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Daujėnų Švč. Jėzaus Vardo parapija
Aldona Vasiliauskienė

Straipsnyje apžvelgiama Påsvalio dekanato (Pånevėžio vyskupija) Dauj¸nų
Švč. Jėzaus Vardo parapijos istorija nuo koplyčios iki filijos ir tik 1923 m. sukurtos
savarankiškos parapijos, čia dirbę dvasininkai (klebonai, garbės klebonai, vikarai,
administratoriai), pristatomi iš Daujėnų krašto kilę dvasininkai. Rašoma apie dvasininkų pastoracinę veiklą buriant ir ugdant gyvąją parapiją, taip pat darbus puošiant
bei gražinant bažnyčią. Išskirtinis dėmesys skirtas ilgamečiam Daujėnų klebonui
kun. Feliksui Ereminui, kuris 2012 m. buvo apdovanotas Žūvančiųjų gelbėjimo
kryžiumi, o 2013 m. vasario 19 d. jam suteiktas Pasaulio Tautų Teisuolio vardas
ir įamžintas Jad Vašem „Garbės sienos“ lentoje; garbės kan. Povilui Varžinskui ir
iš šio krašto kilusiam pirmajam katalikui, visą Šventąjį Raštą išvertusiam į lietuvių
kalbą – arkivyskupui metropolitui Juozapui Jonui Skvireckui, kurio 2013-aisiais
metais minėjome 140-ąsias gimimo metines.
Darbe panaudoti autorės užrašyti daujėniškių atsiminimai padeda plačiau
atskleisti Dauj¸nuose dirbusių kunigų atliktus darbus, jų asmenybės bruožus ir
yra tolesnių tyrinėjimų šaltinis.
Daujėnų Švč. Jėzaus Vardo vardu tituluota parapija pristatoma šį vardą
turinčių Lietuvos bažnyčių kontekste. Darbas iliustruotas autorės sudarytomis
lentelėmis, papildytas priedais.
Prasminiai žodžiai: Daujėnų Švč. Jėzaus Vardo bažnyčia, parapija, kun. Feliksas
Ereminas, g. kan. Povilas Varžinskas, kan. Kazimieras Kriščiūnas, arkivyskupas
metropolitas Juozapas Skvireckas.
Miesto ar miestelio istorija Lietuvoje neatsiejama nuo bažnyčios ar koplyčios
istorijos. Tačiau bažnyčia – tai ne vien šventovės pastatas. Yra ir gyvoji Bažnyčia – religinė bendruomenė, kurią formuoja toje šventovėje dirbantys dvasininkai,
telkdami parapijiečius, ugdydami ir stiprindami tikėjimą, atlikdami plačius mokslo,
švietimo ir kultūros darbus. Bažnyčia nuo seniausių laikų visur buvo tas gražus
dvasios ir žinių šaltinis, kurio gaiva galėjo džiaugtis ir nuo centro nutolusių
kaimų gyventojai, tas židinys, kurio atšvaitai siekė ir atokiausias parapijos vietas.
Kalbant apie bažnyčias ir parapijas būtina priminti, kad parapijos jungiasi į
dekanatus, dekanatai sudaro vyskupijas, kurios jungiasi į arkivyskupijas, sudarančias
Lietuvos bažnytinę provinciją (žr. 1 lentelėje). Kaip matyti iš lentelės duomenų,
Lietuvoje yra dvi arkivyskupijos – Kauno ir Vilniaus, jungiančios septynias vyskupijas. Kauno arkivyskupijoje Ka÷no,
Šiauliÿ, Telšiÿ ir Vilkavíškio vyskupiStraipsnis „Versmės“ leidyklai įteiktas 2013 02 28,
serijos „Lietuvos valsčiai“ Lietuvos lokalinių tyrimų
jos, Vilniaus – Kaišiadoriÿ, Pånevėžio,
mokslo darbų komisijos įvertintas 2014 12 18, pirmą
Vilniaus vyskupijos. Lietuvos bažnytinė
kartą paskelbtas 2015 05 15 elektroninio serialinio
leidinio „Lietuvos lokaliniai tyrimai“, ISSN 2029–0799
provincija jungia 52 dekanatus, kuvisatekstėje svetainėje www.llt.lt. Straipsnio kodas
riuose 719 parapijų. Be to, Kaune ir
elektroniniame serialiniame leidinyje yra LLT:20153/76-243/HI.
Vilniuje yra 17 rektoratų.
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1 lentelė
Bažnyčios Lietuvoje 2012 metais*
Eil. Nr. Arkivyskupijos

Vyskupijos

1.
2.

Kaišiadorių vyskupija
Kauno arkivyskupija
Kaune
Šiaulių vyskupija
Telšių vyskupija
Vilkaviškio vyskupija
Kaišiadorių vyskupija
Panevėžio vyskupija
Vilniaus arkivyskupija
Vilniuje

Kauno arkivyskupija

3.
4.
5.
6.
7.
8.

Vilniaus arkivyskupija

Iš viso:

2

Dekanatų
skaičius
7
7
5
11
7
7
9
8

Parapijų skaičius
68
102
11 parapijų ir 8 rektoratai
69
150
106
68
111
111
19 parapijų ir 9 rektoratai

8

Iki tapdami parapija Dauj¸nai priklausė Krinčínui, kuris laiko tėkmėje įėjo
į Vilniaus, vėliau Žemaičių, o nuo 1926 m. į sukurtos naujos Panevėžio vyskupijos sudėtį. Šiuo metu Panevėžio vyskupijoje yra devyni dekanatai: Anykščiÿ,
Bíržų, Kùpiškio, Panevėžio, Panevėžio–Krekenavõs, Pasvalio, Rõkiškio, Utenõs
ir Zarasÿ1.
Daujėnų bažnyčia priklauso Panevėžio vyskupijos Pasvalio dekanatui. Kiekviena bažnyčia turi savo vardą. Daujėnų bažnyčia tituluota Švč. Jėzaus Vardu.
Žinotina, kad yra ir kitaip (12 pavadinimų) įvardytos Švč. Jėzaus vardą išaukštinančios bažnyčios ar koplyčios: Nukryžiuotojo Jėzaus, Kristaus Atsimainymo,
Išganytojo, Švč. Jėzaus Širdies, Gerojo Ganytojo, Kristaus Prisikėlimo, Kristaus
Žengimo į dangų, Kristaus Karaliaus, Jėzaus Nazariečio, Eucharistinio Išganytojo, Kristaus Apsireiškimo, Dievo Apvaizdos (žr. 2 lentelę). Kaip rodo lentelė, čia paminėtais vardais Lietuvoje tituluota 71 šventovė – Švč. Jėzaus Vardo
bažnyčios yra tik trys: Daujėnuose, ¨riškiuose, Šiluosê. Ir visos jos Panevėžio
vyskupijoje.
2 lentelė
Švč. Jėzaus vardais Lietuvoje tituluotos bažnyčios**
Eil.
Nr.

Bažnyčios titulas

Parapija

Dekanatas

Vyskupija
Kaišiadorių

1.
2.
3.
4.
5.

Nukryžiuotojo Jėzaus
Kristaus Atsimainymo
Išganytojo
Nukryžiuotojo Jėzaus
Kristaus Atsimainymo

Akmuo
Aukštadvaris
Butrimonys
Krikštėnai
Kaišiadorys

* Lentelė sudaryta remiantis leidiniu Katalikų žinynas
2012, Vilnius, 2012, p. 364–365. Lentelėje nenurodytas neparapinių bažnyčių ir koplyčių skaičius,
diecezinių kunigų bei kunigų vienuolių skaičius,
nepateikti ir Kariuomenės ordinariato duomenys.

Merkinės
Elektrėnų
Alytaus
Širvintų
Katedra

Išnašos – straipsnio pabaigoje.
** Lentelė sudaryta remiantis leidiniu Katalikų
žinynas 2012, Vilnius, 2012, p. 19–155.
1
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(tęsinys)
Eil.
Nr.

Bažnyčios titulas

Parapija

Dekanatas

Vyskupija
Kauno
Arkivyskupija

1.
2.
3.

Nukryžiuotojo Jėzaus
koplyčia (Muniškiai)
Švč. Jėzaus Širdies
Švč. Jėzaus Širdies

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Nukryžiuotojo Jėzaus
Švč. Jėzaus Širdies
Gerojo Ganytojo
Kristaus Prisikėlimo
Nukryžiuotojo Jėzaus
Nukryžiuotojo Jėzaus
Nukryžiuotojo Jėzaus
Švč. Jėzaus Širdies
Nukryžiuotojo Jėzaus
Nukryžiuotojo Jėzaus
Kristaus Atsimainymo

Babtai

Kauno II dekanatas

Gudžiūnai
II Josvainių
parapijos
bažnyčia
Juodaičiai
Šančiai
Dainava
Žaliakalnis
Milašaičiai
Panevėžiukas
Pernarava
Raudonė
Surviliškis
Šlapaberžė
Šventybrastis

Kėdainių
Kėdainių
Jurbarko
Kauno I dekanatas
Kauno I dekanatas
Kauno I dekanatas
Raseinių
Kauno II dekanatas
Kėdainių
Jurbarko
Kėdainių
Kėdainių
Kėdainių
Panevėžio

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Švč. Jėzaus Širdies
Kristaus Žengimo į dangų
Švč. Jėzaus Vardo
Švč. Jėzaus Širdies
Švč. Jėzaus Vardo
Nukryžiuotojo Jėzaus
Nukryžiuotojo Jėzaus
Kristaus Žengimo į dangų
Kristaus Karaliaus

Burbiškis
Dabužiai
Daujėnai
Daunoriai
Ėriškiai
Imbradas
Karsakiškis
Kupiškis
Panevėžys

10.
11.
12.
13.
14.
15.

Švč. Jėzaus Širdies
Nukryžiuotojo Jėzaus
Švč. Jėzaus Vardo
Kristaus Žengimo į dangų
Kristaus Žengimo į dangų
Švč. Jėzaus Širdies

Skrebotiškis
Smilgiai
Šilai
Uliūnai
Utena I
Vadokliai

Anykščių
Anykščių
Pasvalio
Utenos
Panevėžio–Krekenavos
Zarasų
Panevėžio
Kupiškio
KATEDRA Panevėžio
dekanatas
Pasvalio
Panevėžio
Panevėžio
Panevėžio–Krekenavos
Utenos
Panevėžio–Krekenavos
Šiaulių

1.
2.

Nukryžiuotojo Jėzaus
Nukryžiuotojo Jėzaus

Micaičiai
Žukančiai

Šiaulių
Joniškio
Telšių

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Nukryžiuotojo Jėzaus
Švč. Jėzaus Širdies
Jėzaus Nazariečio
Kristaus Karaliaus
Kristaus Atsimainymo
Švč. Jėzaus Širdies
Nukryžiuotojo Jėzaus
Nukryžiuotojo Jėzaus
Kristaus Atsimainymo
Kristaus Karaliaus
Kristaus Atsimainymo

Aleksandrija
Gadūnavas
Gegrėnai
Klaipėda I
Lomiai
Mažeikiai II
Nevarėnai
Pievėnai
Požerė
Tirkšliai
Viešvilė

Skuodo
Telšių
Plungės
Klaipėdos
Tauragės
Mažeikių
Telšių
Mažeikių
Šilalės
Mažeikių
Tauragės
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(tęsinys)
Eil.
Nr.

Bažnyčios titulas

Parapija

Dekanatas

Vyskupija
Vilkaviškio

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Kristaus Atsimainymo
Kristaus Karaliaus
Jėzaus Nazariečio
Kristaus Atsimainymo
Švč. Jėzaus Širdies
Eucharistinio Išganytojo
Kristaus Karaliaus
Kristaus Atsimainymo
Kristaus Atsimainymo
Švč. Jėzaus Širdies
Kristaus Apsireiškimo
Kristaus Karaliaus
Švč. Jėzaus Širdies
Švč. Jėzaus Širdies

Alksninė
Barzdai
Būdvietis
Griškabūdis
Kazlų Rūda
Kybartai
Krikštonys
Krokialaukis
Meteliai
Pažėrai
Prienai
Tabariškiai
Ūdrija
Žvirgždaičiai

Vilkaviškio
Šakių
Marijampolės
Šakių
Marijampolės
Vilkaviškio
Lazdijų
Alytaus
Lazdijų
Aleksoto
Aleksoto
Aleksoto
Alytaus
Šakių
Vilniaus
Arkivyskupija

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Švč. Jėzaus Širdies
Kristaus Žengimo į dangų
Nukryžiuotojo Jėzaus
Švč. Jėzaus Širdies
Švč. Jėzaus Širdies
Kristaus Atsimainymo
Švč. Jėzaus Širdies
Švč. Jėzaus Širdies

9.

Dievo Apvaizdos

Dubičiai
Eišiškės
Gaidė
Paberžė
Paringys
Parudaminys
Rūdiškės
Turmantas
(Smalvų
parapija)
Švč. Jėzaus
Širdies parapija

Varėnos
Šalčininkų
Ignalinos
Maišiagalos
Ignalinos
Nemenčinės
Trakų
Ignalinos
Vilniaus

Istoriografija
Apie Daujėnų bažnyčią ir parapiją rašė Bronius Kviklys kapitaliniame darbe, skirtame Lietuvos bažnyčioms2, Kazys Misius ir Romualdas Šinkūnas3, Daujėnų klebonas
Feliksas Ereminas4, Algimantas Krinčius5, yra publikacijų Pasvalio rajono laikraštyje
„Darbas“6, savo pastebėjimus minėtam laikraščiui yra pateikusi daujėniškė Marija Mėkelytė7, Angelė Ožalienė8, Albinas Kazlauskas9, Panevėžio vyskupijos kunigai, kentėję
Sibiro kančias ar kitaip sovietų persekioti, minimi ir kun. Jono Jurgaičio knygoje „Aukos keliu“10. Ne vieną leidinį ar straipsnį, skirtą Dauj¸nams, parengė Antanas Šimkūnas.
Juose pakartojami glausti ankstesnių tyrinėtojų duomenys apie bažnyčią ir parapiją11.
1910 m. Saliamono Banaičio spaustuvė Kaune išleido antrąją laidą A. Žalvarnio eilių „Daujėnai“12. Knygelėje keturios nuotraukos: Daujėnų Švč. Jėzaus
Vardo bažnyčios centrinis altorius su stebuklingąja V. Jėzaus statula, bažnyčia iš
kairiojo šono, kapų arka ir klebonija.
2010 m. ekspedicijos metu užfiksuotos medžiagos fragmentai publikuoti
„Lietuvos aide“13, apie tiriamosios ekspedicijos svarbą rašyta „Darbe“14. Atlikti
tyrinėjimai ieškant kun. Felikso Eremino gelbėtos žydaitės skelbti „XXI amžiuje“
ir „Lietuvos aide“15. Iš Daujėnuose dirbusių dvasininkų daugiausia dėmesio periodikoje ir mokslo darbuose susilaukė kun. F. Ereminas16.
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Išsamiai, nors istoriniu požiūriu trumpai Daujėnų parapijos istorijai medžiagos randame kun. F. Eremino dienoraštyje, publikuotame periodikoje, atskiru
leidiniu ir knygoje. Dienoraštis spausdintas skirtingais laikais: sovietų okupacijos
metu ir Lietuvai tapus nepriklausoma. Dienoraščio ištraukos, aišku, su atitinkamais komentarais, dar sovietmečiu išspausdintos „Darbe“17 (Pasvalio r. laikraštis),
„Švyturyje“18...
Lietuvai atkūrus nepriklausomybę, 1994 m. žurnalas „Kardas“ išleido
kun. F. Jaramino (taip parašyta kunigo pavardė) dienoraštį atskira knygele, pavadinta „Sovietinio teroro sutemose“ su prierašu „Unikalus Daujėnų parapijos
klebono 1945–1946 metų dienoraštis“19. Dienoraštis buvo pristatytas tik ką pradėtame leisti žurnale „Gairės“20.
Pasvalio 500 metų ir Daujėnų 450 metų jubiliejų proga 2004 m. buvo išleista
knyga „Daujėnai“21, kurioje greta publicistinių straipsnių bei autorių prisiminimų
spausdinamas ir ilgamečio Daujėnų klebono kun. F. Eremino 1945–1946 metų dienoraštis, pavadintas „Kančių dienoraščiu“22. Knygoje išspausdinti ir kun. F. Eremino
laiškai savo bičiuliams Šimkūnams, priverstiems pasitraukti į Panevėžį (p. 326–327).
Daujėnų bažnyčiai skirta vietos filme apie sieninę tapybą Pasvalio krašto
bažnyčiose23.
Tačiau darbo, apžvelgiančio Daujėnų Švč. Jėzaus Vardo parapiją, nėra. Daujėnų Švč. Jėzaus Vardo bažnyčia 2013 m. minėjo 110-uosius savo veiklos metus,
savarankiška Daujėnų parapija – 90-uosius (Daujėnų parapija įsteigta 1923 m.), o
patys Daujėnai minėjo 460-uosius metus – tai skatina plačiau žvilgtelėti į istoriją,
detalizuoti čia dirbusių dvasininkų atliktus darbus, jų indėlį į krašto dvasinį ir
kultūrinį gyvenimą.
Darbo tikslas – atskleisti Švč. Jėzaus Vardo parapijoje dirbusių ir iš Daujėnų
krašto kilusių dvasininkų istoriją.
Darbo uždaviniai – išnagrinėti savarankiškos Daujėnų parapijos susikūrimo
istoriją, patikslinti Daujėnų parapijoje dirbusių ir iš jos kilusių dvasininkų gyvenimo
faktus, detalizuoti kunigų, dirbusių Daujėnų Švč. Jėzaus Vardo parapijoje atliktus
darbus, jų dvasingumo sklaidą, santykius su parapijiečiais, pateikti parapijiečių
skaičiaus augimą bei nykimą Daujėnų parapijoje, pristatyti daujėniškiams brangias
sakralines vietas, atskleisti kun. Felikso Eremino ir jo gelbėtos žydaitės Rachelės
Rozenbergaitės istoriją.
Metodai – mokslinės literatūros ir šaltinių kritinė analizė, pusiau struktūruotas
pasakojamasis interviu, statistinių duomenų analizė.
Literatūra. Straipsnis rašomas remiantis istoriografijoje minėta ir kita literatūra. Darbe panaudota Panevėžio vyskupijos kurijos archyvinė medžiaga24: Daujėnų
parapijos25 bei čia dirbusių kunigų asmens bylos26, taip pat Pasvalio dekanato
bei Daujėnų parapijos archyvinė medžiaga 27 (daugelis archyvinių dokumentų
publikuojami pirmą kartą). Naudotasi įvairių metų „Elenchais“28, kurie svarbūs
parapijiečių skaičiui nustatyti, kunigų gyvenimo bei darbo parapijose datoms tikslinti, bei 1983–2012 m. katalikų žinynais (katalikų kalendoriais žinynais)29, Viktoro
Petkaus tyrinėjimais30. Be to, darbe panaudota ekspedicijos metu autorės užrašyta
medžiaga – Daujėnų krašto žmonių (Pranės Burkauskienės, Vlado Galvanavičiaus,
Stanislovo ir Emilijos Majauskų, Marijos Mėkelytės, Andriejaus Pyragio, Alfonso
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Prakaičio, Antano Šimkūno) atsiminimai ir liudijimai 31, kun. Gaudento Ikamo
1996 m. spausdinimo mašinėle surašyta medžiaga apie Daujėnus32.
Daujėnų parapijos istoriją praplečia platūs priedai: pirmąsyk mokslinei
literatūrai pateikta kun. F. Eremino ir jo išgelbėtos ir globotos žydaitės Reginos
(Rachelės) Rozenbergaitės istorija bei iš Daujėnų parapijos kilusių dvasininkų
gyvenimo ir veiklos aprašymas.

Nuo koplyčios, filijos iki parapijos
Daujėnų miestelis įsikūręs Oríjos (Pyvesõs intako) upės pakraštyje, 12 km į
pietryčius nuo Pasvalio, prie Pùmpėnų–Vabalni¹ko kelio. Vietovė gyvenama nuo
senų laikų – apylinkės kalvose randama akmens amžiaus dirbinių.
Baudžiavos laikais šis srities centras buvo Balùškių dvaras, kuriam priklausė
daug kaimų, tarp jų ir Daujėnai. Padavimas sako, kad toje vietoje, kur dabar stovi
bažnyčia, anksčiau buvusi senosios lietuvių tikybos kulto vieta (alka).
1744 m. diecezinio sinodo sudarytame Vilniaus vyskupo ordinaro Mykolo
Jono Zenkavičiaus-Zenkevičiaus valdų sąraše Vilniaus vyskupystę sudarė 26 dekanatai33. Tada Kupiškio dekanatui priklausė 20 bažnyčių34, tarp jų ir Krinčíno, be
to, filijos: Kupiškio parapijos – Šimoniÿ, Biržų – Påpilio, Panemùnio – Ratk¿nų,
Dusetÿ – Jūžintÿ, Skåpiškio altarija. Įvardytos ir koplyčios: Antålieptės, Aviliÿ,
Da÷gailių, Miežiškių, Salåmiesčio. Daujėnai šiame dokumente nepaminėti.
B. Kviklys mini, kad jau XVI a. pabaigoje Baluškių dvaro savininkas pastatė
kapinėse medinę koplyčią, ji stovėjusi ir 1750 m.35 Pasak klebono F. Eremino,
1750 m. Daujėnuose stovėjusi medinė koplyčia, pastatyta kapinėse Žadeikónių
seniūno Pijoro36. 1872 m. „Elenchuose“ minima 1750 m. Daujėnuose kun. Markevičiaus (nepavyko nustatyti kunigo vardo) pastatyta Švč. Jėzaus Kristaus koplyčia, turinti stebuklingą Jėzaus Kristaus ikoną37 (matyt, turėta omenyje Kristaus
Nazariečio statula).
B. Kviklys rašo apie Daujėnų koplyčioje esančią Kristaus Nazariečio statulą,
garsią stebuklais visoje Lietuvoje (pastačius naują bažnyčią ji perkelta ir pastatyta
didžiajame altoriuje). Pagal padavimą, statulą iš Jeruzalės atvežė jėzuitai.
Daujėnai nuo seno garsėjo ir Sekminių atlaidais. Krinčino bažnyčios archyve
yra žinutė, jog Daujėnams Sekminių atlaidus leido patsai popiežius.
Vilniaus vyskupas Tomas Ignas Zenkavičius38 (1717–1741 06 18–1755 09 09–
1790 12 09*) Krinčino kunigams įsakė kas trečias sekmadienis atvykti į Dauj¸nus
ir aukoti šv. Mišias. Už tai Žadeikonių seniūnas duodavo krinčiniečiui klebonui
pasipjauti šieno ir pasikirsti malkų jo miškuose.

