tuomi Jûsø imperatoriðkàjà Didenybæ, su didþiu
dþiaugsmu iðliesiu visà ðios ðirdies kraujà, ðirdies, iðsilaisvinusios ið visø
aistrø, atsitolinusios nuo visø interesø, kaip Jûsø Imperatoriðkoji Dideny-
be mato ið menkø ir labai menkø pastabø, kurias dedu ðalia Jûsø impera-
toriðkojo sosto papëdëje.“1

Kunigaikðèio padlaiþiavimas davë rezultatø: nemaþai dvarø jam buvo
sugràþinta, jis susitaikë ir su karaliumi Stanislovu Augustu Poniatovskiu,
kuris 1768 m. K. S. Radvilà vël paskyrë Vilniaus vaivada. Tuo kunigaikðèio
sugráþimu buvo labai nepatenkintas vyskupas I J. Masalskis. Tarp abiejø
vël atgijo sena nesantaika. Dar prisidëjo vyskupo perimti kai kurie Radvi-
lø dvarai. Vyskupas suprato, kad jo, kaip vieno stambiausio Lenkijos feo-
dalo ir kaip vyskupo, likimas labai priklausys nuo rusø ir Lenkijos karaliaus
pasitikëjimo juo. Tad vyskupas nesvyruodamas sutiko bûti rusø ir kara-
liaus sudaromos Nuolatinës tarybos nariu (Taryboje LDK atstovai sudarë
apie 30 proc.). Taryba buvo ásteigta kaip Lenkijos valdymo organas, turë-
jusi departamentus – karo, iþdo, uþsienio reikalø, policijos ir administraci-
jos, teisingumo. Savo esme Taryba buvo aukðèiausias Lenkijos valdymo
organas, nes karalius galëjo tik tvirtinti Tarybos nutarimus.

Nuolatinë taryba veikë iki 1789 m., kol Ketveriø metø seimas jà panai-
kino. Tarybos vaidmuo ávedant kraðte tvarkà, stiprinant valstybæ buvo di-
dþiulis.

1 Petkus V. Vilniaus vyskupas kunigaikðtis Ignas Jokûbas Masalskis. V., 2000. P. 30,
32.
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1773 m. Popieþius specialia bule praneðë, kad panaikinamas jëzuitø
ordinas. O jis tuo metu ir Lenkijoje valdë daugybæ dvarø ir kitø turtø, jam
priklausë ir Vilniaus akademija, beveik visos kitos ðvietimo ástaigos, taip
pat daug baþnyèiø, klebonijø, vienuolynø. Seimas Varðuvoje 1773 m. spa-
lio 14 d. pritarë vyskupo I. J. Masalskio projektui visà jëzuitø sukauptà turtà
panaudoti naujø mokyklø steigimui ir iðlaikymui, taip pat knygø leidybai.
Seimas pritarë tam siûlymui, sudarë bendrà Edukacinæ komisijà ið aðtuo-
niø nariø (po keturis ið Lietuvos ir Lenkijos), tarp kuriø buvo du vyskupai:
Vilniaus vyskupas Ignas Jokûbas Masalskis ir Plocko vyskupas Mykolas
Poniatovskis, taip pat Lietuvos pakancleris Jokimas Liutauras Chreptavi-
èius, LDK sekretorius Ignas Potackis, didikai Adomas Kazimieras Èarto-
riskis, Augustas Sulkovskis, Andrius Zomaiskis ir Antanas Poninskis.
Vilniaus vyskupas buvo paskirtas tos komisijos pirmininku, nors Lietuvoje
ir Lenkijoje komisijos dirbo atskirai.

Komisija visus jëzuitø dvarus neribotam laikui iðnuomojo bajorams po
4,5 proc. kasmetiniø mokesèiø nuo ákainotos dvaro vertës. Gauti uþ nuo-
mà pinigai turëjo bûti panaudoti mokyklø reikalams. Joms vadovauti Lie-
tuvoje Edukacinë komisija jëzuitiðkàjà Vilniaus akademijà pertvarkë á
Vyriausiàjà Lietuvos mokyklà. Daugiausia pagal vyskupo I. J. Masalskio
projektus Lietuva buvo padalyta á ðvietimo apygardas; pradþios mokyklos
turëjo bûti ásteigtos prie visø parapijø, o joms rengti reikalingus mokytojus
Vilniuje ásteigta mokytojø seminarija. Visos mokyklos buvo iðlaikomos ið
sukauptø jëzuitø turtø.

Edukacinë komisija – tai pirmasis atvejis Europos istorijoje, kai visa
studijø ir ðvietimo sistema buvo valstybës rankose.

Vienas reikðmingiausiø vyskupo I. J. Masalskio atmintinø darbø – tai
Vilniaus katedros perstatymas, vadovaujamas jo globotinio architekto
L. Stuokos-Gucevièiaus, taip pat vyskupo rezidencijos Verkiuose statyba.
Taèiau visi svarbûs valstybei ir jos þmonëms darbai buvo susijæ ir su nuola-
tiniais skandalais, skundais dël vyskupo pasisavinamø turtø tiek dirbant
Nuolatinëje, tiek Edukacinëje komisijose. Ðtai apie jëzuitø turtø iðvogimà
Vaclovas Birþiðka raðë: „Jëzuitø kilnojamam ir nekilnojamam turtui iðaið-
kinti buvo paskiriami vadinamieji liustratoriai [...], o turtams perimti ir
paskirstyti – dalijimo komisija (pirmininkaujama vysk. I. J. Masalskio) ir
teismo komisija – spræsti ginèams, kylantiems dël turto likvidavimo. Èia
prasidëjo tikra jëzuitø turtø grobstymo volechanalija: ar tiesiog juos savi-
nosi, ar tariamai skolinosi, garantuodami dvarais, kurie tam reikalui buvo
ávertinami daugeriopai daugiau nei paskolintoji suma. Tokiu bûdu 9/10
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viso jëzuitø turto perëjo á paèiø likvidatoriø ar jø giminaièiø kiðenes, tik
1/10 dalá pavyko iðgelbëti ðvietimo reikalams.“1

Maþa to, karaliaus ir lenkø ponø reikalavimu didelë dalis pajamø, gau-
tø ið jëzuitø turtø, privalëjo bûti perduota Lenkijai, kurioje jëzuitai buvo
sukaupæ vos ne perpus maþiau turtø negu Lietuvoje. Dël tikrø ar netikrø
kaltinimø dël jëzuitø ir valstybës turtø pasisavinimo vyskupas I. J. Masals-
kis 1777 m. buvo paðalintas ið Edukacinës komisijos vadovo posto. Bet
sprendþiant ið to, kad paskui ëmë krikti ir visa ðvietimo sistema, atrodytø,
jog jo vaidmuo buvo didelis. O vëliau, pradëjus dirbti Lenkijos seimui, jis
perëmë Nuolatinës tarybos funkcijas(1788 m. rudená), ásteigæs Ástatymø
sargybos tarybà, savotiðkà ministrø kabinetà, kurio narius skyrë karalius.
Seimas turëjo tikslà atsikratyti Rusijos globos ir sustiprinti valstybæ, visið-
kai neutralizuojant jos valdymà, panaikinant ir Lietuvos dar turëtà ðioká
toká savarankiðkumà. Tai prieðtaravo vyskupo I. J. Masalskio nuostatoms
ir jis, palikæs Seimà, iðvyko á Vienà, Paryþiø, Romà. Gráþæs jau rado Seime
patvirtintà naujà Konstitucijà (1791 m. geguþës 3 d.), pagal kurià ið viso
nebebuvo Lietuvos, lietuviø tautos, tik „Lenkija“ ir „lenkø tauta“, vël bu-
vo sugráþtama prie paveldimumo, o ne renkamo karaliaus, áteisinama se-
noji feodalinë – luominë valdymo sistema ir t. t.

Kadangi konstitucija buvo priimta tik dalyvaujant treèdaliui, daugiau-
sia lenkø, Seimo nariø, ypaè daug nepatenkintø ja buvo tarp Lietuvos didi-
kø ir bajorø. Grieþtai LDK inkorporacijai prieðtaravo vyskupas
I. J. Masalskis ir Livonijos vyskupas Kazimieras Kasakauskas. Jie buvo
tarp pirmøjø, kurie 1792 m. geguþës mënesá susirinkæ Ukrainoje prie Tar-
govicos miestelio ákûrë konfederacijà kovoti prieð vadinamøjø Ketveriø
metø seimo reformas ir Geguþës 3-iosios konstitucijà. Konfederatus parë-
më Rusijos imperatorë Jekaterina II, kuri pasiuntë apie 60 000 savo karei-
viø jiems padëti. Seimo suorganizuota apie 45 000 kariuomenë nepajëgë
pasiprieðinti ir greitai visa Lietuva buvo uþimta Rusijos kariuomenës. Visà
valdþià á savo rankas paëmë konfederatai ir jø rëmëjai. Greitai ir karalius
S. A. Poniatovskis, nesulaukæs paramos ið Prancûzijos ir Austrijos, pasi-
skelbë remiàs konfederatus. Daugelis þinomiausiø Geguþës 3-iosios kons-
titucijos ðalininkø pasitraukë á uþsiená. Bet Rusija, bijodama, kad Prûsija ir
Austrija nesugalvotø Lenkijai padëti, pasiûlë dar kartà „apipjaustyti“ Len-
kijà ir sumaþinti jà iki pasiprieðinti nepajëgianèios valstybëlës. Kaimynus
suviliojo lengvas grobis ir 1793 m. sausio 23 d. Rusija, Prûsija ir Austrija

1 Ten pat. P. 53.
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LDK didysis etmonas Mykolas Juozapas Masalskis
(g.? – 1768 01 20), vyskupo I. J. Masalskio tëvas (dail. S. Èechovièius).

LDK DIDYSIS ETMONAS
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Generolas Jokûbas Jasinskis (1759–1794), 1794 m. sukilimo Lietuvoje vadas
(dail. J. Moraèinskis).

1794 M. SUKILIMO VADAS LIETUVOJE



262 LIETUVIØ TAUTA

Paskutinis Lietuvos Didþiosios Kunigaikðtystës didysis etmonas
Simonas Martynas Kasakauskas (1742–1794, sukilëliø nuþudytas) (dail. neþinomas).

PASKUTINIS LDK ETMONAS
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Livonijos vyskupas Juozas Kazimieras Kasakauskas
(1737 03 01 – 1794 05 09, lenkø nuþudytas Varðuvoje) (dail. neþinomas).

LIVONIJOS VYSKUPAS
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Peterburge pasiraðë naujà sutartá dël antrojo Lenkijos padalijimo. Pagal
jà Prûsijai suteikta „teisë“ prisijungti vakarines lenkø þemes, tarp jø Gdans-
kà, Torûnæ ir Poznanæ (apie 58 tûkst. km2); Rusijos imperijai priskirtos pa-
grindinai LDK þemës – deðiniakrantë Ukraina, taip pat Kijevo, Braclovo,
Podolës, Minsko vaivadijos ir Vilniaus vaivadijos rytinë dalis, Brestas ir
rytinë Volynës dalis – apie 250 tûkst. km2. Austrijai, kuri tuomet kariavo
su revoliucine Prancûzija, buvo paþadëta atlyginti prancûzø þemëmis.

1793 m. pavasará á Gardinà rusø suveþti Lenkijos Seimo nariai patvirtino
prie Rusijos prijungtø þemiø tariamà teisëtumà, taip pat priëmë nutarimus
panaikinti 1791 m. geguþës 3 d. konstitucijà ir atkurti valdymà toká, koks
buvo iki vadinamojo Ketveriø seimo, buvo atkurta Nuolatinës tarybos veik-
la ir kt. 1793 m. rugsëjo 25 d. Seimo paskirta delegacija pasiraðë sutartá su
Prûsija dël jai atitekusiø þemiø „teisëtumo“.

Pagal suokalbininkø nutarimà Lenkija begalëjo turëti 15 000, o Lietu-
va – 5000 kareiviø, visà savo uþsienio ir vidaus politikà turëjo derinti su
Rusija ir Prûsija ir t. t. Prieð Rusijos, Prûsijos ir jø talkininkø vieðpatavi-
mà 1794 m. balandá Varðuvoje, o netrukus ir Lietuvoje prasidëjo ginkluo-
tas sukilimas prieð rusus ir jø rëmëjus Targovicos konfederatus. Sukilimui
vadovauti á Lenkijà sugráþo buvæs JAV generolas Tadas Kosciuðka. 1794 m.
balandþio 17–18 d. sukilëliø Aukðèiausioji taryba Varðuvoje paëmë valdþià
á savo rankas. Vilniuje sukilëliai, vadovaujami inþinieriaus Jokûbo Jasins-
kio, valdþià á savo rankas paëmë balandþio 24 d. Tà dienà Vilniaus rotuðë-
je buvo paskelbta apie sukilimo vyriausybës – Lietuvos tautinës aukðèiausios
tarybos sudarymà, o kità dienà pakartas vienas ið Targovicos konfederacijos
vadø, LDK didysis etmonas Simonas Kasakauskas (1742–1794), Livonijos
vyskupo Juozapo Kazimiero Kasakausko brolis; vyskupas J. K.
Kasakauskas, beje, sukilimo dienomis buvo Varðuvoje ir èia já sukilëliai
taip pat nuþudë (1794 m. geguþës 9 d.; gimæs jis buvo 1737 m. kovo 1 d.
Skaruliuose prie Jonavos). Tuo metu Varðuvoje buvo ir vyskupas Ignas
Jokûbas Masalskis, kuris irgi buvo geguþës 2 d. suimtas. Bet tai buvo ne
stichinis „nevaldomø masiø“ aktas, o apgalvotas sukilëliø vyriausybës.
T. Kosciuðkos sukilimo aktuose („Akty powstania Koúciuszki“. Kraków,
1918. T. 2, p. 48) raðoma, kad sukilëliø taryba Varðuvoje sutinkamai su
vyriausiojo sukilëliø kariniø pajëgø generolo Tado Kosciuðkos nurodymu
1794 m. geguþës 2 d. nutarë suimti ir Vilniaus vyskupà I. J. Masalská uþ
„nusikaltimus tarybai“ ir konfiskuoti jo turtus.

Sukilëliai suëmë vyskupà, buvusá audiencijoje pas karaliø, ir uþdarë
Briulio rûmø rûsyje, o birþelio 28 d. siautëjanti tamsuoliø minia já pako-

V. KADA IR DIEVAS LIETUVOJE TIK LENKIÐKAI TESUPRATO
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rë Varðuvos priemiestyje, vadinamame Krokuva, prieðais Bernardinø baþ-
nyèià.

Apie planuojamà Livonijos ir Vilniaus vyskupø nuþudymà þinojo ir Len-
kijos karalius, ir Lenkijos Katalikø baþnyèios hierarchai. Bet tylëjo, nes ðie
vyskupai, ypaè I. J. Masalskis, buvo jiems pavojingi: kaip anksèiau raðyta,
I. J. Masalskis vis nenurimo keldamas klausimà dël atskiros nuo Lenkijos
Lietuvos katalikø baþnytinës provincijos ákûrimo, rëmë Lietuvos valstybiná
savarankiðkumà, kartu prieðtaravo Geguþës 3-iosios konstitucijai. Jo naivu-
mu galima pavadinti ketinimà tartis su Rusija, kuri, girdi, esant geriems santy-
kiams, sugràþins Lietuvai po pirmojo, antrojo padalijimø jai atitekusià teritorijà.
Taèiau ypaè ásidëmëtina, kad, smurtiðkai, be teismo Varðuvoje nuþudþius du
katalikø vyskupus, jokio protesto, jokio nerimo nepareiðkë ir Popieþius, kuris,
be kita ko, asmeniðkai gerai paþinojo vyskupà I. J. Masalská.

Sukilimui pralaimëjus kunigaikðèio vyskupo Igno Jokûbo Masalskio
palaikai 1795 m. kovo 3 d. buvo atveþti á Vilniø ir palaidoti Katedros Vys-
kupø koplyèios kriptoje.

Vilniaus vyskupø biografas þemaitis kunigas Vincentas Prelgauskas
savo trijø tomø veikale „Vilniaus vyskupø gyvenimas“ (iðleista 1860 m. len-
kø kalba) apie vyskupà I. J. Masalská raðo: „Toks neátikëtinas ávykis, kuris,
Dieve duok, tebûnie ir paskutiniuoju pasaulio istorijoje. Tas, kuris visà
savo gyvenimà degë tëvynës meile, kuris visuomet galvojo vien apie tëvy-
nës gerovæ, nuolat vaþinëdamas á seimus ir posëdþiaudamas ávairiose ko-
misijose, galø gale revoliucionieriø buvo apðauktas tëvynës iðdaviku. Tokia
neteisybë galëjo ávykti tik Varðuvoje. Ak, kaip jis bûtø nelaimingas, jeigu
viskas su juo bûtø baigæsi karste, jei jis neturëtø amþinojo atminimo, kuris
atskleidþia teisybæ, ir jeigu nebûtø Dievo – teisëjo, kuris geriau negu þmo-
nës ávertina mûsø reikalus.

Galbût aukðèiausioji Apvaizda taip þiauriai panoro já nubausti uþ kuni-
gaikðtiðkà didybæ, kuria jis pakilo virð visuomenës, uþ didesná polinká  á
pasaulietinius reikalus, nei á baþnytinius arba uþ kokias kitas nuodëmes ar
nuodëmëles, kurios tæsësi jau nuo jo pirmtakø, kurios virð jo taip susikau-
pë ir perpildë stiklinæ. Taèiau minia, kuri prileido toká atsitikimà, parodë
patá didþiausià savo moraliná nuopuolá, ir lyg uþsirûstinæs sûnus palaidû-
nas pakëlë rankà prieð savo tëvà, kas niekuomet nelieka neatlyginta ir nie-
kada nelieka nenubausta. Kad be ákalèiø, be teismo ir be liudininkø
pasmerkiamas mirèiai, siauèiant miniai, tai dar taip mûsø nekamuoja, kuo-
met kiekvienas dvasininkas daþnai turi iðkæsti piktojo pasaulio kaltinimus
ir uþgauliojimus; toks yra visø Kristaus tarnø likimas, kentëti nekaltai.

ALGIMANTAS LIEKIS
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Taèiau mus stebina tai, jog lig ðiolei ðis gëdingas faktas tebelieka apsuptas
klastinga tamsa, kas aiðkiai jauèiama bet kuriame raðte, su kuriuo susidu-
riame ið ano laikmeèio. Në vienas nesuinteresuotas raðytojas ðito neat-
skleidë ir nepaaiðkino, kas duoda ðiandieniniam jaunimui pagrindà, kai ir jis
nëra be nuodëmës, taip beatodairiðkai smerkti visà dvasininkø luomà. Ma-
salskis ið karsto sako: mane teiskite, bet ne smerkite. Jeigu kada nors istorija
visa ðviesa pateiks tà epochà, esame tvirtai ásitikinæ, kad jis uþims vietà tarp
patriotizmo kankiniø, o Baþnyèia jam neatsakys gero ganytojo vardo.“1

Bet sukilimas pralaimëjo. Rusø kariuomenë 1794 m. rudená uþëmë Lie-
tuvà, Lenkijà. Spalio 24 d. Peterburge Rusija, Prûsija ir Austrija treèià
kartà pasidalijo Lenkijos likuèius: Rusija pasiëmë visà Lietuvà iki Nemu-
no, taip pat Volynæ ir Kurðà, o Prûsija ir Austrija pasidalijo likusias po
pirmojo ir antrojo pasidalijimo Lenkijos þemes. Buvo panaikinti karaliø
titulai ir valstybës pilietybë, o 1797 m. sausio 15 d. Rusija, Prûsija ir Aust-
rija pasiraðë ir aktà, kuriuo paskelbë, kad galutinai likviduota Lenkijos
valstybë. Rusijos okupuotame kraðte buvo ávesta jos administracija. Kara-
liui S. A. Poniatovskiui gyventi buvo paskirtas Gardinas, o mirus impera-
torei Jekaterinai II (1796 m.) jis buvo perkeltas á Petrapilá, kur ir mirë
1798 m. Daug þlugusios valstybës veikëjø emigravo á uþsiená, daug jø buvo
uþdaryti á Rusijos kalëjimus, bet po poros metø naujas caras Povilas be-
veik visus juos paleido, tarp jø ir sukilimo vadà T. Kosciuðkà.

Su lenkø nuþudytu vyskupu I. J. Masalskiu baigësi ir vienas ið Vilniaus
vyskupø istorijos etapø – vyskupø ið didikø ðeimø (pradedant kunigaikðèiu
vyskupu Vaitiekumi Radvila, 1509–1519 m.). Taèiau, kaip anksèiau raðyta,
beveik visi jie, iðskyrus tik plaèiau apraðytàjá vyskupà Ignà Jokûbà Masals-
ká, paliko prisiminimuose tik kaip lietuviðkumo ir Lietuvos savarankiðko
valstybingumo slopintojai.

Po treèiojo padalijimo visa Lietu-
va atsidûrusi Rusijos valdþioje ið pra-
dþiø buvo padalyta á dvi gubernijas –

Vilniaus ir Slonimo, vëliau á 3 – Vilniaus, Kauno ir Gardino. Visos tos
gubernijos ið pradþiø vadintos Lietuvos gubernijomis, o vëliau – Rusijos
ðiaurës vakarø kraðtu, kurá valdë caro skiriamas Vilniaus generalguberna-
torius. Kadangi Rusijoje valstybinë religija buvo staèiatikybë, tai ir uþim-

1 Petkus V. Vilniaus vyskupas kunigaikðtis Ignas Jokûbas Masalskis. V., 2000. P. 138,
139.

Pertvarkymai Rusijos uþimtoje
Lietuvoje
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tuose kraðtuose stengtasi jà plësti, taigi ir uþimtoje Lietuvoje. Þinoma,
pirmiausia stengiantis apriboti, sumenkinti Katalikø baþnyèios vaidmená
ir valstybës, ir visuomenës gyvenime, vyskupus bei kunigus padaryti savo
tarnautojais. Jau pirmaisiais Lietuvos prijungimo prie Rusijos metais im-
peratorë Jekaterina II uþdraudë be okupacinës valdþios leidimo ið sakyklø
vieðai skelbti popieþiø raðtus, panaikino vienuolynø autonomijà, teisæ ben-
drauti su savo centrais uþsieniuose ir t. t. 1798 m. caras Povilas I (1796–
1805) ið dalies Vilniaus vyskupijos sudarë Mogiliovo arkivyskupijà, kuriai
pavaldþios tapo Vilniaus ir Þemaièiø vyskupijos (iki tol priklausiusios
Gniezno arkivyskupijai Lenkijoje). Tuo metu Prûsijos okupuotos parapi-
jos – Alvito, Prienø, Zapyðkio, Simno, Virbalio tapo pavaldþios naujai ákur-
tai Vygriø vyskupijai, o 1818 m. vyskupijos centras perkeltas á Seinus ir
vyskupija pavadinta Seinø (Augustavo), pavaldi Varðuvos arkivyskupijai.
Amþiaus pabaigoje Peterburge buvo ákurtas specialus departamentas Ka-
talikø baþnyèios reikalams, o naujasis caras Aleksandras I vietoj to depar-
tamento ásteigë Katalikø reikalø kolegijà, pirmininkaujamà Mogiliovo
arkivyskupo. Á kolegijos veiklà negalëjo kiðtis net Popieþius.

Buvo pertvarkytos ir studijos Vyriausioje Lietuvos mokykloje –
1803 m. ji pertvarkyta á Vilniaus universitetà, dar labiau supasaulëtinus
ir visà mokymo sistemà jame. Net teologijos profesorius skyrë universi-
teto taryba (iki tol – vyskupas). Po 1831 m. sukilimo uþdarius universite-
tà, katalikø dvasininkams rengti buvo ákurta Romos katalikø baþnytinë
akademija, kuri 1842 m. ið Vilniaus perkelta á Peterburgà ir pavadinta
Dvasine akademija, ji caro nurodymu privalëjo kontroliuoti ir visas im-
perijos kunigø seminarijas.

Caras prisiëmë ir Lenkijos karaliaus teisæ siûlyti Popieþiui tvirtinti
vyskupø kandidatûras. Bet ir patvirtintus vyskupus dël átarimø, neklus-
numo neretai iðtremdavo á nuoðalias Rusijos gubernijas. Dël to Vilniaus
ir Þemaièiø vyskupijas gana ilgai valdydavo ne vyskupai ordinarai, o lai-
kini jø administratoriai ar kapitulø vikarai. Be to, vyskupams buvo uþ-
drausta be rusø valdþios steigti naujas parapijas, teikti kunigams
paaukðtinimus ar mokslo laipsnius, steigti religines brolijas ar draugijas,
bibliotekas, leisti knygas ir t. t. Faktiðkai vyskupijø reikalø tvarkymà per-
ëmë rusø valdininkai.