Švč. Jėzaus Širdies bažnyčia
Dabartinę bažnyčią iš plytų 1794–1803 m. statė Krinčino klebonas kan. Jonas
Jeronimas Šarkevičius (1731–1812)39 (žr. 4 lentelę). Kun. J. Šarkevičius ketvertą
metų vikaravo Pabiržės bažnyčioje, o mirus Krinčino klebonui Stanislovui Kuzovskiui, į jo vietą paskirtas kun. J. Šarkevičius. Krinčinê kun. J. Šarkevičius
* Pirmoji data – gimimo, antroji – įšventinimo į
dirbo 47 metus: nuo 1765 m. iki mirties
kunigus (trečioji – vyskupo konsekracija), trečioji
(1812 m.), atliko daug ženklių darbų
(arba ketvirtoji) – mirties.
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parapijoje, puoselėjo lietuvybę. Svarbiausias darbas – 1776– Bažnyčios vaizdas
iš pietų pusės
1781 m. Krinčine pastatyta nauja bažnyčia.
Turėdamas bažnyčios statymo Krinčine patirties
kun. J. Šarkevičius po trylikos metų – 1794 m. ėmėsi bažnyčios statybos ir
Daujėnuose. Statybos darbai užbaigti beveik po 10 metų – 1803-iaisiais. Kunigas
F. Ereminas konstatuoja, kad „Be abejo, ta bažnyčia kilo iš seniau gausių Sekminių
aukų Daujėnų koplyčiai“.
Kun. J. Šarkevičiaus pastoracinį bei organizacinį darbą įvertino bažnytinė
vadovybė – 1800 m. jis paskirtas Upôtės dekanato dekanu (šias pareigas ėjo iki
1810 m.), o 1801 m. tapo Kuršo kanauninku. Nors buvo garbaus amžiaus, Krinčino
klebonu dirbo iki mirties. Kun. J. Šarkevičius palaidotas Krinčino bažnyčios rūsyje.
Manoma, kad Jėzaus Nazariečio statula, kuri aprengta drabužiais stovi Daujėnų bažnyčios centriniame altoriuje, – meno kūrinys, kanauninko J. Šarkevičiaus
atgabentas iš Jeruzalės. Nors, kaip jau minėta, esama teiginių, kad šią statulą į
Lietuvą atgabenę jėzuitai.
Daujėnų bažnyčios šventoriuje, ties centriniu altoriumi, yra metalinis kryžius, kuriame lenkų kalba įrašyta, kad čia palaidotas Krinčino klebonas kunigas
Adomas Klangevičius, miręs 1848 m. balandžio 7 d. (žr. 4 lentelę). Galima teigti,
kad tai pirmasis Daujėnuose palaidotas dvasininkas.
Minimas Krinčino klebonas kun. Juozapas Kubilinskas (Kobylinski) (1819–
1834–iki 1871)40, medines bažnyčios lubas pakeitęs mūro skliautu (žr. 4 lentelę).
Prieš apsigyvenant Daujėnuose kunigui, kas antrą sekmadienį čia atvažiuodavo Kríklinių kuratas.
Nors bažnyčia Daujėnuose ir buvo pastatyta, tačiau ji neturėjo savo kunigo,
tad tikintieji vykdavo į artimiausias bažnyčias, kurios buvo ganėtinai toli. O Krinčíną sunku buvo pasiekti ne tik dėl didelio atstumo, bet ir dėl blogų kelių. Daujėniškiai norėjo savo kunigo, todėl ėjo ir važiavo į Kauną pas vyskupą su prašymais.
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Daujėniškiams turėti savo kunigą darė kliūtis ne tik caro valdžia, bet ir
Krinčino klebonai. Pasak F. Eremino, jie iš Sekminių atlaidų turėdavo didelių
pajamų, supiltų daugiausia variokais. Nors ir gaudavo pajamų, ne visi Krinčino klebonai rūpinosi Dauj¸nais. Išlikęs pasakojimas, kad Diliÿ kuratas, garsusis
kun. Antanas Strazdelis (1756 03 09–1789 03 28–1833 04 11, kitur gimimo data
1760, 1763 03 12), žinodamas apie Sekminių atlaidų aukų gausą ir varganai atrodančią Kristaus statulą, Daujėnuose per Sekminių pamokslą kalbėjo: „Viešpatie
Jėzau, pasakyk Tu mums, kur Tu tuos pinigus dedi. Mes tiek supilam, o Tu vis kaip
nuplyšęs, taip nuplyšęs“ (mat Kristaus statula, kaip jau minėta, vilki drabužius).

Daujėnai – Panevėžio dekanato
Krinčino parapijos koplyčia
1860 m. Telšių, arba Žemaičių, vyskupijai priklausė 19 dekanatų (žr. 4 lentelę), o Panevėžio dekanatui – 12 parapijų, 57 912 tikinčiųjų: Panevėžýs (7 658),
Vabalni¹kas (8 742), Pasvalýs (5 398), Krinčínas (4 689), Biržai (4 963), Pabiržė
(6 205), Naujåmiestis (4 789), Pùmpėnai (5 318), Ramôgala (5 376), Truskavâ (2 401),
Brunoviškiai (1 169), Aukštådvaris (1 204)41. 1860 m. prie Krinčino parapijos, kurios klebonu jau nuo 1844 m. buvo kun. J. Kubilinskas, o vikaru nuo 1854 m.
Venceslavas (Vaclovas) Lukšas (1826–1854–iki 1904)42, paminėtos dvi koplyčios:
Daujėnų ir Motiej¿nų. Vikarui kun. V. Lukšui Krinčinas buvo pirmoji kunigystės
vieta, nuo 1866 m. jis tapo Brunoviškių parapijos klebonu43.
1872 m. Panevėžio dekanate buvo 70 056 tikintieji, o Krinčino parapijoje –
5 916 (kartu su tikinčiaisiais, priklausiusiais Daujėnų bei Motiejūnų koplyčioms)44.
Tuo metu Krinčino klebonas, kartu ir Panevėžio dekanas buvo kun. Pranciškus
Mizgiris (1822–1847–iki 1904), nuo 1847 m. buvęs Kriklinių koplyčios (Pumpėnų
parapija) kunigas (šioje pirmojoje parapijoje kunigas dirbo daugiau kaip 13 metų)45.
Krinčine vikaravo kun. Petras Legeckas (1842–1867–?)46 – tai pirmoji vikaro kunigystės vieta. Nurodyti ir kiti šio kunigo gyvenimo metai (1844 12 07–1869 06 15–
1934 11 16), kurių ir laikomės. Kun. P. Legeckas nuo 1883 m. dirbo klebonu
Šv. Jono Krikštytojo parapijoje Kavãrske. Čia jis 1884 m. su parapijiečiais pastatė
naują bažnyčią. 1921 m. kun. P. Legeckas jau tituluojamas garbės kanauninku,
yra Kovarsko mansionorius (altaristas), vėliau – rezidentas47.
Tad paminėti ir nepaminėti Krinčine dirbusieji kunigai aptarnavo ir Daujėnų koplyčią.
1894 m. Daujėnuose pastatyta XVIII a. dvarų stiliaus medinė klebonija.
Kadangi rusų valdžia neleido statyti klebonijų, ji buvo pastatyta patikimo asmens
J. Vadopalo (Gasaičio) vardu.
Krinčino vikarai ar kiti kunigai, aptarnaudami Daujėnus, atvykdavo čia
laikinai ir nakvodavo pas parapijiečius iš eilės, panašia tvarka kaip daraktoriai
ar kaimo skerdžiai.
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3 lentelė
Telšių (Žemaitijos) vyskupijos dekanatai (1860, 1872)*
Eil. Dekanatai
Nr.

Parapijų
skaičius
1860; 1872

Filijų
skaičius
1860; 1872

Koplyčių
skaičius
1860; 1872

Parapijiečių
skaičius
1860; 1872

14; 14
12; 12
13; 13
13; 10
9; 8
11; 11

2;
5;
7;
6;
9;
8;

6; 7
7; 4
13; 17
3; 7
3; 8
10; 15

43
35
61
33
44
71

764;
109;
713;
385;
528;
666;

51
40
70
39
47
80

754
469
396
238
531
613

13; 13
12; 12
12; 13
10; 10
11; 10
10; 9
15; 15
10; 11
12; 13
17; 17
9; 9

13; 14
8; 9
10; 9
5; 5
5; 5
6; 5
7; 8
8; 9
8; 8
10; 10
6; 6

13; 16
22; 24
6; 6
4; 9
7; 7
6; 10
7; 8
4; 9
1; 7
7; 17
1; 6

46
57
52
44
39
40
69
45
50
53
28

132;
912;
224;
515;
794;
905;
239;
268;
267;
335;
045;

45
70
58
49
42
42
81
54
56
65
32

159
056
435
444
846
917
517
210
512
367
170

Kuršo (Curoniensis)
Žemygalos (Semigalienskis)

9; 10
8; 8

4; 5
5; 6

2; 2
4; 2

29 241; 20 656
37 516; 35 727

Iš viso: (529; 537)

212; 218

133; 138

183; 181

884 558; 985 990

Kauno gubernijoje
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Obelių
Batakių
Joniškio
Kauno
Krakių (Crocensis)
Novo-Aleksandrovsko
(Zarasų)
Alsėdžių (Olsiadensis)
Panevėžio
Rietavo
Šeduvos
Skuodo
Šiluvos (Szydloviensis)
Utenos
Viekšnių
Veliuonos
Ukmergės (Wilkomiriensis)
Varnių

2
6
7
5
9
10

Kuršo gubernijoje
18.
19.

Nuolatinis kunigas Daujėnuose
(nuo 1898 metų)
Po ilgų prašymų Žemaičių vyskupas (1883–1908) Mečislovas Leonardas
Paliulionis (1843 11 19–1860–1883 05 22–1908 05 02) atsiuntė į Krinčiną vikarą
kun. Tomą Bričkų (1858–1891–1904 01 02)48, kuris turėjo aptarnauti Daujėnų apylinkę. Gyventojai kunigą atsivežė slapčiomis, tačiau, kaip rašė kun. V. Baltrušaitis,
„prie jo rusų pristavai kas valandą priekabų ieškojo“49. Kadangi rusų policija neleido
kunigui T. Bričkui Daujėnuose ilgam apsigyventi, jis keisdavo gyvenamą vietą.
Daujėniškių delegacijai paaiškinus vyskupui, kad kunigas jau visi metai slapstosi
nuo rusų policijos, vyskupas į Daujėnus paskyrė Kupiškio vikarą kun. Stanislovą
Kviklį (1865–1888–1904 09 16), o kun. T. Bričkų iškėlė į Kùpiškį.
Kunigas S. Kviklys turėjo rusų valdžios kryžių su įrašu „Gerajam ganytojui, ištikimai ganančiam savo kaimenę“, nešiojamą pasikabinus ant krūtinės. Jam
įsikūrus Daujėnuose, prisistatė nuovados viršininkas ir paklausė, kokią kunigas
turįs teisę čia apsigyventi. Kun. S. Kviklys pristavui pasirodė užsikabinęs kryžių
ir liepė jam išeiti. Nuo tada kunigų padėtis Daujėnuose pagerėjo.
Tačiau kun. S. Kviklys vyskupo
akyse neturėjo geros reputacijos, tad
* Lentelė sudaryta remiantis leidiniais Directorium
po pusantrų metų vysk. M. Paliulionis
1860, p. 100–127; Церковный Римско-католическiй
jį iškėlė į menkutę Ragìlių parapiją50.
указатель 1872, c. 152–213.
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1903 m. vyskupas Daujėnų kuratu paskyrė Va»nių vikarą kun. Vincentą
Baltrušaitį (1870 08 16–1893–1942)51. Kurato paskyrimas į Daujėnus sudarė galimybę Švč. Jėzaus Širdies koplyčią pakelti į filijos lygmenį (1909 m.), o vėliau –
1923 m. – į savarankišką parapiją.
1904 m. Krinčino parapijoje kartu su Daujėnų filija ir jos koplyčiomis
Krinčine (kapinėse) bei Motiejūnuose buvo 6 658 tikintieji, o visame Panevėžio
dekanate – 95 60152.
1921 m. Krinčino parapijoje kartu su koplyčiomis Krinčine (kapinėse) ir
Motiejūnuose buvo 5 826 tikintieji, Daujėnų filijoje su Pórijų koplyčia – 2 336, o
visame Panevėžio dekanate – 107 85153.
4 lentelė
Dvasininkai Daujėnų Švč. Jėzaus Vardo parapijoje*
Eil.
Nr.

Kunigo vardas, pavardė

Pareigos

Darbo Daujėnuose metai

Gyvenimo metai

1.

Kan. Jonas Jeronimas
ŠARKEVIČIUS

Krinčino klebonas

1794–1803
bažnyčios
statytojas

1731–1761 02 14–1812 10
(palaidotas 11 01)

2.

Adomas KLUNGEVIČIUS
(Vilniaus vyskupo
Klongevičiaus-Klungės
giminė)

Krinčino klebonas

3.

Juozapas KUBILINSKAS

Krinčino klebonas

Pakeitė
bažnyčios
lubas

1819–1834–iki 1871

4.

Tomas BRIČKUS

VikarasKrinčino
kamendorius

1898

1858–1891–1904 01 02

5.

Stanislovas KVIKLYS

Vikaras

1901(?)–1903

1865–1888–1904 09 16

6.

Vincentas BALTRUŠAITIS

Klebonas

1903 (1902)–
1942 11
(pabaiga)

1870 08 16–1893–1942 11
(pabaiga)

7.

Juozas MERKYS

Vikaras

1940 07 01–
1941 03 13

1916 03 04–1940 06 16–
1983 03 03

8.

Jonas KAZĖNAS

Vikaras

1941 03 13–
1941 07 12

1906 02 13 (19)–1932–
1951 08 27

9.

Jonas RIMŠA

Vikaras

1941 10 12–
1942 01 10

1905 02 21–1930 06 14–
1996 04 21

10.

Povilas ŠALUČKA

Klebonas

1942 11–
1944 07

1867 01 13–1890 01–po
1944

11.

Feliksas EREMINAS

Administratorius,
titulinis klebonas

1943 01 01–
1948
1948–1950

1890 01 07–1915 05 16–
1962 10 27

12.

Alfonsas GRAŽYS

Diakonas

1947–1948

1923 02 09–1948 04 25–
1992 02 24

* Directorium 1860, p. 111, 135, 137; Церковный Римс
ко-католическiй указатель 1872, c. 177–178, 237,
240; Церковный Римско-католическiй указатель
1904, c. 70–71, 114; Directorium 1906, p. 52–53,
99; Elenchus 1921, p. 36, 65; Elenchus 1924, p. 45,
83; Elenchus 1925, p. 45, 84; Elenchus 1926, p. 46,

Mirė 1848 04 07

87; Elenchus 1927, p. 90, 143; Elenchus 1928, p. 86,
188; Elenchus 1929, p. 89, 196; Elenchus 1932,
p. 110, 208; Elenchus 1934, p. 119, 232; Elenchus
1935, p. 120, 238; Elenchus 1937, p. 126, 249;
Elenchus 1938, p. 134, 260; Elenchus 1939, p. 136,
262; Elenchus 1940, p. 165, 291.
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(tęsinys)
Eil.
Nr.

Kunigo vardas, pavardė

Pareigos

Darbo Daujėnuose metai

Gyvenimo metai

13.

Antanas BENESEVIČIUS

Vikaras adjutorius
(1948 01 29
deleguotas)

1948 07 01–
1951 08 28

1900 05 28–1929 05 25–
1975 06 12

14.

Feliksas EREMINAS

Titulinis klebonas

1951–1962

1890 01 07–1915 05 16–
1962 10 27

15.

Antanas RAMEIKIS

Klebonas

1951 08 28–
1958 01 09

1912 07 01–1945 06 10–
1991 02 01

16.

Antanas KIETIS

Administratorius

1958 01 10–
1964 12 03

1905 01 14–1936 06 26–
1996 05 19

17.

Gaudentas IKAMAS

Klebonas

1964–2000

1920 09 10–1959 03 25–
2000 11 18

18.

Rimantas VISOCKIS

Klebonas

2000–2005

Gim. 1969 09 30, įšventint.
į kunigus 1996 04 14

19.

Algis NEVERAUSKAS

Administratorius
aptarnauja

2005–2007
nuo 2007

Gim. 1961 02 06, įšventint.
į kunigus–1989 05 28

20.

G. kan. Povilas
VARŽINSKAS

Rezidentas

2007–2012

1922 11 25–1948 12 19–
2012 07 31

21.

Vladas JACKŪNAS

Klebonas

Nuo 2012

Gim. 1955 03 13, įšventint.
į kunigus 1985 06 02

Pirmasis Daujėnų filialistas ir parapijos
klebonas – kun. Vincentas Baltrušaitis
Vyskupas Mečislovas Paliulionis 1903 m. išgavo rusų valdžios leidimą,
kad Daujėnuose gyventų kunigas filialistas. Tais pačiais metais į Daujėnus buvo
paskirtas kun. Vincentas Baltrušaitis (1870 08 16–1893–1942) ir dirbo beveik 40
metų – iki mirties.
1940–1942 m. po kelis mėnesius klebonui yra talkinę vikarai kunigai Juozas
Merkys (1916 03 04–1940 06 16–1983 03 03), Jonas Kazėnas (1906 02 13 (19)–1932–
1951 08 27) ir Jonas Rimša (1905 02 21–1930 06 19–1996 04 21).
Kun. J. Baltrušaičio atlikti darbai Daujėnų filiją išplėtė į parapiją. Iki jos
eita labai apgalvotai. Jau 1903 m. rudenį buvo sušauktas apylinkės katalikų susirinkimas būsimos parapijos riboms nustatyti. 1904 m. pradėtos rašyti metrikų
knygos, parapijiečių lėšomis ir aukomis atnaujinta bažnyčia; 1909 m. Daujėnai
tapo savarankiška filija su atskiru cirkuliaru (Žemaičių vyskupijos konsistorijos
1909 m. gruodžio 22 d. nutarimu Nr. 7878), o 1923 m. liepos 18 d. – savarankiška parapija (vyskupijos kurijos 1923 m. liepos 18 d. įsakymas Nr. 2496). Tai itin
svarbios datos nūdienos parapijos istorijai.
1907 m. bažnyčios vidų išdekoravo menininkas Kazimieras Valčekevičius, o
1908 m. įsigyti 12 balsų vargonai, padirbti Martino Masalskio firmos54.
1914 m. visuomenės, literatūros ir politikos dienraštyje „Viltis“ išspausdintas
kun. V. Baltrušaičio atsakymas į jam pareikštus priekaištus:
„Panevėžio ap. „Vilties“ 68 N. Aidas prašo pašalinti neaiškumus, tuo tarpu jo korespondencija taipgi labai neaiški. Rašydamas, kad klebonas nenorįs gerų verpėjų, visai
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nesirūpina savo tvirtinimo išrodymais paremti. Klebonui esą įteikta pinigų, bet nepasako,
kiek apleidžia ir kiek geri varpai gali kainuoti. Rašo, pinigai suvartoti kitam reikalui,
bet užtyli kokiam? Čia jau grynas melas, nes pinigai guli neliesti savo vietoje, laukdami
savo paskyrimo. Visur p. Aidas nori aiškumo, o pats prasilenkia ne tik su aiškumu, bet
ir su tiesa“55.
Dar 1919 m. spalio 10 d. kun. V. Baltrušaičio sudarytame Daujėnų filijos
sąraše, išvardytos Daujėnų bažnyčiai priklausančios vietos – jų 34, 2 461 gyventojas. Paaiškinta, kad iš jų „yra apie šimtą žmonių ne katalikų“56.
1921 m. sausio 9 d. kun. V. Baltrušaitis pasiuntė telegramą į Kauną Žemaičių
vyskupui: „Aštunta diena lovoje. Meldžiu komandiruoti kunigą iki išgijimui.“ Pavaduoti
nurodyta Krinčino parapijos kunigams, nes dėl kunigų stokos vyskupija neturėjo
galimybių skirti atskirą kunigą57.
Itin svarbus įvykis Daujėnams – vyskupo apsilankymas 1921 m. Tada ne
tik buvo suteiktas Sakramentas, bet ir surašytas inventorius.
1921 m. birželio 14 d. Daujėnus lankė Žemaičių vyskupas ir 927 asmenims
suteikė Sutvirtinimo sakramentą58. Kun. V. Baltrušaitis raporte vyskupui rašė:
„Daujėniečių dauguma yra geri ir dori parapijiečiai, prisirišę prie Bažnyčios ir tikėjimo,
gana dažnai eina prie Šv. Sakramentų; kartą tiktai ant metų atliekančių Velykinę yra
nedaug, o visai neeinančių prie Šv. Sakramentų tėra tiktai keli... Bolševikams gi užėjus,
nemažas skaitlius parapijiečių stojo į jų eiles, žodžiais ir darbu platindami komunizmą.
Kas link apšvietos stovio, tai parapijoje valdiškos mokyklos yra dvi, mokytojai trys; lanko
mokyklas apie 130 vaikų; keli iš jaunimo lanko vidurines mokyklas kitur. Laikraščių
gi dabar mažiau skaitoma kaip prieš karą, gal iš priežasties jų brangumo ar betvarkės
siuntinėjime.
Iš visuomeniškų organizacijų yra šios: Šv. Rožančiaus brolija, Lietuvos Krikščionių
demokratų partijos skyrius, Daujėnų Vartotojų bendrovė, Lietuvos gynimo komitetas.
Žemei įsigyti pavargėlių prieglaudai padaryti jau oficiališki žygiai, bet kol prieglauda
bus sutvarkyta, parapijos pavargėliai šelpiami yra paprastu lietuvišku būdu.
Visuomeniškai organizacijai daug pakenkė karas: visi veiklesnieji parapijiečiai daug
nukentėjo ir prityrė už savo veikimą visokių nemalonumų ir šiandieną stačiai vengia
prisidėti kur nors prie visuomeniško darbo.
Inteligentų parapijoje visai nėra.
Vietiniai mokytojai nuo katalikiškojo veikimo šalinasi“59.
1921 m. birželio 15 d. kun. V. Baltrušaičio surašytame Daujėnų bažnyčios
inventoriuje pažymėta, kad 1904 m. bažnyčia atnaujinta, yra 4 altoriai: didžiajame – stebuklinga Išganytojo statula, vienas šoninis altorius – Švenčiausiosios
Mergelės Marijos (Švenčiausios Panos Marijos), kitas Angelų Sargų, ketvirtas –
prie pilioriaus – Šv. Roko. Ambona medinė. Yra 12 balsų vargonai, 4 klauptai, 4
klausyklos. Šventorius aptvertas mūru ir apsodintas medžiais. Šventoriaus kampe
sena medinė varpinė be varpų – juos 1915 m. rusai išgabeno Rusijon. Kitoje
šventoriaus pusėje medinė spinta (šopa), kurioje laikomi visokie daiktai, vartojami
per iškilmingas procesijas.
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Atlaidai60:
SS. Nominis Jesu (Dominica II post Epiphaniam) (Švč. Jėzaus Vardo, antrasis
sekmadienis po Trijų Karalių).
S. Georgii (Diminica proxima post 29 Aprilis) (Šv. Jurgis, artimiausias sekmadienis po balandžio 29).
Feria Secunda Pentecostes. Per šiuos atlaidus skaitytinės Mišios laikomos prie
altoriaus šventoriuje; leidimas Nr. 2205 duotas Žemaičių vyskupo Cirtauto 1913 m.
balandžio 1 d. (antroji diena po Sekminių).
S. Rochi (Dominica proxima post 16 Augustus) (Šv. Rokas, artimiausias sekmadienis po rugpjūčio 16 d.).
SS Angelorum Custodum (Dominica proxima post 2 Octobris) (Šv. Angelų Sargų,
artimiausias sekmadienis po spalio 2 d.).
Brostvenes (Prima Dominica cujuslibet mensis; suteikta Žemaičių vyskupo
Cirtauto 1912 m. birželio 9 d. leidimu Nr. 2618) (Brostvinė, pirmasis kiekvieno
mėnesio sekmadienis).
Gegužinės pamaldos ir spalių mėnesyje rožančius šventadieniais ir penktadieniais Coram Sanctissimo in Pyxide (prieš Švč. Sakramentą).
Evangelijos giedamos Dominica infra octavam SS Corporis Christi (Kristaus
Kūno aštuondienio sekmadienis).
Rekolekcijos (Dominica II Quadragesimae, feria II et feria III. Missa votiva Solemnis Cum expositione Sanctissimi Sacramenti). Suteikė Žemaičių vyskupas Cirtautas
1912 m. liepos 3 d. leidimu Nr. 2982 (antrasis gavėnios sekmadienis, antrą ir
trečią dieną iškilmingos šv. Mišios su Švč. Sakramentu).
Facultatem transferendi Solemnitates S. Georgii, S. Rochi et SS Angelorum Custodum e diebus cadentibas in proxime Sequentes Dominicas concedit Episcopus Samogitiensis
Pallulion 1904 m. kovo 6 d., Nr. 570. (Šv. Jurgio, Roko, Angelų Sargų iškilmes
iš esamų dienų perkelti į artimiausius sekmadienius leido Žemaičių vyskupas
Paliulionis).
Dėl kitų atlaidų – dokumentų nėra...
Kapai per parą sieksnių nuo bažnyčios įsteigti 1906 m. dvarponio Karpio
žemėje, aptverti mūru, apsodinti iš visų keturių pusių ir per vidurį pagal kelią
visokiais medžiais.
Klebonija medinė, 11 sieksnių ilgumo, 3,5 sieksnių platumo, 5 kambariai
ir virtuvė.
Prie klebonijos mūro ledainė ir mūro pusrūsis (sklepas).
Klebonijos kieme 8 sieksnių gilumo šulinys, kitas šulinys, 9 sieksnių gilumo, – už bažnyčios.
Klebonijos kieme medinis svirnas, kūtės, vištidė ir daržinė.
Prie klebonijos, už kelio, bažnyčios tarnų mediniai namai ir kūtės.
Žemės prie Daujėnų bažnyčios apie pusantros dešimtinės.
Išvardyti 62 pavadinimai daiktų, sudarančių bažnyčios turtą61.
1923 m. kovo 25 d. Daujėnų filijos kunigas V. Baltrušaitis parašė itin svarbų
raštą Žemaičių vyskupui parapijos įkūrimo reikalu:
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„Daujėnų bažnyčia nors nuo 22 d. gruodžio mėn. 1909 m. Nr. 7878 turi savo cirkuliarą,
bet parapijos teisių dar neturi, todėl Daujėnų bažnyčios parapijinis komitetas nuolankiai
prašo Jūsų Ekscelencijos suteikti Daujėnų bažnyčiai parapijos teises“62.
Pasirašė ir 6 bažnytinio komiteto nariai, tarp jų A. Vadopalas, P. Kalvėnas, J. Tribė.
Žemaičių vyskupijos generalinis vikaras Juozapas Jonas Skvireckas (1873 09 18–
1899 06 24–1919 07 13–1959 12 03)63 kreipėsi į keturių aplinkinių parapijų kunigus: Kriklinių kuratą kun. A. Masiulį, Krinčino kleboną kun. Juozapą Baltrukėną,
Pumpėnų kleboną kun. P. Čepulį ir Vabalninko kleboną kun. M. Kirlį, ar nėra
kliūčių nuo jų parapijų atidalyti tas išvardytas gyvenamąsias vietoves, kurios
jau nuo 1909 m. įeina į Daujėnų bažnyčios cirkuliarą, ir pareiškė norą prisidėti
prie steigiamos parapijos64. Paminėtos šios Vabalninko parapijos vietovės: Balčiškiai, Beržinė, Dalinavâ, Galíniai, Gervina¤, Mažėnai, Mik¸nai, Pórijai, Pute¤kiai,
Steponíškiai, Suveizdiškis, Šaka»niai; Pumpėnų parapijos: Balùškiai, Barkla¤niai,
Dvarìliškiai, Valåkai, Vízoriai; Krinčino parapijos: Bauka¤, Čìkiškiai, Daujėnai,
Girs¾dai, Levåniškiai, Liùkpetriai, Maliùpiai, Orijâ, Petrakiai, Petrovkâ, Puµciniškis,
Smiµgiai, Smiltýnė, Tverugala (Baliìčiai), Židóniai. Pastarąsias iš Krinčino parapijos
Daujėnų parapijai priskirtas vietoves mini ir Krinčino parapijos klebonas Antanas
Keraitis (1879 11 02–1903 09 02–1952 03 30)65.
Minėtų parapijų kunigams neprieštaraujant, išsiaiškinus žemės dydį ir bažnytinius trobesius 1923 m. liepos 18 d. Žemaičių vyskupijos generalinis vikaras
J. Skvireckas pasirašė įsakymą, kuriuo nutariama:
„Kadangi iš pristatytų žinių paaiškėjo, jog prie Daujėnų bažnyčios yra 1,5 dešimtinės
žemės, ant kurios pastatyti visi bažnytiniai trobesiai, ir virš dešimtinės pievos, kurią duoda
Daujėnų kaimo gyventojai; apylinkės gyventojai pasižada duoti visą išlaikymą gyvenančiam
prie Daujėnų bažnyčios kunigui, ir tuo būdu, kaip to reikalauja can. 1415, kunigo užlaikymas bus aprūpintas; kadangi bažnyčia pakankamai erdvi ir prie jos yra reikalingos trobos
kunigui ir bažnyčios tarnams; kadangi ji yra gana toli nuo kitų bažnyčių, su kuriomis
apylinkės gyventojams pavasario ir rudens metu iš priežasties potvynių sunku susisiekti,
ir kadangi savistovės parapijos prie Daujėnų bažnyčios įsteigimas apylinkės gyventojams,
kurie pilnai sutinka prie jos prisidėti, pripažįstamas naudingu, tai jų prašymą patenkinti
ir įsteigti prie Daujėnų bažnyčios parapiją iš visų virš išvardintųjų gyvenamųjų vietų,
kurios iki šiol įėjo į Daujėnų bažnyčios cirkuliarą.
Be to, suteikti Daujėnų bažnyčiai visas teises, kuriomis naudojasi kitos parapijinės
bažnyčios vyskupijoje, ir prašyti Ordinariato duoti naujai Daujėnų parapijai legitimum
instrumentum erectionis, priskiriant jai kleboną...“66
Daujėnų parapijos klebonu buvo paskirtas kun. V. Baltrušaitis67.
Kun. V. Baltrušaitis atliko daug svarbių ūkio darbų: restauravo bažnyčią,
sudarė Daujėnų bažnyčios beneficiją, padidino kleboniją, pastatė ūkio trobesius,
sutvarkė Šventabalą, įkūrė naujas kapines. Detalizuosime šios veiklos kryptis.
1904 m. bažnyčia atnaujinta (inventorius, 1923). 1910 m. restauravo Daujėnų
bažnyčią iš vidaus ir išorės. Svarbiausius darbus atliko iš Varšuvos pakviesti dailininkai. Jie skoningai išdažė bažnyčios vidų, atnaujino altorius – juos
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paauksavo, išpuošė sakyklą. Brangia ir tvirta skarda buvo apdengtas bažnyčios
stogas. Anksčiau bažnyčią dengusios čerpės, pasak kun. Gaudento Ikamo, buvo
panaudotos bažnyčios šventoriui pagražinti68. Daujėnų Švč. Jėzaus Širdies bažnyčia – baroko ir klasicizmo junginys.
Numačius cirkuliarą – Daujėnų parapija įsteigta 1923 m., – daujėniškiai
pažadėjo duoti klebonui iš pyliavos po 2 centnerius javų ir skirti birkavą šieno
ir birkavą šiaudų.
Įkūrus parapiją tais pačiais metais spalio 22 d. kun. V. Baltrušaitis surašė
išsamų Daujėnų bažnyčios inventorių69. Jame įvardyti parapinio komiteto nariai
(Antanas Tamulionis, Juozapas Rauduvė, Juozapas Matyckas, Petras Novakas, Jonas
Vadapalas, Petras Kalvienas ir Vladislovas Sarciavičius) ir Bažnyčios palaikymo
taryba: nariai Juozapas Rauduvė ir Juozapas Matyckas, kandidatas Petras Novakas.
Parašyta, kad bažnyčios tarnai – vargonininkas, zakristijonas ir varpininkas – išsilaiko iš klebono mokamos algos ir iš parapijiečių kalėdos.
Inventoriuje išvardytas ir Metrikų archyvas: Krikštytųjų metrikų knygos
nuo 1904 iki 1920 m., rašytos rusiškai; Vedusiųjų metrikų knygos nuo 1910 iki
1920 m., rašytos rusiškai; Mirusiųjų metrikų knygos nuo 1904 iki 1920 m., rašytos
rusiškai; Priešvestuvinių tyrinėjimų knyga nuo 1910 iki 1929 m., rašyta rusiškai
ir lietuviškai; Užsakų knygos nuo 1910 iki 1923 m.; Daujėnų bažnyčios parapinio
komiteto ir Bažnyčios palaikymo tarybos protokolų knyga nuo 1920 m.; Daujėnų
bažnyčios kasos knyga nuo 1921 m.; Daujėnų bažnyčios aukų knyga nuo 1929 m.;
Daujėnų bažnyčios Status animarum (parapijiečių statistika); trys antspaudai.
1923 m. spalio 22 d. inventoriuje detaliai aprašomi gyvenamieji ir ūkiniai
pastatai70. Pagal šį aprašą, palyginus su 1921 m. inventoriumi, galima įvertinti
kun. V. Baltrušaičio atliktus darbus praplečiant kleboniją, statant naujus pastatus.
Minėtame dokumente detalizuota 11 bažnytinių ir parapinių pastatų:
Medinė klebonija mūrinio pamatais, sienos apmuštos lentomis, viduje tinkuotos. Po klebonija 3,5 metrų ilgio ir 2 m pločio rūsys. Klebonija 22 m ilgio
ir 8 m pločio. Klebonijoje 6 kambariai ir 2 prieškambariai, 12 durų, 14 langų.
Kambariuose ir prieškambariuose grindys medinės, 4 krosnys (dvi koklinės, dvi
plytų). Durys su rankenomis (kengėmis) ir užraktais, stogas dengtas malksnomis.
Bažnyčios tarnų namas medinis, mūro pamatais, viduje tinkuotas. Namas
22 3/4 m ilgio ir 6 m pločio, turi 6 kambarius ir du prieškambarius ir kaminą
mėsai rūkyti. Yra 8 durys, 9 langai, 3 krosnys iš plytų. Stogas dengtas šiaudais.
Akmeninis rūsys daržovėms su mūro skliausmais, apipiltas žemėmis, 7 1/2 m
ilgio ir 5 m pločio, su 2 durimis.
Akmeninė ledinė (ledainė) su mūro skliausmais, apipilta žemėmis, perskirta
mūro siena, 6 1/2 m ilgio ir 3 1/2 m pločio, su 3 durimis.
Medinis svirnas mūro pamatais, dengtas šiaudais, 8 m ilgio ir 5 1/2 m
pločio, jame du skyriai ir dvejos durys.
Medinis tvartas, arklidė ir padarginė po vienu šiaudiniu stogu, mūro pamatais, stogu 20 1/2 m ilgio ir 8 1/2 m pločio, su 3 durimis.
Medinė daržinė dengta šiaudais, 19 m ilgio ir 8 m pločio, vienų durų.
Medinės kūtės (tvartai) mūro pamatais, dengtos stoginėmis čerpėmis 8 m
ilgio ir 5 m pločio, turi tris skyrius ir trejas duris.
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Medinės kūtės ir daržinė po vienu šiaudais dengtu stogu bažnyčios tarnams,
17 m ilgio ir 6 1/2 m pločio.
Klebonijos kieme 17 metrų gylio šulinys su pompa.
Už bažnyčios, prie kelio kapuose, – antras šulinys, 19 metrų gylio.
Beneficijos inventorių sudarė apie 2 ha žemės, ant kurios pastatyti trobesiai,
kurioje sėjamos daržovės ir pasodintas įvairių medelių sodas. Seniesiems kapams
praplėsti 1921 m. Žemės ūkio ministerija Daujėnų bažnyčiai iš Baluškių dvaro
paskyrė 2 ha žemės. Iki 1906 m. kapai buvo šventoriuje.