Ypaè Katalikø baþnyèios suvarþymai padidëjo po 1831 m. ir 1863 m.
sukilimø, ëmus Lietuvà versti á staèiatikybæ ir rusinti. Tuomet imta uþdari-
nëti vienuolynus paverèiant juos karo ligoninëmis, rusø mokyklomis, o baþ-
nyèias – cerkvëmis. Iki XIX a. pabaigos „lietuviðkosiose gubernijose“ buvo
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uþdaryti 352 vienuolynai (bebuvo likæ 6 pranciðkonø Gardine ir Kretingo-
je, benediktinø Vilniuje ir Kaune, kotrynieèiø Krakëse ir marijonø Mari-
jampolëje).

Nuo 1841 m. imta menkinti Katalikø baþnyèios feodalø galias, atimi-
nëti jø þemes, skirti jiems algas tuo prilyginant prie valstybës tarnautojø.
Uþdraudus lietuviø spaudà, valdþia ëmë versti spausdinti ir maldaknyges
rusø kalba ir pamokslus ja sakyti. Amþiaus pabaigoje Vilniaus ir Þemaièiø
vyskupijose buvo ásteigta per 100 naujø cerkviø, daug kur buvusiose kata-
likø baþnyèiose, jos sujungtos á 4 staèiatikiø vyskupijas (Vilniaus, Kauno,
Gardino ir Suvalkø).

Taèiau nepaisant, kad Lietuvai patekus Rusijos valdþion gerokai bu-
vo suvarþytas visas gyvenimas, lenkinimas per baþnyèias nesumaþëjo, o
tik padidëjo. Ið dalies tai lëmë, jog katalikybë ir lenkiðkumas tapo lyg
bendrosios Lenkijos ir Lietuvos valstybës patriotø poþymiu. O kadangi
vyskupijose ir klebonijose ið esmës liko tie patys lenkø vyskupai, kunigai,
tad jiems toliau lenkinti, ypaè Rytø Lietuvà, net palengvëjo – meldiesi,
kalbi ne lenkiðkai, vadinasi, remi rusus, staèiatikybæ. Ir tuo pretekstu len-
kinti pasidarë lengviau ir mokyklose, dvaruose ir kitur. Kadangi bajorija
ir dvarininkija buvo jau ir prieð tai sulenkëjusi, o baudþiauninkai ir vals-
tieèiai, kaip ir „laisvoje Lenkijoje“, negalëjo bûti nei kunigais, nei ágyti
mokslo, tad tik po sukilimø, po baudþiavos luominës sistemos panaikini-
mo kilæ ið lietuvybës nepraradusios valstietijos dvasininkai ir pasaulieti-
niai mokytojai ëmësi ginti lietuviø kalbà, lietuviø tautos teisæ bûti
ðeimininke savo kraðte.

Bet gráþkime prie ganytojø – vyskupø Vilniuje ir jo kraðte, kurá lenkai
ypaè buvo uþplûdæ po Liublino unijos (1569 m.). Jà pasiraðius lenkams
buvo suteikta teisë ásigyti dvarus, dirbti ir gyventi Lietuvoje, ir jie, remiami
bajorijos, lenkø kunigø ir hierarchø, ëmë nustelbti visa, kas lietuviðka, vyk-
dyti nuoþmø kraðto lenkinimà.

Lenkams Varðuvoje nuþudþius vyskupà Ignà Jokûbà Masalská, po ilgø
diskusijø tarp Vilniaus vyskupijos kapitulos, rusø valdþios ir Popieþiaus,
1798 m. spalio 14 d. Vilniaus vyskupo sostas atiteko Jonui IV Nepomukui
Kasakauskui, g. 1755 m. Maþojoje Lenkijoje, ið Lietuvos kilusiø bajorø
ðeimoje. Beje, vyskupu Sandomire buvo ir jo jaunesnis brolis Adomas, Vil-
niaus kapitulos narys, Vabalninko klebonas. Nepaisant jo kai kuriø gerø
darbø statant naujas ar remontuojant senas baþnyèias, vertinant já lietuviø
tautos poþiûriu, jis, kaip ir kiti vyskupai, buvo svetimas jai, ragino baþny-
èiose vartoti tik lenkø kalbà, rûpinosi tik lenkiðkø maldaknygiø ir knygø
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leidyba. Anot kun. kan. K. Prapuolenio, „jis rûpinosi lietuvius vesti ne á
Dievo, bet á Lenkijos karalystæ“.1

Po vyskupo Jono IV Nepomuko Kasakausko mirties (1808 08 26) tarp
Vilniaus kapitulos nariø ir Mogiliovo arkivyskupo Stanislovo Sestþencevi-
èiaus (S. Bohusz-Siestrzenciewicz), nuolankaus caro pataikûno, ilgai vyko
ginèai dël Vilniaus vyskupo, kuris laikinai jà valdyti buvo paskyræs savo
draugà prelatà Jeronimà Strainauská, ypaè mëgusá palaidà gyvenimà, ne-
retai ir uþmirðdavusá, „kad yra dvasininkas“.2 Jam mirus (1815 05 05) vys-
kupystës valdymà paëmë pats arkivyskupas S. Sestþencevièius, kuris, kaip
ir jo pirmtakas administratorius J. Strainauskis, net ir girdëti nenorëjo apie
galimà Lietuvos savarankiðkumà, ákalbinëjo Napoleonà (1812 07 14) ne-
pripaþinti Lietuvai savarankiðkumo.

Po arkivyskupo S. Sestþencevièiaus mirties (1826 m.) caras Mogiliovo
arkivyskupu paskyrë Gasparà Kazimierà Ceciðinská. Tuo paèiu ásakymu
jis buvo paskirtas ir Vilniaus vyskupijos administratoriumi, kuris tas parei-
gas nuo 1828 m. balandþio 23 d. uþleido kunigui Benediktui Klungiui-Klun-
gevièiui (Klàgiewicz). Tai buvo pirmasis ið Lietuvos ðiaurës valstieèiø kilæs
á tokias aukðtas pareigas paskirtas katalikø dvasininkas. Ir labai tiems lai-
kams iðsimokslinæs, buvo baigæs Vilniaus akademijà, apgynæs filosofijos
daktaro laipsná, baigæs dar Vyriausioje mokykloje fizikos ir moralinius
mokslus, profesorius. Dar 1818 m. Vilniaus universitetas siûlë kapitulai
skirti já kanauninku, bet ji atsisakë, nes tais metais net klebonais tegalëjo
bûti skiriami bajorai. Bet universitetui pavyko árodyti, kad „profesoriaus“
titulas prilygsta „bajoro“. Kapitula nusileido ir Mogiliovo arkivyskupo ása-
kymu 1828 m. balandþio 28 d. paskirtas Vilniaus vyskupystës valdytoju, o
1830 m. Popieþius Pijus VIII patvirtino Andriø Benediktà Klungá-Klun-
gevièiø ir vyskupu. Naujasis vyskupas stengësi bûti nuolankus Popieþiaus
ir caro tarnas. Prasidëjus sukilimui, vyskupas laiðku (1831 02 27) nurodë
kunigams jokiu bûdu nesidëti prie sukilëliø. Bet po rusø ávykdytø sukilëliø
þudyniø Aðmenoje ir kitose vietose vyskupas kreipësi á Vilniaus general-
gubernatoriø, kad nubaustø þudyniø kaltininkus. Uþ tai vyskupas trum-
pam buvo iðsiøstas á Jaroslavlá (Viatkà), bet po pusmeèio vël leista sugráþti.
Beje, 1832 m. liepos 9 d. sukilimà pasmerkë ir Popieþius Grigalius XVI.

Rusø valdþiai 1832 m. geguþës 1 d. uþdarius Vilniaus universitetà, vys-
kupo pastangomis ið buvusio jo Moraliniø ir politiniø mokslø fakulteto ir

1 Prapuolenis K. Lenkø apaðtalavimas Lietuvoje. K., 1938. P. 150.
2 Ten pat. P. 153.
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Vyriausios seminarijos buvo suformuota minëtoji Vilniaus katalikø dvasi-
në akademija, pradëjusi veikti nuo 1834 m. vasario 11 d.

Vyskupas planavo paversti Akademijà stipriu kunigø rengimo centru.
Mokslas joje ið pradþiø buvo numatytas trejus, vëliau – ketverius metus.
Visi dalykai dëstyti lotynø ir rusø, o pamokslai sakyti lenkø kalbomis. Aka-
demijos statute numatytos aðtuonios katedros: Ðv. Raðto, biblinës archeo-
logijos ir hermeneutikos, moralinës, dogmatinës ir pastoralinës teologijos,
logikos ir moralinës filosofijos, Baþnyèios istorijos ir kanonø teisës teori-
nës ir praktinës homiletikos, lotynø ir graikø literatûros ir kalbos, rusø
literatûros ir kalbos, lenkø kalbos ir literatûros, Rusijos ir visuotinës isto-
rijos, taip pat buvo dëstomos hebrajø, prancûzø ir vokieèiø kalbos. Lietu-
viø kalba kaip ir iki tol veikusiame Vilniaus universitete ignoruota. Beje, ir
pats vyskupas, nors ir kilæs ne ið didikø ar bajorø, buvo tik uþ lenkiðkas
pamaldas baþnyèiose ir abejingas valstieèiø iðnaudojimui, bajorø ir dvari-
ninkø savivalei. Vienintelá kartà jis, anot kun. kan. K. Prapuolenio, pareið-
kæs domëjimàsi engiamaisiais – tai jo 1830 m. raðtas kunigams, kad mokytø
valstieèius, kaip keptis duonà... ið ðiaudø.1

1842 m. rugpjûtá Vilniaus katalikø dvasinë akademija buvo perkelta á
Petrapilá. Akademijos dëstytojai ir Vilniuje, ir Petrapilyje daugiausia buvo
lenkai.

Vyskupas Andrius III Benediktas Klungys-Klungevièius mirë 1841 m.
gruodþio 27 d. Bet vyskupas nepamatë, kaip caro valdþia sekuliarizavo jo
ir daugelio kitø vyskupø bei kitø Baþnyèios feodalø þemes ir kitus turtus:
per 1842 m. vien Vilniaus gubernijoje buvo sekuliarizuota 41 miestelis,
1308 kaimai, 188 palivarkai, 96 malûnai ir kt. ir visi jie perduoti daugiausia
rusams kolonizatoriams.

Visiems katalikø dvasininkams buvo pradëtos mokëti algos ið valsty-
bës biudþeto, bet ne didesnës kaip ketvirtadalis pajamø, kurias jie gauda-
vo ið savo valdomø dvarø ir ámoniø. Kai kas sako, kad tokiu caro nutarimu
vyskupai ir kunigai, vienuoliai, atëmus ið jø turtus, galëjo daugiau laiko
skirti savo pareigoms, o ne „þemiðkø gërybiø“ valdymui, kovoms dël jø.

Po vyskupo B. Klungio-Klungevièiaus mirties kurá laikà Vilniaus vys-
kupijos administratoriumi buvo didelis lenkø ðovinistas kun. Jonas Civins-
kis, po jo Antanas Fiolkovskis, o nuo 1845 m. lapkrièio 24 d. caro
Nikolajaus I nurodymu administratoriumi paskirtas ið bajorø kilæs kun.
Vaclovas Kazimieras Þilinskis (g. 1803 03 01, Trakø apskrityje, Nedzingë-

1 Ten pat. P. 157.



271JUODIEJI LIETUVOS ISTORIJOS PUSLAPIAI

je), kuris kaip klusnus „caro vaikas“ tø paèiø metø pabaigoje nominuotas
Vilniaus vyskupu ir Popieþiaus Pijaus IX juo patvirtintas. Tai buvo labai
nuolankus rusø valdþiai ir lenkø ðovinistams vyskupas. Caras vyskupà Vac-
lovà Kazimierà Þilinská 1856 m. rugpjûèio 31 d. nominavo Mogiliovo arki-
vyskupu. Netrukus tai patvirtino ir Popieþius Pijus IX.

Vyskupas, kapitula, taip pat Lietuvos didikai, bajorai su visa ámanoma
pagarba ir iðkilumu 1858 m. rugsëjo 6–7 d. pasitiko á Vilniø atvykusá carà
Aleksandrà II. Katalikø hierarchai jo garbei laikë miðias, rengë procesijas,
literatai iðleido caro garbei specialià knygà rusø, lenkø, prancûzø kalbomis,
kurioje caras ávardytas kaip „Jogailaièiø  sosto paveldëtojas, kaip „Dievo
Karalystës“ ir „lietuviðkose gubernijose“ kûrëjas. Tarp pirmøjø ðlovinusiø
carà buvo Vilniaus vyskupas. Matyti, neatsitiktinai caras dar prieð atvykda-
mas ir atvykæs vyskupà apdovanojo visais Rusijos ordinais ir medaliais. Kita
vertus, toks vyskupo padlaiþiavimas buvo ir naudingas Katalikø baþnyèiai,
nes rusai kiek atleido jos varþymo grandines, kurias vël imta verþti tik po
1863 m. sukilimo. Tø metø geguþës 3 d. mirë arkivyskupas Vaclovas Kazi-
mieras Þilinskis. Praëjus savaitei po jo mirties á Vilniø atvyko naujas gene-
ralgubernatorius, gavæs ið caro neribotus ágaliojimus malðinant sukilimà
Vilniaus, Kauno, Gardino, Minsko, Mogiliovo ir Vitebsko gubernijose. Mi-
chailas Muravjovas (Michail Muravjev) dël þiaurumo pavadintas „koriku“.

Po sukilimo numalðinimo caras M. Muravjovui suteikë Vilniaus kuni-
gaikðèio titulà.

Mirus V. K. Þilinskiui trumpai Vilniuje vyskupavo Adomas Stanislo-
vas Krasnickis (g. 1810 m. gruodþio 24 d. Volynëje). Buvo baigæs Vilniaus
kunigø seminarijà, dirbo Giedraièiø klebonu, iðrinktas Vilniaus kapitulos
kanauninku, Petrapilio dvasinëje katalikø akademijoje buvo gavæs teolo-
gijos daktaro laipsná. 1858 m. rugsëjo 27 d. Popieþius Pijus IX, remdamasis
Vilniaus kapitulos ir caro siûlymu, paskyrë A. S. Krasnická Vilniaus vysku-
pu. Atsidëkodamas jis ðlovino carà uþ baudþiavos panaikinimà ir smerkë
1863 m. sukilëlius, ásakë kunigams nesidëti prie jø, o tik stengtis atlikti
savo kunigiðkas pareigas. Taèiau kai susitikime su generalgubernatoriumi
M. Muravjovu jis pasiûlë nebausti sukilëliø mirtimi, buvo iðsiøstas
(1863 04 22) á Jaroslavlá „pasigydyti“, ið ten leista sugráþti po... 20 metø.
Bet negráþo. 1882 m. buvo nuvykæs á Romà pas Popieþiø Leonà XII, atsi-
sakë Vilniaus vyskupo sosto ir persikëlë klebonauti á Krokuvà.

Ten ir mirë 1891 m. geguþës 9 d. Jis prisimenamas kaip vyskupo M. Va-
lanèiaus sekëjas – ir Rytø Lietuvoje steigë blaivybës draugijas. Dël to vys-
kupas turëjo teisintis rusø valdþiai, nes keleriopai sumaþëjo pajamos ið
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degtinës pardavimo. Lietuviðkai nemokëjo ir nesistengë iðmokti, nors ir
dirbo tik lietuviø gyvenamoje Giedraièiø parapijoje. Teigiama, kad ne be
vyskupo þinios 1870 m. po Vilniaus kraðto baþnyèias buvo iðplatinta Vil-
niaus Ðv. Rapolo baþnyèios klebono ir dekano Stanislovo Piotrovièiaus (Sta-
nisùaw Piotrowicz) aplinkraðtis, kuriame nurodyta, kaip reikia lenkinti
lietuvius: netuokti jaunøjø, jei ðie nemoka lenkiðkai poteriø, nepasiþada
auklëti savo bûsimø vaikø lenkais ir t. t.1

Iðtrëmus A. S. Krasnická Vilniaus vyskupija beveik 20 metø neturëjo
vyskupo. Kraðte, kaip ir visoje Lietuvoje, buvo uþdrausta lietuviø spauda
ir lietuviðkos mokyklos, todël atsirado naujø galimybiø dar labiau sustip-
rinti lenkinimà. Vilniaus vyskupijos administratoriumi rusø valdþios nuro-
dymu buvo paskirtas kun. Petras Þilinskis ir jis tas pareigas ëjo iki 1883 m.
Tuo metu staèiatikybë ir rusinimas vykdytas ypaè nuoþmiai. Buvo uþdraus-
ta vieðai teikti ligoniams ðv. Sakramentà, uþdraustos religinës ir blaivybës
organizacijos, ávestos didelës baudos uþ kryþiø pastatymà, kunigams uþ-
drausta be rusø valdþios leidimo iðvykti net ið savo parapijos ir t. t.

1883 m. pradþioje mirus administratoriui P. Þilinskiui, Popieþius Leo-
nas XIII tø metø kovo 15 d. caro siûlymu Vilniaus vyskupu paskyrë Karo-
lá II Hrinevecká (g. 1841 m.). Jis buvo kilæs ið Gardino apylinkiø bajorø
ðeimos, baigæs Minsko kunigø seminarijà, po to – Peterburge Katalikø dva-
sinæ akademijà, kurá laikà profesoriavo joje, po to dirbo Mogiliovo kunigø
seminarijos rektoriumi. Tapæs Vilniaus vyskupu, jis tæsë nuoþmø lenkinto-
jo darbà. Suþinojæs apie Þasliø parapijos kunigo poeto, raðytojo, publicis-
to Aleksandro Burbos lietuviðkai sakomus pamokslus, lietuviðkos spaudos
platinimà, uþdraudë jam toliau uþsiimti „kenkimu Baþnyèiai“ – lietuvybës
stiprinimu ir iðkëlë á Vidiðkes, o vëliau rusams pageidaujant uþdarë á vie-
nuolynà Gardine. Bet kunigas ir toliau vyskupui dràsiai rëþë á akis, kad jo
pastangos sulenkinti lietuvius bergþdþios, kad lenkai – kankintojai turi ið-
sineðdinti ið lietuviø þemiø.2 Nebepakeldamas lenkø hierarchø, kunigø ir
vienuoliø, taip pat rusø persekiojimø, kunigas 1889 m. vasarà pabëgo á JAV.
Èia greitai pasiþymëjo kaip vienas aktyviausiøjø lietuviø veikëjø.3

Apie vyskupà Karolá II Hrinevecká vyskupas Jurgis Matulaitis (Matu-
levièius) savo „Uþraðuose“ (apie 1920 m.) raðë, kad jis mëgdavæs sakyti,

1 Petkus V. Vilniaus vyskupai Lietuvos istorijoje. V., 2002. P. 613.
2 Ten pat. P. 624.
3 Liekis A. Lietuviø tautos – lietuviø kalbos likimas. D. 3: Lietuvis Amerikoje. V., 2005.

P. 36–37.
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girdi, „prieð 40 metø èia nebuvæ nei lietuviø, nei baltgudþiø, o tik katalikai –
lenkai. Anos tautos sukilusios tik uþ rusø, vokieèiø, þydø ir masonø pini-
gus. Tai lenkø prieðø darbas, kuris drauge ir Baþnyèiai esàs prieðingas. [...]
Labai aðtriai jis kalbëdavo prieð lietuviø ir baltgudþiø kunigus. Juo dau-
giau kalbëdavo, juo labiau karðèiuodavosi. Jo akys imdavo degti fanatizmo
ugnimi. [...] Endekø gudrûs vadai savo nuomonæ pakiðdavo seneliui arki-
vyskupui, jam ákalbëdavo kà norëdavo , o paskui, neva ið jo iðgirdæ ar suþi-
nojæ, tas jo paþiûras þmonëms skelbdavo kaip pasikalbëjimà su arkivyskupu
ar jo atsiliepimà liaudþiai. [...]

Jo buvimas Vilniuje labai kenkë Baþnyèiai. [...] Jis nebuvo meilës, tai-
kos, rimties neðëjas, o tik kirðintojas, agitatorius, kurstytojas...“1

Beje, kaip matyti ið ðioje knygoje jau paminëtø „lenkø apaðtalø“ biog-
rafijø, tokiø tarp jø buvo dauguma. Kai religija ir politika susilieja, tam-
pama nuoþmiu fanatiku – ðovinistu, visuomenës paþangos prieðu.

Beje, Karolis II Hrineveckis Vilniuje vyskupavo neilgai. Jis rusø val-
dþios 1885 m. pradþioje buvo iðsiøstas á Jaroslavlá, ið kur 1890 m. geguþës
mënesá iðvaþiavo á Galicijà (Vakarø Ukrainà), klebonavo Lvove, 1891 m.
Popieþiaus Leono XIII paskirtas tituliniu Pergoso arkivyskupu. Á Vilniø
jis vël sugráþo lenkams já okupavus 1919 m. vasarà. 1920 m. jis persikëlë á
Lvovà, kur ir mirë 1929 m. balandþio 14 d.

Vyskupui Karoliui II Hrineveckiui 1885 m. palikus Vilniø, vyskupijà
administravo kapitulos prelatas Liudvikas Feliksas Zdanavièius
(g. 1814 05 18 Dotnuvos parapijoje). Pasiûlius rusø valdþiai jis 1890 m. ba-
landþio 16 d. Popieþiaus Leono XIII patvirtintas Vilniaus vyskupu. Bet prieð
já sukilus kapitulos nariams jis atsisakë Vilniaus vyskupo ordinaro pareigø.
Tuomet Vilniaus vyskupu buvo paskirtas Mogiliovo arkivyskupijos kanau-
ninkas, Petrapilio dvasinës katalikø akademijos profesorius Antanas Pran-
ciðkus Audzijonis-Audzevièius, kilæs ið Pasvalio rajono, Saloèiø parapijos
lietuviø valstieèiø ðeimos, auginusios septynetà vaikø. Buvo baigæs Vilniaus
kunigø seminarijà, Katalikø dvasinæ akademijà ir apgynæs teologijos kan-
didato laipsná. 1889 m. pabaigoje Popieþiaus patvirtintas vyskupu ir nuo
1890 m. balandþio 25 d. – Vilniaus vyskupu ordinaru. Tai buvo bene pir-
masis Vilniaus vyskupas, kuris rëmë ir lietuvius kunigus, skatino juos lie-
tuviðkai sakyti pamokslus ir pats visur susitikæs su tikinèiaisiais kalbëdavo
lietuviðkai. Taèiau neilgai dþiaugësi vyskupu lietuviai – jis mirë Vilniaus
arkikatedroje bazilikoje. Vyskupø koplyèios sienoje tebëra ðiam vyskupui

1 Matulaitis J. Uþraðai. Brooklyn, N. Y., 1991. P. 312, 313.
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paminklinë lenta su áraðu lotynø kalba ir vyskupo bronziniu biustu. Lento-
je paraðyta: „Antanas Pranciðkus Audzevièius, Vilniaus vyskupas, gimæs
1833 m. birþelio 13 d., konsekruotas 1890 m. balandþio 25 d. Pragyvenæs
ðeðiasdeðimt dvejus sunkaus gyvenimo metus, dievobaimingai nuvyko pas
Vieðpatá 1895 m. geguþës 28 d. Ilsëkis ramybëje.“

Mirus vyskupui vyskupijà administruoti buvo pavesta anksèiau minëtam
vyskupui sufraganui Liudvikui Feliksui Zdanavièiui. Jis nuo pat pirmøjø
dienø visur reiðkësi kaip lietuviðkumo prieðas. Jis net neásileisdavo á savo
rûmus lietuviðkai kalbanèiøjø. Kun. K. Prapuolenis prisimena, kad L. Zda-
navièius Kulvos parapijoje, þmonëms maldaujant paskirti lietuvá kunigà, at-
rëþæs: „Mano brangieji, jei nemokate ar nesuprantate lenkiðkai – tai menkos
vertës dalykas, – tai neikite á baþnyèià nei iðpaþinties, að uþdarysiu jûsø baþ-
nyèià, o parapijieèius prijungsiu prie kitos parapijos – ðtai ir uþbaigta.“ O
kunigus, kurie kreipdavosi á já lietuviðkai, jis perspëdavo: „Jei dar kartà pra-
bilsi á mane lietuviðkai, tai að nuvilksiu nuo tamstos dvasiðkus rûbus.“1

Vyskupas Liudvikas Feliksas Zdanavièius mirë 1896 m. gruodþio 26 d.
1897 m. liepos 21 d. nauju Vilniaus vyskupu Popieþius Leonas XIII

patvirtino kanauninkà, Petrapilio dvasinës katalikø akademijos profeso-
riø Steponà Aleksandrà Þvëravièiø, kilusá nuo Gardino (g. 1842 12 26).
Savo veikla jis beveik niekuo nesiskyrë nuo jau buvusiø lenkø vyskupø ir
kunigø: daugelis jø pataikaudavo rusø valdþiai ir smaugë lietuvybæ. Toks
buvo ir naujasis vyskupas. Jis su visa savo lenkø dvasininkø svita dalyvavo
paminklo korikui Muravjovui (1898 11 08) atidengime ir po poros metø,
1900 m., Rusijos imperatorës Jekaterinos II paminklo iðkilmingame ati-
dengime Katedros aikðtëje.  Bet 1902 m. vasario 12 d. iðsiuntinëjo á para-
pijas ganytojiðkàjá laiðkà, kuriuo draudë tëvams katalikams leisti savo vaikus
á rusø mokyklas prie cerkviø, pagrasino, kad tiems, kurie leis, neduos iðri-
ðimo. Uþ tà aplinkraðtá rusø valdþia pasiûlë jam atsisakyti Vilniaus vysku-
po ordinaro pareigø, paliekant turimà algà, bet jam nesutikus 1902 m. ið
pradþiø buvo iðtremtas á Tveræ, o po pusmeèio perkeltas vyskupu á Sando-
mirà (1902 09 02).

Vyskupas S. A. Þvëravièius þmoniø atmintyje iðliko kaip vienas nuoþ-
miausiø lietuvybës naikintojø, lietuviø reikalavimø ignoruotojas. Praðo-
mas paskirti á parapijà lietuvá, jis, kaip ir jo pirmtakas, atrëþdavo
praðytojams: jei nemokat lenkiðkai, tai ir neikite á baþnyèià, arba: negráði-
me á pagonybæ (nes lietuviø kalba – tik pagoniø). Ir pan. Bet XIX a. pab. –

1 Prapuolenis K. Lenkø apaðtalavimas Lietuvoje. K., 1938. P. 176.
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XX a. pr. jau ir lietuviams iðsiugdþius savø inteligentø, kunigø, pradëta
reikalauti sau teisiø – lietuviø kalba raðyti ávairius raðtus á valdþios, Baþny-
èios instancijas. Ádomu, kad nors kraðtas buvo rusø valdþioje, bet lietu-
viams, ypaè tikintiesiems, lenkai ir jø dvasininkija su savo ðovinistinëmis
nuostatomis daugeliu atvejø buvo didesni prieðai negu rusai, kurie XIX a.
pabaigoje jau leido lietuviðkai laikyti pamaldas net trijose imperijos sos-
tinës – Peterburgo baþnyèiose, taip pat Rygos, Maskvos, Tomsko, Krasno-
jarsko, Irkutsko, Omsko ir kitø Rusijos miestø katalikø baþnyèiose. Tuo
tarpu lenkø vyskupø ir kunigø ðovinistø uþgrobtoje vyskupijoje ir dauge-
lyje parapijø reikalavimas teisës melstis ir Dievo þodþio klausytis lietu-
viðkai buvo lyg didþiausia nuodëmë. Dël to dar amþiaus pabaigoje grupë
Petrapilio dvasinës katalikø akademijos profesoriø – Kazimieras Jaunius,
Jonas Maculevièius-Maironis, Pranciðkus Karevièius, Ignas Baltruðis, Mo-
giliovo arkivyskupo sekretorius kan. Kazimieras Prapuolenis ir kiti raðtu
kreipësi á Vilniaus vyskupà ordinarà Steponà  Aleksandrà Þvëravièiø, ta-
èiau „ganytojas“ net nesiteikë atsakyti á „cholopø“ raðtà ir toliau neleido
lietuviðkø pamaldø në vienoje Vilniaus baþnyèioje. Bandë S. A. Þvëravi-
èius nutylëti ir 1898 m. lapkrièio 6 d. 300 Vilniaus lietuviø praðymà dël
lietuviðkos baþnyèios Vilniuje. Ir tik kai lietuviø reikalavimà ëmë ginti Mo-
giliovo arkivyskupas Boleslovas Jeronimas Klopotovskis, pagrasindamas,
kad jis kreipsis á Popieþiø paramos, Vilniaus „ganytojas“ nusileido ir 1901 m.
gruodþio 18 d. jis lietuviams paskyrë vienà ið maþiausiø sostinëje baþnyèiø –
Ðv. Mikalojaus.1

Tai sukëlë lietuviams dþiaugsmà ir viltá, kad áveiks lenkus ðovinistus,
pavertusius ir Katalikø baþnyèià nuoþmios savo politikos árankiu. Stepo-
nas Aleksandras Þvëravièius mirë 1902 m. gruodþio 5 d. Sandomire. Len-
kø okupacijos metais Vilniaus arkikatedroje bazilikoje prie navos sienos
buvo prikalta marmuro lenta su lenkiðku uþraðu: „Kun. Steponas Alek-
sandras Þvëravièius1897–1902 Vilniaus vyskupas, bebaimis kovotojas dël
lenkø katalikø sielø nelaisvës metais. Jo atminimui dëkingi ainiai.“

1903 m. spalio 17 d. Vilniaus vyskupu buvo paskirtas baronas fon der
Eduardas Ropas. Jis gimë 1851 m. Daugpilio apskrityje, Liksnoje, barono
Julijono Emericho ir grafaitës Izabelës Pliaterytës ðeimoje. 1875 m. Petra-
pilyje baigæs teisës mokslus, po ketveriø darbo metø Rusijos senate ástojo
á Þemaièiø kunigø seminarijà Kaune, vëliau studijavo Insbruke ir Fribûre,
1886 m. áðventintas kunigu, klebonavo Liepojoje, nuo 1896 m. buvo Þemaièiø

1 Ten pat. P. 643.
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vyskupijos kapitulos kanauninku. 1902 m. Popieþius Leonas XIII paskyrë
já Tiraspolio (Chersono) vyskupu, o nuo 1903 m. rugsëjo 9 d. – Vilniaus
vyskupu ordinaru. Caras tam paskyrimui pritarë. Naujasis vyskupas buvo
tolerantiðkesnis lietuviø ir gudø tikinèiøjø reikalams, negu iki tol buvæ len-
kai. Kita vertus, buvo pasikeitusios ir sàlygos: panaikintas lietuviðkos spau-
dos draudimas, dël visoje imperijoje vykstanèiø revoliuciniø kovø caras
buvo priverstas suteikti þmonëms ir rinkimø teises á Rusijos dûmà. 1905 m.
pabaigoje Vilniuje ávykæs Didysis lietuviø seimas nusprendë steigti lietu-
viðkas mokyklas, savivaldybes, ávesti baþnyèiose lietuviðkas pamaldas ir kt.
Tiems reikalavimams pritarë ir vyskupas Eduardas Ropas. Daug kur lietu-
viai kunigai, nepaisydami vyskupo, patys savo iniciatyva ëmë pamokslus
sakyti ir katekizmo mokyti lietuviðkai. Taèiau tai vyskupui nepatiko ir jis
1906 m. sausio 9 d. ásakë kunigams, kad be jo raðytinio sutikimo niekas
nekeistø baþnyèiose nei pamaldø tvarkos, nei kalbos.1

Ið esmës tai reiðkë, kad ir toliau toleruojama tik vadinamoji lenkiðkoji
pagoniðkoji katalikybë. Dël to tø paèiø metø vasario mënesá lietuviai vei-
këjai Jonas Basanavièius, Stasys Raila, Kazimieras Samajauskas, Rokas
Ðliûpas, Tomas Þilinskas, Meèislovas Davainis-Silvestravièius, Gabrie-
lius Landsbergis-Þemkalnis, Petras Vileiðis ir kiti nusiuntë Popieþiui Pi-
jui X ir visiems jo kardinolams 74 puslapiø memorandumà „Apie lenkø
kalbà Lietuvos baþnyèiose“. Jame lietuviai ðviesuoliai reikalavo: atskirti
Lietuvos Baþnyèià nuo Lenkijos ir ákurti atskirà Lietuvos baþnytinæ pro-
vincijà ið Seinø, Þemaièiø ir Vilniaus vyskupijø su centru senojoje lietuviø
sostinëje Vilniuje; reikalauta, kad Lietuvos baþnytinëje provincijoje vys-
kupais bûtø skiriami tik lietuviai ir kad Popieþius savo laiðkus, bules, en-
ciklikas ir kt. priimtø ir siøstø atskirai Lietuvai ir Lenkijai, kad lenkus ar
lenkuojanèius vyskupus tokius, kaip Eduardas Ropas, skirtø tik á Lenkijos
vyskupijas; reikalauta paleisti Vilniaus vyskupijos kapitulà, á kurià esà pri-
imami tik lenkai ir tik jø interesus ginantys nariai ir t. t. Popieþiui ir jo
kardinolams lietuviø memorandumas padaræs didelá áspûdá. Jis lyg pasa-
kæs, kad lenkø hierarchai Lietuvoje elgiasi nekrikðèioniðkai.2

Taèiau oficialaus atsakymo lietuviai ið Popieþiaus nesulaukë. Ir vysku-
pas Eduardas Ropas vis daþniau pasirodydavo kaip lenkiðkos Baþnyèios
gynëjas. Tai akivaizdu ir ið jo santykiø su vienu veikliausiø lietuvybës Vil-
niuje gynëjø kunigu Juozu Ambraziejumi (Ambrazevièiumi, 1855 02 09–

1 Ten pat. P. 664.
2 Ten pat. P. 665.
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1915 06 27), kuris Vilniuje suorganizavo lietuviø chorà, platino lietuviðkà
spaudà, pats nuo 1905 m. ëmë leisti þurnalà „Lietuvos bitininkas“, paren-
gë ir iðleido lenkø–lietuviø–rusø kalbø þodynà (1907 m.), parengë ir iðlei-
do lietuviðkoms  mokykloms „Elementoriø“. Bet kadangi jame buvo
paraðyta ir apie tai, kaip lenkinami lietuviai per katalikø baþnyèias, vysku-
pas uþdraudë vadovëlá platinti, o kunigà J. Ambraziejø paðalino ið Ðv. Jo-
nø baþnyèios vikaro pareigø ir uþdraudë jam toliau kunigauti. Ne be vyskupo
ásikiðimo jis dar sulaukæs ir Romos pasmerkimo uþ tuo paèiu laiku pareng-
tà ir iðleistà „Trumpà Rymo – Katalikø katekizmà“. Hierarchams pyktá
sukëlë J. Ambraziejaus teiginys, kad tereikia klausyti tik tokio vyskupo,
kuris yra paèiø lietuviø iðrinktas ir Popieþiaus patvirtintas. Romoje ðis
J. Ambraziejaus „Katekizmas“ buvo áraðytas á draudþiamøjø leidiniø sàra-
ðà (Index Librarum Prohibitorum, 1907 04 12). Tai bene vienintelis lietu-
viðkas leidinëlis átrauktas á tà gëdingàjá Popieþiaus draudþiamøjø knygø
sàraðà.

Vyskupui, kaip ir jo bendraminèiams lenkams, nerimà këlë stiprëjanti
lietuviø tautos kova ne tik dël savo teisiø baþnyèiose, ðvietime, politikoje,
bet ir siekimas nepriklausomo valstybingumo. Jis buvo tik uþ bendros Len-
kijos–Lietuvos valstybës, kokia ji buvo iki pirmojo padalijimo (1772 m.),
atkûrimà. Prie to tikslo ir jis daug prisidëjo siekdamas, kad Vilniuje bûtø
ákurta katalikø konstitucininkø partija (1905 m.). Tai buvo lenkø katalikø
demokratinës partijos kûrimo pradþia. Kitais metais jis dalyvavo ir rinki-
muose á Rusijos dûmà ir buvo iðrinktas.

Uþ lenkø katalikø partijos kûrimà, raginimà neleisti katalikams vaikø á
rusiðkas mokyklas 1907 m. rugpjûèio 8 d. rusø valdþia já apgyvendino Pet-
rapilyje prie Ðv. Kotrynos baþnyèios neleidþiant sugráþti á Vilniø. Jam buvo
pasiûlyta uþimti vyskupo sostà Lenkijoje, bet jis nuo jo atsisakë.

Popieþius Benediktas XV vyskupà Eduardà Ropà 1917 m. liepos 25 d.
paskyrë Mogiliovo arkivyskupu. Taèiau po bolðevikø perversmo Rusijoje
Baþnyèia buvo ne tik atskirta nuo valstybës (1918 01 28) ir visi baþnytiniai
turtai nusavinti, bet ir apribota visa dvasininkø veikla. 1919 m. balandþio
2 d. jis kunigams iðleido aplinkraðtá, kaip ginti baþnyèias nuo bolðevikø
valdþios. Uþ tai jis balandþio 29 d. buvo suimtas ir pasmerktas suðaudyti.
Keletà mënesiø kalintas Petrapilio kalëjime, po to Maskvoje, Liubiankos
ir Butyrkø kalëjimuose. Po Popieþiaus kreipimosi á V. Leninà ið kalëjimo
paleistas ir iðvyko á Varðuvà, ten apsigyveno pas giminaitæ ir vis kûrë pla-
nus, kaip reikëtø tvarkyti Mogiliovo arkivyskupijà. Sovietø Rusijos valdþia
jà panaikino 1931 m. Mirë vyskupas Eduardas Ropas 1939 m. liepos 25 d.
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Rusø valdþiai iðtrëmus ið Vilniaus (1907 m.) vyskupà Eduardà Ropà,
vyskupijà vienerius metus administravo prelatas Viktoras Radzyminskis-
Franckevièius, po jo – prelatas Kazimieras Michalkevièius (1865 02 01–
1940 02 16), kilæs ið bajoro ðeimos prie Þemaitkiemio (Ukmergës r.). Po
mokslo Vilniuje ir Petrapilio dvasinëje katalikø akademijoje kunigu áðven-
tintas 1888 m. spalio 25 d., klebonavo Latvijoje, Vitebsko gubernijoje, sep-
tynetà metø dirbo Rusijos karo laivyno kapelionu Kronðtate, po to Minske
dekanu. 1907 m. spalio 5 d. Popieþius Pijus X K. Michalkevièiø paskyrë
prelatu ir Vilniaus vyskupijos valdytoju. Bet tuo metu ir lietuviai lenkø
kunigø ir vienuoliø rankose nebebuvo tik paklusnios avelës. Jie reikalavo,
jie kovojo. Bet tai buvo smûgis lenkø ir sulenkëjusiems dvasininkams, ku-
riems lietuviø pastangos vël bûti savo þemës ðeimininkais atrodë net be-
dieviðkos.

Archyvuose yra gausu dokumentø, kaip vyskupai ir kunigai toliau vers-
davo þmones ne tik lenkiðkai melstis, bet ir tarpusavyje lenkiðkai kalbëti.
Pavyzdþiui, Dubingiø klebonas B. Stankevièius ásakydavo nuplakti tuos vals-
tieèius, kurie nemokëjo poteriø kalbëti lenkiðkai. Tai netrukus tapo nor-
ma daugybëje parapijø.1 Juodà lenkinimo darbà ypaè sëkmingai atliko
Vilniaus vyskupai ir kunigai, nes kraðte gyveno ir daug atsikëlëliø – be
lenkø, dar gudø, rusø, kuriems lenkø kalba buvo kur kas lengviau supran-
tama negu lietuviø. Katalikø baþnyèia Lietuvoje, valdoma ið Lenkijos jos
vyskupø, kunigø ðovinistø, buvo patikimiausia Lietuvos inkorporacijos á
Lenkijà ir lietuviø tautos, jos kalbos bei kultûros naikinimo vykdytoja.

Parapijos, klebonijos dar ilgai netapo kultûros, ðvietimo ir doros sklei-
dimo pavyzdþiais. Tai dalinai matyti ir ið Popieþiaus atstovo Tarkvinijaus
Pekulo 1579 m. Þemaitijos baþnyèiø vizitacijos, t. y. praëjus jau daugiau
kaip pusantro ðimto metø nuo apkrikðtijimo. Jo ataskaitos atskleidþia, kad
dauguma kunigø buvo tamsuoliai, girtuokliai, turëdavo net po keletà þmo-
nø, vadinamøjø ðeimininkiø. Tuomet dar beveik në vienoje Þemaitijos pa-
rapijoje nebûta ir mokyklëliø. Daugelis kunigø, atvykusiø ið Lenkijos, në
þodþio nemokëjo lietuviðkai, todël suprantama, kad jie ir negalëjo rasti
bendros kalbos su vietiniais þmonëmis, o tuo labiau bûti jø dvasiniai vado-
vai.2 Be to, ðie dvasininkai neturëjo në noro pramokti lietuviø kalbos. Sa-
vaime aiðku, kad daugelis á katalikø vyskupus, kunigus, vienuolius þiûrëjo

1 Lietuviø ûkininkø baudimas dël nemokëjimo lenkiðkai // Bibliotekininkystës ir bib-
liografijos klausimai. V., 1965. T. 4, p. 201–202.

2 Þemaièiø vyskupijos vizitacija (1579 m.). V., 1998. P. 3–229.
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prieðiðkai. Apie toká, ypaè þemaièiø, prieðiðkumà Katalikø baþnyèiai ir jos
dvasininkams vyskupas Motiejus Valanèius savo knygoje „Þemaièiø vys-
kupystë“ raðë: „Taip þemaièiai, karaliaus ir didþiojo kunigaikðèio verèiami
[...], pradëjo tikëti á Kristø [...]. Darë vienok tai per nenorà; vieni ið baimës
dël èia pat esanèiø valdymierø, kiti krikðtijosi [...] nejausdami, jog tikëji-
mas katalikø yra geresnis uþ jø senàjá [...]. Buvo dar tokiø, katrø niekaip
negalëjo priversti krikðtytis.“1

Tai, kad daug lietuviø buvo apkrikðtyti
prievarta, kad buvæ palyginti laisvi, ypaè

þemaièiai, kad buvo priversti eiti baudþiavà svetimðaliams vyskupams ir
kunigams, átikinamai paaiðkina, kodël daugelis, pirmiausia þemaièiø gana
lengvai perëmë ið Prûsijos ateinantá protestantizmà, kurio kunigai lietu-
viðkai mokë tikybos dalykø, lietuviðkai sakë pamokslus, be to, tarp jø ne-
buvo tokiø hierarchø feodalø. Po deðimtmeèio kito jau daug katalikø
baþnyèiø buvo uþdaryta arba jose ásikûrë liuteronai ar kalvinistai. Protes-
tantizmo platinimà ypaè rëmë Þemaièiø seniûnai Stasys Kæsgaila, o pas-
kui Petras Kiðka, Stasys Kiðka ir kiti. 1537 m. gruodþio mën. buvo
organizuotas pirmasis Lietuvos reformatø suvaþiavimas – sinodas.

Spartus protestantizmo ásigalëjimas Lietuvoje ypaè iðgàsdino Lenkijos
ponus ir jø vadovaujamus Katalikø baþnyèios hierarchus. Buvo aiðku, jog
protestantizmui laimëjus Lietuva atsiskirs nuo Lenkijos. Viso to bijodami
hierarchai, stengdamiesi apginti ir iðsaugoti katalikybæ, kaip anksèiau ra-
ðyta, á Lietuvà pakvietë jëzuitø ordinà. Buvo pasiraðyta Liublino unija
(1569 m.), pagal kurià Lietuva ir Lenkija jau „amþiams“ turëjo sudaryti
vienà valstybæ. Vël sugràþinti katalikybæ lenkø ponams ir Baþnyèios hie-
rarchams paþadëjo iðrinktasis karalius Steponas Batoras (1533–1586 m.),
ypaè pamaldus katalikas ir jëzuitø globëjas. Karalius paskelbë, kad valsty-
bës tarnyboje tegali dirbti tik katalikai ir atleido visus protestantus, nuro-
dë, kad valstieèiai, pavaldiniai tegali bûti tokio tikëjimo, kaip ir jø ponas.
Protestantus dar labiau ëmë persekioti naujasis karalius ir Lietuvos Didy-
sis kunigaikðtis Zigmantas Vaza, kuris, lenkø hierarchø praðomas, paskel-
bë, kad visoje Lenkijos ir Lietuvos valstybëje tegali bûti iðpaþástama tik
viena religija – katalikø. Bajorams ir dvarininkams buvo nurodyta, kad jie
yra atsakingi uþ tai, jog visi jø valstieèiai, tarnai sekmadieniais privalo melstis
baþnyèiose, o nenuëjæ á jà, nesilaikà baþnyèios nurodymø, turëjo sumokëti

1 Valanèius M. Raðtai. T. 2: Þemaièiø vyskupystë. V., 1972. P. 50, 56.

Protestantø ásigalëjimas



280 LIETUVIØ TAUTA

baudà arba bûti iðplakti rykðtëmis, arba prastovëti visà ðventadiená ðvento-
riuje pririðti prie stulpo. Panaðiai turëjo bûti baudþiami ir tie, kurie pas-
ninko metu bûtø valgæ mësiðkus valgius ar sviestà be klebono leidimo.1

Prieð protestantus ir kitus „eretikus“ labai kovojo jëzuitai. Ne be jø
pritarimo ðalyje buvo pradëta raganø medþioklë.

Raganø gaudymas ir deginimas,
vykæs ir Lietuvoje XVIII a. pirmojoje
pusëje, rëmësi demonologija – teolo-

gijos dalimi, sukurta dominikonø ir patvirtinta Romos Popieþiaus. Tame
„mokyme“ teigta, kad eretikai tik apsimetà tiká Dievà, vieðai atliekà religi-
nes apeigas, o slaptai bendraujà su velniais ir gaunà ið jø stebuklø darymo
ar kerëjimo galiø. Taèiau, kadangi „apsëstieji“ lengvai neprisipaþinsià, to-
dël ir reikià juos kankinti iki prisipaþins. Pirmasis, paskelbæs ásakymà apie
bûtinumà gaudyti ir naikinti velnio apsëstus vyrus ir moteris, buvo vysku-
pas Jurgis Tiðkevièius (1596–1656), gavæs tam vykdyti Popieþiaus bulæ. Vys-
kupas ápareigojo visus bajorus ir dvarininkus pristatyti á „ðventàjá teismà“
visus átariamuosius. Tie, kurie to nepadarysià, turësià sumokëti dideles
baudas. Átariamus raganavimu ar ðiaip sumanesnius nepatikusius þmones
tirdavo trys–keturi apylinkiø bajorai, daþnai pirmininkaujami kunigo, jë-
zuitø ar dominikonø ordinø vienuoliø. Atrodo, ne vienam tokiam ið keleto
bajorø sudarytam teismui pirmininkavo net Kraþiø jëzuitø kolegijos rek-
torius J. Smalakis. Taip jo pritarimu 1731 m. birþelio 29 d. buvo nuteista
S. Ðimkaièio ðeima (tëvas Kazimieras, motina Ona, vaikai Stepukas, Kazi-
mieras, Barbora) ið Ðërkðnënø kaimo. Keletà dienø iðlaikyti apvoþti kubi-
lais, po to þiauriausiai kankinti, prisipaþino, kad turá kerëjimo galiø ir
bendraujà su velniais. Tas jëzuitø pirmininkaujamas teismas motinà Onà
Ðimkaitienæ nuteisë sudeginti, o kitus ðeimos narius nutarë paleisti, per-
keliant juos á kitus kaimus.2

Raganø teismai rodo tø metø vyskupø, kunigø, bajorø ir dvarininkø
tamsumà (tardytojai ir teisëjai tegalëjo bûti bajorai, katalikø kunigai, vie-
nuoliai). Ádomu, kad „teisëjai“ nesilaikë ir Lietuvos Statuto, kuriame ra-
ganavimas nebuvo pripaþástamas, draudþiama kankinti tardomuosius. Bet
„teisëjams“ uþtekdavo Ðventojo Raðto, jame minimos þydø virðininko Mo-
zës nurodymo, kad burtininkus reikià uþmuðti akmenimis. Kita vertus,

1 Liekis A. Vainutas. V., 2006. P. 392–394.
2 LMA bibliotekos Rankraðèiø skyrius. F. 256. B. 493. L. 94–96.
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jëzuitø ordinas, katalikø vyskupai ir kunigai buvo atsisakæ pripaþinti Lie-
tuvos Statutà dël jo straipsnio, skelbusio tolerancijà visoms Lietuvoje esan-
èioms religijoms.

Ádomu, kad kai buvo iðnaikinti, iðguiti protestantai (eretikai) ir katali-
kybë vël ásitvirtino, 1752 m. vyskupas Antanas Dominikas Tiðkevièius
(1692–1762) paskelbë, kad gavæs Popieþiaus nurodymà nutraukyti raganø
medþiokles, suimtøjø kankinimus.1

Po ðio nurodymo paskelbimo „raganos“ ir „raganiai“ tartum ir iðgara-
vo ið Lietuvos. Tiesa, Katalikø baþnyèia iki ðiol lyg pripaþásta jei ne raga-
nas, tai „velnio apsëstuosius“, nes tebelaiko specialius kunigus, tariamai
turinèius galiø tiems „velniams“ ið „apsëstøjø“ iðguiti.

„Raganø“ gaudymas daug kà atbaidë net nuo menkiausios Katalikø
baþnyèios, jos hierarchø, kunigø kritikos, lyg jie bûtø paties Vieðpaties á jø
sostus þemëje susodinti.