Daujėnai – Pasvalio dekanato parapija
1924 m. (1923 m.?) sudarytas naujas Pasvalio dekanatas71, kuriam priklausė 8
parapijos (Daujėnai, Joniškºlis, Kríkliniai, Krinčinas, Linkuvâ, Pasvalys, Pumpėnai,
Pùšalotas), turinčios savo filijas bei koplyčias. Daujėnų parapijai priklausė Šv. Augustino Porijų koplyčia. Tad Daujėnų parapija, priklausiusi Panevėžio dekanatui,
buvo priskirta Pasvalio dekanatui.
5 lentelė
Daujėnų Švč. Jėzaus Širdies bažnyčios ir Pasvalio dekanato parapijiečiai
1927–1940 metais*
Metai /
Parapija,
dekanatas
Daujėnų
parapija
Pasvalio
dekanatas

1927

2 546

1928

1929

2 546

2 546

42 527 42 807 42 807

1932

2 703

1933

2 708

44 000 43 617

1934

2 743

1935

2 789

1936

1937

1938

2 816 2 839

2 836

1939

2 860

1940

2 887

42 871 42 494 43 029 4 402 43 979 44 455 44 861

1924 m. Daujėnų parapijoje buvo 2 361 parapijietis72, 1925 m. – 2 52473,
1926 m. – 2 54674. Parapijiečių skaičius, nesikeitęs 1926–1929 m., vėliau ėmė didėti ir 1940 m. pasiekė 2 887. Gerokai padaugėjo parapijiečių ir visame dekanate:
nuo 42 527 (1927 m.) iki 44 861 (1940 m.) (žr. 5 lentelę). Šį parapijiečių skaičiaus
augimą lėmė ir gimstamumo didėjimas (žr. 6 lentelę).

1.
2.
3.
4.

1924
1925

89
93

1926

92

Krikštijo

Tuokė

Vincentas Baltrušaitis
89 – V. Baltrušaitis
4 – P. Rauduvė
91 – V. Baltrušaitis

29
14

V. Baltrušaitis
V. Baltrušaitis

29

V. Baltrušaitis

* Lentelė sudaryta remiantis Elenchus 1927–1940.
** Lentelė sudaryta remiantis Daujėnų parapijos
krikšto, santuokos ir mirusiųjų knygomis, saugomomis Pasvalio dekanato archyve, pavadintomis

Laidojo
Mirtys

Metai

Gimimai

Eil.
Nr.

Santuokos

6 lentelė
Sakramentų registracijos Daujėnų bažnyčios knygose (1924–2012)**

įvairiais pavadinimais, kartais chronologinės ribos
daug platesnės už nurodytas, ne visų numeruoti
lapai, kelių knygų pabaigoje yra notarinis numeris.
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5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.

1927
1928

74
68

1929
1930
1931
1932
1933

86
77
77
77
73

1934

61

1935

78

1936

67

1937

68

1938

85

1939

72

1940

75

1941

90

1942

70

1943

72

1944

89

1945
1946
1947

56
34
44

Krikštijo

1 – Jonas Kriščiūnas
V. Baltrušaitis
67 – V. Baltrušaitis
1 – Antanas Kiznis
V. Baltrušaitis
V. Baltrušaitis
V. Baltrušaitis
V. Baltrušaitis
72 – V. Baltrušaitis
1 – Vladas Kupstas
60 – V. Baltrušaitis
1 – Mykolas Banaitis
76 – V. Baltrušaitis
1 – M. Banaitis
1 – Kazimieras
Kriščiūnas
62 – V. Baltrušaitis
2 – M. Banaitis
3 – Steponas Pelešynas
67 – V. Baltrušaitis
1 – Povilas Astrauskas
82 – V. Baltrušaitis
1 – Kazimieras
Dulksnys
2 – M. Banaitis
71 – V. Baltrušaitis
1 – M. Banaitis
60 – V. Baltrušaitis
14 – J. Merkys
1 – K. Dulksnys
61 – V. Baltrušaitis
9 – Juozas Merkys
13 – Jonas Kazėnas
7 – Jonas Rimša
53 – V. Baltrušaitis
6 – J. Rimša
3 – Juozas Laniauskas
6 – Povilas Šalučka
1 – J. Bagdonas
1 – Felicijonas Lialis
1 – P. Šalučka
70 – Feliksas Ereminas
1 – Felicijonas Lialis
83 – F. Ereminas
2 – P. Šalučka
4 – F. Lialis
F. Ereminas
F. Ereminas
37 – F. Ereminas
2 – Antanas Kairys
2 – Kazimieras
Kriščiūnas
3 – diak. Alfonsas
Gražys

Tuokė

Laidojo

31
25

V. Baltrušaitis
V. Baltrušaitis

25
23
17+?
21
18

V.
V.
V.
V.
V.

Baltrušaitis
Baltrušaitis
Baltrušaitis
Baltrušaitis
Baltrušaitis

40
67
42
37

V.
V.
V.
V.

26

V. Baltrušaitis

34

V. Baltrušaitis

20

V. Baltrušaitis

55

V. Baltrušaitis

24

V. Baltrušaitis

50

V. Baltrušaitis

25

V. Baltrušaitis

44

V. Baltrušaitis

26

V. Baltrušaitis

44

V. Baltrušaitis

28

V. Baltrušaitis

43

V. Baltrušaitis

29

25 – V. Baltrušaitis
3 – J. Merkys
1 – M. Banaitis

10

36

16 – V. Baltrušaitis
12 – J. Merkys
8 – J. Kazėnas

(iki kovo 4 d.)
8 – V. Baltrušaitis
2 – Konstantinas
Čiapas

10

V. Baltrušaitis

18

F. Ereminas

12

F. Ereminas

2
7
20

F. Ereminas
F. Ereminas
F. Ereminas

60
48

F. Ereminas
46 – F. Ereminas
2 – diak. A. Gražys

Mirtys

Metai

Santuokos

Eil.
Nr.

Gimimai

(tęsinys)
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55.
56.

1948

47

1949

38

1950

30

1951

38

1952

36

1953

26

1954

23

1955

25

1956

28

1957

24

57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.
99.
100.
101.
102.
103.
104.
105.
106.

1958

38

1959
1960
1961
1962
1963
1964

11

1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985

10
13
16
21
18
27
19
19
27
28
25
27
44
34
50
50
43
35
38
66
63

Krikštijo

Tuokė

11 – F. Ereminas
21 – Antanas
Benesevičius
15 – diak. A. Gražys
3 – F. Ereminas
35 – A. Benesevičius
1 – F. Ereminas
29 – A. Benesevičius
28 – A. Benesevičius
10 – Antanas Rameikis
33 – A. Rameikis
3 – F. Ereminas
22 – A. Rameikis
4 – F. Ereminas
21 – A. Rameikis
2 – F. Ereminas
21 – A. Rameikis
4 – F. Ereminas
27 – A. Rameikis
1 – F. Ereminas
21 – A. Rameikis

12

3 – F. Ereminas
9 – A. Benesevičius

45

12

31

38 – A.Benesevičius
A. Benesevičius

33

A. Benesevičius

34

5

1 – F. Ereminas
11 – A. Benesevičius
1 – F. Ereminas
11 – A. Benesevičius
13 – A. Benesevičius
4 – A. Rameikis
A. Rameikis

32

24 – A. Benesevičius
10 – A. Rameikis
A. Rameikis

6

A. Rameikis

20

A. Rameikis

14

A. Rameikis

29

A. Rameikis

15

A. Rameikis

23

14

A. Rameikis

28

22 – A. Rameikis
1 – F. Ereminas
A. Rameikis

17

A. Rameikis

8

(iki balandžio 3)
1 – F. Ereminas
7 – A. Rameikis

21

5 – A. Rameikis
16 – A. Kietis

14
18
19
23
3
8

A.
A.
A.
A.
A.
G.

Kietis
Kietis
Kietis
Kietis
Kietis
Ikamas

8

18
11
10
13
17
20
15
21
17
14
19
15
21
13
14
17
25
21
22
25
39

G.
G.
G.
G.
G.
G.
G.
G.
G.
G.
G.
G.
G.
G.
G.
G.
G.
G.
G.
G.
G.

Ikamas
Ikamas
Ikamas
Ikamas
Ikamas
Ikamas
Ikamas
Ikamas
Ikamas
Ikamas
Ikamas
Ikamas
Ikamas
Ikamas
Ikamas
Ikamas
Ikamas
Ikamas
Ikamas
Ikamas
Ikamas

22
27
24
28
23
42
30
22
27
33
30
31
28
25
32
31
34
31
29
26
32

(nuo liepos mėn.)
G. Ikamas
G. Ikamas
G. Ikamas
G. Ikamas
G. Ikamas
G. Ikamas
G. Ikamas
G. Ikamas
G. Ikamas
G. Ikamas
G. Ikamas
G. Ikamas
G. Ikamas
G. Ikamas
G. Ikamas
G. Ikamas
G. Ikamas
G. Ikamas
G. Ikamas
G. Ikamas
G. Ikamas
G. Ikamas

2 – F. Ereminas
1 – Steponas Galvydis
4 – A. Rameikis
7 – F. Ereminas
27 – Antanas Kietis

(nuo liepos mėn.)
Gaudentas Ikamas
G. Ikamas
G. Ikamas
G. Ikamas
G. Ikamas
G. Ikamas
G. Ikamas
G. Ikamas
G. Ikamas
G. Ikamas
G. Ikamas
G. Ikamas
G. Ikamas
G. Ikamas
G. Ikamas
G. Ikamas
G. Ikamas
G. Ikamas
G. Ikamas
G. Ikamas
G. Ikamas
G. Ikamas

12
17

Laidojo
Mirtys

Metai

Gimimai

Eil.
Nr.

Santuokos

(tęsinys)
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Metai

Tuokė

107.
108.
109.
110.

1986
1987
1988
1989

84
90
102
113

G.
G.
G.
G.

Ikamas
Ikamas
Ikamas
Ikamas

33
39
48
52

G.
G.
G.
G.

111. 1990
112. 1991
113.

136
167

G. Ikamas
G. Ikamas

51
48

114.
115.
116.
117.
118.
119.
120.
121.
122.

1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000

122
70
80
59
60
38
29
28
9

36
36
49
24
15
8
6

G. Ikamas
G. Ikamas
G. Ikamas

123. 2001
124. 2002
125. 2003

47
41
31

G. Ikamas
G. Ikamas
G. Ikamas
G. Ikamas
G. Ikamas
G. Ikamas
G. Ikamas
G. Ikamas
7 – G. Ikamas
2 – Rimantas Visockis
R. Visockis
R. Visockis
R. Visockis

G. Ikamas
47 – G. Ikamas
1 – Vincentas
Stankevičius
G. Ikamas
G. Ikamas
G. Ikamas
G. Ikamas

28
18
6

126. 2004
127.
128. 2005
129.
130. 2006
131.

57

R. Visockis
R. Visockis
(iki liepos 19)
R. Visockis

132. 2007
133.
134.
135.
136.
137.
138.

2008
2009
2010
2011

55 – R. Visockis
2 – Žydrūnas Jurkus
37 3 – Algis Neverauskas
1 – Kęstutis Palepšys
14 12 – A. Neverauskas
2 – t. Domingo
Avellanedo IVE
13+ (iki liepos) 2 – R.
Visockis
7 1 – Ladislovas
Balčiūnas
10 – A. Neverauskas
13
2
14
5

Laidojo
Mirtys

Eil.
Nr.

Gimimai

Krikštijo

Santuokos

(tęsinys)

Ikamas
Ikamas
Ikamas
Ikamas

34
30
28
39
37
34

G. Ikamas
G. Ikamas
G. Ikamas
G. Ikamas (3 parvežti
iš Sibiro)
G. Ikamas
G. Ikamas

26
41
35
42
35

G.
G.
G.
G.
G.

37
8

R. Visockis
R. Visockis

17

23

+ 1 be Bažnyčios

3

37

15

30

5
1
–
4

30
32
33
27

Ikamas
Ikamas
Ikamas
Ikamas
Ikamas

+ 2 be Bažnyčios

Krikšto registracijos knygos: Daujėnų bažnyčios gimusių 1928–1934, 120 lapų;
1934–1942 gimusių. Panevėžio vyskupijos Daujėnų bažnyčios nuo 1934 m. rugpjūčio 19 d. iki 1942 m. birželio 15 d. pakrikštytųjų protokolų knyga, Nr. 3309, 150
lapų; 1942–1943 m. gimusių (lapai nenumeruoti); 1944–1957 m. gimusių. Panevėžio
vyskupijos Daujėnų bažnyčios gimusių metrikų protokolai. Nuo 1944 metų (lapai
nenumeruoti); 1946–1951 m. gimusių. Panevėžio vyskupijos Pasvalio dekanato Daujėnų K. Bažnyčios nuo 1946 metų gimusių metrikų protokolai (lapai nenumeruoti);
Krikštas. Nuo 1964 m. liepos 25 d. iki 1978 m. gruodžio 31 d. Daujėnų 1 (lapai
nenumeruoti); Krikštų 1979–1985 m. (lapai nenumeruoti); 1986–1989 m. Krikštas
3 (lapai nenumeruoti); 1989–1992 m. Krikštas (lapai nenumeruoti); Krikštų knyga
(nuo 1998 m.) (lapai nenumeruoti).
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Santuokų registracijos knygos: Jungtuvės 1924–1931 m., Nr. 3226, 96 lapai;
Daujėnų parapijos bažnyčios nuo 1931 metų (santuokų knyga), Nr. 2489, 200
lapų; Panevėžio vyskupijos Pasvalio dekanato Daujėnų bažnyčios Jungtuvių protokolų knyga (1944 VIII 20–1977 VIII 26), 1 knyga, Nr. 77, 150 lapų; Jungtuvių
1973–1983 m., 2 (lapai nenumeruoti); Sutuoktuvių Daujėnų 1984–1988 m. 3 knyga
(lapai nenumeruoti); Santuokų 1989–1993 m. (lapai nenumeruoti); Santuokos, 5
knyga, 1993–1997 m. birželio 8 d. (lapai nenumeruoti).
Mirusiųjų registracijos knygos: Mirusiųjų aktų knyga Daujėnų parapijos
bažnyčios nuo 1930–1940 m. Mirusių 1930–1940 m. (lapai nenumeruoti); 1946–
1947 m. mirusiųjų. Panevėžio vyskupijos Pasvalio dekanato Daujėnų bažnyčios
1946 m. mirusiųjų protokolų knyga (lapai nenumeruoti); Panevėžio vyskupijos
Pasvalio dekanato Daujėnų bažnyčios 1950–1957 m. mirusiųjų protokolų knyga
(lapai nenumeruoti); Daujėnų p. laidotuvių 1964–1977 m. (lapai nenumeruoti);
1978–1989 m. laidotuvių Daujėnų (lapai nenumeruoti); Daujėnų parapijos laidotuvių
nuo 1990 m. (lapai nenumeruoti).
1926 m. balandžio 4 d. popiežiaus Pijaus XI paskelbta bule „Lituanorum
Gentes“ buvo sudaryta Lietuvos bažnytinė provincija. Lietuvos bažnyčia tapo
savarankiška ir tiesiogiai (nebe per Lenkiją) pavaldi Šventajam Sostui. Rengiantis paskelbti Bažnytinę provinciją, kaip jau minėta, buvo sudarytos vyskupijos,
peržiūrėti ir naujai suskirstyti dekanatai, pertvarkytos parapijų ribos. Sudarytas
Panevėžio vyskupijai (jai priskirta 10 dekanatų) priklausęs savarankiškas Pasvalio
dekanatas, kuriam priskirtos šios parapijos: Pasvalys (ir Šv. Jurgio kapinių koplyčia), Linkuva (ir Linkuvõs kapinių koplyčia), Krinčinas (ir dvi koplyčios: Krinčino
kapinių ir Motiejūnų), Daujėnai (ir Šv. Augustino koplyčia Porijuose), Pumpėnai
(ir koplyčia Niurkoniuose), Krikliniai, Joniškėlis (ir Joniškėlio koplyčia), Gr¿žių
filija, Pušalotas, Spirakiÿ filija 75.
Kun. V. Baltrušaitis, „atsisėdęs ant derlingo kelmo“, ėmėsi darbo. Kaip jau
minėta, pastatė ūkio trobesius, padidino kleboniją dviem kambariais ir kruopščiai
suremontavo bažnyčią. Ir tik vieną kartą remontuojant bažnyčią surengė rinkliavą.
Trobesius pastatė iš Sekminių aukų.
Iš senų laikų Daujėnai garsėjo Sekminių, Šv. Roko ir Angelų Sargų atlaidais.
Pavienius maldininkus ir jų procesijas patraukdavo Jėzaus Nazariečio statula, garsi
savo malonėmis (tikinčiųjų įsitikinimu, turinti stebuklingos galios). Aprengta ir
apkabinėta votais statula stovi centriniame altoriuje.
1936 m. balandžio 20 d. Daujėnuose buvo pašventinti du varpai: Šv. Juozapo
(712 kg) ir Šv. Petro (525 kg). Varpus šventino Kupiškio dekanas ir Vabalninko
klebonas kan. Matas Kirlys, dalyvaujant dar penkiems dvasininkams: Daujėnų
klebonui kun. Vincentui Baltrušaičiui, Krinčino klebonui kun. Antanui Keraičiui,
Pumpėnų klebonui kun. Gasparui Spūdui, Kriklinių klebonui Mykolui Banaičiui
ir Pasvalio klebonui ir dekanui kan. Kazimierui Kriščiūnui76. Naujiems varpams
pastatyta nauja varpinė77. Varpuose įrašai: „Šv. Juozapas. Lietuva. Daujėnų R. Kat. Bažnyčios parapijiečių lėšomis. Liedintas Kaune 1935 m. I. Masalco dirbtuvėj, klebonaujant
kun. Baltrušaičiui“; „Šv. Petras. Lietuva. Daujėnų R. Kat. Bažnyčios parapijiečių lėšomis.
Liedintas Kaune 1935 m. I. Masalco dirbtuvėj, klebonaujant kun. Baltrušaičiui“.78
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Parapijoje aktyviai veikė bažnytinis
komitetas
1923 m. veikusio bažnytinio komiteto narius nurodo kun. V. Baltrušaitis
Daujėnų parapijos inventoriuje79: Antanas Tamulionis, Juozapas Rauduvė, Juozapas Matyckas, Petras Novakas, Jonas Vadapalas, Petras Kalvienas ir Vladislovas
Sarciavičius; Bažnyčios palaikymo taryboje buvo du nariai Juozapas Rauduvė ir
Juozapas Matyckas – bei kandidatas Petras Novakas.
1934 m. lapkričio 18 d. Daujėnų parapijos klebonijoje susirinkę 29 asmenys
kaimų įgaliotiniai (maršalkos) ir klebono pakviesti atstovai iš visų parapijos kaimų
dalyvavo rinkimuose į Daujėnų bažnytinio komiteto ir Bažnyčios palaikymo tarybą (pirmininkavo klebonas kun. V. Baltrušaitis, sekretoriavo Antanas Kriščiūnas).
Slaptu balsavimu į Daujėnų parapinį bažnytinį komitetą buvo išrinkti Povilas
Navazelskis (56 metų), Antanas Kriščiūnas (41 m.), Jonas Mikelinskas (44 m.),
Juozapas Pliaška (49 m.), Jonas Armonas (47 m.), Jonas Bernadickas (28 m.), Jonas Novalinskas (39 m.). Daujėnų parapinis bažnytinis komitetas iš savo tarpo
į Daujėnų bažnyčios palaikymo tarybą slaptu balsavimu išrinko Antaną Kriščiūną, Povilą Navazelskį ir kandidatu Joną Bernadicką80. Tų pačių metų gruodžio
6 d. Panevėžio vyskupijos kurijos Bažnyčios turtų valdymo taryba, apsvarsčiusi
kun. V. Baltrušaičio prašymą patvirtinti aukščiau išrinktuosius asmenis, patvirtino
Daujėnų parapinį bažnyčios komitetą ir Bažnyčios palaikymo tarybą (pirmininkas
kun. V. Baltrušaitis), pavesdama klebonui priimti iš visų narių priesaiką81.
Iš 1937 m. Daujėnų parapijos apyskaitos sužinome, kad bažnyčioje dirbo
vargonininkas Petras Braždžionis, zakristijonas Kazimieras Grigalionis, varpininkas
Povilas Baliūnas ir skalbėja Ona Grigaliūnienė82. Vargonininko mėnesio alga 45 Lt,
zakristijono – 20 Lt, varpininko – 10 Lt ir skalbėjos – 25 Lt83.

Daujėnų bažnyčios beneficija
Kun. V. Baltrušaitis rūpinosi ir beneficija. Tai matyti iš 1923 m. kovo 2 d.
rašto Žemaičių vyskupijai, kuriame aiškinama, kad 1923 m. bus dalijamas Krinčino dvaras ir prašoma įgaliojimo gauti iš ten žemės bažnyčiai, kad vėliau gautąjį
sklypą būtų galima sukeisti su esančiu arčiau bažnyčios84. Kunigui paaiškinta,
kad pagal Žemės reformos įstatymą žemės duodama parapinėms bažnyčioms, o
Daujėnų bažnyčia, nors ir turi savo cirkuliarą, dar neturi parapijos teisių, tad
galimiems nepatogumams išvengti būtų pravartu šias teises įgyti85.
1923 m. įsteigus Daujėnų parapiją, kun. V. Baltrušaitis ieškojo galimybių
įgyti bažnyčiai žemės. Tą liudija 1924 m. jo raportas Žemaičių vyskupijos kurijai:
„Prie Daujėnų parapijos bažnyčios apart mažos sodybos žemės nėra; parapijiečių pagal
1924 metų sąrašą yra 2 524 nariai; todėl nuolankiai prašau Bažnyčios Turtų valdymo
tarybos įgaliojimo padaryti žygių, einant žemės Reformos įstatymu, gauti Daujėnų bažnyčiai žemės iš Moliūnų dvaro, kuris jau valdžios paskirtas išporceliojimui. Moliūnų dvaras
nuo Daujėnų bažnyčios apie 4 kilometrus atstumo, arčiaus dvarų nėra“86.
Šie įgaliojimai klebonui buvo suteikti ir iš parceliuojamo B. Karpio Moli¿nų dvaro
Daujėnų parapijai buvo skirtas 8 ha sklypas. Jį paskyrė Panevėžio apskrities tvar© VðÁ „Versmës“ leidykla. Lietuvos lokaliniai tyrimai ISSN 2029-0799.
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komoji komisija 1927 m. balandžio 13 d. Tačiau šis sklypas, Šventabala
kaip minėjo raporte kun. V. Baltrušaitis, nuo Daujėnų bažnyčios apie 6 km, todėl tvarkyti ūkį nepatogu ir nenaudinga. 1922 m. Baluškių
dvare sklypą per 1 km nuo bažnyčios gavęs Povilas Karoblis sutiko keistis, jeigu
jam padės perkelti trobesius. Kun. V. Baltrušaitis į kreipimąsi gavo iš Panevėžio
vyskupo atsakymą: „Duoti klebonui įgaliavimą padaryti atitinkamus žygius žemės tvarkomosiose įstaigose“87. Gavęs iš vyskupijos reikiamus įgaliojimus, kun. V. Baltrušaitis
bažnyčiai paskirtą sklypą sumainė su Povilo Karoblio sklypu.
Veronika Mačiukienė (Dovydonytė) iš Porijų kaimo, gavusi dalies (5,5 ha) iš
tėvų ūkio, tą žemę testamentu užrašė Daujėnų bažnyčiai88. 1938 m. rugsėjo 10 d.
įvyko žemės atidalijimas. Taip susidarė Daujėnų bažnyčios beneficija.
Už šventoriaus yra „šventa“ bala. Jos vanduo turi gydomųjų galių. Kai
Daujėnų sodžius buvo dalijamas vienkiemiais, „šventa“ bala (1 156 kv. m) nebuvo
priskirta prie bažnyčios. Baluškių Bieliauskui paaukojus 1 000 Lt, „šventa“ bala
iš Motiejaus Vadopalo vargais negalais buvo nupirkta. Ją kun. V. Baltrušaitis taip
pat sutvarkė.
1939 m. lapkričio 28 d. Panevėžio vyskupijos Bažnyčios turtų valdymo
taryba gavo Daujėnų klebono kun. V. Baltrušaičio raportą89:
„Nuo Daujėnų bažnyčios šventoriaus 24 metrai atstumo ir prie pat kelio į kapus yra
nuo seno užkimštas verdenis, žmonių vadinamas „Šventabala“; ta vieta turi 34 metrus
platumo ir 34 metrus ilgumo ir yra nuosavybė Motiejaus Vadapalo (turėtų būti Vadopalo). Žmonės tą vietą gerbia ir parapijiečiai nori ją įgyti ir pavesti Daujėnų bažnyčiai
ją sutvarkyti. Prašau todėl Panevėžio vyskupijos Bažnyčios turtų palaikymo tarybos duoti
man įgaliojimą tą žemės sklypą įgyti ir sudaryti pirkimo aktus.“
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Panevėžio vyskupijos kurijos Bažnyčios turtų valdymo taryba įgaliojo kun. V. Baltrušaitį nupirkti minėtą Šventabalą ir kurijos vardu pasirašyti atitinkamus dokumentus.
Kun. V. Baltrušaitis, vyskupijos kurijos įgaliotas, 1925 m. bylinėjosi net teisme.
Mat nuo senų laikų Daujėnų bažnyčia servituto teisėmis gaudavo (nemokamai) iš
Moliūnų miško po 50 erdmetrių pirmos rūšies maišytų malkų. Nusavinus Moliūnų
girią (ją perėmė Miškų departamentas) malkų nebegavo, kol teismo keliu įrodė
Daujėnų bažnyčios teises. 1925 m. malkos buvo išduotos už 1923 metus, tačiau
1924 ir 1925 m. vėl reikėjo teistis su Miškų departamentu90.
Daujėnų parapijos kapinės. Iš Baluškių dvaro, priklausiusio B. Karpiui, Žemės
ūkio ministerija 1921 m. paskyrė 1,5 ha sklypą kapinėms. Klebonas V. Baltrušaitis
ėmėsi tvarkyti kapus: sodino įvairiausius medelius, triūsė kapinėse ir labai gražiai
jas sutvarkė. Į kapines buvo patenkama per gražius vartus – arką, turinčią tris
bokštelius. Takai žvyruoti, panašūs į alėjas. Mirusieji laidojami planingai, kapai
išdėstyti tiesiomis linijomis. Klebono pastangomis Daujėnų kapinės savo grožiu
pagarsėjo visoje apylinkėje. Apie tai rašė A. Žalvarnis91, jo visa poema spausdinama šios monografijos puslapiuose.
Šiose kapinėse palaidotas ir kun. Vincentas Baltrušaitis: „Mylėjau parapijiečius
karštai ir parapijiečiai mylėjo mane.“ Kaip pasakoja Pranciška Burkauskienė, kun.
V. Baltrušaičiui mirus, Daujėnų bažnyčios varpai skambėjo aštuonias valandas –
kad apie tą netektį išgirstų ir atokiausiose parapijos vietose... Skambino varpininkas
Povilas Baliūnas (įskaudus rankai, darydavo kelių minučių pertrauką).
Daujėnų klebonas F. Ereminas apie kun. V. Baltrušaitį 1947 m. rašė:
„Tai buvo pozityvaus klebono tipas. Jautėsi lietuviu, skaitė lietuviškus
laikraščius, tačiau mėgo lenkų kalbą. Didelę meilę parapijiečių jis
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labiausiai užsitarnavo tuo, kad už bažnytinius patarnavimus pasitenkindavo atlyginimu,
kas kiek duodavo... Jo laidotuvėse dalyvavo visa parapija. Ir dabar parapijiečiai, atėję į
kapines, neužmiršta prie jo kapo sukalbėti bent „Amžiną atilsį“...92
Sovietmečiu iš antkapinio paminklo visų parapijiečių mylimam kun. Vincen
tui Baltrušaičiui buvo pasityčiota: šis nekaltas paminklėlis užkliuvo bolševikams –
okupantai ar jų tarnai pasidarė iš jo taikinį, paveikslėlį peršovė, patį paminklą
apdaužė.
1927 m. kun. V. Baltrušaičio iniciatyva Žemės tvarkymo komisija paženklino 1/4 ha valdiško miško Porijų koplyčios kapams. 1929 m. tą sklypą priėmė
kun. V. Baltrušaitis93.

Kultūrinis parapijiečių gyvenimas
1930 m. tėvas Bružikas SJ vedė trijų dienų rekolekcijas, 1936 m. kovo 8–10 d.
parapines rekolekcijas vedė kun. Mykolas Banaitis ir kun. Kazimieras Dulksnys94.
Rekolekcijų metu kun. M. Banaitis pakrikštijo du vaikus (žr. 6 lentelę).
1936–1938 m. parapijos apyskaitų knygose minimi šie Daujėnuose vykę
atlaidai ir juose dalyvavusių kunigų skaičius:
SS Nominis Jezu (3 kunigai); S. Georgii 23 aprilis (2 kunigai); Feria Secunda
Pentecostes (20 kunigų), S. Rochi 16 augustus (4); SS Angelorum Custodum 2 Octobris
(3)95. Pažymėta, kad daugiausia žmonių suvažiuoja į Sekminių atlaidus.
Kun. V. Baltrušaičio rūpesčiu 1936 m. Kauno meno mokyklos direktorius
Ignacas Šlapelis suremontavo Daujėnų bažnyčioje stebuklingą Viešpaties Kristaus
statulą96.
Kultūrinį parapijos gyvenimą liudija Daujėnuose veikusios įvairių pakraipų
organizacijos (žr. 7 lentelę): katalikiškos, neutralios ir net priešingos tikybai, kultūrinės bei ekonominės organizacijos. Jų veiklos efektyvumą patvirtina parapijoje
užsakomi laikraščiai: šalia katalikiškų – priešingi tikybai, o labiausiai daujėniškius
domino neutrali spauda (jos parapijoje 1936–1938 m. gauta daugiausia).
Iš katalikiškų organizacijų per pusę tūkstančio narių priklausė Šv. Sakramento brolijai, Daujėnų parapijoje aktyviai veikė katalikiško kaimo jaunimo organizacija „Pavasaris“: buvo įkurtos vyrų bei mergaičių kuopos ne tik Daujėnuose,
bet ir Mik¸nuose. 1937 m. įsikūrė ir Lietuvių katalikų vyrų sąjungos Daujėnų
kuopa (žr. 7 lentelę). Be katalikiškos pakraipos Šaulių būrių, Daujėnuose, kaip
ir daugelyje Lietuvos vietų, veikė Vilniui vaduoti sąjungos skyrius. Daujėnuose
įsikūrusios kultūrinės ekonominės organizacijos (Jaunųjų ūkininkų ratelis, Javų
valomasis punktas) buvo katalikiškos pakraipos; nors Pieno nugriebimo bendrovė
su savo skyriais ir nepriklausė katalikiškai organizacijai, bet nebuvo priešiška
tikėjimui.
Kultūrinį parapijos gyvenimą liudija parapinis knygynas, rūpinęsis knygų
gausėjimu. 1936 m. knygyne buvo 400 knygų, o 1938 m. – jau 700 (žr. 7 lentelę).
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7 lentelė
Daujėnų parapijoje 1936–1938 metais veikusios organizacijos*
Eil Veiklos formos
Nr.

1936 m.

1937 m.

1.

Švč. Sakramento brolija
(528 nariai)

Švč. Sakramento brolija Švč. Sakramento brolija
(528)
(560)

„Pavasario“ federacijos
Daujėnų vyrų kuopa
(32)

„Pavasario“ federacijos
Daujėnų vyrų kuopa
(32)

„Pavasario“ federacijos
Daujėnų vyrų kuopa
(32)

„Pavasario“ federacijos
Mikėnų vyrų kuopa
(27)

„Pavasario“ federacijos
Mikėnų vyrų kuopa
(27)

„Pavasario“ federacijos
Mikėnų vyrų kuopa
(27)

„Pavasario“ federacijos
Daujėnų mergaičių
kuopa (48)

„Pavasario“ federacijos
Daujėnų mergaičių
kuopa (48)

„Pavasario“ federacijos
Daujėnų mergaičių
kuopa (48)

„Pavasario“ federacijos
Mikėnų mergaičių
kuopa (29)

„Pavasario“ federacijos
Mikėnų mergaičių
kuopa (29)

„Pavasario“ federacijos
Mikėnų mergaičių
kuopa (29)

Jaunesniųjų
pavasarininkų

Jaunesniųjų
pavasarininkų

Jaunesniųjų
pavasarininkų

Mikėnų kuopa (15)

Mikėnų kuopa (15)

Mikėnų kuopa (15)

„Angelo Sargo“
sąjungos pulkas (68)

„Angelo Sargo“
sąjungos pulkas (68)

„Angelo Sargo“
sąjungos pulkas (68)

L. K. Vyrų sąjungos
Daujėnų kuopa (22)

L. K. Vyrų sąjungos
Daujėnų kuopa (22)

Šaulių būrys (58: 45
vyrai, 13 moterų)
katalikiška pakraipa

Šaulių būrys (58: 45
vyrai, 13 moterų)

Šaulių būrys (58: 45
vyrai, 13 moterų)

Vilniui vaduoti
sąjungos skyrius (20)

Vilniui vaduoti
sąjungos skyrius (20)

Vilniui vaduoti
sąjungos skyrius (20)

Jaunalietuviai (25)
(nesmarkus veikimas)

Jaunalietuviai (25)

Jaunalietuviai (25)

Tautininkai (14)

Tautininkai (14)

Tautininkai (14)

Gaisrininkų kuopa (14)

Gaisrininkų kuopa (14)

Jaunųjų ūkininkų
ratelis (54, katalikiška
pakraipa);

Jaunųjų ūkininkų
ratelis (54, katalikiška
pakraipa)

Jaunųjų ūkininkų ratelis
(54)

Pieno nugriebimo
bendrovė su skyriais
(vidutinė veikla)

Pieno nugriebimo
bendrovė su skyriais
(vidutinė veikla)

Pieno nugriebimo
bendrovė su skyriais

Javų valomasis
punktas (katalikiška
pakraipa)

Javų valomasis
punktas (katalikiška
pakraipa)

Javų valomasis punktas

2.

3.

4.

5.

Bažnytinės brolijos
ir katalikiškos
draugijos

Neutralios ir
priešingos tikybai
organizacijos

Kultūrinės ir
ekonominės
organizacijos

Laikraščiai

Parapinis
knygynas

1938 m.

272 katalikiški

356 katalikiški

294 neutralūs

449 neutralūs

37 priešingi tikybai

47 priešingi tikybai

400 knygų

700 (iš jaunimo globėjų
gauta 300 knygų)

700 knygų

* Lentelė sudaryta remiantis PVKA. B. Daujėnai.
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Parapijos švietimo lygmenį rodo mokyklos. Daujėnų parapijoje 1936–1938 m.
veikė penkios pradžios mokyklos (žr. 8 lentelę). Iš lentelės duomenų matyti, kad
1937 m. pradžios mokykla iš Mikėnų kaimo buvo perkelta į Galínių kaimą. Dokumentuose rašoma, kad visų mokyklų mokytojai – praktikuojantys katalikai. Tikybos
mokoma po dvi pamokas per savaitę, pedagogus prižiūri ir konsultuoja klebonas.
8 lentelė
Daujėnų parapijoje 1936–1938 metais veikusios mokyklos*
Eil.
Nr.

Mokyklos pavadinimas,
atstumas nuo miestelio

1936 m. komplektų
skaičius / mokytojų
skaičius

1937 m. komplektų
skaičius / mokytojų
skaičius

1938 m. komplektų
skaičius / mokytojų
skaičius

1.

Daujėnų Prezidento
Antano Smetonos
pradžios mokykla
(vietoje)

3 komplektai
3 mokytojai

3 komplektai
2 mokytojai

3 komplektai
3 mokytojai

2.

Smilgių pradžios
mokykla (2 km)

1 komplektas
1 mokytojas

1 komplektas
1 mokytojas

1 komplektas
1 mokytojas

3.

Girsūdų pradžios
mokykla
(6 km)

1 komplektas
1 mokytojas

1 komplektas
1 mokytojas

1 komplektas
1 mokytojas

4.