Katalikø kovai su besiskverbianèiu protestantizmu dar buvo bûdinga,
kad lyg ir ðventieji ið dangaus ëmæ ginti katalikø reikalus jiems siekiant
atgauti ið protestantø þemes ar maldos namus – seneliams, piemenëliams
ëmë rodytis ðventieji, neretai verkiantys, kad vis dar nëra baþnyèios ar jà
tebelaiko uþëmæ eretikai.

Katalikø baþnyèios autoritetà tarp
paprastø tikinèiøjø maþino kunigø,
vyskupø, kaip ir feodalø nedvasinin-

kø, turtø kaupimas, iðtvirkavimas ir panaðios ligos. Reikëjo þmonëms áro-
dyti, kad karaliðkoje aplinkoje yra dorø, pamaldþiø þmoniø, reikëjo ðventojo
pavyzdþio. Ir tokiu XVI a. pabaigoje buvo pasirinktas Kazimieras Jogai-
laitis, gimæs 1458 m. spalio 3 d. Krokuvoje. Jo auklëtoju ir mokytoju buvo
kunigas kronikininkas, didelis lenkø patriotas J. Dlugoðas (Dùugosz). Kazi-
mieras buvo labai silpnos sveikatos, be to, dar sirgo dþiova. Jis mirë 1484 m.
kovo 4 d. Gardine, eidamas 26 metus. Á ðventuosius karalaitis tiko, nes per
trumpà savo amþiø nesuspëjo daug kam ásipykti, padaryti didesniø skriaudø
kitiems. Keletà kartø lankësi Lietuvoje. Kiek padirbo Vilniuje, Didþiojo ku-
nigaikðèio kanceliarijoje, bet, atrodo, lietuviðkai nemokëjo ir á Lietuvà jau
þiûrëjo kaip á neatskiriamà nuo Lenkijos. O tai tuomet buvo ypaè svarbu,
nes tai nelygiateisei sàjungai su Lenkija prieðtaravo ne tik protestantai, bet
ir daug didikø. Tad ir tuo poþiûriu reikëjo ið lietuviø kilusio ðventojo, kuris

1 Lebedys J. Lietuviø kalba XVII–XVIII a. vieðajame gyvenime. V., 1970. P. 200–202.

Ðventasis Kazimieras
Jogailaitis
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bûtø sàjungos su lenkais gynëjas. Lenkø hierarchai dar 1516 m. vasario
16 d. kreipësi á Popieþiø Leonà X, praðydami karalaitá „Kazimierà áraðyti á
ðventøjø skaièiø“. Panaðø praðymà po metø Popieþiui nusiuntë karalius
Þygimantas Senasis. Popieþius atsiuntë á Vilniø savo legtus iðtirti, kokie to
pretendento ðventumà árodantys faktai. Bet tuo apsilankymu viskas ir bai-
gësi. Kazimiero „áraðymo á ðventøjø“ sàraðà procesà vël atgaivino á Lietuvà
atkelti jëzuitai ir iðryðkëjusi katalikybës pergalë prieð reformatus. 1601 m.
rugsëjo 6 d. karalius Zigmantas Vaza paraðë ið Vilniaus laiðkà Popieþiui
Klemensui VIII, praðydamas karalaitá Kazimierà áraðyti „á miðiø knygas ir
brevijorius ir pasiuntë dar 300 auksinø kanonizacijos iðlaidoms padengti.“
Popieþius 1602 m. lapkrièio 7 d. paskelbë Kazimierà ðventuoju, patvirtino
naujojo ðventojo vëliavà ið raudono aksomo su Kazimiero atvaizdu. Ta þi-
nia Vilniuje ir Varðuvoje sutikta su dideliu dþiaugsmu. Jëzuitai visur orga-
nizavo tikinèiøjø manifestacijas, buvo iðspausdinta leidinëliø apie naujàjá
ðventàjá kaip skaistybës, vieningos katalikiðkos Lietuvos–Lenkijos valsty-
bës gynëjà, kaip nekaltybës simbolá. Kazimieras esà dël tarnavimo Dievui
atsisakæs net Vengrijos karaliaus karûnos, o Marijà taip mylëjæs, jog atsi-
sakæs ir þemiðkos meilës su rûmø graþuolëmis. Þinoma, tuomet á faktø
teisingumà maþai bekreipta dëmesio. Svarbiausia buvo biografijoje pagrásti,
kad karalaitis tikrai tinka á ðventuosius, nepaisant, kad jis ne pats atsisakë
Vengrijos karaliaus karûnos, o 1471 m. su 12 000 já lydëjusiø lenkø kariø
buvo iðvytas ið Vengrijos. Skaistumà irgi iðsaugojo dël… negalios. Nëra
ðaltiniø, patvirtinanèiø, kad jis Vilniuje per naktis melsdavæsis prie Kated-
ros durø ir pan. Ádomu dar ir tai, kad jis pasirodydavæs ant balto þirgo tik
lenkams ir lietuviams kariaujant su rusais, tarsi tuo simbolizuodamas bûti-
numà ginti Lenkijos ir Lietuvos bendrà valstybæ. Nebuvo paraðyta, uþ ko-
kius jo nuopelnus Lietuvai ar lietuviø tautai jis paskelbtas Lietuvos ir jos
jaunimo globëju, ir pan.1 Taèiau, kaip sakoma, neþinomi Vieðpaties keliai.
Tikëjimas yra tikëjimas, jis grindþiamas tikëjimu. Popieþius ir jo tarnybos
turëjo ir tebeturi patirtá, kas tinkamas uþimti vietà ir dangaus hierarchijoje.

Tai, kad Katalikø baþnyèia nesirûpi-
no lietuviø tauta, jos valstybës savaran-
kiðkumo iðsaugojimu, lëmë, jog, kaip

minëta, ji tapo valdanèiøjø árankiu, jog kunigai, vyskupai buvo áðventinami

1 Lietuviø enciklopedija. Èikaga, 1957. T. 11, p. 276–283; Papeé F. O najstarszych wize-
runkach úw. Kazimierza // Kvartalnik Historyczny XIX. 1905. S. 428–438.

Lietuvybës iðsaugojimas –
katalikybës apgynimas
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tik ið sulenkëjusiø ar lenkø feodalø, kuriems lietuviø tauta buvo tik bau-
dþiauninkø, „avinø“ banda, kurià jos „piemenys“ galëjo gainioti kur nori. Ir
tik þlugus Lenkijos valstybei, rusø valdþiai vis labiau pradëjus persekioti,
varþyti ir Baþnyèios feodalø galias, pradëjus rusinti uþimtàjá kraðtà, versti á
staèiatikybæ, daugëjo vyskupø ir kunigø, ëmusiø suprasti, kad lietuviø tautos
iðlikimas yra jø paèiø, Katalikø baþnyèios Lietuvoje iðlikimas. O panaikinus
baudþiavà, atsiradus galimybëms jau ir dvasininkais bûti ne ið bajorø ar didi-
kø kilusiems, pradëta vis dràsiau reikalauti, kad baþnyèiose pamaldos bûtø
laikomos ir lietuviðkai, pamokslai sakomi irgi lietuviðkai. Vienas pirmøjø ið
valstieèiø kilæs ir tapæs lietuviø katalikø vyskupu buvo Motiejus Valanèius
(1801–1875, kilæs ið þemaièiø nuo Salantø), organizavæs Þemaitijoje lietu-
viðkas mokyklas, lietuviðkos spaudos leidimà uþsienyje ir jos slaptà platini-
mà visoje Lietuvoje, daug nuveikæs áveikiant kraðte girtuoklystæ, nedorà.1

„Auðros“ spinduliais nuðvinta prisikelianti lietuviø tauta, vis dràsiau
ima reikalauti ne tik laisvës, teisës spræsti savo likimà, bet ir to, kad lenkø
uþgrobta Katalikø baþnyèia bûtø lietuviðka, lietuvybës centras. Taèiau tas
reikalavimas ypaè baugino kunigus ir vyskupus feodalus, kurie daþnai aið-
kindavo, kaip raðyta, kad „litvomanystë“ – tai kova prieð Dievà ir Baþny-
èià. Bet vis daugëjo kunigø, daþniausiai kilusiø ið nesulenkëjusiø lietuviø
valstieèiø, suprantanèiø lietuviø tautos siekiø pagrástumà, suvokianèiø, kad
ne lenkai, o lietuviai yra ir visos ðalies ðeimininkai ir jø reikalavimai teisin-
gi, kad jø iðlaikoma Baþnyèia turi tarnauti ne lenkø, o lietuviø tautos inte-
resams. Prieðintis ne tik lenkinimui, bet ir rusinimui, staèiatikybei visomis
progomis lietuvius ragino vysk. M. Valanèius. Á kiekvienà naujà rusø val-
dþios ásakinëjimà, Baþnyèios ir lietuviø tautos varþymà jis atsakydavo pro-
testo raðtais. 1865 m. vyskupas kunigams iðsiuntë laiðkà – raginimà dràsiai
„stovëti sargyboje. Nepriimkite jokiø raðtø, nesutinkanèiø su Baþnyèios
mokslu ir neskelbkite jø ið sakyklø [...]. Jokia bausmë, jokie grasinimai,
kankinimai, iðtrëmimai, pagaliau në pati mirtis tenenugàsdina Jûsø ir te-
nesulaiko nuo katalikø tikëjimo gynimo.“2

M. Valanèius taikë parapijø kunigams konkreèias veiklos programas:
prieðintis rusiðkojo raidyno ávedimui, nepirkti, neskaityti rusiðkomis rai-
dëmis iðleistø knygø, neleisti vaikø á rusø valdþios iðlaikomas mokyklas,

1 Liekis A. Lietuviø tautos – lietuviø kalbos likimas. D. 1: Lietuviø spauda tëvynëje ir
svetur. V., 2004. P. 46–79.

2 Lietuviø enciklopedija. T. 15: Lietuva. V., 1990. P. 145.
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jokiu bûdu nepalikti Lietuvos, neemigruoti ið jos, nes iðvykusiøjø vietas
uþims atsibastëliai rusai ir lenkai, neiti melstis á cerkves, steigti kaimuose
ir gyvenvietëse lietuviðkas mokyklas ir t. t. Tie nurodymai gana sëkmingai
buvo ágyvendinami pirmiausia Þemaièiø vyskupijoje, kurioje po 40 metø
trukusios lietuviðkos spaudos draudimo pasirodë, kad mokanèiø lietuvið-
kai skaityti ir raðyti skaièius iðaugo net keleriopai, palyginti su iki 1863 m.
sukilimo. Spaudos draudimo metais lietuviðkos literatûros buvo iðleista
apie 5 kartus daugiau, negu per visà Lietuvos istorijà iki 1863 m.

Savo vyskupo paraginti þemaièiai neleido rusams uþimti jø baþnyèiø ar
jas nugriauti. Uþ tai, kad Tytuvënø þmonës rëmë 1863 m. sukilëlius, Vil-
niaus generalgubernatoriaus Muravjovo ásakymu, turëjo bûti uþdaryta baþ-
nyèia ir vienuolynas. Bet parapijieèiai, dienà naktá budëjæ ðventoriuje ir
baþnyèioje, neleido rusø valdininkams tada uþdaryti baþnyèios. Buvo pa-
naikintas tik bernardinø vienuolynas. Taèiau 1868 m. rusai sumanë Tytu-
vënø baþnyèià atimti ið katalikø ir perduoti rusams staèiatikiams, kuriø
tuo metu Tytuvënuose tebuvo 3. Vysk. M. Valanèius paraðë dël to protestà
generalgubernatoriui ir carui, o nuo balandþio pabaigos baþnyèià ëmë sau-
goti parapijieèiai. Po daugiau kaip dviejø mënesiø pagaliau buvo gautas ið
caro nurodymas, kad nëra reikalo atimti ið katalikø baþnyèios. Parapijos ir
apylinkës þmonës dþiûgavo, o baþnyèioje buvo laikomos padëkos Dievui
pamaldos.

Panaðiai pasielgë 1886 m. ir Kæstaièiø parapijos þmonës. 1886 m. va-
sarà rusø valdþiai pareikalavus perduoti jø baþnyèià Skuodo staèiatikiams,
susirinkæ apylinkës þmonës saugojo ir gynë baþnyèià. Rusø þandarams pri-
siartinus prie ðventoriaus, moterys deganèiais medgaliais juos nugindavo.
Ir tik lapkrièio 19 d. ið Telðiø atjojæ trys kazokø eskadronai, áveikæ valstie-
èiø pasiprieðinimà, uþgrobë baþnyèià. Apie 30 þmoniø buvo uþdaryta á ka-
lëjimà, o kun. Juknevièius buvo apkaltintas „kurstymu prieð valdþià“ ir 5
metams iðtremtas á Vologdos gubernijà.1

Tikrà didvyriðkumà þemaièiai valstieèiai parodë ir gindami nuo uþda-
rymo Kraþiø baþnyèià 1893 m. rudená. Keletà mënesiø kraþieèiai budëjo
ðventoriuje ir baþnyèioje ir jø pasiprieðinimas buvo áveiktas tik lapkrièio
22 d. naktá puolus beveik 400 kazokø su kardais ir ðautuvais. Per puolimà 9
gynëjai þuvo, 44 buvo sunkiai suþeisti, o apie 150 suimti ir uþdaryti á kalë-
jimus. Tas rusø susidorojimas su tikinèiaisiais sukëlë pasipiktinimà visame
pasaulyje. Taèiau, nors ir keista, nesulaukta pagalbos nei ið Baþnyèios hie-

1 Veblaitis P. Kova su caro valdþia uþ Kæstaièiø baþnyèià // Draugija. 1938. Nr. 9–10.
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rarchø lenkø, nei organizuojant baþnyèiose Lietuviø dienà, skirtà maldai
uþ lietuviø tautà ir jos valstybingumà. Taèiau, nesulaukus atsakymo ið Po-
pieþiaus, Rusijos dûmos atstovas M. Yèas kreipësi á Rusijos atstovà Vati-
kane paaiðkinti, kodël tyli Popieþius. Jis greitai praneðë, kad ne tik Popieþius
Benediktas XV, bet ir Vatikano valstybës sekretorius kardinolas Gasparis
(Gaspari) apie jokius lietuviø laiðkus – skundus nieko neþinà. Paaiðkëjo,
kad daugelyje Vatikano tarnybø ásitaisæ lenkø dvasininkai gautus lietuviø
skundus arba nukiðdavo kaip nevertus dëmesio, arba sunaikindavo, o aukð-
èiausiàjà Katalikø baþnyèios valdþià tik informuodavo apie tà „milþiniðkà“
darbà, kurá dirbæ lenkai apaðtalai rusø valdomoje Lietuvoje, gindami kata-
likus nuo staèiatikiø, nuo surusinimo. Tik ið rusø atstovo Popieþius ir jo
pavaldiniai suþinojo, kad lietuviai – tai ne tie patys lenkai, tik kiek kitaip
kalbantys, ir kad jie ne kokie nors pagonys, o tokie pat katalikai kaip ir
lenkai, pradëjæ krikðtytis dar nuo karaliaus Mindaugo laikø. Rusø atstovo
pastangomis buvo áveiktos lenkø barikados Vatikane ir Popieþius paskyrë

Kraþiø baþnyèia (pieðinys ið „Mûsø Vilniaus“ 1933 m. balandþio mën. Nr. 12, p. 1).
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audiencijà JAV lietuviø atstovui kun. K. Oliðauskui, kad bûtø susitarta dël
Lietuviø dienos paskelbimo pasaulio katalikø baþnyèiose.1

Beje, tuomet paaiðkëjo, kodël Popieþius tylëjo dël anksèiau apraðytø
Kraþiø skerdyniø, nors lietuviai ne vienà skundà dël jø, dël rusø ir lenkø
vykdomo katalikø persekiojimo buvo Popieþiui paraðæ. Su tais skundais
Vatikano klerkai lenkai Popieþiaus Leono XIII net nesupaþindindavo, nes
ið jø buvo matyti lietuviø didvyriðkumas ginant katalikybæ ir tautos subren-
dimas valstybingumui.2

Popieþius Benediktas XV, paskelbæs visame pasaulyje
Lietuviø dienà – 1917 05 20.

1 Ten pat.
2 Ðleþas P. Kraþiø ávykiø reikðmë tautiniam susipratimui // Þidinys. K., 1933. T. 12, p. 506–

519; Lietuviø enciklopedija. Èikaga, 1958. T. 13, p. 40.



287JUODIEJI LIETUVOS ISTORIJOS PUSLAPIAI

Lietuviai gynë Baþnyèià, savo tikëjimà, bet ne lenkø. Ir rusai, pamatæ,
kad kraðto surusinti, priversti priimti staèiatikybæ greitai nepavyks, XIX a.
pabaigoje ëmë ðvelninti lietuviø tautiná ir ekonominá engimà. Nuo 1897 m.
ir katalikams vël leista statyti baþnyèias bei koplyèias, panaikintas privalo-
mas katalikø mokiniø cerkviø lankymas, o 1904 m. pavasará panaikintas ir
lietuviðkos spaudos draudimas; po 1905 m. revoliuciniø kovø ðalies þmo-
nëms suteikta teisë rinkti savo atstovus á Rusijos dûmà. Taèiau tik Baþny-
èios hierarchai lenkai pirmiausia Lietuvos rytuose ir toliau laikësi bjaurios
lenkinimo politikos, neleisdami baþnyèiose lietuviðkø pamaldø, pamoks-
lø, ágyvendindami lenkø ðovinistø militaristø uþmaèias: sulenkintà Lietuvà
bus lengviau ájungti á atsikurianèios Lenkijos valstybës sudëtá.

Vilniaus Ðv. Mikalojaus baþnyèia po ilgø kovø paskirta lietuviams (1901 m.).
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Apie lietuviðkas pamaldas lietuviðkose parapijose buvo daug kalbëta ir
Vilniaus Didþiajame lietuviø seime (1905 m.). Kad lenkai ar sulenkëjæ vys-
kupai ir kunigai nereagavo á lietuviø reikalavimus, ne kartà lietuviai ðvie-
suoliai raðë ir Popieþiui, bet padëtis nesikeitë.1 1912 m. birþelio 1 d. grupë
Vilniaus lietuviø kunigø, inteligentø Popieþiui vël raðë: „[…] Mes neko-
vojome su lenkais, taèiau laikome priederme nutraukti kaukæ nuo vadina-
mosios lenkø tautininkø demokratø partijos, kuri, tykodama pasiglemþti
ðvenèiausias kitø katalikø teises ir laisves, sukelia pavojø visai katalikø baþ-
nyèiai. […] Taigi visai nesivaduojame lenkø neapykanta, mes tik geidþia-
me, katalikø vienybës solidarumo vardu, santaikoje gyventi su lenkais. Bet
mes, lietuviø kunigai, rodos, turime tiek pat teisës, kaip ir lenkai, mylëti
savo gimtàjà ðalá, auklëti savo tautà ir drauge su ja melsties ta kalba, kurios
visi esame iðmokæ, dar kûdikiai bûdami ir sëdëdami ant motynos keliø.
Mes nebenorime daugiau bûti vien tuo etnologijos materialu, kurio lenkø
nacionalistai savo tikslui prisigrûda ið kunigø ir pasauliniø savo politikos
piestoje. Nebevalia lenkams, katalikybës vardu, mus tautinti ir nutautinti.
Nebevalia jiems daugiau naudoties katalikø hierarchijos valdþia, kad smelk-
tø lietuvius ir verstø juos lenkais.

Mes griebiamës plunksnos kunigo garbei ginti. Panpolonizmo ðalinin-
kai savo skundais rëkte rëkia Europai, apsimetæ nekaltais avinëliais, þudo-
mais prieðingos katalikybei koalicijos, kurioje dalyvaujanti visa Europa:
barbarai ir nebarbarai. Ðaukdamies svetimøjø ðaliø katalikø uþuojautos,
jie tuo paèiu þygiu skundþiasi ir ðmeiþia kitas tautas, kurios nuo keliø me-
taðimèiø yra kamuojamos lenkø feodalø bajorø ir kurios tik apkitus politi-
kos sàlygoms ima peikëties ið apmirusiøjø. Panpolonizmo organai, kuriø
dauguma yra redaguojami teorijos ir praktikos ateistø, dedanèiø save tik-
raisiais katalikø baþnyèios gynëjais, koneveikia ir ðmeiþia lietuviø kunigus,
pravardþiuodami mus ðventosios baþnyèios iðdavikais, ánirtusiais nekaltø-
jø panpolonizmo avinëliø persekiotojais, rusinimo politikos vergais, anti-
katolicizmo ðnipais, – þodþiu sakant, besàþiniais ir iðtvirkusiais þmonëmis.
Jie tyèiodamies ir piktai vadina mus „litvomanais“. Labiausiai gaila, kad
tie nelemtosios bylos ðmeiþtai esti spauzdinami tokiø laikraðèiø, kurie ma-
þa teiðmano, kà reiðkia jø savinamasis bûdvardis „katalikas“. Net ir katali-
kø kunigai, kurio nestengia atsilaiduoti nuo nacionalistø kamarilës,
baþnyèios gyvenime persekioja lietuvius katalikus ir jø ganytojus, uþuot
laidæ savo vylas á lenkø tautininkø atskalà, – mariavitus. Kadangi ir paèioje

1 Lenkø ávykdytas lietuviø tautos genocidas. Èikaga, 1989. P. 5–200.
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krikðèionybës ðirdyje, ðventajame, amþinajame mieste tokio ðmeiþto yra
paskleidæ ar panpolonistai kunigai, kurie ten ásigyveno, ar didþioji pan-
polonistø melo fabrika: L, Agence polonaise de la presse, – mes esame pri-
versti pastoti kelià mûsø indrásusiems prieðininkams ir gerai dokumentuotais
Vilniaus vyskupijos panpolonizmo ekscesø iðrodymais nutremti tø niekabi-
liø ðmeiþtus.

Mes lietuviai kunigai pravardþiuojami litvomanais, iðdavikais ir dar ki-
taip, kad skelbiame þmonëms Dievo þodá ta kalba, kurios jie yra iðmokæ ið
savo tëvø. Lenkai dedasi nelaiminga auka mums prikiðamo suktumo, mû-
sø iðdavimo ir mûsø antpuoliø. Prieðingai, mes ðiuo kartu iðrodysime, jog
mus ir lietuviø tautà ið senovës baisiai spaudþia nelaboji giminietë, kuri
þiûri á Rusijos katalikø baþnyèià, kaipo á „lenkø ástaigà. Stebimës ir nieko
negalime padaryti, kaip apsëstieji koneveikia mûsø katalikø baþnyèià,
triukðmais trukdydami mûsø pamokslus, draskydami mûsø maldø knygas,
siundydami ant mûsø minias ir muðdami moteris ir vaikus, kurie lietuvið-
kai meldþiasi. Lietuvius sodieèius stumdo ir muða, ir, jeigu jie kartais, atsi-
minæ savo teises, mëgina ginties, tai daþnai pajunta skaudþià priespaudà ið
vyresnybës, kuriai labai moka ásiteikti panpolonizmo gaujø vadai. Nuþiû-
rint to, mes vis dëlto kurstytojai ir trukðmadariai, kaip tad panpolonistai
ðaukia, tuo tarpu lenkai, þinoma, palieka katalikø idealo kankiniai Rusijoje!

Mes tikimës, kad tas menkas raðtelis tikroje ðviesoje parodys vienà tø
þaizdø, kuriø panpolonizmas yra pridaræs Rusijoje katalikø baþnyèiai, ir
kad tuo padësime iðkloti kelio á lietuviø–lenkø santaikà. Jei norime, kad
tariamasis ginèas bûtø galutinai iðriðtas, tai reikia, já riðant, vaduoties tik-
rais katalikybës principais, tautø teise, politikos tolerancija, reikia kits kità
gerbti.

Vilnius, Birþelio 1 d. 1912 m. “1

Prie raðto buvo pridëtas poros deðimèiø puslapiø paaiðkinimas apie
Lietuvos – Vilniaus, Kauno, Seinø vyskupijas, apie tai, kaip Lietuva buvo
pakrikðtyta ir kaip lenkø dvasininkija Lietuvà polonizavo, dël ko XVI ir
XVII amþiais katalikybë vos nebuvo visai iðstumta ið Lietuvos protestan-
tizmo, labiau atsiþvelgianèio á etninius þmones, tautos reikalus ir kt.