Porijų pradžios
mokykla (5 km)

1 komplektas
1 mokytojas

1 komplektas
1 mokytojas

(jau 6 km)
1 komplektas
1 mokytojas

5(a). Mikėnų pradžios
mokykla (6 km)

1 komplektas
1 mokytojas

Vietoj jos – Galinių

Vietoj jos – Galinių

5(b). Galinių pradžios
mokykla (4 km)

(jos dar nebuvo)

1 komplektas
1 mokytojas

1 komplektas
1 mokytojas

1938 m. apyskaitose nurodyti parapijoje gyvenantys 34 kitatikiai: 18 žydų,
13 liuteronų, 2 evangelikai ir 1 stačiatikis97.
Klebonas V. Baltrušaitis buvo labai energingas ir darbštus, skaitė lietuviškus
laikraščius, nors mėgo ir lenkų kalbą. Žmonių buvo mylimas ir gerbiamas. Dar
yra daujėniškių, priėmusių iš klebono Pirmąją komuniją.
Andriejus Pyragis98 Pirmąją komuniją priėmė iš kun. V. Baltrušaičio rankų.
Tikybą dėstė mokyklos direktorius Mykolas Steponavičius (1941 m. birželio 14 d.
išvežtas į Sibirą). Kunigas penktadieniais ateidavo paklausinėti – patikrinti žinių.
Kaip prisimena A. Pyragis, kunigas buvo labai geras, malonus: jei kas nemokėjo – nebardavo, paaiškindavo.
Kunigo V. Baltrušaičio plačią pastoracinę veiklą liudija krikštų, santuokų
bei mirčių skaičius (žr. 6 lentelę).
1924–1942 m. Daujėnų parapijos Krikšto knygose užregistruoti 1 472 naujagimiai. Iš jų 25 pakrikštijo pas kunigą atvykę bičiuliai kunigai arba savo
giminaičių pakrikštyti atvykę iš šio
krašto kilę kunigai ir 75 vėliau kun.
* Lentelės (7 ir 8) sudarytos remiantis Panevėžio
V. Baltrušaičiui paskirti pagalbininvyskupijos Pasvalio dekanato Daujėnų parapijos už
1936 m. apyskaita; Panevėžio vyskupijos Daujėnų
kai. Daujėnų parapijos klebonas V. BalR. K. parapijos apyskaita už 1937 m.; Panevėžio
trušaitis per 19 metų pakrikštijo 1 391
vyskupijos Pasvalio dekanato Daujėnų parapijos
vaikelį.
apyskaita už 1938 m., PVKA, B. Daujėnai.
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Kunigai Jonas Kriščiūnas, Kazimieras Kriščiūnas, Antanas Kiznis, Vladas
Kupstas ir Paulius Astrauskas pakrikštijo po vieną vaikelį, Kazimieras Dulksnys –
du, Juozas Laniauskas ir Steponas Pelešynas – po tris, Petras Rauduvė – keturis
ir Mykolas Banaitis – septynis (žr. 6 lentelę).
Pateiksime pavyzdžių. Kun. Mykolas Banaitis Daujėnų Švč. Jėzaus Vardo
parapijos bažnyčioje, kaip jau minėta, pakrikštijo septynis vaikus (1934 (1),
1935 (1), 1936 (2), 1938 (2) ir 1939 (1). 1934 m. spalio 7 d. pakrikštijo Veroniką
Drobulytę, gimusią 1934 m. liepos 15 d. Naujåsodės kaime. Daujėnų valsčiaus
žemdirbių Vincento Drobulio (48 m.) ir Veronikos Sargovičiūtės (32 m.) šeimoje.
Krikšto tėvais buvo Juozapas Stumbris ir Zabelė Šimanauskienė99; 1935 m. gegužės 29 d. pakrikštijo Petrą Pečiulį, gim. Girs¾dų kaime 1935 m. gegužės 15 d.
žemdirbių Adolfo Pečiulio (gim. 1893 04 17) ir Onos Budonytės sūnų. Krikšto
tėvai: Ignas Kabelis ir Ona Kriaučiūnaitė100. 1936 m. gegužės 31 d. – Kazimierą
Laurušonį, gim. gegužės 20 d. Baukÿ kaime ūkininkų Petro Laurušonio (33 m.)
ir Elzbietos Stuknytės (37 m.) šeimoje (krikšto tėvai – Jonas Kubilius ir Adelė
Mačiukaitė).101 1936 m. gegužės 31 d. – Prancišką Tamuliūnaitę, gim. balandžio
10 d. Dalinåvos vienkiemyje, ūkininkų Everisto Tamuliūno ir Mortos Vaičekonytės (46 m.) dukrą. Krikšto tėvai buvo Adolfas Tamulionis ir Morta Muralytė102, 1938 m. birželio 5 d. pakrikštijo Joną Kiznį, gimusį 1938 m. gegužės 4 d.
Petròvkos vienkiemyje. Tai žemdirbių Povilo Kiznio (40 m.) ir Onos Šimbelytės
(30 m.) sūnus. Krikšto tėvais buvo Zinavas Zamalis ir Vincenta Navalinskienė103.
O jau kitą dieną (t. y. birželio 6 d.) pakrikštijo Genovaitę Stipinaitę, gimusią
kovo 28 d. Pute¤kių vienkiemyje, Daujėnų valsčiaus žemdirbių Jono Stipino
(32 m.) ir Elzbietos Titaitytės (26 m.) dukrą. Krikšto tėvai – Stasys Titaitis ir
Morta Morkūnienė104. 1939 m. balandžio 23 d. kun. M. Banaitis pakrikštijo Povilą Skaudį, gimusį prieš 4 dienas (t. y. balandžio 19 d.), žemdirbių Dominiko
Skaudžio (50 m.) ir Paulinos Tamoliūnaitės (40 m.) sūnų. Krikšto tėvai – Jonas
Šveikauskas ir Vincenta Tamulionienė105.
Kun. Antanas Kiznis, Salåmiesčio parapijos klebonas, 1928 m. sausio 30 d.
vyskupui leidžiant tėvų namuose Petrovkos kaime Daujėnų parapijoje, su visomis
sakramento apeigomis pakrikštijo 1928 m. sausio 3 d. gimusį Petrą Kiznį. Tėvai
(Juozapas Kiznis, Petro sūnus, 37 m., ir motina Apolonija Niurkaitė, 37 m.) –
Daujėnų valsčiaus ūkininkai. Krikšto tėvai: kun. Antanas Kiznis ir Ona Kiznytė106.
1933 m. birželio 4 d. Daujėnų parapijos bažnyčioje kun. Vladas Kupstas pakrikštijo Gediminą Petrą Sviderskį, gim. 1933 m. balandžio 29 d. Barkla¤nių dvare,
Krinčino parapijoje. Tėvai – Krinčino valstiečiai: Juozas Sviderskis (52 m.) ir Ona
Liepaitė (39 m.). Krikšto tėvai: Jonas Vadopalas ir Ragimavičienė107.
1935 m. balandžio 28 d. kun. Kazimieras Kriščiūnas toje pačioje bažnyčioje pakrikštijo Antaną Straževičių, gim. balandžio 4 d. Mažioniÿ kaime, Daujėnų
valsčiaus žemdirbių Aleksandro Straževičiaus (32 m.) ir Emilės Rakašytės (34 m.)
pirmagimį. Krikšto tėvai buvo Jurgis Straževičius ir Saliomėja Rakašienė108.
Kun. Paulius Astrauskas 1937 m. gegužės 16 d. pakrikštijo Antaną Grinevičių,
gim. prieš keturias dienas (gegužės 13 d.) Naujasodžio kaime Vincento Grinevičiaus (42 m.) ir Konstancijos Žurauskaitės (36 m.) šeimoje. Krikšto tėvai: Jonas
Žurauskas ir Ona Tribaitė109.
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Kun. Steponas Pelešynas 1936 m. kovo 8 d. pakrikštijo Leoną Rasiuką, gim. 1936 m.
vasario 13 d. Daujėnų valsčiuje, žemdirbių Antano Rasiuko (gim. 1890 05 22) ir
Veronikos Petrulionytės (gim. 1902 11 18) sūnų. Krikšto tėvai – Pranas Vadopalas
ir Morta Vadapolaitė110. 1936 m. gruodžio 26 d. pakrikštijo Bronislavą Pyragaitę,
gimusią tų metų rugsėjo 18 d. Baluškių kaime žemdirbių Jono Pyragio (28 m.)
ir Valerijos Čeplinskaitės (20 m.) pirmagimę. Krikšto tėvai: Antanas Morkūnas
ir Bronė Čeplinskaitė111. Tą pačią dieną kun. S. Pelešynas pakrikštijo ir Steponą
Zapustą, gim. 1936 m. gruodžio 9 d. Maliupių kaime, Jono Zapusto (48 m.) ir
Elžbietos Šimeliūnaitės (29 m.) sūnų. Krikšto tėvai: Antanas Bedalis ir Barbora
Šimeliūnaitė112.
Kun. Kazimieras Dulksnys 1938 m. birželio 5 d. pakrikštijo Danutę Prancišką
Šukaitę, gimusią gegužės 1 d. Gúodžių kaime Daujėnų valsčiuje žemdirbių Prano
Šukio (33 m.) ir Adelės Nicaitės (31 m.) šeimoje. Krikšto tėvai: Mykolas Bubuliauskas ir Ona Nicienė113. Po poros metų 1940 m. gegužės 12 d. kun. K. Dulksnys
pakrikštijo Povilą Talačką, gim. 1940 m. vasario 10 d. Mažionių kaime, Antano
Talačkos (37 m.) ir Anelijos Didžiurgaitės (32 m.) sūnų. Krikšto tėvai: Petras
Zapūstas ir Janina Šokytė114.
Kun. Juozas Laniauskas 1942 m. rugpjūčio mėnesį pakrikštijo du vaikelius:
9 d. Kazimirą Nijolią Vadopalaitę, gim. 1942 m. rugpjūčio 1 d. Liukpetrių kaime,
žemdirbių Petro Vadopalo (31 m.) ir Apalonijos Vadopalaitės (26 m.) dukrą. Krikšto
tėvai: Antanas Vadopalas ir Stanislova Vadopalienė115. Rugpjūčio 22 d. pakrikštijo
Juliją Talačkaitę, gimusią 1942 m. liepos 27 d. Balčiškių kaime žemdirbių Juozapo
Talačkos (40 m.) ir Julijos Pečiulytės (35 m.) šeimoje. Krikšto tėvai: Antanas Talačka ir Ona Kukorienė116. Rugpjūčio 24 d. kun. J. Laniauskas pakrikštijo Antaną
Remeiką gim. 1942 m. rugpjūčio 11 d. Liùkpetrių kaime Kazimiero Remeikos
(27 m.) ir Veronikos Paškevičiūtės (31 m.) sūnų. Krikšto tėvai: Ignas Remeika ir
Izabelė Paškevičiūtė117.
Per 19 metų iš 456 santuokų 432 poras Daujėnų Švč. Jėzaus Vardo bažnyčioje sutuokė kun. V. Baltrušaitis (žr. 6 lentelę).
1930–1940 m. (per nepilnus 11 metų) Daujėnuose mirė 479 parapijiečiai (žr. 6
lentelę). Du iš jų palaidojo kun. Konstantinas Čiapas (1871 10 01–1894–po 1940),
nuo 1935 m. būdamas Pasvalio altaristu. Keletą mirusiųjų yra palaidoję patys parapijiečiai (tai pažymėjo kun. V. Baltrušaitis registracijos knygoje), kitus palaidojo
Daujėnų Švč. Jėzaus Vardo parapijos klebonas kun. V. Baltrušaitis. Pažymėtina, kad
1935 m. gegužės 29 d. jis palaidojo Pasvalio altaristą kun. Antaną Kiznį (1871 10 01
(13)–1895 12 23–1935 05 26), Jono sūnų, mirusį 1935 m. gegužės 26 d.118
Garbaus amžiaus klebonui talkinti nuo 1940 m. liepos 1 d.119 buvo deleguotas kun. vikaras Juozas Merkys120. Daujėnų Švč. Jėzaus Vardo bažnyčioje per
kelis mėnesius jis yra pakrikštijęs 23 vaikus, sutuokęs 15 porų.
Pirmas kun. J. Merkio krikštas – 1940 m. liepos 13 d. pakrikštyta Adelė Vadopalaitė, gim. 1940 m. birželio 15 d. Liukpetrių kaimo žemdirbių Petro Vadopalo
(27 m.) ir Apolonijos Vadopalaitės (22 m.) šeimoje. Krikšto tėvai buvo Juozas
Banelis ir Adelė Banelienė121.
1941 m. vasario 23 d. minėtas kunigas pakrikštijo tą pačią dieną Guodžių
dvare (Vabalninko parapijoje) gimusią Ireną Šukytę, Daujėnų valsčiaus žemdirbių
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30-mečio Prano Šukio ir 28-erių Adelės Vicaitės dukrą. Krikšto tėvai – Jonas Šukys
ir Vanda Vicienė122. Tai paskutinis kun. Juozo Merkio krikštas Daujėnų Švč. Jėzaus
Vardo parapijos bažnyčioje.
Pateikti duomenys leido apytiksliai nustatyti kun. J. Merkio darbo Daujėnuose laiką: 1940 m. liepa–1941 m. vasaris. Tai patvirtino rasti dokumentai:
Daujėnuose kun. J. Merkys vikaravo nuo 1940 m. liepos 1 d. iki 1943 m. kovo
13 d. (žr. 4 lentelę).
Krikštų pavyzdžiai patvirtina, kad naujagimius stengtasi kuo greičiau – tą
patį mėnesį – pakrikštyti. Retais atvejais krikštydavo kelių mėnesių vaikelį. Bent
vienas iš krikšto tėvų dažniausiai būdavo tėvo ar motinos brolis, sesuo ar pusbroliai. Krikšto registracijos dokumentuose įrašytas tėvų amžius rodo, kad retais
atvejais žmona būdavo vyresnė už vyrą. Yra išimčių, kai pakrikštyta namuose, o
su vyskupo dispensa kunigas buvo krikšto tėvu; krikštyti ne tik Daujėnų parapijos
vaikai, krikštyti ir rusų tautybės asmenys...
Vikarą kun. J. Merkį iškėlus į Salaką, buvo paskirtas naujas vikaras kun. Jonas Kazėnas123.
Kun. J. Kazėnas į Daujėnus buvo paskirtas 1941 m. kovo 13 d.124 ir jau kovo
25 d. ten atvyko. Skirdamas kunigą į Daujėnus vyskupas K. Paltarokas žadėjo,
kad pasikeitus aplinkybėms, galės sugrįžti į senąją vietą. Tad 1941 m. liepos 12 d.
kunigas sugrįžo į Strėvininkùs ir prašė leisti toliau eiti Invalidų namų vedėjo ir
kapeliono pareigas.
Kun. J. Kazėnas per beveik keturis 1941 metų mėnesius pakrikštijo 13
naujagimių ir sutuokė 8 poras (žr. 6 lentelę). Pirmasis kunigo pakrikštytasis
vaikas Daujėnų Švč. Jėzaus Vardo bažnyčioje – Janina Rudytė, gim. 1941 m.
kovo 15 d. Balčiškių kaime Daujėnų valsčiaus žemdirbių (Jono Rudžio 20 m.
ir Janinos Aukštikalnytės (22 m.) šeimoje. Krikšto tėvai – Antanas Liukpetris ir
Juzė Aukštikalnytė. Krikštyta 1941 m. kovo 30 d.125 Paskutinis krikštas – 1941 m.
liepos 6 d. Krikštytas Valentinas Rapševičius, gimęs 1941 m. birželio 9 d. Joniškėlio ligoninėje, Daujėnų amatininkų Bronislovo Rapševičiaus (32 m.) ir Natalijos
Garbašauskaitės sūnus. Krikšto tėvai buvo Pranciškus Bobrevičius ir Anastazija
Garbašauskaitė126.
Išvykus kun. J. Kazėnui, vikaru į Daujėnų Švč. Jėzaus Vardo parapiją talkinti klebonui V. Baltrušaičiui 1941 m. spalio 18 d. buvo paskirtas kun. Jonas
Rimša127. Po ilgo šešerių metų gydymosi kiek sustiprėjęs, Daujėnų vikaro pareigas pradėjo eiti lapkričio 14 d., po kelių mėnesių, 1942 m. sausio 10 d., perkeltas vikaru į Rokiškį. Tad Daujėnuose kun. J. Rimša darbavosi nepilnus metus
(1941 10 18–1942 01 10). Per tris vikaravimo mėnesius Daujėnuose, talkindamas
kun. V. Baltrušaičiui, jis pakrikštijo 15 vaikų (žr. 6 lentelę). Pirmasis krikštas
1941 m. lapkričio 15 d. Kun. J. Rimša pakrikštijo Aldoną Suvaizdytę, gim. 1941 m.
spalio 25 d. Suveizdiškio kaime, žemdirbių 29-erių metų Napoleono Suvaizdžio
ir 26 metų Paulinos Navalinskaitės antrąjį vaikelį. Krikšto tėvai – Antanas Mickeliūnas ir Stanislova Murelytė128.
Paskutinis kun. J. Rimšos krikštas Daujėnų parapijos krikštų metrikose įregistruotas 1942 m. sausio 18 d. Tada jis pakrikštijo Veroniką Kriščiūnaitę, gimusią
tą pačią dieną, Daujėnų miestelio darbininkų Pranciškaus Kriščiūno ir 25-erių
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metų Pranciškos Vinciūnienės dukrą. Krikšto tėvai: Boleslovas Adiklis ir Veronika
Liegienė129.
Tad kun. J. Rimšos darbo laiką Daujėnuose įrėmina krikštai: 1941 11 15–
1942 01 18.
Kun. J. Rimša dirbo daugelyje Panevėžio vyskupijos parapijų, ėjo įvairias
pareigas (vikaro, klebono, dekano, altaristo). Autobiografijoje jis rašė:
„Nesveikata ir saugumas mane vaikė iš parapijos į parapiją. Nenorėjau važiuoti į Sibirą
nei su jais „draugauti“. Todėl, kur tik buvau, man vis degė žemė po kojomis. Kokių tik
provokacijų nesugalvodavo! Žiūrėk, tik pradedi darbuotis, tuojau apsupa provokatoriai,
iš vyrų ir moterų giminės. Kiek gali ilgai nervintis? Iš proto išeisi. Todėl nenorėdamas
turėjau skrajoti iš vienos vietos į kitą. Ir tik po auksinio jubiliejaus visos audros nurimo,
prasidėjo normalus gyvenimas. O čia jau vakaro prieblanda...“130
Nuo 1993 m. iki mirties kun. J. Rimša – Pasvalio šv. Jono Krikštytojo bažnyčios altaristas. Pasvalio dekanas mons. Jonas Balčiūnas yra kalbėjęs:
„Mane žavi kunigo Rimšos inteligencija, jo domėjimasis viskuo, apgalvotas prieškario metų
dvasinės nepriklausomybės palyginimas su dabartimi. Ir šiandien žavi, kaip jis ieško kelių į
jaunimo širdis. Jis ir dabar nuoširdus, rūpestingas padėjėjas bažnyčioje, dalyvauja Krikščionių
demokratų partijos susirinkimuose ir minėjimuose. Jo lėšos kuklios, bet jis visuomet paremia
Kunigų seminariją... Kai pasidžiaugiam kunigo Rimšos uolumu ir patarnavimu, jo veidas
nušvinta šypsena: „Tai Dievo dovana, Dievo malonė.“ Ir per jubiliejus, sveikinimų ceremonijas
jis stengiasi, kad kunigui ir žmonėms nebūtų parodyta daugiau meilės negu Dievui...“131
Paskutinis ilgamečio Daujėnų Švč. Jėzaus Vardo parapijos klebono V. Baltrušaičio krikštas įregistruotas 1942 m. lapkričio 22 d. Tada jis krikštijo prieš 20
dienų (t. y. lapkričio 2 d.) gimusią Danutę Emiliją Kalvėnaitę, žemdirbių Juozapo
Kalvėno (27 m.) ir Emilijos Stankevičiūtės (18 m.) dukrą. Krikšto tėvai buvo Povilas Kalvėnas ir Paulina Kazilionienė132.
Kadangi nerasta dokumentų, kuriuose būtų pažymėta kun. V. Baltrušaičio
mirties data, minėtas krikšto įrašas leidžia teigti, kad kunigas mirė 1942 m. lapkričio pabaigoje iki gruodžio 11 d., nes remiantis tos dienos raštu Pasvalio dekanas
kan. K. Kriščiūnas, dalyvaujant Daujėnų bažnyčios palaikymo tarybos nariams
Povilui Navazelskiui ir Antanui Kriščiūnui, 1942 m. gruodžio 23 d. perdavė rastą
po kun. V. Baltrušaičio mirties tvarkingą Daujėnų bažnyčios ir beneficijos inventorių naujai paskirtam klebonui kun. F. Ereminui133.
1943 m. trečiąją Sekminių dieną buvo pašventintas paminklas kun. Vincentui
Baltrušaičiui134.
Jau minėta, kad mirus klebonui V. Baltrušaičiui Daujėnų parapijos špitolininkas Povilas Baliūnas varpais skambino net 8 valandas su trumputėmis kelių
minučių pertraukėlėmis. Toks varpų gaudesys leido žmonėms suvokti ištikusią
didžiulę nelaimę – tokio savo ir taip reikalingo kunigo netektį.
Mirus klebonui V. Baltrušaičiui, į Daujėnų Švč. Jėzaus Vardo parapiją paskirtas kun. Povilas Šalučka (1867 01 13–1890 01–po 1944)135. Jis dirbo 1942–1944 m.
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Dirbdamas Daujėnuose kun. P. Šalučka pakrikštijo 9 vaikus. 1942 m. lapkričio 28 d. pakrikštijo Stanislovą Pranskūną, gimusį lapkričio 3 d. Barklainių kaime,
žemdirbių Juozapo Pranskūno (38 m.) ir Pranciškos Vadapalaitės (34 m.) sūnų.
Krikšto tėvai: Stanislovas Talačka ir Ona Kukenytė136. Tai pirmasis kun. P. Šalučkos krikštas, užregistruotas Daujėnų bažnyčios metrikų knygose. 1942 m. kunigas
pakrikštijo šešis, 1943 m. – vieną ir 1944 m. – du vaikus (žr. 6 lentelę).
1943 m. sausio 10 d. pakrikštijo Aleksandrą Čeponytę, gimusią sausio 2 d.
Daujėnų miestelyje, žemdirbių Aleksandro Čeponio (31 m.) ir Mortos Baniūnaitės
(30 m.) dukrą. Krikšto tėvai: Juozapas Kiznis ir Ona Načiūnaitė137.
1944 m. liepos 2 d. pakrikštijo du vaikus: 1944 m. birželio 27 d. Baliečių
kaime gimusią Danutę Scholastiką Kavaliauskaitę, dešimtą Petro Kavaliausko (42 m.)
ir Veronikos Mickeliūnaitės (40 m.) vaiką, krikšto tėvai: Jonas Paužuolis ir Stanislova Tribienė138; taip pat Antaną Vadopalą, gim. birželio 25 d. Daujėnų kaime.
Tai trečias Jono Vadopalo (30 m.) ir Stanislovos Tamašauskaitės (19 m.) vaikas.
Krikšto tėvai: Petras Statkevičius ir Elzbieta Petrauskienė139.
Remiantis krikšto įrašais, galima teigti, kad kun. P. Šalučka Daujėnuose
dirbo nuo 1942 m. lapkričio iki 1944 m. liepos mėnesio vidurio.
Baigiantis Antrajam pasauliniam karui, Panevėžio vyskupijoje buvo 98 parapijos, 26 filijos, 4 rektoratai, 81 koplyčia, įsikūrė 11 naujų bažnytkaimių. Buvo
įšventinti 195 vyskupijos kunigai. 1940 m. Panevėžio vyskupijoje dirbo 241 kunigas,
aptarnaujantis 418 950 katalikų140.
Ženklų pėdsaką Daujėnuose paliko kun. Feliksas Ereminas, ėjęs ir administratoriaus, ir tituluoto klebono pareigas, dirbęs 1943–1950 ir 1951–1962 m. (taigi
su trumpute pertrauka) iki mirties. Pastebėtina, kad kunigo F. Eremino pavardė
kartais užrašyta neteisingai: Jaraminas ar Jareminas, be to, 1994 m. leidžiant
kun. E. Eremino dienoraštį, Antanas Martinionis pratarmėje „Žodis skaitytojui“
klaidingai rašė: „Šiandien žinoma, kad „už ryšius su buržuaziniais nacionalistais“ jis
buvo areštuotas, tardomas ir nuteistas 10 metų sovietinio lagerio“141.

Kun. Feliksas Ereminas142 Daujėnuose:
1943–1950 ir 1951–1962 metai
Būsimasis kunigas Feliksas Ereminas gimė Gadūnåvo parapijoje (Telšių r.).
Mokėsi Als¸džių pradžios mokykloje, 1907 m. baigė Palangõs progimnaziją, o
1915 m. – Žemaičių vyskupijos kunigų seminariją Kaune.
1915 m. gegužės 16 d. į Vaškėnus (Panevėžio apskr.) laikinai perkeltoje Žemaičių seminarijoje Žemaičių vyskupas Pranciškus Karevičius įšventino į kunigus
14 mokslus užbaigusių auklėtinių143, tarp jų ir F. Ereminą.
Įšventintas į kunigus F. Ereminas per 47 dvasinio darbo metus ėjo įvairias
pareigas: dirbo vikaru (keturiose parapijose), kuratu (Velôkiuose, Vadaktºliuose),
administratoriumi (Ka»sakiškyje, Daujėnuose, Skrebõtiškyje), tituluotu klebonu
(Daujėnuose), klebonu (Papilyjê, Rozalimê, Daujėnuose), altaristu (Kùpiškyje). Detalizuosime kun. F. Eremino darbuotę parapijose.
Kun. F. Ereminas vienerius metus vikaravo Tirkšliuosê (1915–1916), vėliau –
Pagiriuosê (1916–1919), Naujåmiestyje (1919–1920 08 09), Ramôgaloje (1920 08 09–
1922 05 09).
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Šešerius metus (1922–1928) buvo Velôkių kuratu. 1926 m. kun. F. Eremino
rūpesčiu prie Velykių bažnyčios įsteigta savarankiška parapija, kurioje buvo 1 815
asmenų ir 5 784 ha žemės (1931 m. vysk. K. Paltarokas bažnyčią konsekravo).
Velykių, o vėliau ir Papilio mokyklose dėstė tikybą.
Šešerius metus (1928 03 06–1934 12 31) kun. F. Ereminas buvo Papilio klebonas. Čia ant pastatytų pamatų 1928 m. pradėjo statyti gražią akmeninę bažnyčią.
Skrebíškių kaime šalia senųjų kapinių pašventino naujas.
Papilyje bažnyčios statyboje laukė daug nenumatytų kliūčių: pamūrijus iki
langų, parapija pristigo lėšų. Užėjo 1929-ieji – lietingi nederliaus metai. Statyba
sustojo. Bet nuo 1930 m. kun. F. Ereminas vėl tęsė statybos darbus. 1932 m.
užbaigė sienų mūro darbus. Užkėlė vainiką, apgrebėstavo. 1933 m. uždėjo cinkuotos skardos stogą, pradėjo statyti bokštą. Tais pačiais 1933 m. kun. F. Ereminas
skardos stogą uždėjo ir vienai klebonijos pusei. Statybos darbai, lėšų trūkumas
išsekino klebono jėgas – darbai sustojo. Be to, kun. F. Ereminas nuo jaunystės
sirgo inkstų ir vidurių ligomis. Tad klebonas iškeltas į kurortinę vietą Rozalimą
sveikatos pataisyti. Papilio bažnyčios statybą (daug ką pakeitęs, perstatęs) baigė
kun. Juozapas Bardišauskas (1898 01 18–1925 06 14–1951 05 27), savo gyvenimą
baigęs Sibire – nušautas sargybinio.
1932 m. balandžio 18 d. raštu vysk. K. Paltarokas kun. F. Ereminą paskyrė
Lietuvos katalikių moterų draugijos Papilio skyriaus dvasios vadu. Papilio jaunimą
kunigas subūrė į pavasarininkų kuopą (per 200 narių). 1928 m. Papilio parapijoje
buvo prenumeruojami 243 antireliginiai laikraščiai ir tik 35 katalikiški, rašė kun.
F. Ereminas, o kunigui išvykstant iš Papilio katalikišką spaudą jau skaitė apie
800 žmonių ir tik apie 20 – nekatalikišką. Pateikta statistika liudija didelį kun.
F. Eremino darbą atkrikščioninant Påpilį.
Kun. F. Ereminas porą metų (1934 12 31–1936 12 19) buvo Rozalimo klebonu.
Sveikata blogėjo – prisidėjo širdies ligos bei nerviniai sutrikimai, todėl paties prašymu atleistas iš klebono pareigų ir perkeltas altaristu į Kupiškį (1936–1939 06 21).
1938 m. liepos 10–31 d. kun. F. Ereminas (1938 m. liepos 4 d. vyskupo raštas
Nr. 3953) pavadavo Papilio kleboną, išvykusį sveikatos taisyti į Žióbiškį.
Kai sustiprėjo, kun. F. Ereminas buvo paskirtas Vadaktºlių kuratu, o 1939 m.
gruodžio 30 d. – Ka»sakiškio administratoriumi.

Aštuoniolika metų Daujėnuose
Karo metu 1943 m. sausio 1 d. kun. F. Ereminas atkeltas administratoriumi
į Daujėnus.
2010 metų „Versmės“ ekspedicijos vadovas Antanas Šimkūnas144 prisimena,
kaip kun. F. Ereminas su vežimu, prikrautu dėžių ir dėželių, kraustėsi iš Kar
sakiškio į Daujėnus. Važiuodamas per akmenuotą grindinį – bruką – į kalniuką,
vežimas darda, kratosi, o skrybėlė ant kunigo galvos šokčioja. Vaikams buvo
įdomu ir smalsu.
Jau sausio 14 d. užregistruotas pirmasis kun. F. Eremino krikštas Daujėnuose:
pakrikštijo Algimantą Povilonį, gim. sausio 1 d. mažažemių Stanislovo Povilonio
(28 m.) ir Emilijos Skindelytės (22 m.) sūnų. Krikšto tėvai buvo Jonas Skindelis
ir Veronika Tamulionytė145.
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1943–1950 ir 1952–1958 m. Daujėnų parapijoje gimė 600 vaikų. 318 iš tų naujagimių per 15 metų pakrikštijo kun. F. Ereminas (žr. 6 lentelę). Buvo krikštijami
ne tik ūkininkų, žemdirbių, mažažemių bei amatininkų, bet – jau sovietmečiu – ir
milicininkų, istrebitelių vaikai. Pavyzdžiui, kun. F. Ereminas 1946 m. gegužės 5 d.
pakrikštijo 25-erių metų malūnininko Jono Rasiuko ir Stanislovos Glėbavičiūtės
(25 m.) antrą vaiką – dukrą Valeriją Rasiukaitę, gim. balandžio 24 d. Krikšto tėvai:
Ignas Glėbavičius ir Morta Vadapalaitė146.
1945 m. spalio 21 d. kun. F. Ereminas pakrikštijo Daujėnų valsčiaus viršaičio
Jono Janušonio (36 m.) ir Janinos Tamošiūnaitės (28 m.) trečią vaiką šeimoje – dukrą
Ireną Janušonytę, gim. 1945 m. rugsėjo 15 d. Krikšto tėvai: Jonas Ražukas ir Stasė
Mališauskaitė147. Tais pačiais metais gruodžio 13 d. pakrikštijo milicininko Vlado
Morkūno (45 m.) ir Emilijos (pavardė neįrašyta) penktą vaiką – dukrą Aldoną Morkūnaitę (gim. 1945 m. spalio 28 d.). Krikšto tėvai: Julius Doda ir Valė Vilimavičienė148.
1946 m. vasario 17 d. pakrikštijo milicininko Karolio Bučinsko (39 m.) ir
Paulinos Skukauskaitės (36 m.) trečią vaiką – sūnų Joną Bučinską, gim. 1946 m.
vasario 12 d. Krikšto tėvai: Kazimieras Skukauskas ir Adelė Šveikauskienė149.
O 1946 m. kovo 5 d. krikštijo milicininko Aleksandro Vilimavičiaus (35 m.) ir
Valerijos Medinytės (30 m.) trečią vaikelį – sūnų Andriejų Vilimavičių, gim. 1946 m.
vasario 26 d. Krikšto tėvai: Kazimieras Atstupėnas ir Vincenta Ragauskytė150.
Tais pačiais metais 1946 m. birželio 15 d. pakrikštijo ir kito Daujėnų valsčiaus milicininko Antano Bieliūno (35 m.) ir Onos Tamašauskaitės (26 m.) trečią
vaiką Antaną Bieliūną (gim. birželio 10 d.). Krikšto tėvai: Aleksandras Čeponis
ir Stanislava Vadapalienė151. 1946 m. spalio 13 d. krikštijo dar vieno milicininko
Bronislovo Repševičiaus (38 m.) ir Natalijos Garbašauskaitės (29 m.) trečią vaikelį – Saulių Repševičių, gim. 1946 m. rugsėjo 22 d. Krikšto tėvais buvo Kazimieras
Zenkevičius ir Salomėja Zapustienė152.
1947 m. kovo 20 d. kun. F. Ereminas pakrikštijo strebuko (taip įrašyta dokumente) sūnų Petrą Bučinską, gim. 1947 m. vasario 1 d., ketvirtą vaiką Karolio
Bučinsko (50 m.) ir Povilinos Skukauskaitės (39 m.) šeimoje. Krikšto tėvai buvo
Ignas Gailiūnas ir Veronika Gailiūnienė153.
Keletą vaikų yra pakrikštijęs kun. Felicijonas Lialis. Dar 1942 m. balandžio
5 d. jis pakrikštijo Juozapą Šimkūną, gim. 1942 m. vasario 20 d. Petraičių kaime
Juozapo Šimkūno (54 m.) ir Barboros Vaičekonytės (34 m.) sūnų. Krikšto tėvai:
Jonas Vadopalas ir Valerija Šimkevičiūtė154. 1943 m. balandžio 27 d. pakrikštijo
Julę Rauduvytę, gim. balandžio 1 d. Daujėnų kaimo ūkininkų Juozapo Rauduvės
(gim. 1903 10 14) ir Onos Drumžlytės (gim. 1918 05 15) šeimoje. Krikšto tėvai
buvo Vincas Trybė ir Emilija Drumžlytė155. 1944 m. kovo 4 ir 8 dienomis kunigas
pakrikštijo keturis vaikus. 1944 m. kovo 4 d. – Valeriją Šinkevičiūtę, gim. vasario
1 d. Palūniškio vienkiemyje Antano Šinkevičiaus (39 m.) ir Veronikos Ylekytės
(34 m.) penktą vaiką, krikšto tėvai buvo Jonas Zubavičius ir Liudvika Vasiliūnienė156; ir Petrą Algimantą Bieliauską, gim. vasario 10 d. Daujėnų kaime Boleslovo
Bieliausko (27 m.) ir Jadvygos Kalvėnaitės (23 m.) pirmagimį. Krikšto tėvai: Antanas Navakas ir Aleksandra Auželytė157.
1944 m. kovo 8 d. kun. F. Lialis pakrikštijo du rusų piliečius Smarčkovus,
gyvenančius Petrovkos vienkiemyje, gimusius Kalininsko srities Novasakolnikų rajo© VðÁ „Versmës“ leidykla. Lietuvos lokaliniai tyrimai ISSN 2029-0799.
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ne, Meškovo valsčiuje, Golubevo kaime. Tai Anatolijus (gim. 1939 m. rugsėjo 25 d.)
ir Vladimiras (gim. 1942 m. sausio 15 d.), Selijano Smarčkovo (gim. 1893 07 25)
ir Olgos Ivanovičiūtės (gim. 1902 07 15) šeštas ir septintas vaikai. Anatolijaus
krikšto tėvai buvo Alfonsas Kiznis ir Adelė Vadapalienė, o Vladimiro – Antanas
Kiznis su savo seserimi158.
Taigi dvasininkai rūpinosi ir į Lietuvą atvykusių rusų dvasine būsena.
Be diakono A. Gražio, po du vaikelius 1947 m. pakrikštijo kunigai Antanas
Kairys ir Kazimieras Kriščiūnas.
Kun. Antanas Kairys 1947 m. rugpjūčio 17 d. pakrikštijo Petrą Čingą (gim. Daujėnų
miestelyje rugpjūčio 8 d.), trečią Jono Čingos (35 m.) ir Stasės Vadopolaitės (28 m.)
vaiką. Krikšto tėvai: Feliksas Činga ir Morta Čingaitė159. Rugpjūčio 27 d. – Antaną
Morkūną (gim. Daujėnų miestelyje liepos 29 d.), Vlado Morkūno (48 m.) ir Emilijos
Ranonytės (29 m.) šeštą vaiką. Krikšto tėvai: Antanas Ranonis ir Ona Gružekienė160.
Kun. Kazimieras Kriščiūnas 1947 m. lapkričio 22 d. pakrikštijo Povilą Vilimavičių
(gim. rugsėjo 2 d.), ketvirtą vaiką Aleksandro Vilimavičiaus (39 m.) ir Valerijos
Medinytės (28 m.) šeimoje. Krikšto tėvai: Karolis Bučinskas ir Morta Čeponienė161;
lapkričio 30 d. – Gėnę Povilionytę (gim. lapkričio 23 d. Porijų k.), antrą vaiką
Stasio Povilionio (35 m.) ir Emilijos Skindelytės (30 m.) šeimoje. Krikšto tėvai:
Jonas Rudys ir Janina Rudienė162.
1943–1950 m. buvo sutuoktos 95 poros, iš jų 64 poras sutuokė kun. F. Ereminas.
Pirmoji santuoka metrikuose įregistruota 1943 m. vasario 28 d. Tada kun. F. Ereminas sutuokė 28 metų Povilą Pošką (Jurgio Poškos ir Elzbietos Čižiūtės sūnų) su
27-erių Albina Morkūnaite (Petro Morkaus ir Salomėjos Kazilionytės dukra)163.
Klebonas labai džiaugėsi, kad nors 1945-aisiais buvo neramumų, susituokė
dvi poros. 1945 m. liepos 14 d. jis sutuokė 58 metų našlį Joną Trybę (Stepono
Trybės ir Salomėjos Šveikauskaitės sūnų) su 42 m. Ona Baliunaite (Jono Baliuno
ir Marcijonos Skukauskaitės dukra). 1945 m. lapkričio 6 d. – 42 m. Adomą Velykį
(Juozo Velykio ir Anastazijos Grikauskaitės sūnų) ir 32 m. Kastanciją Laukunaitę
(Juozo Laukuno ir Onos Laurišonytės dukrą)164. Dokumente parašyta, kad Daujėnų
klebono duotos dispensos nuo užsakų.
1946 m. kovo 27 d. Rùkšalaukio miškê buvo nušautas 33 metų Aleksas
Stipinas, Bažnyčios metrikų knygose įrašyta, kad jį palaidojo milicininkai165. Kitus 1946 m. nušautuosius laidojo kun. F. Ereminas su bažnytinėmis apeigomis:
59-erių metų našlę Emiliją Rauduvienę, Stanislovą Tribę (41 m.), Stanislovą Rauduvę (23 m.), Anicetą Lurdegą (37 m.), 1946 m. balandžio 28 d. rastą nušautą
25-erių metų Stanislovą Kubilių...166
1943 m. trečiąją Sekminių atlaidų dieną kun. F. Ereminas pašventino antkapinį paminklą kun. a. a. Vincentui Baltrušaičiui167.
Daujėnų Prezidento Antano Smetonos pradinėje mokykloje 168 (iš pradžių
buvo keturios, vėliau šešios klasės) 1943–1944 m. kun. F. Ereminas dėstė tikybą.
A. Šimkūnas prisimena, kaip kunigas greitu žingsniu vis vaikščiodavo tarp suolų,
rankas arba susidėjęs už nugaros, arba skubiai trindamas delnus.
1947–1948 m. klebonui F. Ereminui talkino diakonas Alfonsas Gražys (1923
02 09–1948 04 25–1992 02 24)169. Diakonas yra pakrikštijęs 18 vaikų ir palaidojęs
8 parapijiečius (žr. 6 lentelę).
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Pirmasis diakono A. Gražio krikštas įregistruotas Daujėnų bažnyčios aktų
knygose 1947 m. spalio 5 d. Būsimasis kunigas pakrikštijo Joną Pisarskį, gimusį
liepos 2 d. Naujasodžio kaime, antrą Juliaus Pisarskio (40 m.) ir Onaratos Valuntaitės (37 m.) vaikelį. Krikšto tėvai: Povilas Grikauskas ir Palionė Grigauskaitė170.
Paskutinis įregistruotas diakono krikštas – 1948 m. kovo 29 d. Tada diak. A. Gražys pakrikštijo 1948 m. kovo 13 d. Daujėnų kaime gimusią Mariją Tribaitę, trečią
žemdirbių Jono Tribės (42 m.) ir Pranciškos Vaškaitės (35 m.) vaiką. Krikšto tėvai:
Stasys Tribė ir Ona Mėkelytė171.
1948 m. kovo 14 d. dokumentuose įrašyta paskutinė diak. A. Gražio palaidota parapijietė – 86 m. Marijona Baradinskienė172.
Pateikti krikšto pavyzdžiai liudija, kad diakonas A. Gražys kun. F. Ereminui
talkino ne vėliau kaip nuo 1947 m. spalio 5 d. ir iš Daujėnų išvyko ne anksčiau
kaip 1948 m. kovo 29 d.
Nuo 1948 m. liepos 1 d. kun. F. Ereminas paliekamas tituluotu klebonu
Daujėnuose, kur administratoriumi dirbo kun. Antanas Benesevičius. 1947 m.
vyskupo K. Paltaroko pageidavimu jis parašė Daujėnų parapijos istoriją, kuri
išspausdinta knygoje „Panevėžio vyskupija“ (p. 324–326).
1950 m. spalio 5 d. kun. F. Ereminas buvo paskirtas Skrebõtiškio administratoriumi. Saugumui sulaikius Skrebotiškio kleboną kun. Antaną Žakevičių
(1878 10 12–1901 09 22–1955 01 01), jo vieton paskirto kun. Liongino Keršulio
(1914 01 11–1939 06 03–1995 11 03) sovietų rajono valdžia neįleido į bažnyčią.
(Kun. A. Žakevičius, išvežtas į Sibirą, mirė Irkutske.) Rašte vyskupijai kun. F. Ereminas pranešė, kad į Skrebõtiškį atvyko 1951 m. vasario 7 d., tačiau tik kovo 3 d.
gavo valdžios leidimą aukoti šv. Mišias. Rašė, kad išvykus kun. A. Žakevičiui,
žuvo bažnyčios archyvas (sovietų valdžia pasinaudojo kunigų kaita).
1951 m. rugpjūčio 28 d. kun. F. Ereminas grąžintas į Daujėnus. Čia darbavosi iki mirties 1962 m. spalio 27 d. Palaidotas Daujėnų kapinėse. Paminkle
įrašas: „Gimiau, kad leidai, gyvenau, kad norėjai, miriau, kad įsakei. Išganyk mane,
Viešpatie, nes gali.“

Parapijiečių liudijimai
F. Ereminas, pasak daujėniškės Pranės Burkauskienės173, labai mėgęs švarą
bei tvarką. Kalėdos metu pastebėjęs ką nors netvarkoje, negailėjo kritikos per pamokslus. Žmonės į jį kreipdavosi susirgę, nes kunigas buvo studijavęs mediciną,
dažnai turėdavo ir reikiamų vaistų, kurių duodavo ligoniams. P. Burkauskienė
prisimena, kaip kalėdodamas klebonas išklausinėjo ją poterių, o paskui tėvams
sako: „Šitai mergaičiukei reikia daugiau per tvoras karstytis.“ Šiuos žodžius tarsi girdi
ir šiandieną, nei tada, nei dabar nesupranta, kodėl kunigas taip pasakęs, gal kad
ji buvusi labai liesutė.
A. Šimkūnas prisimena, kaip susirgus jo 4 metų sesutei Danutei – grįžus
iš bažnyčios ji ėmė dusti – ją vežė pas kun. F. Ereminą. Kunigas niekada neatsisakydavo padėti. Vis dėlto mergaitė naktį mirė.
Kaip pasakoja Marija Mėkelytė174 (ji prižiūri kunigų Baltrušaičio ir Eremino
kapus), kunigas gebėdavo sužinoti iš klebonijoje gyvenusių karinių viršininkų, NKVD
leitenantų apie numatomus išvežimus, prašydavo perspėti ūkininkus ir taip ne vieną
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išgelbėjo nuo tremties. Sužinojęs, kad rengiamasi išvežti Antano Karoblio šeimą,
klebonas prašė Onos Mėkelienės perspėti, davė arklį (kitą arklį davė Mėkeliai), kad
šie spėtų pasitraukti. Į Karoblio namus skubiai persikėlė klebonijoje po gaisro prisiglaudę Mėkeliai. Karoblis pabėgo į Joniškėlį, paskui išvyko toliau. Arklius paleido
ir jie po kurio laiko sugrįžo... Atvykę skrebai Karoblių neberado, o Ona Mėkelienė
pasakė, sudeginot mano namus, tai dabar radom tuščius ir persikraustėm. Mėkeliai Karoblių namuose (Daujėnuose) išgyveno 4 metus (1948–1952) ir taip išgelbėjo
sodybą nuo nuniokojimo. Karobliams grįžus, Mėkeliai nusipirko Kviliūno dūminę
rąstų gryčią, statytą prieš 152 metus, už 2 000 rb (gavo draudimą). O Karobliai,
kiek pagyvenę savo namuose, netrukus namus Daujėnuose pardavė ir išsikėlė.
Kunigo jautrumą ir dėmesį parapijiečiams liudija patyrusi M. Mėkelytė,
kai šeimą ištiko nelaimė – gaisras. 1948 m. vieną balandžio naktį Barklainiuose
pradėjo šaudyti padegamosiomis ir sprogstamosiomis kulkomis. Atsibudę Mėkeliai
negalėjo išbėgti pro duris, nes jos buvo iš lauko užremtos. Šiaudinis namo stogas greit užsiliepsnojo, o viena sprogstamoji kulka kliudė tėvą Pranciškų Mėkelį
(1908–1948). Tai buvo ne pirmas sovietinių aktyvistų padegtas namas.
Visi iššoko pro langą, tik motina labai apdegė. Subėgę kaimynai pylė vandenį į tą vietą, kur turėjo būti šeimos galva Pranciškus. Deja, rado tik apdegusį
stuobrį – be rankų, be galvos...
„Liaudies gynėjus“ (skrebus) piktino Mėkelių šeimos tvirtas tikėjimas, dalyvavimas parapijos veikloje, jie tikėjosi, kad klebono draugas Pranciškus Mėkelis
ir jo žmona Ona Lazickaitė (1907–1999) su vaikais sudegs.
Po kurio laiko Ona Mėkelienė eidama išgirdo: „Mat, vaikšto, nesudegė!“
P. Mėkelis buvo kunigų bičiulis, tarnavo ūkvedžiu dar kun. V. Baltrušaičiui: patardavo, ką ir kur sėti. Mat bažnyčiai priklausė apie 10 ha žemės. Tačiau
Marija apgailestauja, kad atėjus Nepriklausomybei, keitėsi kunigai ir bažnyčiai
priklausiusi žemė nebuvo įforminta grąžinti.
Sudegus Mėkeliams, šeimą (motiną ir dukrą) kunigas priglaudė po savo
stogu, dalijosi maistu. Be to, klebonas davė įvairių daiktų: lovą, dvi pagalves,
antklodę, spintelę – ją ir dabar M. Mėkelytė laiko virtuvėje, dėkinga kunigui
kiekvienam parodo: „Čia kun. F. Eremino dovanota spintelė.“
P. Mėkelis priklausė bažnytiniam komitetui, jį nužudžius į komitetą klebonas
F. Ereminas įrašė O. Mėkelienę. Ji, kaip bažnytinio komiteto narė, važiuodavo
rinkti pinigų seminarijai – ir tai nekėlė sovietų valdžiai įtarimo. Šiose kelionėse
ji veždavo ir klebono laiškelius, kuriuos turėdavo perduoti vieniems ar kitiems.
Laiškelius gavusieji po nakties dingdavo – ir saugumas nebespėdavo jų suimti.
Kaip pasakoja M. Mėkelytė, buvo ir daugiau žmonių, kurie vežiojo ar nešiojo
klebono perspėjimus – laiškelius ar raštelius.
Po gaisro klebonas F. Ereminas O. Mėkelienei pasakė: „Mėkelienė, tau taip
sunku, tai kad būtų lengviau kryžių nešti, aš tau dovanoju kryžių.“ Ir padovanojo
Onai ir jos dukrai Marijai kryžių, kuris ir dabar pagarbiai saugomas pakabintas
svetainėje ant kilimo. M. Mėkelytė kalba, kad norėtų būti palaidota su tuo kryžiumi, kuris jai itin brangus.
Kunigas F. Ereminas tapo ir Šimkūnų šeimos draugu. Kaip prisimena
A. Šimkūnas, kunigas labai gerbė tretininkę motiną Barborą Šimkūnienę (1907–
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1962), kuri keliais eidavo apie bažnyčią. Tėvas Juozas Šimkūnas (1887–1978) buvo
bažnyčios maršalka, klebono patarėjas. Kun. F. Ereminas turėjo arklį, tad kai jam
kur nors reikėdavo važiuoti (į Pasvalį, Krinčiną), kviesdavosi brolį Bronių ir jis
vadeliodavo į atlaidus... Šimkūnams pabėgus į Panevėžį, kunigas rašė tėvams
laiškus, atvažiuodavo į Panevėžį. Nors namelis buvo labai mažytis, jam užleisdavo geriausią lovą, motina nunešdavo į lovą arbatos. Sužinojusi apie kunigo mirtį
B. Šimkūnienė labai verkė, bet į laidotuves nuvykti nebegalėjo – labai sirgo, o
po kelių savaičių ir ji mirė.
Kunigas F. Ereminas yra išgelbėjęs žydaitę Rachelę, ją pakrikštijo Reginos
vardu, vėliau išleido į mokslus. Baigusi medicinos mokslus, ji ištekėjo už K. Šteimano (žr.: priedas II „Kun. F. Ereminas išgelbėjo Reginą (Rachelę) Rozenbergaitę“).
Liudininkai pasakoja, kad sovietmečiu kasmet vėlų Vėlinių vakarą kun.
F. Eremino kapas būdavo papuoštas gražiausiomis gėlėmis. Žinojusieji apie Rachelę
tikėjo, kad tai jos padėka tam gerajam bebaimiam kunigui.