Buvo pateikta daugybë faktø, kaip lenkø vyskupai ir kunigai persekio-
ja, niekina lietuvius, kaip lenkø dvarininkai ir bajorai papirkinëja kunigus,
kad jie savo baþnyèiose tik neleistø lietuviðkø pamaldø, kaip organizuoja
davatkas tose parapijose, kuriose pamokslai sakomi lietuviðkai, kad jos,

1 Ten pat. P. 222, 223.
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vos prabilus lietuviðkai, savo klyksmais ir prakeiksmais nutildytø kunigà.
Iðvardijæ daugybæ faktø, kaip lenkø hierarchai, kunigai, dvarininkai perse-
kioja lietuvius, organizuoja savotiðkus pagromus, laiðko Popieþiui autoriai
klausë: „Ar galima iðvengti lenkø ir lietuviø vaidø? Atsakome, galima, jei
tik lenkai, jø dvasininkija laikytøsi katalikybës ir tautø lygiateisiðkumo prin-
cipø. Mes esame lietuviai ir mûsø Lietuva nebus lenkø provincija. Mûsø
Lietuva turi savo istorijà, savo tautos bûdà, savas tradicijas. Lietuva buvo
tik sudariusi sàjungà su Lenkija, susijungusi, bet neásijungusi á Lenkijos
sudëtá. Lietuviai niekada nebuvo ir nebus lenkais, kaip niekada mûsø þemës
nebus lenkø. Mûsø obalsis toks: kas lietuviø – lietuviams. Mes, lietuviai,
norime bûti patys savo namø ðeimininkais. O ir katalikø baþnyèia nëra tik
vienos kokios tautos ar partijos nuosavybë. Todël mes kovojame ir kovosi-
me prieð tuos, kurie nori ið baþnyèiø iðguiti lietuviø kalbà. Per krikðtà prisie-
këme Baþnyèiai iðtikimybe, bet Baþnyèia neverèia mûsø iðsiþadëti savo tautos,
jos kalbos. Mes nenorime ir nebûsime lenkais, jø vergais. Mes buvome, esa-
me ir visuomet liksime tik katalikais lietuviais, su savo tëvø kalba“.1

Nerasta duomenø, kad Popieþius bûtø atsakæs ir á ðá laiðkà.
Beje, daugelis lenkø likdavo ðovinistais ir atsidûræ Amerikoje, pirmiau-

sia stengdamiesi á savo lenkiðkas parapijas átraukti lietuvius emigrantus. Á
Amerikà atvykæ lietuviai, nemokëdami angliðkai, glaudësi prie katalikø
lenkø. Ir JAV migracinës tarnybos atvykusius lietuvius, pasisakius esant
katalikais, daþniausiai uþregistruodavo lenkais.

Vienas pirmøjø, pradëjusiø raginti lietuvius kurti savo organizacijas,
steigti savo parapijas, buvo vienas ið „Auðros“ redaktoriø, autoriø ir leidë-
jø Jonas Ðliûpas, atvykæs á ðià ðalá, gelbëdamasis nuo rusø þandarø, vëliau
ir nuo M. Lietuvos vokieèiø persekiojimo uþ lietuviðkos spaudos leidimà
ir platinimà. Jo pastangomis greitai – 1886 m. balandþio 17 d. Niujorke
organizuotas lietuviø suvaþiavimas, kuriame ákurtas Susivienijimas visø
lietuvininkø Amerikoje (SVLA). Jis turëjo tikslà steigti lietuviðkas parapi-
jas ir mokyklas, ðelpti darbo netekusius ar serganèius lietuvius ir pan.

Bet SVLA ásteigimui grieþèiausiai prieðtaravo spaudoje ir ðiaip susi-
rinkimuose lenkø kunigai, kurie paskleidë gandus, kad J. Ðliûpas esàs be-
dievis ir siekia tokiais paversti lietuvius. Jiems ëmë pritarti vis daugiau ir
lietuviø kunigø. Jø pastangomis po keleto mënesiø buvo ákurtas Lietuviø
Romos katalikø susivienijimas Amerikoje (LRKSA), paskelbus, kad jam
gali priklausyti ir katalikai lenkai. 1888 m. ðis susivienijimas pasivadino

1 Lenkø ávykdytas lietuviø tautos genocidas. Èikaga, 1989. P. 220–286.
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Lietuviðku susivienijimu Amerikoje (LSA). Jo veikla þenkliai pagyvëjo,
kai jam ëmë vadovauti ið Lietuvos atvykæs kunigas Aleksandras Burba
(g. 1854 m. Ðiauliø apskrityje). 1882 m. jis buvo baigæs Vilniaus kunigø se-
minarijà ir kurá laikà kunigavo Vilniaus vyskupijos parapijose. Taèiau, jam
nepaklûstant vyskupo reikalavimui pamokslus sakyti ir poteriø mokyti len-
kiðkai, kilnotas ið parapijos á parapijà. Kai lenkai ëmë já áskundinëti ru-
sams, kad jis platina ir lietuviðkà spaudà, ir gresiant suëmimui, A. Burba
1889 m. vasarà iðbëgo á Amerikà. Èia jis buvo paskirtas Ðenandou (Pa)
bendros lenkø ir lietuviø parapijos kunigu. Taèiau jau po pirmøjø lietuviðkø
pamokslø lenkø buvo apskøstas vyskupui, girdi, skleidþiàs bedieviðkas min-
tis. Vyskupas, vengdamas lenkø nepasitenkinimo, pasiûlë A. Burbai persi-
kelti á Plimutà (Pa), á bendrà lenkø ir lietuviø parapijà. Bet ir èia jau po
pirmojo lietuviðkai pasakyto pamokslo lenkø buvo uþpultas ir jam neleista
net prie klebonijos prieiti. Kunigas A. Burba tada apsigyveno pas vienà lie-
tuvá jo bute. Ir vëliau po kiekvieno A. Burbos lietuviðkai pasakyto pamokslo
jis bûdavo ðventoriuje susirinkusiø lenkø aprëkiamas, bedieviu vadinamas.

1890 m. kun. A. Burba buvo iðrinktas Lietuviðko susivienijimo Ameri-
koje pirmininku ir drauge su dr. J. Ðliûpu, J. Andziulaièiu ir kitais gana
iðplëtojo Susivienijimo veiklà, daug kur ásteigë lietuviðkø mokyklëliø, ëmë
leisti lietuviðkus laikraðèius, organizavo lietuviø chorus ir dramos bûrelius
ir t. t., parengë ir iðsiuntë daug memorandumø Popieþiui dël lietuviø len-
kinimo per katalikø baþnyèias. 1896 m. pradþioje daugiausia J. Ðliûpo pa-
stangomis buvo parengta 128 puslapiø knyga rusø kalba apie lietuviø
tautà ir jos sukurtà valstybæ ir nusiøsta á Peterburgà Rusijos carui, reika-
laujant, kad jis suteiktø lietuviø tautai autonomijà, prie „lietuviðkøjø gu-
bernijø“ prijungtø nuo amþiø buvusá lietuviðkà Suvalkø kraðtà ir kt. Taèiau
kai kurie kunigai lietuviai buvo nepatenkinti, kad á Susivienijimo veiklà
A. Burba átraukë ir laisvamanius J. Ðliûpà, J. Andziulaitá ir kai kuriuos ki-
tus. 1899 m. nepatenkintieji suskaldë Susivienijimà á du: Lietuviø katalikø
susivienijimà Amerikoje ir Lietuviø Romos katalikø susivienijimà Ame-
rikoje (pastarasis jau be laisvamaniø, vien „tikrø“ katalikø).

Panaðaus pobûdþio memorandumus dël suteikimo Lietuvai autono-
mijos abu susivienijimai nusiuntë 1906 m. Juose jau reikalauta, kad prie
autonominës Lietuvos, be Suvalkø, Gardino kraðtø, dar bûtø prijungta ir
Maþoji Lietuva (iki Karaliauèiaus).

Amerikoje lietuviai, iðsivadavæ ið lenkø átakos, pasiþymëjo dideliu veik-
lumu: kûrë profesines sàjungas, politines partijas. 1900 m. leido jau 24 pa-
vadinimø lietuviðkus laikraðèius, daug þurnalø, spausdino lietuviðkø knygø,
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svarbiausia, gana operatyviai paremdavo likusiuosius tëvynëje jø kovoje
su lenkintojais, rusintojais. Ta tautieèiø parama ið uþ jûrø teikë moralinës
tvirtybës kuriant ir ágyvendinant nepriklausomos Lietuvos planus, kovo-
jant dël jø.

Nepaisant vis þenklesniø lietuviø tau-
tos darbø atkuriant savo valstybingumà,

sparèiai daugëjanèiø draugijø, partijø, Rytø Lietuvos parapijose ir vysku-
pijoje ásitvirtinæ lenkø dvasininkai ðovinistai ir toliau dirbo savo nuoþmø
lenkinimo darbà slopindami, persekiodami bet kokias lietuviðkumo ap-
raiðkas. Nepaisant daugybës Vilniaus lietuviø reikalavimø leisti lietuviðkas
pamaldas ne tik Ðv. Mikalojaus baþnyèioje, bet ir skirti bent po valandà
kitose baþnyèiose, Vilniaus vyskupas E. Ropas (1851–1939), administra-
torius dekanas kan. Kazimieras Michalkevièius (Michalkiewicz, 1865–
1940 m.) uþdraudë apie tai ir galvoti. Kai kunigas Petras Kraujalis,
nepaisydamas to draudimo, Visø ðventøjø baþnyèioje sekmadieniais ëmë
lietuviðkai sakyti pamokslus, o besimeldþiantieji – lietuviðkai giedoti, á baþ-
nyèià ásiverþæ lenkai chuliganai su davatkomis imdavo cypti, grasinti ne tik
kunigui, bet ir besimeldþiantiesiems. Netrukus kan. K. Michalkevièius uþ-
draudë kun. P. Kraujaliui laikyti pamaldas ir já iðsiuntë á Gardino vienuoly-
nà. Panaðiai buvo pasielgta ir su daugeliu kitø lietuviø kunigø, prabylanèiø
lietuviðkai, – jie irgi bûdavo arba uþdaromi á vienuolynus, arba perkeliami
á lenkiðkas parapijas.1

Apie lenkø Katalikø baþnyèios hie-
rarchø ðovinistiná siautëjimà prieð lie-
tuvius Rytø Lietuvoje ir Vilniuje

lietuviai inteligentai, nesulaukæ atsakymo ið Popieþiaus, 1908 m. pabaigo-
je kreipësi pagalbos á rusø valdþià Peterburge. Rusai sureagavo ir po kele-
to savaièiø á Vilniø atvyko caro kanceliarijos atstovas Tiaþelnikovas
(Tiaþelnikov), kuris kartu su pagalbos praðytojais aplankë daugelá Vilniaus
baþnyèiø, susitiko su lenkø ðovinistu K. Michalkevièiumi ir kitais Baþny-
èios hierarchais. Visi jie uþtikrino caro pasiuntiná, kad bus sudarytos visos
sàlygos ir lietuviams melstis savo kalba, klausytis ja pamokslø. Norëdamas
tai patvirtinti, didysis lenkintojas K. Michalkevièius Ðv. Petro ir Povilo baþ-

1 Birþiðka M. Vilniaus Golgota. V., 1992. P. 109; Lenkinimas per Vilniaus vyskupijos
baþnyèias 1897–1940 // Naujoji viltis. Èikaga, 1990. Nr. 23, p. 115.

Senoji lenkø dvasininkija

Popieþiai – lenkø klerkø
þaisliukai
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nyèioje laikë ðv. Miðias… lietuviðkai ir pats lietuviðkai uþtraukë: „Ðventas
Dieve, ðventas galingasis, ðventas nemirtingas“, kai èia su palyda buvo at-
ëjæs Tiaþelnikovas.

Tai nustebino rusà, kuris manë, kad në vienas lenkø hierarchas ir ne-
moka lietuviðkai.1

Popieþiai daþniausiai neatsakydavo á lietuviø katalikø skundus dël
lenkinimo per baþnyèias, persekiojimø, nes paprasèiausiai tokie skundai
jø nepasiekdavo – Vatikano kanceliarijoje dirbæ lenkai tokius skundus
„nukiðdavo“. Taip ir Popieþius Leonas XIII, negavæs þinios apie Rusijos
þandarø ir kariuomenës susidorojimà su þemaièiais, gynusiais Kraþiø
baþnyèià, nusiuntë Rusijos carui padëkà, kad jis rûpinasi ir Katalikø
baþnyèia. Tai sukëlë visoje Lietuvoje didþiausià pasipiktinimà ir juokà.
Tuomet V. Kudirka „Varpe“ raðë: „[…] Juk toji þinia (apie Kraþiø sker-
dynes – A. L.), pirmiausiai prigulëjo jam (Popieþiui – A. L.), nes Kra-
þiuose juk buvo trëmimas katalikystës. Kad Leonas XIII bûtø girdëjæs
apie Kraþius, tai tikrai nebûtø paleidæs, bent tokioje formoje paskuti-
nës enciklikos, ir gali dþiaugtis tik tai caras, patyræs netikëtai apie „aukð-
tà pajautimà teisingumo“ ir kad ásakyti katalikams absoliutiðkai jo
klausyti.“2

Nors ta Popieþiaus Leono XIII enciklika aiðkiai rodë, kad jis visai
nesusigaudo realioje situacijoje, daugelis lietuviø kunigø, ápratusiø su
pagarbiu nuolankumu pritarti kiekvienam hierarchø, kad ir praþûtingø
tautos iðlikimui, þodþiui, sveikino tà Popieþiaus enciklikà, raðë pagyri-
mus apie jà. V. Kudirka apie visa tai, apie Popieþiaus raðtà „Szventojo
Tëvo apskrità gromatà“, kaip jà buvo pavadinæs lietuviø kunigø laikrað-
tis „Apþvalga“, „Varpas“ 1894 m. Nr. 3 raðë: „Pernai, skaitant paskuti-
niausioje Leono XIII enciklikoje skyrá, pavestà Maskolijos katalikams,
puolë man á akis dvi vietos, kur popieþius iðgiria caro Al. III teisingumà
ir ásako katalikams klausyti, nesiprieðint niekuomet jo vyriausybei. Ið tø
popieþiaus þodþiø, tariau, gali dþiaugtis tiktai caras, o ne mes, da nesu-
spëjæ uþgydyt ðvieþias kraþieèiø þaizdas. Negerai padarë L. XIII, maniau,
taip galëjo paraðyti tik neþinodamas nieko apie Kraþius, ir stebëjausi,
dël ko apie juos neþino...

Jeigu Leonas XIII taip padarë su enciklika þinodamas jau apie Kra-
þius, tai dar kaltesnis...

1 Lenkinimas per Vilniaus vyskupijos baþnyèias… P. 116.
2 Varpas. 1894. Nr. 7.
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Ðámet nr. 1 „Varpo“ P. B. (kun. Pranas Buèys, vëliau vyskupas – A. L.)
uþpuola ant manæs, aiðkindamas, kad popieþius, paraðæs taip, o ne kitaip,
labai gerai padarë, kad enciklika teisinga, kad carui nër ko ið jos dþiaugtis,
kad popieþiui rûpi lietuviai ir kad jis apie Kraþius labai gerai þinojo. Prie
galo P. B. prisipaþásta, kad jeigu tik nebûtø liûdna, tai jis pasijuoktø ið „Të-
vynës Varpø“, ir parodo malonëjimà, kad að kartais (turbût, kada P. B.
malonu uþslëpt autoritetø klaidas) visai nieko neraðyèiau...

Nereikalauk, tamsta, nuo manæs sutikt su tuo, kad enciklika, kalbëda-
ma apie Maskolijos kraðtà, neliepë klausyt vyriausybës ir niekuomet jai
nesiprieðint. Að nesutiksiu, nesutiks pati enciklika, nesutiks vertimai jos
kitose kalbose, kuriuos pavedu Tamstai palyginti. Normaliðkose sàlygose
liept klausyt vyriausybës – tai dalykas paprastas, nieko da pikto. Bet, turint
atmintyje ðvieþià faktà, kur vyriausybë, verþdamasi á neprigulinèius prie-
vartai dalykus, nuskriaudë nekaltus þmones, kur pasiprieðinimas barbarið-
kai vyriausybei turëtø bût net pagirtas, ir liept ðvieþiai nuskriaustiems
nesiprieðint nuskriaudusiai vyriausybei, klausyt jos, mylët jà ir t. t. – tai
skaudus pasityèiojimas! Kraþieèiai skundþiasi prieð pasaulæ, kad juos ne-
teisinga vyriausybë neþmoniðkai nuskriaudë, o popieþius ant to prieð tà
pat pasaulæ atsako: caras teisingas, nesiprieðinkite vyriausybei, t. y.: jûs,
kraþieèiai, esate melagiai ir verti nubaudimo uþ pasiprieðinimà Klingen-
bergiui su kazokais!

Vatikano diplomatija turi visai pasaulei þinomus, savo grynai svietið-
kus siekinius, atskirus nuo tikëjimo siekiniø, ir Leonas XIII parodë jau,
kad dël Vatikano diplomatijos gali apleist savo aveles, kaip tai atsitiko prie
Bismarkio...

Atsisveikinu su Tamsta – nes prie ðitos polemikos gráþt neketinu – ðiais
þodþiais: Man kraþieèiø kraujas brangesnis yra uþ Vatikano diplomatijà.
Nëkoks autoritetas nenubaidys manæs nuo iðreiðkimo atvirø nuomoniø var-
dan to kraujo ir neprivers bût apsimetëliu. Jeigu Vatikano diplomatijos
ðalininkai ir iðpaþintojai pasipiktintø ið argumentø, kuriø að, bûdamas pri-
verstas ginti savo nuomones, perðokt negalëjau, jeigu uþsirûstintø ant ma-
næs, kad iðdrásau papeikt Vatikano diplomatijos raðtà, að nenusiminsiu:
geriau su teisybe laimët prieðininkà, ne kaip su melu draugà.“

Lenkø dvasininkø ðovinistø ásigalëjimas Vatikane dar labiau sunkino
lietuviø tautos kovà dël savo laisvës, pamaldø savo kalba, dël teisës bûti
ðeimininke savo þemëje.

Popieþius Benediktas XV, suþinojæs, kad lenkø dvasininkai lietuviø þe-
mëse ne tiek apaðtalauja, o tik vykdo kitos tautos – lietuviø pavergimo,
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asimiliacijos politikà, leido 1917 m. geguþës 20 d. pasaulio katalikø baþny-
èiose paskelbti Lietuviø dienà. Jai organizuoti buvo sudarytas Vykdoma-
sis lietuviø komitetas, pirmininkaujamas kun. K. Oliðausko. Jo nariais buvo
kun. V. Bartuðka, kun. J. Purickis, kun. V. Daumantas, kun. A. Steponai-
tis, J. Gabrys. Komitetas iðsiuntinëjo pasaulio katalikø vyskupams prane-
ðimus apie tà Dienà, þiniø apie lietuviø tautà ir buvusià Lietuvos valstybæ.
Taèiau ten, kur tik buvo veiklesnës lenkø bendruomenës, ypaè Prancûzijo-
je, buvo skelbiama, kad Lietuva tebuvo Lenkijos dalis ir tik saujelë separa-
tistø, kurstomø vokieèiø, nori suskaldyti Lenkijà ir lenkø tautà.

Apie Popieþiaus paskelbtà pasaulinæ Lietuviø dienà nutylëjo Vilniaus
lenkø hierarchai, kunigai. Prieðingai, minëtasis Vilniaus vyskupijos valdy-
tojas K. Michalkevièius tà dienà, 1917 m. geguþës 20 d., áteikë vokieèiø
okupacinei valdþiai savo ir dar 60 lenkø kunigø pasiraðytà raðtà, kuriame
reikalavo, kad vokieèiø okupacinë valdþia visà Rytø Lietuvà su Vilniumi
ájungtø á ákurtà Lenkijos karalystæ (sudarytà vokieèiø ir austrø imperato-
riø 1916 m. lapkrièio 5 d.). Negana to, lenkø hierarchai iðleido ásakymà,
kad visose katalikø baþnyèiose bûtø giedamas lenkø himnas „Boýe cos
Polskæ“, lyg Rytø Lietuva jau bûtø Lenkijos sudëtyje.

Tas lenkø hierarchø akiplëðiðkumas nepatiko vokieèiø okupacinei val-
dþiai. Ir jos reikalavimu kan. K. Michalkevièius 1918 m. birþelio 10 d. bu-
vo iðsiøstas á benediktinø vienuolynà Vokietijoje.

Bet, nepaisant tø lenkø intrigø, daugelio pasaulio katalikø vyskupijose
buvo paskelbta apie Lietuviø dienà, laikytos pamaldos, organizuotos rin-
kliavos. Pasaulis pirmà kartà iðgirdo apie lietuviø tautà, suþinojo apie jos
siekius atkurti savo nepriklausomà valstybæ. Buvo surinkta nemaþai aukø,
ypaè JAV, Afrikoje. Taèiau kiek ir kaip jos buvo panaudotos, archyvuose
neaptikta dokumentø. Tø aukø kaupimu ir skirstymu turëjo rûpintis kuni-
gai Vailokaitis, Èësnys ir Reklaitis.1

Beje, daug lenkø hierarchø Rytø Lietuvoje priklausë lenkø politinëms
partijoms, daugiausia ðovinistinës pakraipos. Pavyzdþiui, minëtasis Vilniaus
vyskupas E. Ropas buvo vienas lenkø katalikø demokratø partijos ákûrëjø
(1906 m.). Lenkø tautininkø partijos rëmëjas buvo ir kan. K. Michalkevi-
èius. Pagal tø partijø programas jei ne visa Lietuva, tai bent Vilnius ir jo
kraðtas turëjo tapti atkuriamos Lenkijos dalimi, kurioje, kaip ir visoje Len-
kijoje, bûtø tik viena kalba – lenkø. Tad neatsitiktinai net ir grynai lietuvið-
kø Rytø Lietuvos parapijø kunigai sakyti pamokslus lietuviðkai galëjo tik

1 Lietuviø enciklopedija. Èikaga, 1958. T. 16, p. 37.
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gavæ vyskupo leidimà (toká ásakymà 1906 m. pradþioje kunigams paskelbë
vyskupas E. Ropas). Kai, pavyzdþiui, tais metais Butrimoniø klebonas Bud-
ra ëmësi rûpintis gauti toká leidimà, tai sulenkëjusi apylinkës dvarininkë
Huvoldienë, nuvykusi pas vyskupà E. Ropà, paþadëjo padovanoti Baþny-
èiai 30 ha savo þemiø, jei vyskupas uþdraus Butrimoniø baþnyèioje lietuviø
kalbà. Ir vyskupas patenkino dvarininkës praðymà, kartu dar pagausinda-
mas savo valdas.1

Bet lenkø dvasininkija mëgino nai-
kinti lietuvybæ ypaè „vietiniø“ gyven-

tojø rankomis. Pavyzdþiui, 1910 m. vasario 17 d. Joniðkyje lenkai dvarininkai
Zajanèkauskis, Kaziela, pasitelkæ á talkà gaujà lenkø chuliganø, kunigui
sakant pamokslà lietuviðkai, ásiverþë á baþnyèià ir ëmë dainuoti lenkiðkas
dainas, ir kunigui teko nutraukti pamaldas. Bet tuo lenkø iðpuoliai nesi-
baigë. Kiekvienà ðventadiená smurtininkai, atsistojæ ant keliø á miestelá, á
baþnyèià, atiminëjo ið einanèiø melstis lietuviðkas maldaknyges. Joniðkie-
èiams pasiskundus vyskupijos valdytojui K. Michalkevièiui, jis ið baþnyèios
sakyklos susirinkusiems maldininkams paliepë: kas ið jûsø esate katalikai –
stokite á deðinæ, o kas lietuviai – á kairæ. Daugelis pasimetë, nes buvo ne
tik katalikai, bet ir lietuviai, tad nesuvokdami hierarcho uþmaèiø, stojo á
deðinæ. Tuomet vyskupijos valdytojas triumfuodamas pasakë: matote, „ka-
talikø“ daugiau. Dar po kiek laiko jis ásakë Joniðkio baþnyèioje pamaldas
laikyti tik lenkø kalba.

Panaðiai lenkai padarë ir Rodûnës parapijoje. Nepaklusiusá lietuviø kuni-
gà Lajauskà jie iðkëlë á Gudijà, o á Rodûnæ atkëlë në þodþio lietuviðkai nesu-
prantantá lenkø kunigà. Pasinaudojus apylinkiø lenkø dvarininkø organizuotu
smurtu prieð lietuvius, prieð lietuvius kunigus, lenkø kunigai buvo susodinti
Benekainiuose, Ðalèininkuose, Varanave ir kitose lietuviø parapijose.

Iðkeldinus vyskupijos valdytojà, lenkø ðovinistà K. Michalkevièiø, Ry-
tø Lietuvos lietuviai baigiantis Pirmajam pasauliniam karui su didelëmis
viltimis sutiko þinià, kad Vilniaus vyskupu paskirtas lietuvis, kilæs ið pa-
prastø valstieèiø Jurgis Matulaitis (Matulevièius); ðiam lietuviø kraðtui
labai reikëjo tokio ganytojo, koks praëjusiame amþiuje Þemaitijoje buvo
vyskupas Motiejus Valanèius – lietuvybës, doros gynëjas ir puoselëtojas,
gynëjas nuo lenkø ir rusø ðovinistø.