Klebonijos-altarijos statyba
Kun. F. Ereminas jautė, kad jam greitai nebeliks vietos klebonijoje, kurioje,
kaip žinoma, apsigyveno sovietų kariuomenės karininkai.
Ir tikrai, vieną dieną jis buvo išvarytas iš klebonijos. M. Mėkelytė pasakoja,
kad apie 1949 m. klebonas apsigyveno buvusiuose Karoblių namuose, kur jau
gyveno O. Mėkelienė su dukra. Klebonas, kaip teigia M. Mėkelytė, yra sakęs
„Rodos ir sugyvenau su tais parazitais, bet jiems vis buvo negana...“
Klebonijoje sovietų valdžia įkūrė biblioteką, skaityklą, vėliau buvo apylinkės taryba, mokykla, internatas: gyveno mokiniai ir mokytojas su šeima. Atkūrus
Nepriklausomybę, klebonijos pastatas grąžintas bažnyčiai. Tada kun. R. Visockis
joje įrengė laidojimo salę (apie tai kalbėsime vėliau).
Išvarytą iš klebonijos kun. F. Ereminą O. Mėkelienė priėmė su visais daiktais. Tada, pasak M. Mėkelytės, kunigas ėmėsi statyti namą.
Medieną namui pirko iš Porijų Melinsko (jis buvo bažnytinio komiteto
narys). Stogą pirko iš Jono Vadopalo. Geras stalius malūnininkas Jonas Rasiukas
atliko medžio darbus. O. Mėkelienė supjaustė stiklus, sudėjo langus.
2002 m. M. Mėkelytė pasakojo spaudos darbuotojams: „Šį namą savo ir parapijiečių
lėšomis kunigas Feliksas Ereminas pastatė 1949–1950 metais, kad turėtų kur gyventi...“175
Klebonas tikėjosi, kad jo pastatytas namas liksiąs altarijai, o po jo mirties
čia kambarį ir visą išlaikymą turėsianti šeimininkė Stasė Zakarauskaitė.
Klebonas, kaip pasakoja Stanislovas ir Emilija Majauskai176, kol sovietų valdžia
leido, gyveno ūkiškai, turėjo gyvulių, laikė bites, o lankydamas parapiją per pietus
elgdavosi itin griežtai, maistą užsigerdavo arbata ir net paragaudavo vargonininkui
ir zakristijonui įpiltą puodelį – ar ten tikrai tik arbata. Ir pats klebonas mėgo jį
aplankiusius parapijiečius pavaišinti: neišleisdavo be arbatos puodelio, sumuštinių.
Taigi klebonas, pasak Majauskų, turėjo gyvulių – porą arklių, karvių, kiaulių
(paršiukus veždavosi iš Majauskų). Mėgo paukščius, laikė bites. Jas prižiūrėdavo,
išimdavo medų, užtaisydavo žiemai Petronėlė Majauskienė. Majauskai prisimena,
kad sovietų metais laikraštyje „Tiesa“ buvo straipsnis apie piktas klebono bites –
mat kažkokį partinį veikėją, slapta besidairantį po klebono sodą, jos užpuolė
© VðÁ „Versmës“ leidykla. Lietuvos lokaliniai tyrimai ISSN 2029-0799.
Interneto svetainës www.llt.lt pastaba: Šis anksèiau nepublikuotas tekstas,
kurio nuorašas patvirtintas notaro, internete nuolat skelbiamas nuo 2015 05 15.

37

LIETUVOS VALSÈIAI. DAUJĖNAI

LIETUVOS LOKALINIAI TYRIMAI. ISTORIJA

ir labai sugėlė. Tad korespondentas
komjaunuolis Balčiūnas negailėjo piktų
žodžių klebonui.
Klebonui šeimininkavo Stasė Zakarauskaitė (ją atsivežė iš Karsakiškio),
pagalbininkė ūkvedė buvo Adelė Bernadickaitė. S. Zakarauskaitė kunigui ištarnavo 20 metų be atlyginimo, o A. Bernadickaitė – 16 metų, todėl kunigas po
mirties joms paliko savo namus. Klebo
nijoje kurį laiką gyveno ir talkino darbuose kun. Antano Rameikio sesuo Onutė.
2002 m. daujėniškė M. Mėkelytė
yra pasakojusi:
„Kai kunigas Feliksas Ereminas buvo iškeldintas iš klebonijos, prie bažnyčios jis
pastatė namą, kuriame dabar gyvena ir
kunigas Rimas Visockis. Šį namą savo ir
parapijiečių lėšomis kunigas Feliksas Ereminas pastatė 1949–1950 metais, nes kai
buvo paimta klebonija, jis jau turėjo kur
gyventi...“177

Emilija ir Stanislovas Majauskai savo sodyboje

Kun. F. Eremino literatūrinė veikla
Kun. F. Ereminas turėjo didžiulę biblioteką, ir ne tik religinio turinio, bet
ir meno, mokslo, grožinės literatūros knygų, kurias noriai duodavo visiems skaityti. Prenumeravo laikraštį „Pravda“ ir sakė: „Reikia mokėti skaityti ir tarp eilučių.“
Kunigas F. Ereminas paliko rašto darbų: 1947 m. vyskupo K. Paltaroko pageidavimu parašė Daujėnų parapijos istoriją, kuri išspausdinta knygoje „Panevėžio
vyskupija“178, dar 1945 m. pradėjo rašyti dienoraštį. Dienoraščio ištraukos jau sovietmečiu išspausdintos „Darbe“179, „Švyturyje“180, aišku, su atitinkamais komentarais181,
o Lietuvai atkūrus nepriklausomybę jo dalis (1945–1946) išspausdinta atskira knygele
su prierašu „Unikalus Daujėnų parapijos klebono 1945–1946 metų dienoraštis“182,
kurį spaudai paruošė A. Martinionis183. Tačiau leidinio pratarmėje, kaip jau minėta,
neteisingai įrašyta, kad kunigas buvo nuteistas 10 metų Sibiro lagerių.
Po dešimties metų dienoraštis, pavadintas „Kančių dienoraščiu“, perspausdintas knygoje „Daujėnai“. 184 Publikuojami tik 1945–1946 m. įrašai, nors, skaitant
apie kunigo pasiryžimą fiksuoti įvykius, tikėtina, kad dienoraštis 1946 metais
nesibaigė. Kur kita dienoraščio dalis – neaišku.
Dienoraštis svarbus keliais aspektais (apie tai bus kalbama plačiau). Pirmiausia,
tai Daujėnų krašto istoriją papildanti medžiaga: kiekvienos pokario dienos fiksacija su vardais ir pavardėmis. Pateikiamas nužudytų partizanų skaičius, žiaurus
istrebitelių elgesys su suimtaisiais, trėmimai, ūkininkų plėšimai, kiti žiaurumai.
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pijoje plintančią ir visus surakinančią baimę, jaudinasi dėl kiekvienos netekties,
džiaugiasi po ilgo laiko vėl atsiradusiais jaunavedžiais.
Šis dienoraštis, kaip kalbėjo P. Burkauskienė, liudija kunigo F. Eremino
bebaimiškumą. Juk klebonijoje gyvenantys karininkai galėjo bet kuriuo metu padaryti kratą – Sibiras būtų mažiausia bausmė.
Kun. F. Ereminas rašė laiškus savo bičiuliams daujėniškiams, priverstiems
palikti gimtąjį kraštą. Laiškai, rašyti Šimkūnams į Panevėžį, išsaugoti ir išspausdinti knygoje „Daujėnai“185.

Daujėnų parapijos administratorius
kun. Antanas Benesevičius186
Daujėnų bažnyčios administratoriumi 1948–1951 m. dirbo kun. Antanas
Benesevičius. 1948 m. sausio 29 d.187 skubiai deleguotas į Daujėnus, pavaduoti
susirgus klebono kun. F. Eremino. Nuo 1948 m. liepos 1 d.188 paskirtas Daujėnų
vikaru adjutoriumi, iš Daujėnų 1951 m. rugpjūčio 28 d. perkeltas administratoriumi į Skrebotiškį189.
Per ketverius darbo metus Daujėnuose kunigas A. Benesevičius iš 200 naujagimių, gimusių Daujėnų parapijoje, pakrikštijo 113, iš 53 porų sutuokė 44 ir iš
143 mirusių parapijiečių palaidojo 126 (žr. 6 lentelę).
Pirmasis kun. A. Benesevičiaus krikštas Daujėnų bažnyčioje 1948 m. balandžio 11 d. Tada jis pakrikštijo Julę Jodokaitę, gim. 1948 m. balandžio 3 d. Maliūpių
kaime, žemdirbių Juozo Jodoko (38 m.) ir Mortos Navakaitės (32 m.) penktą vaiką. Krikšto tėvai: Povilas Vyšniauskas ir Ona Vičienė190. Paskutinis užregistruotas
Daujėnuose kun. A. Benesevičiaus krikštas 1951 m. rugsėjo 16 d. – pakrikštyta
Ona Danutė Dambrauskaitė (gim. 1951 m. birželio 21 d. Daujėnų miestelyje), penktas vaikas žemdirbių Adolfo Dambrausko (37 m.) ir Adėlės Vadopalaitės (34 m.)
šeimoje. Krikšto tėvai buvo Bronius Baniūnas ir Aldona Krikštytė191.
Pirmąją porą kun. A. Benesevičius Daujėnų Švč. Jėzaus Vardo parapijos
bažnyčioje sutuokė 1948 m. vasario 8 d.: Juozą Klovą (gim. 1922 m., Juozo Klovos ir Barboros Klovaitės sūnų) ir Oną Garbarauskaitę (gim. 1921 m., Aleksandro
Garbarausko ir Mortos Krišpaitytės dukrą)192.
Paskutinis palaidojimas Daujėnuose – 1951 m. rugsėjo 14 d. Kun. A. Benesevičius Daujėnų parapijos kapinėse palaidojo 1951 m. rugsėjo 11 d. mirusį
65-erių metų Petrą Grinskį193.
1948 m. Daujėnų bažnyčios vikaras adjutorius kun. A. Benesevičius rašte
Panevėžio vyskupijos kurijai194 nurodė, kad Daujėnų bažnyčios kunigai gyvena
špitolės patalpose, bažnyčios tarnai – privačiame bute, miestelio vienkiemyje už
1,5 km nuo bažnyčios.
Bažnyčios špitolėje dviejuose mažuose butuose gyvena du kunigai ir viename
bute – valdžios pareigūnas su šeima. Labai pageidautina, kad visa špitolė būtų
grąžinta kulto tarnautojams – didelis nepatogumas toks atstumas nuo bažnyčios.
Pageidautina, kad būtų sugrąžinti ir špitolei priklausę ūkio pastatai: tvartas, dvi
daržinėlės, rūsys – ir daržai aplink špitolę, kurie nacionalizuoti. Prie špitolės
esantys, bet kitiems priskirti daržai – didelis nepatogumas. Špitolė medinė, šiaudų
stogu, sena (22 m ilgio, 5,2 m pločio ir 2,5 m aukščio).
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1950 m. sausio 27 d. kun. A. Benesevičiui Daujėnų valsčiaus vykdomojo
komiteto pirmininkas ne raštu, o tik žodžiu, pranešė, kad nuo sausio 28 d. uždrausta skambinti varpais Daujėnų bažnyčioje195.
1951 m. būdamas vikaru kun. A. Benesevičius vaikus rengė Pirmajai komunijai. Alfonsas Prakaitis196 prisimena, kad perskaitęs sąžinės atlikimo punktą: „Ar
nerūkau pypkės?“, kunigas nutilo, pasikeitė jo veidas, atrodė. Vėliau sužinojo,
kad, labai daug rūkęs, kun. A. Benesevičius nuo tos dienos visai metė rūkyti.
Tai, pasak Alfonso, rodo jo jautrią sąžinę. Kunigas labai įsijautęs lėtai kalbėdavo
poterius. Pasak A. Prakaičio, jis labai mėgo arklius. Savo arklius atvesdavo ganyti į Alfonso tėvų ganyklą. Apgailestauja, kad kun. A. Benesevičius Daujėnuose
dirbo neilgai.

Kun. Antanas Rameikis197 –
Daujėnų administratorius (1951–1957)
1951 m. rugpjūčio 28 d.198 kun. Antanas Rameikis iš Rozalimo buvo perkeltas
administratoriumi į Daujėnus (žr. 4 lentelę). Atvyko rugsėjo 20 d. ir dirbo beveik
7 metus. Sveikatai susilpnėjus, kun. A. Rameikio prašymu, Vilniaus arkivyskupijos ir Panevėžio vyskupijos apaštališkasis administratorius vysk. J. Steponavičius
1958 m. sausio 9 d. paskyrė jį Krekenavõs vikaru199.
Per septynerius metus (1951–1958) klebonas kun. A. Rameikis Daujėnuose
išgarsėjo pamokslais. Žmonės, nepaisydami sovietų draudimų, gausiai lankė bažnyčią – norėjo gėrėtis skambiu bažnyčios choru, klausytis kunigo žodžių, nes jis,
kaip tvirtina bažnyčią lankę daujėniškiai, ypač jau minėtas A. Prakaitis, kalbėdavo
iš visos širdies ir žmonės verkdavę. Kunigą A. Rameikį, kaip labai malonų ir tikrą
kunigą, šiltai atsimena ir P. Burkauskienė. Ji patvirtina, kad kunigo pamokslai
„privarydavo iki ašarų“.
1951–1958 m. iš 238 pakrikštytųjų Daujėnų bažnyčioje 159 pakrikštijo
kun. A. Rameikis, iš 109 sutuoktų porų sutuokė 80 (žr. 6 lentelę).
Pirmas kun. A. Rameikio krikštas Daujėnų Švč. Jėzaus Vardo bažnyčioje
įregistruotas 1951 m. rugsėjo 23 d. Tada jis pakrikštijo 1951 m. rugsėjo 5 d. gimusį
Stasį Šinkevičių, žemdirbių Broniaus Šinkevičiaus (32 m.) ir Kazimieros Zdanavičiūtės (31 m.) ketvirtą vaikelį. Krikšto tėvai buvo Petras Zdanavičius ir Kostė
Zdanavičiūtė200. Paskutinis krikštas – 1958 m. vasario 9 d. pakrikštytas Kazimieras
Šivickas, gim. sausio 3 d., antras Kazimiero Šivicko (34 m.) ir Onos Šinkūnaitės
vaikas. Krikšto tėvai: Jonas Vinčiūnas ir Jonė Šimaitė201.
Pirmąją porą kun. A. Rameikis sutuokė 1951 m. lapkričio 21 d. Palaimino
Petro Kripaičio (gim. 1926 m., Juozo Kripaičio ir Veronikos Kaulionytės sūnaus) ir
Domicelės Jasiūnaitės (gim. 1932 m., Jono Jasiūno ir Onos Krikščiūnaitės dukros)
santuoką202.
1951 m. spalio 2 d. palaidojo trylikametę Juzefą Raševičiūtę, mirusią rugsėjo
30 d. Tai pirmas kun. A. Rameikio palaidojimas, užregistruotas Daujėnų bažnyčios metrikuose203.
Kun. A. Rameikis 1953 m. kovo 24 d. palaidojo ir 78 metų nevedusį Joną
Skvirecką (Vinco Skvirecko ir Elzbietos Krasauskaitės sūnų, arkivyskupo metropolito
Juozapo Jono Skvirecko brolį), mirusį 1953 m. kovo 19 d.204
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6 lentelės duomenys rodo, kad 1957 m. birželio 9 d. Daujėnų Švč. Jėzaus
Vardo bažnyčioje vieną vaikelį pakrikštijo ir kun. Steponas Galvydis – aštuonerių
metų Boleslovą Joną Vinciūną (gim. Panevėžio mieste 1949 m. liepos 24 d.). Tai
trečias kolūkiečių Boleslovo Vinciūno (23 m.) ir Adolfinos Žukauskaitės (32 m.)
vaikas. Krikšto tėvai: Aleksas Pečiukas ir Danutė Rauduvienė205.
Dirbant kun. A. Rameikiui Daujėnuose, bažnyčią nuniokojo chuliganai.
Administratorius kun. A. Rameikis Pasvalio rajono prokurorui 1953 m. rugsėjo
28 d. parašė pareiškimą:
„Pareiškiu, kad š. m. rugsėjo mėn. iš 26 į 27 naktį Daujėnų bažnyčiai išdaužytas esąs
gana aukštai, didelės vertės meninis langas – vitražas bei apdaužyta du kiti langai ir
tuo padaryta žymūs nuostoliai.
Įvykis neatsitiktinis. Chuliganizmas Daujėnuose jau senokai veikia sistemingai.
1952 m. buvo išdaužyti langai bažnyčiai ir zakristijai ir sudaužyta šventoriuje buvusi
sakykla, o šiais metais, gerokai pirmiau, prieš paskutinį įvykį, parapijos kapinių vartuose
marmurinė lenta.
Piktadarių žygiais žmonės yra labai pasipiktinę ir laukia, kad kompetentingi valdžios organai juos sudraustų.
Prašau Gerb. Prokurorą dalykus ištirti, piktadarius sudrausminti ir priversti atlyginti padarytus nuostolius“206.
Tačiau ar buvo surasti ir nubausti piktadariai – chuliganai – duomenų nerasta.
Kun. A. Rameikio sveikatai susilpnėjus, Vilniaus arkivyskupijos, Panevėžio
vyskupijos apaštališkasis administratorius vysk. J. Steponavičius 1958 m. sausio
9 d. (raštas Nr. 20) paskyrė jį vikaru į Krekenavos Švč. Mergelės Marijos Ėmimo
į dangų bažnyčią. Būtina pažymėti, kad nuo 2011 m. šiai bažnyčiai suteiktas
Bazilikos statusas.

Daujėnų klebonas (administratorius)
1958–1964 metais kun. Antanas Kietis
(1905 01 14–1934 06 26–1996 05 19)207
Kun. A. Kietį Daujėnuose prisimena Vladas Galvanavičius208. Pirmajai komunijai jį rengė mama Veronika Galvanavičienė (Krikščiūnaitė) iš Barklainių (du
Veronikos pusbroliai kunigai). Mokėsi iš katekizmo. Reikėjo laikyti egzaminą –
klausinėjo kun. A. Kietis. Kunigas buvo labai griežtas, reiklus – taip atrodė vaikams, – kartais ir pajuokaudavo. Sykį kunigas Vlado paklausė: „Ar gaidys turi
sielą?“ Vladui atsakius, kad ne, kunigas nusišypsojo ir pagyrė.
Į bažnyčią Galvanauskų šeima eidavo beveik kiekvieną sekmadienį (buvo
6 metais jaunesnė sesuo Stanislava (tapusi Kabeliene). Motina iš namų nešdavosi
maisto ir pas žmones pavalgę grįždavo namo. Mat šeštadienio vakare duodavo
valgyti, o sekmadienio ryte – nieko, tik po komunijos vesdavo pavalgyti.
Kun. A. Kietis Daujėnų bažnyčioje 1958–1963 m. iš 98 porų sutuokė 93, o
1958 m. iš 38 vaikų pakrikštijo 27 (žr. 6 lentelę).
Pirmasis kun. A. Kiečio krikštas įregistruotas Daujėnų bažnyčios metrikų
knygose 1958 m. balandžio 6 d. Tą dieną jis pakrikštijo 1958 m. kovo 13 d. Gir© VðÁ „Versmës“ leidykla. Lietuvos lokaliniai tyrimai ISSN 2029-0799.
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sūdų k. gimusią Zitą Avižonytę, antrąjį Igno Avižonio (gim. 1932 m.) ir Valerijos
Kavaliauskaitės (gim. 1928 m.) vaikelį. Krikšto tėvai: Juozas Avižonis ir Veronika
Kavaliauskaitė209.
Daujėnų bažnyčioje kun. A. Kietis pirmąją porą sutuokė 1958 m. balandžio
6 d. Tai Petras Šukys (gim. 1928 m., Juozo Šukio ir Onos Baradinskaitės sūnus)
ir Elena Vilimaitė (gim. 1933 m., Mykolo Vilimo ir Jadvygos Bučelytės duktė).
Liudytojai buvo Algirdas Šukys ir Jonas Šukys. Abu jaunavedžiai iš Utenos210.
Pirmaisiais darbo Daujėnuose metais kun. A. Kietis aprašė sovietų valdžios
pastangas sutrukdyti Sekminių atlaidus211:
„Sekminių pirmąją dieną Daujėnų bažnyčioje vyko didieji atlaidai, į kuriuos suplaukdavo
nepaprastai daug žmonių iš įvairiausių vietų. Šįmet, esant puikiam orui, irgi būtų buvę
nepaprastai daug žmonių. Deja, buvo smarkiai trukdoma. Pasvaly, ant kelio, vedančio į
Daujėnus, buvo jau šeštadienį įtaisyta kartis – uždaranti kelią ir stovėjo nuo šeštadienio
iki sekmadienio vakaro du milicijos pareigūnai, kurie tepraleido tik pėsčius ir dviratininkus, nei važiuotų arkliais, nei motociklais, nei mašinomis. Argumentuoja kelio pagedimu.
Betgi kelias nebuvo taisomas iš viso: šeštadienį prieš Sekmines iki 12 val. ir po Sekminių
pirmadienį buvo atdaras kelias.
Taigi specialus buvo trukdymas. Tris kunigus, važiuojančius automobiliu sekmadienio rytą, irgi vos tepraleido. Tai buvo dekanas, dar kitas – Pasvalio kunigas ir
Vabalninko vikaras.
Trukdymas tai padarė, kad 1/3 žmonių Daujėnų nepasiekė. Atrodo, toks elgesys
yra neleistinas. Todėl pranešu kurijos žiniai.“
Įdomus Daujėnų administratoriaus kun. A. Kiečio ir 1959 m. gegužės 21 d.
pranešimas Vilniaus arkivyskupijos ir Panevėžio vyskupijos apaštališkajam administratoriui212:
„Ir šįmet Daujėnų Sekminių atlaidai buvo trukdomi. Mašina viena, kita tegalėjo atvažiuoti. Bet daugiau buvo rajono žodžių išsakyta atlaidus pravesti be svetimų kunigų. Po
ginčų teleido vieną kunigą. Viso to pagrindu statė Pasvalyje tą dieną vykstančią sėjos
baigimo šventę ir senesnį uždraudimą kunigams suvažiuoti į atlaidus. Raštu nesutiko
duoti įsakymo.
Išgirdęs, kad kolūkiečius įvairiais būdais ir grasinimais varo į tą šventę, turėjau
dalinai sutikti, ypač kai vieną kunigą leido. Faktinai kunigų iš viso buvome 6. Šv. Mišios
buvo keturios. Visas apeigas atliko bažnyčios administratorius. Kunigai kaimynai, kurie
turėjo laikyti vakare pamaldas savo bažnyčiose, Daujėnuose šv. Mišių nelaikė. Šiaip viskas
gana sklandžiai ėjo. Žmonių buvo gana daug.
Į rajono vykdomąjį buvau pakviestas 15 d. gegužės – penktadienį. Nepaklausymo
atveju sakėsi turį priemonių neklaužadas sutvarkyti. Statė pavyzdžiu Pasvalio kleboną,
kuris įvykdė varpų uždarymą. Pokalbis buvo ilgokas ir gana kultūringas.“
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Kun. Gaudentas Ikamas –
Daujėnų klebonas (1964–2000)213
Net 36 metus (1964–2000) iki mirties Daujėnų Švč. Jėzaus Vardo parapijoje
dirbo kun. Gaudentas Ikamas. Palaidotas lapkričio 21 d. Kvetkų parapijos kapinėse,
greta tėvų. Daujėnuose šv. Mišias aukojo vysk. J. Preikšas ir 20 kunigų, pamokslą
pasakė kan. Bronius Antanaitis. Prie kapo atsisveikinimo žodį tarė Pasvalio dekanas mons. Jonas Balčiūnas ir mons. Lionginas Vaičiulionis.
1964 m. birželio 12 d. Vadaktėlių klebonui kun. G. Ikamui pavesta parapiją
perduoti Panevėžio dekanui, nes jis Kaišiadorių ir Panevėžio vyskupijų kapitulinio
vikaro kan. P. Bakščio pasirašytu dokumentu paskirtas Daujėnų klebonu.214
1964 m. birželio 19 d. kun. G. Ikamui išduotas Kulto tarnautojo registracijos
pažymėjimas Nr. 460, pasirašytas Religinių kultų reikalų tarybos prie TSRS Ministrų
Tarybos įgaliotinio Lietuvoje J. Rugienio. Pažymėjime nurodyta, kad kunigas turi
teisę atlikti religines apeigas pagal kultą, kuriam priklauso tikintieji.215
Į naują paskyrimo vietą – Daujėnus – kun. G. Ikamas atvyko birželio 27 d.
1964 m. liepos 6 d. Pasvalio dekanas R. Kriščiūnas Daujėnų bažnyčią, jos
inventorių ir dokumentus iš buvusio klebono A. Kiečio perdavė paskirtam klebonui kun. Gaudentui Ikamui.216
Per savo darbo metus Daujėnuose kun. G. Ikamas pakrikštijo 1 757 vaikus,
sutuokė 774 poras (žr. 6 lentelę).
Pirmoji kun. G. Ikamo įregistruota santuoka Daujėnų bažnyčioje vyko
1964 m. birželio 27 d. Tada klebonas sutuokė Povilą Akstiną (gim. 1934 m. Vincento Akstino ir Pranės Masilionytės sūnų) ir Prancišką Vilenčikaitę (gim. 1937 m.
Petro Vilenčiko ir Kazimieros Misevičiūtės dukrą)217.
Kun. G. Ikamas 1989 m. rugsėjo 10 d. perlaidojo iš Sibiro parvežtus mirusiųjų palaikus: Marcijonos Grinkienės (mirusios 1950 m.), Antano Grinkio (mirusio
1956 m.) ir Antano Novako (mirusio 1951 m.).
Atvykęs į Daujėnus kunigas rado labai apleistą bažnyčią. Jo iniciatyva
buvo atlikta daug darbų: bažnyčia tvarkyta, puošta, įsigyta naujo inventoriaus,
sutvarkytas šventorius.218
Per pirmuosius trejus darbo metus Daujėnuose šventoriuje esantį sandėliuką
pavertė gyvenamuoju namu.
1966 m. vizitacijos protokole Pasvalio dekanas kun. Petras Žiukelis parašė,
kad šventoriuje pastatyta nauja varpinė ir ne per geriausios kokybės senosios
varpinės nebereikėtų laikyti.219
1968 m. gruodžio 28 d. buvo sudarytas Daujėnų bažnyčios R. K. Religinės
bendruomenės 22 narių komitetas: Antanas Akinskas (gim. 1896), Jonas Bieliauskas (1900), Pranas Bieliauskas (1914), Pranas Bedalis (1923), Vladas Galvanavičius
(1918), Steponas Grinskis (1918), Mykolas Juodokas (1935), Mykolas Kairys (1897),
Aloyzas Klinga (1924), Pranas Kukuris (1917), Petras Mėliauskas (1903), Jonas
Mogulis (1898), Jonas Navalinskas (1896), Andriejus Pyragis (1927, dokumente
Piragius), Juozas Straževičius (1903), Jonas Sriubas (1892), Petras Stumbrys (1920),
Kazimieras Šaikūnas (1928), Antanas Šleivys (1942), Petras Vadopolas (1916), Stasys Vencevičius (1915) ir Stasys Zapustas (1909)220. Jie išsirinko vykdomąjį organą
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(Juozas Straževičius – pirmininkas, Mykolas Kairys – sekretorius, Vladas Galvanavičius – kasininkas) ir revizijos komisiją (Jonas Navalinskas – pirmininkas, du
nariai – Jonas Mogulis ir Jonas Sriubas).
1974 m. sudarytas naujas bažnyčios vykdomasis komitetas: Antanas Akinskas
(1896), Povilas Avižonis (1924), Pranas Bedalis (1923), Pranas Bieliauskas (1914),
Stanislovas Dovidonis (1929), Steponas Grinskis (1918), Mykolas Juodokas (1935),
Vytautas Kalvėnas (1933), Povilas Karoblis (1929), Aloyzas Klinga (1924), Pranas
Kukuris (1917), Pranciškus Lekavičius (1935), Jonas Mažeika (1932), Jonas Mogulis
(1898), Jonas Rasiukevičius (1928), Petras Stumbrys (1920), Kazimieras Šaikūnas
(1928), Petras Vadopolas (1916), Stasys Vencevičius (1915) ir Stasys Zapustas (1906)221.
1999 m. sutvarkyta Porijų šv. Augustino koplytėlė „Koplyčią atgavome avarinės
būklės. Be stogo, be lubų, be langų, altorius išdraskytas – padėtis buvo labai liūdna,
apverktina“, – rašė klebonas Panevėžio vyskupijos kurijai222. Suburtas bažnytinis
choras, kuriam vadovavo vienuolė sesuo Ksavera (atvykdavo iš Panevėžio), sutvarkyta Šventabala. Klebonui nuoširdžiai talkino zakristijonas Kazimieras Šaikūnas.
Kun. G. Ikamas patalkinti klausyti Velykinės išpažinties kviesdavosi kaimyninius kunigus: 1971 m. talkino Skrebotiškio klebonas kun. Vytautas Jasiūnas;
1972 m. kun. Kazimieras Mozūras (Pasvalys), kun. Antanas Kairys (Panevėžys) ir
kun. Boleslovas Babrauskas (Smilgiai), 1973 m. – kun. Petras Tijušas (Pumpėnai),
kun. Bronius Žilinskas (Grūžiai).
1976 m. spalio 18 d. raštu vyskupas Romualdas Krikščiūnas nustatė visuotinius popiežiaus Pauliaus VI suteiktus atlaidus šiose parapijos šventėse: Šv. Jurgio,
Šv. Roko, Angelų Sargų, Kalėdų (per šias šventes pamaldos leistos laikyti prie
išstatyto Švč. Sakramento remiantis galiojančiais nuostatais). Šis raštas galiojo iki
1986 m. spalio 18 d. (anksčiau duoti bet kokie atlaidų raštai nustojo galios)223.
Panevėžio vyskupijos kapitulinis vikaras prel. K. Dulksnys, remdamasis
Šventosios Apaštališkosios penitenciarijos 1986 m. balandžio 9 d. raštu, Daujėnų
bažnyčioje nustatė atlaidus šiose parapijos šventėse: Šv. Jurgio, Šv. Roko, Švč. Mergelės Marijos Gimimo (raštas galiojo iki 1996 m. balandžio 9 d.)224.
1977 m. gegužės 24 d. Panevėžio vyskupijos apaštališkojo administratoriaus
vyskupo R. Krikščiūno skyrimu, Daujėnų klebonas kun. G. Ikamas paliktas eiti
užimamas pareigas ir paskirtas Kriklinių bažnyčios klebonu.225 Krikliniuose klebono
pareigas kun. G. Ikamas pradėjo eiti nuo gegužės 31 d. Po 22 metų – 1999 m.
lapkričio 9 d. – atleistas iš Kriklinių parapijos klebono pareigų (šioms pareigoms
paskirtas kun. Rimantas Visockis).226 Nuo lapkričio mėn. dėl ligos nebeatliko klebono pareigų ir Daujėnuose – gydėsi. 2000 m. sausio 3 d. vizitacijos protokole
Pasvalio dekanas kun. J. Balčiūnas įrašė: „Klebono sveikatos būklė kritiška.“227
1989 m. birželio 1 d. Daujėnų religinei bendruomenei sugrąžinta klebonija
(buvęs Daujėnų devynmetės mokyklos bendrabutis (pirminė vertė 13 579 rb) ir
ūkiniai pastatai. 1990 m. atlikta daug darbų: kapitališkai suremontuota klebonija,
lentomis apkaltos sienos, suremontuotos krosnys ir išdekoruotas vidus. Klėtis
apkalta naujomis lentomis, sutvarkytas vidus; seni pastatai (tvartas, daržinė) nugriauti, pastatyti nauji228.
1990 m. visose trijų (Daujėnų devynmetės, Girsūdų ir Porijų pradžios) mokyklų klasėse pradėta dėstyti tikyba, dauguma vaikų lankė tikybos pamokas. Vaikai
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katechizuoti dvi vasaras. Tais metais parapijoje pradėjo veikti nedidelis „Carito“
sambūris (1996 m. išaugo iki 20 narių), o nuo 1994 m. minima ir krikščionių
demokratų grupelė (1996 m. jungė 30 narių). Vaikus katechizavo klebonas, tikybą
dėstė katechetė (1997 m. jų buvo dvi).
1996 m. rugpjūčio 18 d. Daujėnuose lankėsi vyskupas Juozas Preikšas ir
teikė Sutvirtinimo sakramentą. Daujėniškiai vyskupo buvo sulaukę prieš 54 metus – 1942-aisiais juos buvo aplankęs vysk. K. Paltarokas. Vyskupas J. Preikšas
Sutvirtinimo sakramentą suteikė 274 asmenims iš 19 vietovių (iš pačių Daujėnų –
135 asmenims).229
1980 m. rugsėjo 5 d. Panevėžio vyskupijos apaštališkasis administratorius
vyskupas R. Krikščiūnas ir kurijos kancleris kun. Vladas Rabašauskas kun. G. Ikamui parašė sveikinimą 60-mečio proga:
„Mums labai malonu pasveikinti Tamstą šešiasdešimties metų jubiliejaus proga.
Nelengva pasirinkęs gyvenimo kelią, Jūs ne kartą įrodėte, jog esate nemažėjančio
uolumo, dirbant sielų gerovei ir Bažnyčios labui, kunigas.
Tegul gerasis Dievas ir toliau Jus globoja, stiprina sveikatą, palaiko dvasios jėgas.“230