1 Lenkinimas per Vilniaus vyskupijos baþnyèias... P. 118.

Tvarkà – chuliganø rankomis

V. KADA IR DIEVAS LIETUVOJE TIK LENKIÐKAI TESUPRATO
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Vilniaus vyskupas Jurgis Matulaitis (Matulevièius) (1918–1925) ir vyskupo herbas.

VILNIAUS VYSKUPAS
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Jurgis Matulaitis gimë 1871 m. balandþio 13 d. Marijampolës apskri-
ties Lûginës kaime. Mokësi Marijampolës gimnazijoje, po to Kelcuose
(Lenkija). Ten ástojo ir á kunigø seminarijà. Po to dar mokësi Varðuvos
kunigø seminarijoje, kurià baigæs 1895 m. buvo siøstas á Petrapilio dvasinæ
katalikø akademijà. Jà baigæs gráþo á Kelcø vyskupijà, bet atsinaujinus kaulø
dþiovai iðvyko á Vokietijà gydytis. Po to nuvyko á Ðveicarijà, á Fribûro uni-
versitetà, kuriame apgynæs teologijos daktaratà, 1903 m. sugráþta á Kelcø
kunigø seminarijà dëstytoju, paskui Varðuvoje kurá laikà dirbo mergaièiø
gimnazijos kapelionu. Nuo 1907–1911 m. dëstë sociologijà Petrapilio dva-
sinëje katalikø akademijoje, rûpinosi marijonø vienuolyno atkûrimu Ma-
rijampolëje. 1913 m. drauge su kun. F. Kudirka ir kun. J. Kazoku Èikagoje
ákûrë lietuviø marijonø vienuolynà. Prasidëjus Pirmajam pasauliniam ka-
rui gyveno Varðuvoje. 1918 m. balandþio 1 d. atvykæs á Marijampolæ èia
atkûrë marijonø vienuolyno veiklà, ásteigë lietuvaitëms Ðvè. M. Marijos
Nekaltojo Prasidëjimo seserø vienuolynà. 1918 m. gruodþio 1 d. J. Matu-
laitis Kauno katedroje konsekruojamas vyskupu, o po savaitës, gruodþio
8 d., gauna paskyrimà uþimti laisvà Vilniaus vyskupo sostà.

Anksèiau J. Matulaitis, vengæs da-
lyvauti ne tik politikoje, bet ir lietuviø

veikloje, atvykæs á Vilniø ið karto susidûrë su juodomis lenkø uþmaèiomis.
Taèiau naujasis vyskupas manë, kad visus klausimus reikia spræsti drauge

su lenkais, vildamasis, kad lenkai supras, jog Vilnius yra lietuviø tautos
sostinë, o jo kraðtas – Lietuvos þemë. Tai ið dalies matyti ir ið vyskupo
uþraðø. Ðtai apie savo pirmàjà dienà Vilniuje jis kaip nuolankiausias tar-
nautojëlis raðo: „[…] Buvau gavæs ið Ministrø pirmininko Voldemaro laið-
kà. Nuëjæ á zakristijà, su prelatu Hanusowicziumi ir Wolodzko já skaitëme.
P. Voldemaras reikalavo, kad Lietuvos Tarybos ar valstybës atstovams bû-
tø uþleista pirma vieta mane sveikinant; atsisako dalyvauti, jei kapitula to
nedarysianti. Reikalavo ir kad baltgudþiams prabilèiau baþnyèioje. Prel.
Hanusowiczius pasakë, kad kapitula vienbalsiai nutarusi, kad baltgudiðkai
ne tik prabilti, bet ir bulos skaityti nereikia, kadangi nëra në vienos parapi-
jos, kur ta kalba bûtø vartojama. Sakiau, kad að prisitaikysiu prie to, kaip
kapitula nusprendusi, nes ji èia ðeimininkë ir privalanti geriau uþ mane
dalykø padëtá þinoti. Að nenoriu bûti sumiðimø prieþastimi, tik praðiau
visus taikyti, kad nebûtø nemalonumø. Prel. Hanusowiczius sakë, kad gali
Tarybai pirmà vietà uþleisti ir kad jis praneð kan. Lubianiec. Praðiau, jei tik
galima, kad Tarybos atstovams uþleistø pirmà vietà.

Visiems geras – blogas visiems
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Privaþiavus prie katedros, mane pasitiko prie durø prel. Michalkevi-
èius su kunigais ir trumpai prabilo pasveikindamas. Apsitaisæs vyskupo
rûbais, pradëjau áprastas ingreso apeigas. Þmoniø buvo labai daug, netil-
po baþnyèioje; buvo minios prieðais baþnyèià.

Ið sosto pirmiausia trumpai prabilau kunigams lotyniðkai, tada ið sa-
kyklos pirma lenkiðkai, paskui lietuviðkai:

„Ðventasis Tëvas paskyrë mane ðios garbingos diecezijos vyskupu, ga-
nytoju.

Pirmà kartà stoju ðioje ðventoje vietoje su jumis, mieliausieji, vieðai ir
atvirai pasikalbëti, kaip mes drauge gyvensime, kaip mes sielø reikalus
aprûpinsime, kaip savo pareigas atliksime. Stoju nepaþástamas, todël pir-
miausia praðau vieno dalyko – laikykite mane Kristaus tarnu, atsiøstu jums
rodyti á dangø kelià ir vesti á amþinàjà laimæ. Nuo ðio laiko mes gyvensime
kaip viena didelë dvasinë ðeima, kurios að bûsiu tëvu ir vadu ðioje vargin-
goje dvasinëje kelionëje.

Matyt, laukëte, kas bus naujas ganytojas. Taigi ðtai ko galite laukti ir
reikalauti ið manæs: „Toká pasitikëjimà mes turime Kristaus dëka. Ir ne
todël, kad bûtume ið savæs tinkami kà nors sumanyti tarytum ið savæs, bet
mûsø tinkamumas ið Dievo“ (2 Kor 3, 4–5).

Að rûpinsiuosi bûti savo aveliø tarpininkas ir uþtarëjas pas Dievà. Ei-
damas prie altoriaus ir laikydamas ðv. Miðias, dangaus Tëvui nekalèiausià
Avinëlá aukosiu ne tiktai uþ save, bet ir uþ visà diecezijà, – kad gerieji su-
stiprëtø, nusidëjëliai gráþtø, ligonys ir nelaimingieji nusiramintø, kad mi-
rusieji patirtø gailestingumo ir bûtø iðgelbëti.

Bûsiu visø mokytojas. Atsidëjæs ir be atvangos kiekviena proga skelb-
siu jums Dievo þodá.

Ðviesiu, kad paþintumët Dievà, Kristø, Baþnyèià. Priminsiu Dievo ir
Baþnyèios ásakymus. Mokysiu dorovës ir rausiu nedorybes. Skleisiu meilæ,
teisybæ, blaivybæ. Teiksiu Dievo malones – ðv. sakramentus.

Rûpinsiuosi bûti tëvu ir bièiuliu. Bûsiu bièiulis maþiems vaikeliams, kad
jie mokytøsi paþinti Dievà, maldos, klusnumo, tvarkos; saugosiu jø nekal-
tumà, saugosiu nuo nuodëmiø ir papiktinimø. Bûsiu bièiulis neturtëliams
ir nelaimingiesiems. Guosiu pavargëlius; raginsiu turtingus, kad dalytøsi
su jais. Neatstumsiu nuo savæs në vieno. Santaikoje su visais gyvendamas,
rûpinsiuos, kad vieðpatautø meilë, kad nebûtø barniø, neapykantø, nuos-
kaudø. Noriu bûti atlaidus piktiems, parama silpniems, uþuovëja geriems.

Didþios manæs laukia pareigos. Ádësiu á jas savo darbà, visà sveikatà,
kad tik jos bûtø atliktos. Rûpinsiuos, kaip Kristus, globoti visus, bûti visiems
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visu kuo. Dël tiesos esu pasiryþæs guldyti galvà. Noriu jums bûti ne kuo
kitu, bet kaip tik tëvu ir ganytoju, Kristaus sekëju. Man darbo dirva – Kris-
taus karalija (kovojanti Baþnyèia), mano partija – Kristus. Tikiuosi, kad
Dievo malonë bus su manim ir tinkamai kreips visus mano þingsnius.

Ko ið jûsø laukti ir reikalauti? Jei nuo ðiol mes bûsime tik viena didelë
ðeima, tai iðvien turime ir dirbti. Að uþ jus melsiuos, bet ir jûs melskitës uþ
mane. Tø jûsø maldø praðau kuo karðèiausiai. Praðykite, kad Dievas man
ðviestø, stiprintø, man padëtø visuose mano darbuose. Be Dievo malonës –
esu silpnas, nieko negaliu. Jûsø pareiga – imti á ðirdá Dievo þodá: „Kas jûsø
klauso, manæs klauso. Kas jus niekina, mane niekina“ (Lk 10, 16). Pasiti-
këkite manim! Atidarykite man savo ðirdis!

Tiesa, didþios mano pareigos, bet esu kupinas vilties, kad Dievas pa-
dës jas atlikti. Sveikinu jus visus vardan Dievo Tëvo, kurio Apvaizda yra
mano globai pavedusi ðià diecezijà; vardan Jëzaus Kristaus, kurio malonë
mane èia paskyrë; vardan Ðventosios Dvasios, kuri mums duota, kad mu-
myse gyventø ir padarytø mus Dievo sûnumis. Sveikinu visus èia susirin-
kusius ir likusius namie; teisius ir nusidëjëlius. Ateinu pas jus su meile;
taigi neabejoju, kad ir man atsilyginsite meile. Saldþiausioji Jëzaus Ðirdis
tejungia mus visus, kad visi norai ir darbai eitø vien Dievo garbei.

Ðventoji Nekaltai Pradëtoji Dievo Motina, kuri Auðros Vartuose ðvieti
ir mus gini ir globoji! Pavedu Tau save ir savo avijà. Suteik, kad baigtøsi
karas ir ávyktø ramybë! Kad iðnyktø neapykanta ir ásivieðpatautø visuotinë
meilë! Sutaikink mus su savo Sûnumi, kad amþinai linksmintumës dangu-
je. Amen.“

Ir toliau: „Kanauninkas asistentas evangelijà skaitë lik lenkiðkai, prieð
pradedant kalbas. Pabaigæs lenkiðkà pamokslà, paklausiau, ar bus skaito-
ma evangelija lietuviðkai. Atsakë, kad èia nesà tokio paproèio. Man atro-
dë, kad bûtø reikëjæ prieð lietuviðkà pamokslà paskaityti evangelijà
lietuviðkai. Tiek to, nieko nesakæs, prabilau lietuviðkai. Þmonëms kalbë-
jau karðtai ir, kiek tik ástengiau, ið ðirdies. Regis buvo ir lenkai, ir lietuviai
patenkinti. Po sumos, gráþdamas su prel. Hanusowiczium dar kartà pra-
ðiau, kad Lietuvos Tarybos ir valstybës atstovams uþleistø pirmà vietà. Nu-
maniau, kad èia kils daug nemalonumø.

Áþengiant á vyskupo rûmus, pasitiko mane prel. Michalkevièius su duo-
na ir druska. Atvyko ir kiti prelatai ir kanauninkai. Aukðtai salionuose rin-
kosi delegacijø atstovai. Man einant pusryèiauti, priëjæs kan. Kukta pasakë,
kad, jei sutinkanti kapitula pirmoje eilëje leisti Tarybos atstovus, tai atva-
þiuosianti manæs sveikinti, o jei ne, nesirodysianti. Atsakiau, kad prel.

V. KADA IR DIEVAS LIETUVOJE TIK LENKIÐKAI TESUPRATO
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Hanusowiczius minëjæs, kad tam jø norui nesiprieðinsiàs. Tada kan. Kukta
pasiuntë veþikà parveþti Tarybos atstovø. Sëdus pusryèiauti, atëjæs kan.
Lubianiec uþprotestavo prieð Tarybos atstovø norà kalbëti pirmiausia (ir
tai nepriklausomos Lietuvos sostinëje – A. L.). Esà nustatyta buvo tvarka,
kad lenkø delegacijø atstovai pirma kalbësià, o lietuviø paskui, tai to ir
reikia laikytis. Atsakiau, kad, mano nuomone, èia jau civilinio mandagu-
mo aktai. Baþnyèioje pirmiau kalbëjau lenkiðkai, o paskui lietuviðkai, ka-
dangi lenkø dauguma. O Taryba vis tik yra valdþia, jà sveikino net Ðv. Tëvas,
su ja derybas vedë net nuncijus Pacelli Miunchene, vokieèiai jai pavedë savo
valdþios dalá ir ji atstovaujanti þymiai ðalies daliai. Taigi ðio civilinio manda-
gumo akte priderëtø jai pirma vieta, – taip man atrodë. Kiti kapitulos nariai
nesiprieðino ir J. E. vyskupas O’Rourke taip pat buvo tos nuomonës.

Kan. Lubianiec ragino, kad greièiau eièiau prie delegacijø, nes laukia.
Rinktis buvo nustatyta antrà valandà. Tarybos atstovø dar nebuvo. Palau-
kæs iki pusës trijø, ëjau prie delegacijø. Pasakiau kad, kai tik atvaþiuos
Tarybos atstovai, visa kita pertrauktø ir juos áleistø. Lubianiec pasakë, kad
gal kur atskirame kambariukyje juos priimti. Pasakiau: tada geriau visiðkai
nepriimti, negu þmones niekinti.

Prasidëjo sveikinimai: pirmiau ëjo lenkø atstovai, paskui lietuviø, pas-
kui baltgudþiø. Kan. Lubianiec norëjo, kad iðklausæs lenkø, jiems atsaky-
èiau. Matyt, norëjo, kad lenkai paskui sau iðeitø. Sakiau, kad visø iðklausæs,
paskui visiems paeiliui atsakysiu. Kalbëjau, kiek galëdamas, ið ðirdies –
pirma lenkams, paskui lietuviams ir paskui baltgudþiams, – o jiems lenkø
kalba, kadangi baltgudiðkai nemokëjau. Sakiau, kad atëjau èia visiems ly-
giai tarnauti, visiems reikðti meilæ; kad tautø santykiuose tos paèios Kris-
taus doros privalome laikytis, kaip ir atskirø þmoniø santykiuose; kad në
vieno nevalia neapykantoje laikyti, niekinti, skriausti; kad visus lygiai rei-
kia mylëti ir t. t.

Tarybos atstovai neatvaþiavo. Pasirodë, kad buvo nesusipratimas. Ve-
þikas nesusiprato: pastovëjæs prie Tarybos bûstinës, sugráþo. Nebuvo Tary-
bos atstovø në katedroje, kadangi kapitula nenorëjo jiems duoti atskirø
vietø, o tik drauge su kitais draugijø atstovais presbiterijoje. […]

Mat patyriau, kad Vilniaus katedros kapitula ir lenkai kunigai visiðkai
nepripaþásta nei Lietuvos Tarybos, nei lietuviø valdþios. Paskui suþinojau,
kad per dvi savaites tik apie tai Vilniuje kalbëta ir ginèytasi – kuria kalba
að pirmiau prabilsiu. Jeigu bûèiau iðdrásæs pirma lietuviðkai prakalbëti, kaip
Taryba spyrësi, lenkai bûtø baþnyèioje sukëlæ dideliausià triukðmà ir riau-
ðes. Man pirma prabilus lenkiðkai, lenkai buvo labai patenkinti.

ALGIMANTAS LIEKIS
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Lenkai pilieèiai praðë mane pietø antrà valandà, gruodþio 9 dienà. Tary-
bos atstovai taip pat buvo praðæ. Paklausiau: kelintà valandà? Atsakë:
6-tà valandà. Taigi matydamas, kad bus galima sutaikyti, sutikau lenkø pa-
kvietimui, bet lietuviai savo pietus atðaukë. Tà vakarà pietus man iðkëlë
kunigai seminarijoje. Buvo daug kalbø.

Rytojaus dienà tuoj aplankiau Tarybos pirmininkà [Antanà Smetonà]
ir jo pavaduotojus bei visus Lietuvos valstybës ministrus ir þymesniuosius
valdininkus. Vakare Taryba darë interpeliacijà, kodël baltgudþiø kalba ne-
buvo skaitoma bula ir sakoma kalba bei kodël Tarybos atstovams nebuvo
skirta tinkama vieta. Að tik anksti rytà gruodþio 9-tà gavau ið sekretoriaus
kun. J. Steckiewicziaus raðtà, kurá Taryba buvo áteikusi administratoriui
prel. Hanusowicziui. Taigi po laiko. Taip ir atsakiau ministrø pirmininkui
Voldemarui lietuviðkai, o Bielaruskaj Rady Prezydijumui – baltgudiðkai. Lie-
tuviai ir baltgudþiai nelabai buvo patenkinti tokia ingreso eiga, bet matë,
kad èia ne mano kaltë. Kapitula viskà tvarkë, að buvau tik sveèias ir turë-
jau nustatytos tvarkos laikytis.

Per lenkø pilieèiø pietus buvo iðgerta mano sveikatai man labai pavo-
jingu bûdu, bûtent, kad pasitikima, jog að prisidësiàs prie Lenkijos ir Lie-
tuvos unijos atgaivinimo. Atsakiau, kad að visa ðirdimi tarnavau þmonëms,
bûdamas Lenkijoje, ir èia visiems tarnausiu. Kas ið mano darbo iðeis, neþi-
nau. Bûdamas kunigas ir vyskupas, að tegaliu tik meilæ, broliðkumà ir vie-
nybæ þmonëms skelbti ir turiu þmones taikyti. Politinës unijos ne man
priklauso ir ne mano galioje. Ta kalba lenkams patiko. Buvo daug kalbø, ir
reikëjo bûti atsargiam, kad ko neprasitartum.

Kità dienà vakarienës kvietë (lenkø – A. L.) krikðèionys demokratai:
taip pat buvo kalbø, ir reikëjo bûti atsargiam. Paþymëjau, kad að á politikà
kiðtis negaliu, kad, mokydamas þmones doros, teikdamas jiems Kristaus
mokslà, tikiuosi ir tëvynei geriausiai patarnausiàs. […]

Per visas dienas rytais mane lankë daug visokiø þmoniø ir kunigø, o po
pietø paprastai að lankydavau þymesnius miesto ir ðalies pilieèius. Buvo
atëjæ prisistatyti vienuolynø atstovai ir atstovës. Kvieèiamas lankiau sese-
rø nazaretieèiø mokyklas; graþiai mane priëmë. Eilës ir kalbos buvo lenkø
tautine kalba. […] Pasiûliau kiekvienos tautos troðkimus ir siekimus gerb-
ti, kiek jie neprieðtarauja mûsø tikëjimo dësniams. Nori sau sveiki eiti su
Varðuva, tegu. Kad tik Dievà ir Baþnyèià mylëtø.“1

1 Matulaitis J. Uþraðai. Brooklyn, N. Y., 1991. P. 157.



303JUODIEJI LIETUVOS ISTORIJOS PUSLAPIAI

Ið tø uþraðø matyti, kad naujam Vil-
niaus vyskupui lietuviø tautos kovos dël

laisvës, dël nepriklausomos valstybës – në motais. Tokiu abejingumu savo
tautai ir valstybei dvelkia visi J. Matulaièio uþraðai. Lietuviø tauta per to-
kias kanèias ir aukas vos iðsikovojo sau nepriklausomybæ, vos ëmë kurtis
savo sostinëje, o vyskupas lietuvis nepasako në vieno þodelio apie tai, tik
pataikauja lenkams, jø kapitulai, sudarytai vien tik ið lenkø, ir tuo savo
elgesiu lyg ir paskatina lenkø dvasininkus toliau engti, menkinti lietuvius,
jø kalbà, rûpintis ne nepriklausomos Lietuvos, o imperialistinës Lenkijos
interesais. Vyskupo pradëtà skelbti tolerantiðkumà lenkai pirmiausia pa-
naudojo savo interesams, kolonizatoriø siekiams ágyvendinti lietuviø þe-
mëse.

Apie tas lenkø uþmaèias þinojo ir naujasis vyskupas. Tai rodytø 1918 m.
gruodþio 27 d. uþraðai: „Atëjo pas mane Steponas Mickiewicz, Varðuvos
lenkø valdþios komisaras, atsiøstas Vilniun. Praneðë, kad lenkø valdþia
(Lenkijos virðininkas J. Pilsudskis – A. L.) nusprendusi Lietuvà okupuoti
(pabraukta mano – A. L.), bet kad tai dar nereiðkia Lietuvos aneksijos,
kad paliksià teisæ apsispræsti. Praneðë, kad legionieriai ir lenkø valdþia ga-
rantuos Baþnyèios laisvæ. […] Atsakiau, kad að á politikà nesikiðu ir kad,
atëjus legionieriams, mes, kunigai, ir jø iðganymu rûpinsimës taip pat, kaip
ir kitø þmoniø. Að nuolat skelbiu þmonëms vienybës, meilës, broliðkumo
reikalingumà. Tai mano, kaip ganytojo, uþdavinys.“1

Tai lyg patvirtintø mintá, kad vyskupas jautësi jau ne tiek Lietuvos pi-
lietis, ne lietuviø tautos sûnus, o pasaulinës Vatikano valstybës atstovas –
jei neþadama kësintis á Baþnyèios valdþià, viskas gerai.

Bet lenkai neilgai teiðlaikë Vilniø savo rankose. Já okupavo bolðeviki-
nës Rusijos kariuomenë. Nauji okupantai sostinëje ir visoje jos okupuoto-
je Lietuvos dalyje steigë sovietines ástaigas. Bet vyskupui pasisekë iðvengti
bolðevikø smurto. Balandþio 19 d., ankstyvà rytà, á Vilniø ásiverþë lenkø
legionai ir balandþio 21 d. jau visa senoji lietuviø sostinë buvo jø rankose.
Uþëmæ jà lenkø legionieriai nuþudë keletà deðimèiø þydø, esà bolðevikø
talkininkø. Vyskupas J. Matulaitis, atrodo, nelabai sielojosi, kad Vilnius ir
jo kraðtas vël atiteko lenkø imperialistams. 1919 m. balandþio 22 d. jo uþ-
raðuose skaitome apie baþnytines iðkilmes „iðvaduotojams“: „Su kapitula
sutarëm iðkilmiø tvarkà. [...] Sutarta daryti padëkos pamaldas balandþio
23 d. Apsiëmiau giedoti ðv. Miðias po pamokslo „Te Deum“. [...]

Be tautinio stuburo

1 Matulaitis J. Uþraðai. Brooklyn, N. Y., 1991. P. 166.



304 LIETUVIØ TAUTA

Kun. Lubianiecas dar sumanë, kad að organizuoèiau padëkos ir atgailos
procesijà á Auðros Vartus. [...] Buvo atëjæs Jerzy Osmolowskis (J. Pilsudskio
patikëtinis vadinamosioms lenkø Rytø þemëms – A. L.). Jis uþsiminë, kad
tuoj á Vilniø atvaþiuosiàs J. Pilsudskis ir kaip manome já sutikti? [...] Já lenkai
vadino Naczelnik Pañstwa (Valstybës galva), nors pats daþniausiai pasiraðy-
davo Naczelny Wódz Wojsk Polskich (Vyriausias lenkø kariuomenës va-
das). [...] Á Vilniø atvykstanèio J. Pilsudskio laukë minios þmoniø ir lenkø
kunigø. Bet jis ten nesustojo. Tada kun. Oleszczuk su þmonëmis sugiedojo
litanijà, ir pabaigoje sugiedota „Tavo apgynimo“. Jau seniai mane buvo pa-
siekæs gandas, kad Pilsudskis esàs socialistas, tikyba jam nerûpi. Iðsiskyræs
su savo þmona, o dabar prie jo prisiplakusi kaþkokia þydaitë. [...] Bet per
miðias katedroje, já (kun. Macejevièius – A. L.) smilkë ir davë jam relikvijas
buèiuoti. [...] Tuoj po „Te Deum“ giedojo „Boýe, coú Polskæ“. Paskui að ir
Pilsudskis ir kiti nuëjome á ðv. Kazimiero koplytëlæ pasimelsti. [...] Po pa-
maldø Pilsudskis buvo pas mane su vizitu. Pilsudskis teisinosi, kad, atvykæs
Vilniun, nesustojæs Auðros Vartuose, nes neþinojæs, kad jo laukia. [...]

Balandþio 24 d. Katedroje atlaikiau gedulingàsias Miðias uþ þuvusius
(lenkø legionierius – A. L.).

Balandþio 26 d. [...] Dalyvavau iðkilmëse, surengtose atsisveikinti su Pil-
sudskiu. Ketvirtà valandà po pietø drauge su prel. Michalkevièiumi nuëjau á
tas iðkilmes. Tai buvo iðkilmës áteikti Pilsudskiui miesto raktus. Salë buvo
labai graþiai papuoðta. Prisirinko daug þmoniø. Bene 5,30 val. atvyko Pil-
sudskis su savo palydovais. Vienas pilieèiø atstovas perskaitë adresà. Atro-
dë, kad ir man tenka prabilti. Sakiau, kad Baþnyèia buvo varginama, o dabar
galës laisvai atsikvëpti. Uþ tai tariau nugalëtojui aèiû. Iðreiðkiau pasitikëji-
mà, kad Baþnyèia dabar galës laisvai plëstis ir veikti. [...]

Buvo þydø rabinas Rubinðteinas ir dr. Schabadu. [...] Praðë, kad að uþ-
tarèiau þydus. Nupasakojo, kiek þydams tenka kentëti nuo legionieriø [...].
Keturis nekalèiausius þmones (legionieriai – A. L.) suðaudë. Kitiems þy-
dams barzdas degino, net ir Lentvario rabinui, 70-ties metø seneliui. [...]
Þydø atstovai nusiskundë dël kratø. Legionieriai kà randa, atima – pini-
gus, brangenybes. Patys daro provokacijas: meta bombas arba ðaudo. Ne-
kaltus þmones suima, kad iðpirktø [...]. Ir nuo lietuviø tokiø pat
nusiskundimø girdëjau: daugeliui lietuviø kratas darë po tris ar keturis
kartus. Lenkai atëmë pinigus, pasisavino daiktus. Prieð lietuvius skleidþia-
mi visokie melagingi gandai.

Balandþio 27 d. [...] Prieð iðvaþiuodamas, Pilsudskis atsiuntë pas mane
savo adjutantà atsisveikinti. [...] Þydai iðsislapstë, tûno savo bûstuose.

V. KADA IR DIEVAS LIETUVOJE TIK LENKIÐKAI TESUPRATO
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Lietuviai nuliûdæ ir nusiminæ, taip pat kur nuoðaliau buvoja. Lenkus, net
jaunus vaikiðèius, legionieriai apginklavo. Visi lenkai prisisagstæ ereliukø,
neðioja tautiniø spalvø raiðtelius. [...] Daugelyje lenkø krautuviø ir ðiaip
ástaigø languose iðstatyti Pilsudskio paveikslai. [...] Prel. Michalkevièius
man sakë, kad lenkai labai pyksta ir yra pasipiktinæ, kad esà kun. Tumas ir
kun. Abaravièius nuolat, nuo ryto iki vakaro, su þydais ðnekasi. [...] Lietu-
viai pasaulieèiai, bent kai kurie, tiesa, tariasi ir iðvien eina su þydais, nes
bendros nelaimës ir priespaudos juos suartino. Nëra kas daugiau daryti,
kaip tik vienytis su þydais ir gudais.

Geguþës 1 d. [...] Atëjo gandas, kad Varðuvoje neþino, su kuo reikià
tartis, nes ten esà trys valdþios: viena – tautininko Romano Dmowskio,
kuris Paryþiuje sëdi su J. Paderewskiu; kita valdþia – J. Pilsudskis, kuris
save laiko valstybës galva, ir treèia – Lenkø seimas. Be to, dar esà ginèø
tarp Pilsudskio ir Hallerio, kariuomenës vado. Pilsudskis, prieð Hallerio ir
Antantës norus, pasiskubino Vilniø pagrobti.

Geguþës 2 d. Buvo p. Mykolas Birþiðka, lietuviø gimnazijos direkto-
rius. Papasakojo apie dalykø padëtá ir kaip lietuviai þiûri á lenkø legionø
atëjimà èia.

Jo ir kitø lietuviø nuomone, su lenkø legionais drauge atëjusi ir visoke-
riopa reakcija prieð visokias laisves. Atëjæs aiðkus lenkø imperializmas,
kuris kësinasi silpnesnias tautas – lietuviø ir gudø – pavergti ir nutautinti.
Virðø ima endekai – lenkai tautininkai. Matyt, kad legionai atëjæ dvarø ir
dvarponiø ginti. Lenkai ateityje mano gudus kolonizuoti, o jø miðkus ið-
veþti Lenkijon. Su legionais einàs taip pat þiaurus antisemitizmas bei lie-
tuviø ir gudø neapykanta.

Jau dabar lietuviai negauna vietø, net ðalinami ið vietø, jei nemoka
lenkiðkai. Pilsudskis ir Osmolowskis teisingiau supranta ir nori geriau tvar-
kyti gudø ir lietuviø reikalus, bet jie tik laðas endekø jûrose. Lenkai nusi-
statæ, jei pavyks, ne tik Lietuvà uþimti, bet ir latviø, ir estø þemes.

Pats Birþiðka gavæs ið Osmolowskio ir Jono Pilsudskio1 leidimà vaþiuo-
ti Kaunan, reikëjo dar tik komendanto paraðo. Ðis ne tik paraðo nedavæs,
bet dar nemandagiai su Birþiðka pasielgë – pasakë, kad lieps iðmesti já lau-
kan. Þydai, lietuviai ir gudai yra nusistatæ prieð dabartinæ lenkø politinæ
srovæ ir okupacijà.

1 Pilsudski, Jan: vienas ið „Rytines þemes“ valdanèiø asmenø. Dalyvavo 1918.XII.30–
31 ávykusiame lietuviø–lenkø pasitarime, drauge su Z. Jundzill, W. Abramowicz ir kitais
atstovais svarstyti lietuviø–lenkø bendradarbiavimo galimybes.

ALGIMANTAS LIEKIS
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Birþiðka du kartus kalbëjæsis su Osmolowskiu – ir gana ilgai. Su jo ir
Pilsudskio programa dar galëtø lietuviai sutikti. Bet ar jø programà priims
Varðuvos Seimas? Spëjo, kad ne. Osmolowskis iðvaþiuodamas sakë, kad
jei Seimas su jo programa sutiksiàs, tai gráðiàs èia Vilniun darbuotis, jei ne,
tai tiek lietuviams, tiek lenkams pilieèiams teks ruoðtis su reakcija ir kelti
revoliucijà.

Skundësi Birþiðka, kad neilgai tesës savo ástaigas iðlaikyti,1 jei negalës
parsiveþti pinigø ið Kauno. Jis, mat, manë tuo reikalu Kaunan vaþiuoti, bet
kai lenkai neleidþia, tai gali ir sustoti veikusios lietuviø ástaigos. Kà kau-
nieèiai mano, neþinia.

Lenkai su tais lietuviø karininkais, kur automobiliu buvo èia atvaþiavæ ir
Lydon nuvykæ, nesutarë nieko, ir, matyt, nenorëjæ tartis. Taip pat nenorëjæ
tartis su tais, kur Varðuvon buvo nuvaþiavæ. Kaune Lietuviø Taryba ir val-
dþia, net vietiniø lenkø2 nuomone, esanti daug nuveikusi ir veikianti demok-
ratiðkai. Lenkai buvo sumanæ lietuvius suskaldyti ir norëjæ tartis su lietuviais
socialistais, bet ðie su tuo sumanymu nesutikæ. Dël to net p. Jundziùù3 buvæs
Kaune areðtuotas. Dabar Kaunan iðvaþiavæs Romeris4 su lietuviais tartis.

Aplankë mane p. Staniszewski,5 Varðuvos Seimo atstovas. Jis yra mano
paþástamas ið Marijampolës. Jo tëvas ten mokytojavo – net lietuviø kalbà
dëstë; jo motina lenkë. Jis save laiko pusiau lietuviu, pusiau lenku. Lietu-
viðkai kalbëti beveik pamirðæs. Jis priklauso lenkø tautininkø (endekø) par-
tijai ir yra nusistatæs, kad Vilnius turás bûti prijungtas prie Lenkijos. Minëjo
gudø kolonizavimà lenkais. Bet jis suabejojo, kaip bus su baltgudþiais; an-
tai – galima ið gudø sudaryti atskirà valstybiná vienetà ir pavesti Tautø Sà-
jungos globai.

Taip pat mane aplankë J. E. arkivyskupas Teodorowiczius ir kun. K. Lu-
tosùawskis, abu Varðuvos Seimo atstovai, tautininkai. Ypaè kun. Lutosùawskis

1 IV. 22 d. ásteigtas laikinasis Vilniaus lietuviø komitetas globoti lietuviø kultûros ir
labdaros ástaigas bei ginti lietuviø teises.

2 Vienintelë lenkø politinë grupë, kuri domëjosi bendradarbiavimu su Lietuva, buvo
vadinamieji „krajowcy“ – vietiniai lenkai.

3 Jundziùù, Zygmunt: lenkø veikëjas, buvæs narys Vilniaus pilieèiø komiteto, ásteigto
ðelpti nuo karo nukentëjusius. Komitete dalyvavo visø tautybiø atstovai. Vëliau, komitetui
iðirus, Jundzill dël to kaltino lenkus narius. Jis buvo vietinis, remiàs bendradarbiavimà su
lietuviais.

4 Romer, Adam: lenkas karininkas, majoras.
5 Staniszewski, Stanisùaw: viceministras, Lenkijos Seimo narys. Jo tëvas – Vincas Sta-

niðkis, marijampolietis. Netrukus, 1919.V.28 Staniszewski buvo pasiøstas á Kaunà baigti
derybas dël abiejø valstybiø sienø. Derybos buvo nevaisingos.
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be galo grieþtai ir aðtriai viskà ëmë: Vilnius ir vietovës, kur daugiau gudø
katalikø, bûtinai turi bûti prijungtos prie lenkø þemiø. Gudai nëra tauta, o
tik medþiaga tautai. Apsupus Gudijà lenkø mokyklø tinklu, gudai sulen-
kësià. Su þydais vyks þûtbûtinë kova. Anuos lietuvius, esanèius Kaune, pri-
vers susidëti su lenkais, o jei nenorëtø – teturi sau Þemaièiø kunigaikðtijà.

J. E. ark. Teodorowiczius maþiau kalbëjo ir nenumanë, kokia èia daly-
kø padëtis. Að, kiek galëdamas, malðinau kun. Lutosùawská, kad, taip grieþtai
dalykus statydamas, þmoniø nesukirðintø dar labiau. Að politikon nesiki-
ðu, sakiau, bet, kiek paþástu lietuvius, tai su Osmoùowskio ir Pilsudskio
programa gal ir sutiksià. O ðiaip – Dievas þino, kas gali iðeiti; gal naujos
þudynës ir peðtynës.

Kun. Lutoslawskio þodþiais, Varðuvos Seimo dauguma þiûrinti á Pil-
sudská ir Osmolowská, á judviejø politikà èia Lietuvoje, kaip á lenkø intere-
sø iðdavystæ (Zdrajcy sprawy narodowej). Ið jo þodþiø taip pat buvo matyti
didelis lenkø savim pasitikëjimas, savo jëgomis, savo padëtimi. Girdi, jiems
Entente norinti pavesti net rusø reikalus tvarkyti, ne tik Lietuvos. Man
skaudu pasidarë, su juo kalbant. Tas lenkø tautininkø noras atimti Vilniø
ið lietuviø ir sulenkëjusias Lietuvos dalis, uþgrobti baltgudþius ir juos nu-
tautinti, man neatrodë, kad prie ko nors doro galëtø privesti. Iustitia elevat
gentes (Teisingumas kelia tautas). Ðv. Raðto þodþiais tariant: tik tiesa ir
teisybë tautas padaro dideles ir galingas.

Aplankë mane ir p. Meystowiczius,1 o paskui Mineika. Tiedu kitaip
þiûri á Lietuvà: norëtø, kad ji tik susivienytø su Lenkija. Að, vienø ir kitø
paþiûrø klausydamas, rûpinausi nesikiðti á politikà.“2

Nuolatinis vyskupo kartojimas okupantams lenkams apie savo „nesi-
kiðimà á politikà“ buvo palankus lenkø okupantams ir jø kunigams, kurie
vyskupo þodþius neretai panaudodavo ir smaugdami lietuvybæ, slopinda-
mi prieðinimàsi lenkø ðovinizmui, okupacijai. Vyskupas, vildamasis, kad
savo vieðu demonstruojamu gerumu, pritarimu ir okupantams, ir paverg-
tiesiems pasieks santarvës, ið tikrøjø nepelnë didesnës nei lenkø, nei lietu-
viø pagarbos. Vyskupas, bijodamas priekaiðtø, nedalyvavo në vienos
pasaulietinës lietuviø organizacijos veikloje, neraðë straipsniø á lietuviðkà-
jà spaudà. O jo pamokslai buvo tik grynai religinio, tikybinio pobûdþio. Jo

1 Meystowicz, Aleksander (1864–1943): Panevëþio apylinkës dvarininkas, buvæs Dû-
mos atstovas, karo metu gyvenæs Petrapilyje. 1918 m. gráþæs á Lietuvà ir aktyviai dalyvaujàs
lenkø politinëje veikloje. Vyskupui pasakë esàs palankus susitaikinimui su lietuviais bei
Lietuvos nepriklausomybës pripaþinimui.

2 Perspausdinama ið kn.: Jurgis Matulaitis. Uþraðai. Brooklyn, N. Y., 1991.
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nuostatas ið dalies patvirtina ir jo uþraðai – juos skaitant atrodo, kad vys-
kupui buvo vis viena, kas benutiks lietuviams okupuotoje Rytø Lietuvoje
ar nepriklausomai Lietuvai. Vatikanas, patariamas lenkø hierarchø, tais
metais ir parinko J. Matulaitá Vilniaus vyskupu todël, kad ðis neturëjo tvir-
tesniø tautiniø savo nuostatø ir siekë tik taikos bei ramybës, nepaisant,
kokia ir kieno auka tai bûtø pasiekta. Per daugiau kaip ðeðerius J. Matu-
laièio vyskupavimo Vilniuje metus kaip buvo, taip ir liko vyskupijos kapi-
tula sudaryta vien ið lenkø ðovinistø, kaip iki jo, taip ir jo metais lenkai
toliau savavaliavo iðkeldami á vienuolynus, izoliuodami lietuvybæ mëginu-
sius ginti kunigus. Nepadaugëjo Vilniuje ir baþnyèiø, kuriose pamaldos
bûtø lietuviø kalba. Ir archyvuose iðlikusiuose lietuviø organizacijø doku-
mentuose nepasisekë aptikti net uþuominø apie J. Matulaitá kaip lietuvá.
Tuo tarpu iki tol buvusieji vyskupai lenkai elgësi ne tiek kaip dvasininkai, o
lenkø ir Lenkijos imperialistiniø interesø gynëjai.

Jurgis Matulaitis, deja, netapo lietuviams antruoju Motiejumi Valan-
èiumi Rytø Lietuvoje.

Vyskupas netapo ir lenkø okupantø numylëtiniu. Ðtai pavergtos sostinës
Vilniaus lietuviø veikëjas dr. D. Alseika knygoje „Vilniaus kraðto lietuviø
gyvenimas 1919–1934 metais“ (V., 1935), atpasakoja vieno marijono lenko
þodþius: „[...] 1923 m. ëjau gatve, kai vysk. Matulevièius vaþiavo á Auðros
Vartus, o paskui já bëgo gatvës lenkø vaikai, purvais ir akmenimis mëtydami
ir rëkdami: […] lenkø ëdikas. Vyskupas ramus vaþiavo, tik jo akyse buvo
matyti nusiskundimo, kad að pamaniau: ne, ðis þmogus negal bût kaltas...“

Atrodo, ir pats vyskupas jautësi nepajëgus bûti kovotoju ir dël savo
tautos, ir dël Baþnyèios. 1921 m. balandþio 1 d. vyskupas savo uþraðuose
prisimena apie atëjusá pas já lenkø kunigà pasiskøsti, kad ne tik lietuviai,
bet ir gudai mëgina baþnyèiose ávesti pamaldas savo kalba. Vyskupas raðo:
„[...] Pats jam uþsiminiau, kad tiesa – dar ne laikas á baþnyèià ávesti baltgu-
dþiø kalbà – ypaè neprotinga bûtø dabar tai daryti, tokiais laikais ir aplin-
kybëmis. [...]

Girdëjau, kad lenkø „Straý Krzesowa“ yra sudariusi tam tikrus bûrius
ar kuopas kunigams priþiûrëti, o jei jiems netinka – ðalinti. [...] Kad Dievas
duotø greièiau ðio kraðto likimà iðspræsti, tada bûtø galima pradëti ramø
darbà. [...] Vakare ið Varðuvos gráþo generolas Þeligovskis. Lenkai jam su-
ruoðë stotyje pagarbos manifestacijà – parodyti Tautø Sàjungai, kad jie
visuomet su generolu Þeligovskiu eina...“1

1 Matulaitis J. Uþraðai. Brooklyn, N. Y., 1991. P. 334.

V. KADA IR DIEVAS LIETUVOJE TIK LENKIÐKAI TESUPRATO
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O balandþio 2 d. savo uþraðuose vyskupas raðë, kad jis priëmæs oku-
panto Þeligovskio praðymà „ákalbëti Kaunà deryboms“ su jais, lenkais.
Kaip matyti ið jo uþraðø, vyskupas, neminëdamas, kad vykdo okupantø
uþduotá, mëgino átikinti lietuviø atstovà Ignà Jonynà ir okupuotojo kraðto
veikëjà Mykolà Birþiðkà, kad reikià tartis su lenkais pasiûlant jiems Gardi-
nà, Lydà. Bet lietuviai, tarsi nuspëjæ apie vyskupo misijà, jam atkirtæ, kad
su Lenkija bus tariamasi, kai ji iðves ið Lietuvos þemiø savo okupacinæ
kariuomenæ.1

Jausdamas savo bejëgiðkumà, bet, svarbiausia, neturëdamas tvirtø pi-
lietiniø, tautiniø savo nuostatø, vyskupas J. Matulaitis 1925 m. birþelio 27 d.
raðo Popieþiui Pijui XI praðydamas atleisti ið Vilniaus vyskupo pareigø, o
liepos 14 d. sulaukia ið jo atsakymà, kad atsistatydinimas priimtas. Rug-
pjûèio 1 d. vyskupas, neinformavæs në vieno lietuvio, palieka Vilniø. Ið Var-
ðuvos jis paraðo Vilniaus kapitulai apie savo atsistatydinimà. Pasiunèia
atsisveikinimo laiðkus savo pagalbininkui, nuoþmiam lenkintojui K. Mi-
chalkevièiui, kapitulos dekanui prel. J. Hanusovièiui (Hanusowicz), kuri-
jos kancleriui L. Chaleckiui (Chalecki) ir kai kuriems kitiems. Bet në vienai
lietuviø organizacijai, lietuviø teisiø ir laisviø gynëjai, lietuviø kunigui. Ta-
èiau apie savo pasitraukimà vyskupas informuoja Lenkijos kultûros ir ðvie-
timo ministrà Stanislovà Grabská (Stanisùaw Grabski), paaiðkindamas, kad
planuojàs apsigyventi Romoje ir èia ákurti marijonø centriná vienuolynà
bei kolegijà marijonams studentams. Tai veiklai jis jau buvo gavæs Popie-
þiaus pritarimà.

Dar kiek þvilgtelëkime á vyskupo uþraðus, ið kuriø iðnyra pataikavimas
lenkams:

„Rugpjûèio 5 d. Tuoj po dvyliktos valandos atvykau á Romà. [...] Apsi-
gyvenau pas lenkus (tëvus rezurekcionistus – A. L.), kad nemanytø, kad að
ant jø pykstu ir nenoriu daugiau jø þinoti [...].

Rugpjûèio 6 d. Praðau audiencijos pas ðv. Tëvà. Kardinolo P. Gaspari
(Vatikano valstybës sekretorius – A. L.) nebuvo [...]. Maèiausi tik su J. E.
vyskupu Pirrarde ir Borgoncini Duca. [...] Ið judviejø suþinojau, kad Len-
kijos valdþia rûpinosi mane iðkeldinti ið Vilniaus á Czæstochowà. [...] Tà
paèià dienà aplankiau Lenkijos atstovybæ (ne Lietuvos! – A. L.) prie Ðv. Sos-
to. Radau tik ministrà Perlowská (Lenkijos ambasadorius prie ðv. Sosto –
A. L.). Jis tik ið manæs patyrë, kad að jau ið Vilniaus ðv. Tëvo atleistas.
Raminau já, kad að nemanau lenkams kenkti [...]. Perlowskis pasakë, kad

1 Ten pat. P. 337.

ALGIMANTAS LIEKIS
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valdþia (lenkø – A. L.) prieð mane kaip kunigà ir vyskupà nieko neturinti.
Prieðingai, savo praneðime Apaðtalø sostui mane tik gyrë. Tik dël politiniø
prieþasèiø að Vilniuje negalëjau likti. Pasakiau, kad að tas prieþastis gerai su-
prantu [...]. Mano apsilankymas regimai patiko lenkø valdþios atstovui [...].
Paskui lankiau þymesnius lenkus.“1 Tai tikro pataikautojo lenkams uþraðai.

Apie Popieþiaus „savarankiðkumà“ atspindi ir vyskupo rugpjûèio 13 d.
uþraðai: „Ðiandien ðventasis Tëvas teikësi mane priimti. Labai malonus
man buvo [...]. Ið kalbos su ðv. Tëvu patyriau, kad gerai padariau, praðyda-
mas, kad mane atleistø. Keliant mane á arkivyskupus, lenkø valdþia bûtø
davusi grieþtà veto. [...] Buvo atvykusi lenkø maldininkø grupë, drauge su
jais [...] ðv. Miðiose, kurias laikë ðv. Tëvas, o paskui ir audiencijoje pas já.
Visa tai dariau, kad lenkai matytø, jog að jokio pykèio prieð juos neturiu.
Savo kalbose, kur ir kiek galëdamas, pagyriau, kà gera buvau patyræs Len-
kijoje ir lenkø tarpe.“2

J. Matulaitis Romoje toliau darë savo karjerà: 1925 m. rugsëjo 1 d. jis
paskiriamas tituliniu Adulijos arkivyskupu, gruodþio 13 d. pakvieèiamas á
Kaunà kaip Apaðtaliðkasis vizitatorius, po to 1926 m. birþelio 11 d. vyksta
á Èikagà dalyvauti eucharistiniame kongrese, ten aplanko keletà lietuvið-
kø parapijø, o gráþæs á Kaunà parengia Lietuvos konkordato su Ðv. Sostu
projektà. Dël staigaus apendicito uþdegimo ir pavëluotos jo operacijos
1927 m. sausio 22 d. mirðta. Sausio 29 d. jis buvo palaidotas Kauno kated-
ros kriptoje. 1934 m. jo kûnas iðkilmingai perkeliamas á Marijampolës baþ-
nyèià, á specialiai jam árengtà Jëzaus Ðirdies koplyèià.

1987 m. birþelio 28 d. Romoje Popieþius Jonas Paulius II Jurgá Matu-
laitá (Matulevièiø) paskelbë palaimintuoju.

Bene didþiausi J. Matulaièio nuopelnai Baþnyèiai tokie, kad jis rûpi-
nosi (nuo 1909 m.) Marijonø vienuolijos ásteigimu Marijampolëje, kad
1918 m. vasarà buvo ásteigta Ðvenèiausiosios Mergelës Marijos Nekaltojo
Prasidëjimo vargdieniø seserø kongregacija (vienuolija), kurios ástatus jis
parengë. Jos skyriai, be Marijampolës, buvo ákurti Alytuje, K. Naumiesty-
je, Kazlø Rûdoje, Skuode, Simne, Ðakiuose. Nuo 1935 m. ðios vienuolijos
seserys leido dvisavaitiná katalikiðkà laikraðtá mergaitëms ir jaunoms mo-
terims „Liepsnos“. Nuo 1936 m. Ðvenèiausiosios Mergelës Marijos Nekal-
tojo Prasidëjimo vienuolynas ásikûrë ir JAV, Putname.3

1 Matulaitis J. Uþraðai. Brooklyn, N. Y., 1991. P. 340, 341.
2 Ten pat. P, 341, 342.
3 Liekis A. Amerikos lietuviø kultûros archyvas (ALKA). V., 2001. P. 20, 21.
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Gaila, kad vyskupas nepaliko þenklesniø pëdsakø lietuviø tautos kovø
dël savo þemiø, kalbos ir laisvës metraðtyje, nebuvo, kaip sakyta, savo tau-
tos gynëjas. 1930 m. „Vilniaus rytojaus“ Nr. 74 raðoma: „[...] Nebuvo me-
tø, kad Vilniaus arkivyskupijos kurija nebûtø padariusi lietuviams skriaudø.
Konkordato paragrafai, net Kristaus mokslas – visa tai, kurijos nuomone,
tik árankis silpnuosius (lietuvius) glemþti. [...] Kurija visai nekreipia domës
á tai, kad tikybos mokytøsi vaikai suprantama jiems kalba, jai tik svarbu
nusiøsti lenkø kunigà, kuris varytø tik lenkiðkà akcijà ar kovotø su visu
tuo, kas yra lietuviðka. Lietuvius kunigus siunèia á baltgudiðkas vietas, o
lenkus á lietuviðkas vietas. Baþnyèioj ir mokykloj lietuviui tenka klausyti
lenkiðkø pamokslø ir pamokø, o jei ir iðgirsta kur Dievo þodá lietuviðkai ið
„apaðtalo“, tai daþniausiai tik sudarkyta, iðkraipyta kalba, tarytumei pasi-
tyèiojimui. Lietuviai inteligentai ir sodieèiai aiðkiai mato, kad Kurijai tik
rûpi lietuviø nutautinimas, o ne jø sielos reikalai. Skaudu apie tai raðyti
lietuviui katalikui, o dar nemaloniau kunigui...

Ið tikrøjø, mus, kunigus, uþ mûsø pasivumà ateities kartos pasmerks, o
mûsø pavaduotojai ieðkos dokumentø tam pasmerkimui nugriauti ir nesuras.

Argi mes, kunigai, nematome, kaip þmonës tolsta nuo tikëjimo ir Baþ-
nyèios vien tik todël, kad lenkai kunigai neþiûri teisybës, o vien tik varo
nutautinimo darbà? Argi ne gëda mums, lietuviams kunigams, kad mûsø
tarnaitës turi savo organizacijas ir veikia, o mes net bijome vieðai organi-
zuotai savo þodá tarti. Reikia mums susiburti ir iðdëstyti Ðventajam Tëvui
mûsø skriaudos, nes kitaip turësime didelæ atsakomybæ prieð Dievà ir savo
Tautà.“

Beje, vyskupas J. Matulaitis, daug kartø susitikdamas su Popieþiumi,
galëjo rasti progø papasakoti tiesà apie lenkø kunigø ðovinizmà okupuo-
toje Rytø Lietuvoje, bet, bijodamas lenkø, to nepadarë.

Apie lenkø katalikø kunigø nusikalstamà veiklà ypaè Rytø Lietuvo-
je dr. D. Alseika, buvæs Vilniaus lietuviø komiteto pirmininkas, minëtoje
knygoje „Vilniaus kraðto lietuviø gyvenimas 1919–1934 metais“ (p. 49)
raðo:

„Visi vyresnieji inteligentai gerai þinome, kokia ortodoksija vieðpata-
vo Rusijoje, ir matome dabar, prie ko ji privedë. Rusø dvasininkai, pasau-
linës valdþios ir kapitalistø pavergti, þiûrëjo tiktai iðvirðinës religijos pusës,
visai maþai domës tekreipdami á krikðèioniðkà etikà ir Kristaus mokslo
esmæ. Galëdavo þmogus blogai elgtis, bet jei nueis cerkvën, pastatys þva-
kutæ prie ðventøjø atvaizdø ir muð „paklonus“ Dievo ir caro garbei, visos
nuodëmës bûdavo dovanojamos. Rusai buvo staèiatikiai. Nedaug geriau,
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Juozas Tumas-Vaiþgantas
(1869 09 20–1933 04 29),

kunigas, raðytojas.

Meèislovas Reinys (1884 02 05–
1953 11 08), Vilniaus kunigø

seminarijos profesorius, „Ryto“
ðvietimo draugijos pirmininkas.

Kun. kan. Juozas Kukta
(1873 02 03–1942 06 16),

1918–1922 m. Lietuviø draugijos
dël karo nukentëjusiems ðelpti

Centro komiteto Vilniuje
pirmininkas, vëliau Kaiðiadoriø

vyskupas.

Kun. Petras Kraujalis (1882 07 08–
1933 08 14), Vilniaus kunigø
seminarijos profesorius, nuo
1922 06 19 Vilniaus „Ryto“

draugijos pirmininkas.

KUNIGAI, PASIÞYMËJÆ KOVOJE PRIEÐ OKUPANTUS LENKUS IR RUSUS



313JUODIEJI LIETUVOS ISTORIJOS PUSLAPIAI

Kun. Juozas Breiva (1891 01 16–
1939 01 21), lietuviø sodþiaus

ðvietëjas, 1925 m. lenkø
priverstas ið Vilniaus kraðto

pasitraukti.

Kun. Kristupas Èibiras
(1888 12 14–1942 03 24),

Vilniaus lietuviø Ðv. Mikalojaus
parapijos klebonas. 1927 10 05

lenkø suimtas ir uþdarytas á
Lukiðkiø kalëjimà.

Kun. Pranas Bieliauskas
(1883 08 23–1957 12 21),
dr. J. Basanavièiui mirus
iðrinktas Vilniaus lietuviø

labdaros draugijos pirmininku.

Kun. Antanas Viskantas
(1879–1940),

Ðv. Kazimiero draugijos
pirmininkas Vilniuje.

KUNIGAI, PASIÞYMËJÆ KOVOJE PRIEÐ OKUPANTUS LENKUS IR RUSUS
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Kaltinënø (Ðvenèioniø apskr.)
klebonas Aleksandras Mikaila

(1889 02 19–1957 09 06),
1927 10 05 lenkø suimtas ir ilgai

kalintas.

Adutiðkio (Ðvenèioniø apskr.)
klebonas Benediktas Kriðtaponis

(1901–1935), 1927 10 05 lenkø
suimtas ir kalintas.

Kun. Vladas Taloèka (1881–
1947), 1918 m. gudø atstovas
Lietuvos Valstybës Taryboje

Vilniuje, nuo 1919 m. Lietuvos ir
lietuviø teisiø gynëjas Vilniaus

spaudoje lenkø kalba.

Kun. Nikodemas Raðtutis
(1881 02 06–1947 06 16),
Vilniaus kraðto ðvietëjas,
1927 10 05 lenkø suimtas,

 o 1927 10 14 iðtremtas
á nepriklausomà Lietuvà.

KUNIGAI, PASIÞYMËJÆ KOVOJE PRIEÐ OKUPANTUS LENKUS IR RUSUS
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Arkivyskupas Julijonas Steponavièius (1911 10 18–1991 06 18)

KUNIGAI, PASIÞYMËJÆ KOVOJE PRIEÐ OKUPANTUS LENKUS IR RUSUS
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taèiau, viduramþiø laikais yra buvæ ir Vakarø Europoj. Ortodoksinis kuni-
gø nusistatymas ir elgesys privedë juk prie protestantizmo, reformacijos, o
Prancûzijoj prie visiðko tikybos neigimo per Didþiàjà prancûzø revoliucijà.
Prancûzai, atmetæ tikybos formas ir paèià tikybà, paskelbë tiesos, teisybës,
lygybës ir brolybës idealus, kurie ið tikrøjø glûdi Kristaus moksle, o ku-
riuos daugelis kunigø buvo uþmirðæ, patekæ ðio pasaulio galiûnø átakon,
gynë vergijà, baudþiavà, inkvizicijà.“ Ir toliau raðoma, kad lenkø kunigø
ðovinistø átakon patekusi Vilniaus vyskupijos kurija yra bedievystës platin-
toja ir jokiu bûdu nesuderinama su Kristaus mokslu.

Lenkø jungas okupuotame Vilniuje ir jo kraðte daugeliui lietuviø at-
rodë kur kas sunkesnis negu beveik 120 metø trukæs carinës Rusijos ar
kaizerinës Vokietijos priespauda. Pirmiausia dël to, kad lietuviai neturë-
jo kur ir kam pasiskøsti dël lenkø ðovinistø ir á jø rankas patekusios Ka-
talikø baþnyèios prieðiðkumo lietuvybei. Betgi lietuviams nebuvo
proðvaistë ir tai, kad beveik 7 metus Vilniaus vyskupu buvo lietuvis Jur-
gis Matulaitis. Daug dël to kaltas ir Popieþius, nepaisæs, kad lenkai kata-
likybæ yra pavertæ savo imperialistiniø uþmaèiø propaguotoja ir vykdytoja.
Paimkime kad ir 1925 m. Lenkijos konkordatà su Vatikanu. Jame nuro-
dyta: vyskupas turi prisiekti, kad vykdys Lenkijos valdþios politikà. Juk
ið esmës tai prieðtaravo „Popieþiaus neklystamumo“ ir „vienvaldiðkumo“
dogmoms. Pagal tà konkordatà Lenkijos Katalikø baþnyèia jau yra val-
dþios árankis. Tad dël to ið dalies galima paaiðkinti ir J. Matulaièio pasi-
traukimà ið Vilniaus vyskupo sosto – sudarius konkordatà vyskupas jau
bûtø turëjæs tarnauti ne vien Dievui, Baþnyèiai, bet ir  Lenkijos virðinin-
kui, lenkø okupacinei valdþiai.

1927 m. vasario 16 d. Vilniuje mirus lietuviø tautos patriarchui dr. Jo-
nui Basanavièiui, lietuviams teko patirti nemaþai lenkø vyskupijos paþe-
minimø, kol ið jos gavo leidimà pastatyti ðio lietuviams brangaus veikëjo
karstà Vilniaus katedroje (vasario 24 d.). Áneðant já pro didþiàsias Kated-
ros duris susirinkusios prie Katedros lenkës ëmë klykti: „Uciekajmy, po-
ganie przyjechali“ („Bëkime, pagonys atvaþiavo“). Tai buvo akivaizdûs
lenkø kunigø darbo vaisiai. Didájá Lietuvá á Rasø kapines lydëjo orkestras,
choras, daug lietuviø veikëjø, atvykusiø ið Kauno, ir tûkstanèiai þmoniø.
Ant jo kapo buvo sudëta deðimtys vainikø. Gedulas buvo paskelbtas visoje
nepriklausomoje Lietuvoje.1

1 Birþiðka M. Vilniaus Golgota. V., 1992. P. 437–442.
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Tarp didþiausiø lietuviø smaugëjø
okupuotame Vilniuje ir jo kraðte buvo èia
su Lenkijos diktatoriaus J. Pilsudskio pa-
laiminimu 1926 m. birþelio 24 d. paskirtas
arkivyskupas Romualdas Jalbþykovskis.
Gimë jis 1876 m. Lenkijoje, Lentovo
Donbe. Baigæs Lomþos gimnazijà, mokë-
si Seinø kunigø seminarijoje, paskui –
Petrapilio dvasinëje katalikø akademijo-
je, kurià baigæs 1902 m. vyskupo A. Ba-
ranausko pakviestas dëstyti Seinø
seminarijoje lotynø ir lenkø kalbø, kitø
dalykø. R. Jalbþykovskis ið karto pasireið-
kë kaip didelis lenkø ðovinistas, lietuviø
ir nepriklausomos Lietuvos prieðas. Ypaè
tai iðryðkëjo nuo 1908 m., kai jis buvo pa-
skirtas seminarijos viceregentu. Jis uþdraudë seminarijoje lietuviø kalbà ir
ávedë tik lenkø (iki tol Seinø seminarijoje daugybës dalykø buvo mokoma
lietuviðkai), pakeitë priëmimo á seminarijà tvarkà – lietuviø bebuvo gali-
ma priimti maþiau negu pusæ, seminaristams uþdraudë skaityti lietuviðkà
spaudà, to nebuvo ir lietuviðkos spaudos draudimo metais. Seminaristams
uþdrausta net savo artimiesiems lietuviðkai raðyti. Dël persekiojimø ne-
maþai lietuviø klierikø paliko seminarijà. Lietuviams, baigusiems semina-
rijà, bûdavo neleidþiama stoti á Petrapilio dvasinæ katalikø akademijà.

Kaip ne maþesnis kovotojas prieð lietuvybæ ir lietuvius R. Jalbþykov-
skis pasireiðkë ir Seinø vyskupijoje, kurioje jis nuo 1910 m. buvo paskirtas
religinio turinio lietuviðkø leidiniø cenzoriumi. R. Jalbþykovskis nemaþai
pastangø dëjo, kad bûtø sumenkinta lietuviø átakà net visai juos iðvejant ið
Seinø ir kitø Pietø Lietuvos miestø. Tam tikslui jis Lenkijoje suorganizavo
lenkø ðovinistø Katalikø sàjungà (Zwiàzek Katolicki). Skatino ir net savo
pinigais rëmë lenkiðkø mokyklø steigimà ir lenkiðkos spaudos, nukreiptos
prieð Lietuvà ir lietuvius, leidimà.

Pirmojo pasaulinio karo metais buvo pasitraukæs á Rusijà, bet ir ten
rûpinosi tik lenkais, tik jiems jis steigë amatø ir kitas mokyklas, o 1917 m.
sugráþo á Seinus lenkø hierarchu ir buvo paskirtas to kraðto generaliniu
vikaru, o 1918 m. lapkrièio 30 d. Lomþoje áðventintas vyskupu. Lenkams
iðtrëmus ið Seinø vyskupà Karosà, buvo pasodintas á jo sostà. 1925 m. Len-
kijai sudarius konkordatà su Vatikanu, paskirtas naujai sudarytos Lomþos
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vyskupijos vyskupu. Bet neilgam, nes gavo paskyrimà á Vilniø arkivysku-
pu. Ir èia nuo pirmøjø dienø lietuviams jis buvo ne tiek dvasios tëvas, kiek
baudþiavos dvaro laikø tijûnas, siekiantis sunaikinti visa, kas lietuviðka Vil-
niuje ir jo kraðte. Neregëtu iki tol mastu imta ið kraðto iðkeldinti lietuvius
kunigus, atkeliant á jø vietà lenkus. Buvo apribotas lietuviø ástojimas á Vil-
niaus kunigø seminarijà. Pageidaujantys stoti privalëjo pateikti ið lenkø
okupacinës valdþios ir policijos iðtikimybës liudijimà.1

Ne maþiau kaip ir ankstesniais metais lietuvius engë lenkø valdþia.
Ið tø laikø spaudoje ir þmoniø atmintyje yra iðlikæ daugybë lietuviø

katalikø persekiojimo atvejø. 1931 m. balandþio 4 d. lenkø policininkai,
Marcinkoniø vlsè. Kriokilio sodþiuje pamatæ ûkininko Elijoðiaus Stovario
namuose ant sienos kabantá paveikslà su lietuviðku uþraðu „Nuo bado, maro,
ugnies ir karo gelbëk mus, Vieðpatie“, suraðë protokolà ir paskyrë didþiu-
læ baudà uþ lietuviø kalbos propagavimà. Tik kai valstietis sudegino pa-
veikslà, lenkai atðaukë savo baudà. Lenkø policininkai baudë lietuvius uþ
tai, kad pamaldø metu jie imdavo giedoti lietuviðkai. Uþ panaðius „nusikal-
timus“ daug lietuviø buvo nubausta Ðvenèioniø, Trakø ir kitose apskrityse.

1931 m. geguþës 17 d. Vilniaus lietuviai studentai priëmë rezoliucijà
dël lenkø arkivyskupo R. Jalbþykovskio per katalikø baþnyèias vykdomo
lenkinimo politikos. Joje raðyta:

„1. Miðrioje arkidiocezijoje lietuviams katalikams valdyti Jo Ekscelenci-
ja Arkivyskupas sudarë arkidiocezijos valdymo aparatà vien ið lenkø kunigø
nacionalistø, nusistaèiusiø prieð lietuvius; 2. parapijose, kur lietuviø þymi dau-
guma, Jo Ekscelencija ávedë perpus pamaldas lenkø kalba (Ðvenèionys, Adu-
tiðkis, Vasiûnai ir kt.); 3. verèia kunigus grynai lietuviðkose parapijose ávesti
lenkø pamaldas ten, kur kelios ðeimynos kalba lenkiðkai, nors visi þmonës
supranta lietuviðkai (Daugëliðkis, Tvereèius, Kaltanënai, Marcinkonys, Rat-
nyèia, Valkininkai, Dûkðtas); 4. þymiai lietuviø daliai neduoda pamaldø (Asa-
va, Butrimonys, Varanavas, Armoniðkis, Lazdûnai), neduoda lietuviams
intensyviai reikalaujantiems lietuviðkø pamokslø (Gervëèiai, Rodûnia, Ka-
niavos praðymas 1930.II.22., Gedþiûnëliø praðymas 1930.II.22); 5. miðrioms
parapijoms, kuriose kyla dël lenkininkø kaltës riauðës, Jo Ekscelencija meta
interdiktà tik lietuviams (pvz., Gervëèiuose kun. Malinovskis su lenkais gie-
da, su lietuviais – ne); 6. lietuviø klebonus ir vikarus, mëgstanèius ðvietimo
darbà, perkelia á gudø parapijas, tuo bûdu versdamas lenkinti gudus (pvz.,
Varanavièius – Dubravoje, Budzilas – Konstantinave, Buivys – Miadziole,

1 Lietuviø enciklopedija. Èikaga, 1956. T. 9, p. 266, 267.



319JUODIEJI LIETUVOS ISTORIJOS PUSLAPIAI

Vilniaus lietuviø studentø sàjungos valdyba (1926–1928 m.). Ið kairës: R. Mackevièius
(sekretorius), A. Juknevièius (pirmininkas), K. Blaþys (knygininkas), M. Èenytë

(vicepirmininkë) ir M. Karuþaitë (iþdininkë).

Pirmieji Vilniaus lietuviai studentai Vilniaus universitete (1925 m.) Sëdi (ið kairës):
kun. Bauþys, E. Horodnièius, L. Ðlapelytë, A. Juknevièius, M. Karuþaitë.

Stovi (viduryje): M. Èenytë, A. Birinèikas ir kiti; paskutinëje eilëje A. Maèionis ir kiti.
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Geèys – Dalioke, Gruodis – Seniavicuose, Mikaila – Slobudkoje, Vienaþin-
dis – Olanuose ir t. t.); 7. Lietuviø klebonams lietuviðkose vietose duoda
lenkus komendorius (vikarus) (Adutiðkyje – Bazeviè, Ðvenèionyse – Ðtein);
8. Veiklesni lietuviø kunigai valdþios tremiami ir Jo Ekscelencija jø neuþta-
ria (Ðimaðis ið Dûkðto, Mikaila ið Kaltanënø, Jakavonis ið Gervëèiø, Karvelis
ið Valkininkø ir kt.); 8. kai 1927.X.5 buvo suimta 14 nekaltø lietuviø kunigø
(retorsijos), Jo Ekscelencija jø neuþtarë ir net nepaminëjo savo oficioze
(„Wiadomoúci Archidecezjalne Wilenskie“); 9. lietuviø kunigus skiria „kil-
nojamøjø“ grupën (novibilis) ir uþ lietuviø mokyklos palaikymà perkelia á
gudus; 10. lenkø 2–3 asmenø delegacijø iðklauso, lietuviø 12 þmoniø delega-
cijø su praðymais, patvirtintais daugybe paraðø, neklauso, iðvadina juos „dur-
niais“ ir uþtrenkia duris (pvz., Gervëèiø delegacija, Laikinojo Vilniaus lietuviø
komiteto delegacija, kurioje Komiteto pirmininkà K. Staðá áþeidë); 11. á lai-
kinojo Vilniaus lietuviø komiteto raðtus, adresuotus Jo Ekscelencijai, gau-
nami uþgaulûs atsakymai ir dar prasilenkiant su teisybe (kurijos kanclerio
kun. Ad. Savickio raðtas Laikinajam Vilniaus komitetui 1930.I.15, Nr. 992);
12. Jo ekscelencija ingreso dienà, nesilaikydamas ðio kraðto tradicijø, per-
skaitë popieþiaus bulæ tik lenkø kalba, tuo bûdu paneigdamas lietuvius;
13. lietuviø vaikams mokyklose tikybos pamokas paveda lenkams kunigams,
nemokantiems lietuviðkai, tuo bûdu tikybos pamokas paversdamas priemo-
ne lietuviam lenkinti (Dûkðte – kun. Stupkieviè, Ðvenèionyse – Ðtein, Tvere-
èiuje –Pðijalgovski); 14. kai lietuviams ásakoma dëstyti tikybos pamokas
lenkiðkai, Jo Ekscelencija lietuviø neuþtaria (Budreckis, Pelesos klebonas
Paditvio mokykloje); 15. nekreipia dëmesio, jei lenkai kunigai ðmeiþia lietu-
vius (Ðèemirskis – Rodûnioje, Ðtein – Ðvenèionyse, Malinovskis – Gervë-
èiuose); 16. Jo Ekscelencija kelia lietuviø pasipiktinimà, kai savo parëdymus
lietuviø kunigams praneða per policijà (pvz., Vasiûnø klebonui ásakë per po-
licijos komendantà dalyti su lenkais pamaldas pusiau).“1

Iðvadose lietuviai studentai reiðkë grieþtà vieðà protestà dël lietuviø
kalbos teisiø suvarþymo, ragino lietuviø visuomenæ kovoti toliau ir apie tà
kovà skelbti pasauliui, reikalavo gràþinti pirmykðtæ pamaldø tvarkà, nekil-
noti lietuviø kunigø á gudø ir lenkø parapijas, iðkeltuosius gràþinti á lietu-
viø parapijas, visus nurodymus siøsti lietuviu kalba, ásileisti kurijon ir jos
teisman lietuvius kunigus, neleisti dangstantis katalikiðkàja akcija skleisti
endekiðkos lenkø agitacijos ir slopinti lietuviø kultûros, skaitytis su lietuviø
delegacijomis ir jø reikalavimais, o áþeistiems duoti satisfakcijà, á valdiðkas

1 Naujoji viltis. 1990. Nr. 23, p. 141, 142, 143.
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mokyklas, kuriose yra lietuviø, prefektais skirti tik kunigus lietuvius. Paga-
liau reiðkë uþuojautà nekaltai nukentëjusiems kunigams, skriaudþiamie-
siems parapijieèiams ir lenkinamø vaikø tëvams.

Ði rezoliucija buvo iðspausdinta daugelyje Vilniaus lietuviø laikraðèiø. Ta-
èiau nei pats arkivyskupas, nei okupacinë lenkø valdþia nereagavo á lietuviø
skundø rezoliucijà. Tik raðtus pasiraðiusieji buvo ilgai tardomi lenkø polici-
ninkø. O kai kuriose Vilniaus ir jo kraðto baþnyèiose buvo laikomos „juodo-
sios knygos“, á kurias bûdavo áraðomi lietuviai, nepaklûstantys lenkintojams.
Apie tokios knygos paskirtá 1935 m. pavasará Eiðiðkiø kun. Kulikovskis para-
pijieèiams aiðkino, jog to reikià, kad bûtø áveikta pagonybë, jos metø kalba –
lietuviø. Tad knyga padësianti nustatyti visokius katalikybës prieðus.

Lenkai ðovinistai, norëdami ásitvirtinti okupuotame Vilniuje ir jo kraðte,
ëmësi lenkinti ir vietiniø lietuviø pavardþiø raðybà. Taip beveik visame oku-
puotame kraðte lenkai kunigai á baþnytiniø metrikø knygas ëmë áraðyti: vie-
toj Pirðtelis – Pirstel, vietoj Martinkëno – Marcinkianas, vietoj Ðimelionio –
Ðimielievièius ir t. t. Kunigai, kurie lietuvius uþraðydavo taip, kaip jie bûda-
vo vadinti nuo amþiø, bausti vietos lenkø valdþios ir arkivyskupijos.

Arkivyskupo R. Jalbþykovskio nurodymu nuo 1933 m. kai kuriose senose
baþnyèiose ir koplyèiose pradëta keisti net lotyniðki uþraðai lenkiðkais, o Mari-
jà Dievo Motinà ëmë skelbti „Lenkijos karaliene“, taip pat ir Auðros vartø.

Ypatingà dëmesá arkivyskupas skyrë Vilniaus kunigø seminarijai, ku-
rioje, pavyzdþiui, 1935 m. ið 120 klierikø tik 2 buvo lietuviai. Visi kiti lenkai.
Seminarija buvo paversta ne tiek Kristaus mokslo kariø, o lenkø ðovinistø
nacionalistø ugdymo centru. O kai 1939 m. spalio 10 d. Vilnius ir dalis jo
kraðto vël atiteko Lietuvai, kai á pustuðtes parduotuves ið Lietuvos imta veþti
maisto produktus, daugelyje baþnyèiø lenkø kunigai ragino parapijieèius ne-
parsiduoti uþ „mësos atliekas“ („za ochlopy miæsa“).1 Beje, to lenkintojø
ðovinizmo buvo apsësta ir nemaþai Vilniaus universiteto profesoriø lenkø,
kurie atsisakë toliau dirbti jau lietuviðkame Vilniaus universitete.2

Apskritai bent ið dalies yra teisûs tie, kurie sako, kad visais amþiais
Katalikø baþnyèia, kur tik ji buvo patekusi á lenkø ðovinistø rankas, buvo
lietuvybës, Lietuvos valstybës smaugëja. Lenkai, katalikybæ pasisavinæ kaip
nacionalinæ – valstybinæ religijà, dangstydamiesi ja ir jos vardu, kaip ka-
daise kryþiuoèiai, siekë ágyvendinti ðovinistinius savo valdþios tikslus – ir
pirmiausia Rytø Lietuvoje. Lenkø hierarchai ir kunigai buvo savotiðka lenkø
penktoji kolona Lietuvos Rytuose.

1 Ten pat. P. 149.
2 Liekis A. Prof. Bernardas Kodatis: Sugráþusio lietuvio gyvenimas. V., 2010. P. 58.