Daujėnų Švč. Jėzaus Vardo parapija
trečiajame tūkstantmetyje
2001 m. sausio 1 d. duomenimis, Panevėžio vyskupijoje buvo 114 parapijų,
kuriose dirbo 98 kunigai: 5 monsinjorai (Juozapas Antanavičius, Jonas Balčiūnas
(1927 11 06–1949 09 25–2008 05 02), Klemensas Gutauskas (1915 11 28–1941 02 26–
2002 08 19), Jonas Juodelis (1921 05 21–1947 06 29–2006 01 07), Petras Kuzmickas
(1910 11 07–1935 06 15–2012 09 10), 2 kanauninkai (Bronius Antanaitis, Petras
Žiukelis), vienas kapitulos prelatas (Kazimieras Dulksnys, 1910 02 09–1935 06 15–
2001 12 09)231.
Panevėžio vyskupijai nuo 2002 m. sausio 5 d. vadovauja Panevėžio vyskupu
paskirtas Jonas Kauneckas. Panevėžio vyskupas emeritas Juozas Preikšas reziduoja
Kaune. Filme – dėmesys ir Daujėnų bažnyčiai. „Sieninė tapyba Pasvalio krašto bažnyčiose“232 – tokį projektą 2010–2011 m. parašė muziejininkė Gita Rachmančiukienė
bei muziejaus dailininkas Mindaugas Vegys ir iš Kultūros paveldo departamento
prie Kultūros ministerijos gavo lėšų. Vaizdo medžiagą ruošė televizijos operatorius
Laimas Jurkus.
2011 m. rugsėjo 16–25 d. vykusių Europos paveldo renginių tema „Paslėpti
lobiai. Sieninė tapyba“ – suteikė puikią progą pasigilinti į vieną mažiausiai tyrinėtų Pasvalio krašto kultūros paveldo sričių – mūsų bažnyčių sieninę tapybą.
Minimas ir Daujėnų bažnyčioje esantis Šventosios Dvasios simbolis balandis,
gipso lipdiniai, kurių bažnyčioje gausu.
Filme dėmesio skirta ir Daujėnų bažnyčiai:
„Tikinčiuosius pasitinka frontono ertmėje įkomponuotas absoliutaus žinojimo ir visa reginčio bei globojančio Dievo simbolis – Apvaizdos akis. Centrinės navos skliautų dekoras
atgaivina niekada neišsenkančią Jėzaus Kristaus gyvenimo istoriją. Filme susipina muzika,
Šventojo Rašto tekstai ir dailė.“233
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Filmo tekstą skaitė studentė Egidija Mačiulytė, lietuvių ir užsienio kompozitorių kūrinius Vaškų ir Pumpėnų bažnyčių vargonais atliko kraštietis studentas
Rimvydas Mitkus.
Bažnytinis komitetas. Andriejus Pyragis, pradėjęs bažnytiniame komitete
dirbti dar klebonaujant kun. G. Ikamui, dirba ir šiandieną. Bažnytiniam komitetui,
kaip pasakojo A. Pyragis, priklauso: Pranas Bedalis, Petras Vasiliūnas (Girsūdų k.),
Stasys Dovidonis (Porijų k.), Alfonsas Prakaitis (Galinių k.), Stasys Mackevičius
(buvęs seniūnas); Danutė Žalienė (Daujėnų seniūnijos seniūno pavaduotoja), Vitalija Stankevičienė (duonos kepyklos vadovė)234, Petras Karoblis (Girsūdų k.),
Alešiūnienė (Porijų k.) ir kt.
Daujėnų Švč. Jėzaus Vardo parapijos bažnyčioje zakristijonais yra dirbę:
Birželio sukilimo dalyvis Kazimieras Grigalionis, raudonarmiečių nužudytas 1941 m.
(tai pirmoji sovietų auka Daujėnuose), Kazys Šaikūnas (Girsūdų k.) – prie kun. G. Ikamo, Stasys Majauskas (Daujėnai), Alfonsas Prakaitis. Žinomas špitolininkas Povilas
Baliūnas, kaip minėta, 8 valandas skambinęs varpais mirus kun. V. Baltrušaičiui.
Dabar A. Prakaitis kas dieną du kartus (ryte 7 val. ir vakare 19 val.)
skambina varpais.
Mirus kan. P. Varžinskui, kunigas į Daujėnus atvažiuodavo tik sekmadieniais
(išskyrus laidotuvių atvejus), tad per šv. Mišias jam talkindavo patarnautojai –
zakristijono nereikėjo.
Vargonininke kurį laiką dirbo Audronė Amilevičiūtė-Kripaitienė (1966 06 03–
2012 04 08)235. A. Amilevičiūtė nuo 2003 m Daujėnuose pradėjo dirbti tikybos
mokytoja. Jau varginama ligos ėmėsi vargonininkės pareigų. Su jai įprastu švelniu
ryžtingumu sukvietė įvairių kartų įdomius žmones į bažnytinį chorą, jį įkvėpė,
atjaunino.
Pirmasis klebonas, trečiajame tūkstantmetyje dirbęs Daujėnų Švč. Jėzaus
Vardo parapijoje, – kun. Rimantas Visockis.

Klebonas kun. Rimantas Visockis
2000–2005 m. Daujėnų parapijoje dirbo kun. Rimantas Visockis236.
2000 m. gruodžio 19 d. Panevėžio vyskupo J. Preikšo pavedimu (Nr. 423)
Pasvalio dekanas kun. Jonas Balčiūnas (1927 11 06–1949 09 25–2008 05 02) perdavė kun. R. Visockiui Daujėnų parapijos bažnyčią, jos inventorių ir dokumentus.
2003 m. lapkričio 28 d. Panevėžio vyskupo J. Kaunecko dekretu Nr. 369/03
kun. R. Visockis paskirtas Švč. Jėzaus Vardo parapijos klebonu 7 metams, Pumpėnų
Švč. Mergelės Marijos Škaplierinės ir Kriklinių Švč. Mergelės Marijos Apsilankymo
parapijų administratoriumi.
Kun. R. Visockis Daujėnuose rado parapijai priklausiusius pastatus: kleboniją,
parapijos salę (naudota susirinkimams), klojimą (naudotas sandėliui), ūkinį pastatą
(garažą) ir du lauko rūsius (jie naudoti pagal paskirtį).
Kun. R. Visockis presbiterijoje sudėjo parketą (2001), įsigijo arnotą, vėliavų,
altoriui užtiesalą (2001)237; 2002 m. įsigytos 2 albos, arnotas, 2 vėliavos, 6 suknelės
procesijoms, elektriniai vargonai. Tais pačiais metais atliko bažnyčios išorės remontą, iš lauko pusės nudažė varpinę, šventoriui įstatė naujus vartus238. 2004 m.
bažnyčios suolams tvarkyti, naujiems pagaminti išleista 1 820 Lt239.
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Parapijoje veikė „Caritas“ (atsakinga Valerija Mačėnaitė) ir Katalikiško jaunimo centras (Audronė Kripaitienė), pastoracinei tarybai priklausė 12 narių.
2002 m. rugpjūčio 18 d. Daujėnuose lankėsi vyskupas J. Kauneckas ir teikė
Sutvirtinimo sakramentą.
Tuo metu Daujėnuose buvo švenčiami šie atlaidai: Šv. Jurgis (sekmadienį
po sausio 23 d.), Sekminės ir Šv. Rokas (sekmadienį po rugpjūčio 16 d.).
2000 m. tarp lapkričio 18 d. ir gruodžio 19 d.240 iš Daujėnų bažnyčios dingo
Jėzaus Nazariečio ir Švč. M. Marijos procesijų altorėlis, kuris 2004 m. vasario 27 d.
buvo surastas Vilniaus antikvariate Pilies gatvėje. Altorėlio autorius – nežinomas
XIX a. liaudies meistras. Paveikslai „Marija Maloningoji“ ir „Jėzus Nazarietis“
tapyti ant medžio ryškių spalvų aliejiniais dažais. Altorėlis Lietuvos TSR kultūros ministerijos kolegijos 1971 m. rugsėjo 28 d. nutarimu Nr. 28 4C įtrauktas į
saugomus kultūros paminklus. Remiantis vyskupo įgaliojimu (2004 m. balandžio
19 d. Nr. 141/04) kun. Romualdui Zdaniui, altorėlis buvo atsiimtas iš Lietuvos
kriminalinės policijos biuro Nusikaltimų tyrimo vyriausiosios valdybos241.
Pateiksime platų minimo paminklo aprašymą, 1985 m. gruodyje atliktą
Pasvalio rajono vyr. metodininkės kultūros paminklų apsaugai Rimos Keršytės
ir 1986 m. sausio 9 d. patvirtintą MMT dailės skyriaus metodininkės Audronės
Andriulienės:
„Altorėlis dvipusis, kilnojamas, susideda iš stalelio pavidalo cokolio ir reljefiniu bei kiaurapjūviu ornamentu drožinėto retabulo. Retabulo centre įmontuotas pailgos formos paveikslas.
Retabulas savo forma primena stačiakampį, bet viršutinė dalis trikampė, su apimlia
karūna viršūnėje. Griežtas geometrines formas švelnina voliutės visuose keturiuose kampuose. Kiaurapjūviai stilizuotų rožių ornamentai šonuose ir akanto lapais drožta viršūnė.
Paveikslo „Marija maloningoji“ centre nutapyta šventoji, pamynusi žaltį. Moters
figūra vaizduojama visu ūgiu, frontali, ištiestais į priekį delnais, iš kurių srūva spinduliai.
Negausios suknelės ir apsiausto klostės modeliuotos šviesos šešėliais.
Antrame paveiksle pavaizduotas stovintis ilgu rūbu Nazarietis. Jo rankos surištos
virve, galva su erškėčių vainiku. Ilgas rūbas modeliuotas klostėmis pabirais brūkšneliais.
Figūros statiškos. Formos plokščios, anatomiškai netaisyklingos: per daug kresni
liemenys, per didelės galvos.
Koloritas šiltas, sodrus. Paveikslai tapyti ant medžio ryškių spalvų aliejiniais dažais. Pilkšvai violetinis fonas, ryškiai raudoni šventųjų rūbai, geltoni spindulių pluoštai
ir virvė, kuria surištos Nazariečio rankos. Retabulas dažytas mėlynai, raudonai, žaliai,
geltona bronza.
Išmatavimai: paveikslas 62 cm × 41 cm, retabulas 123 cm × 78 cm, stalelio
aukštis 100 cm.
Altorėlis vertingas kaip gerai atliktas XIX a. taikomojo liaudies meno pavyzdys“242.
Kunigas mėgo tvarkyti aplinką. Jam darbuojantis šventoriuje buvo pastatyti
mediniai kryžiai (meistras Petras Janulevičius iš Pumpėnų), šventorius pasipuošė
naujais vartais (iškalti Žadeikių kaimo kalvėje). Nors kunigo pamokslai traukė
ir silpniau tikinčius žmones pasukti į bažnyčią, vietos gyventojai prieštaringai
vertino dvasininką.
© VðÁ „Versmës“ leidykla. Lietuvos lokaliniai tyrimai ISSN 2029-0799.
Interneto svetainës www.llt.lt pastaba: Šis anksèiau nepublikuotas tekstas,
kurio nuorašas patvirtintas notaro, internete nuolat skelbiamas nuo 2015 05 15.

47

LIETUVOS LOKALINIAI TYRIMAI. ISTORIJA

LIETUVOS VALSÈIAI. DAUJĖNAI

Moksleiviai atgaivina
Sekminių tradicijas.
A. Šimkūno
nuotraukos
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Tradiciniais tapo Sekminių pakermošiai
Per pamaldas šventoriuje gieda Daujėnų bažnyčios choras pritariant
Lietuvos Respublikos VRM orkestrui. Sekminės. 2014 m.
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Kun. R. Visockis susigrąžintoje klebonijoje, kaip pasakoja M. Mėkelytė, įvedė
vandentiekį, pastatą sutvarkė ir įrengė laidojimo salę.
Šventabaloje pastatyti kryžiai. Vieną jų (kairėje) išdrožė šviesaus atminimo
tautodailininkas Jonas Jasilionis iš Porijų, dešinėje pusėje – Pranės Krikščiūnienės
prašymu ir jos lėšomis pastatytas kryžius, per vidurį – A. Pyragio mecenuotas kryžius.
A. Šimkūnas su kun. R. Visockiu susipažino per Sekminių atlaidus, pirmąsyk pabandęs sukviesti giminę į Daujėnus. Kunigas bendravo su jaunimu, tvarkė
aplinką, Daujėnuose materialius dalykus tvarkė kaip apsukrus verslininkas...
Daujėnų Sekminių atlaidai aktualūs ir šiandieną243. Juos bando atgaivinti
jaunimas. 2011 m. Pasvalio gimnazistai Aušra Reižytė, Viktorija Berdešiūtė, Asta
Rapkevičiūtė, Veronika Bogvilaitė, Ovidija Šidlauskaitė, Marius Maziliauskas, Tomas Šimėnas ir Justinas Dalmantas, konsultuojami mokytojų Erikos Bujevičienės ir
Nidos Sakalauskienės, parengė kūrybinį darbą „Belaukiant Sekminių“244. Rinkdami
medžiagą apie Sekmines gimnazistai pakalbino daugelį įvairių kaimų ir miestelių
gyventojų. Savo kūrybiniu darbu jie siekė atgaivinti Sekminių šventės tradicijas ir
pakvietė visus prie Ùstukių pagrindinės mokyklos klėties – muziejaus. Renginio
dieną išpuošę klėtį, paruošę vaišių, bendravo su Ustukių ir Daujėnų mokyklomis.
Pasakota apie Sekminių papročius bei tradicijas: kaip švęstu vandeniu šlakstydavo
laukus ir vandens telkinius, kad neliktų kenkėjų ir žmonės neskęstų, mat besimaudančius iki Sekminių laumės pagriebs ir nusineš, gali įtraukti upinė, užsmaugti
vandenis, prie tokių limpančios ligos.
Šventėje „Belaukiant Sekminių“ buvo kepamas piemenukų vaišėms skirtas
valgis – pautienė iš šimto kiaušinių....
Parapijietis V. Galvanavičius, atvykus kun. R. Visockiui, tapo bažnytinio
komiteto nariu. Jis prisimena, kad bažnyčios komitetui priklausė jo senelis Antanas
Galvanavičius, paskiau ir tėtis Vladas Galvanavičius. Tad jis jau trečios kartos
atstovas, turįs šias pareigas.
Kaip bažnyčios komiteto narys, V. Galvanavičius rinko atlaidų metu pinigus
kryžiui šventoriuje pastatyti.
Pasak V. Galvanavičiaus, kun. R. Visockio aukojamos Mišios sutrumpėjo
iki 45 min. (G. Ikamo aukojamos Mišios užsitęsdavo ilgiau kaip valandą), o kaip
minėta, geri pamokslai patraukė į bažnyčią daugiau žmonių. Ir tai kažkam nepatiko – todėl ir suskambo naktį varpai.
V. Galvanavičius teigia, kad žiniasklaidoje plačiai nuskambėjęs naktinis
skambinimas varpais buvo – surežisuotas. Atvažiavę apklausti žurnalistai bei
pareigūnai vengė katalikų – katalikai nieko nesakė, o nelankantieji bažnyčios tą
atsitikimą pavertė tragedija: neva „jiems sutrukdė miegą“ ir tai tapo „didžiausiu
įvykiu“, „nusikaltimu“. Taip siekta pasityčioti iš visos dvasininkijos, sumenkinti
kunigų darbą.245
M. Mėkelytė pasakojo, kad triukšmas dėl varpų buvo užsakytas, tik tykus
vargonininkas prisiėmė atsakomybę, nebenorėdamas erzelio. Skambinusiajam, pasak jos, buvo gerai sumokėta. Jis žinojo, kad varpinė nerakinama. M. Mėkelytė
prisimena, kad dar prieš atvykstant kun. R. Visockiui varpais yra skambinę net
kelis kartus: taip nevykusiai papokštaudavo diskotekos lankytojai.
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Kun. R. Visockis Daujėnų parapijos tikinčiųjų akyse autoriteto neprarado.
Daujėniškių meilę ir pagarbą patvirtina tai, kad daugelis parapijiečių (ypač girsūdiškiai) krikštyti ar tuoktis važiuoja į Mîežiškius pas kun. R. Visockį.
Šv. Huberto dieną šiam medžiotojų, miškininkų, medžioklinių šunų augintojų
globėjui skirtą Moliūnų miške pastatytą skulptūrą (iniciatorius Sigitas Živatauskas)
pašventino Miežiškių klebonas Rimantas Visockis246.
2007 m. birželio 20 d. Panevėžio vyskupo J. Kaunecko dekretu nustatyti
šie visuotiniai atlaidai:
1. Šv. Jono Krikštytojo (švenčiama artimiausią sekmadienį),
2. Šv. Onos (švenčiama artimiausią sekmadienį),
3. Rožinio Švč. M. Marijos (švenčiama artimiausią sekmadienį).
Šie visuotiniai atlaidai pelnomi vieną kartą dienoje įprastinėmis sąlygomis: tą dieną pamaldžiai aplankant bažnyčią ir dalyvaujant pamaldose, priimant
šv. Komuniją po sakramentinės išpažinties, pasimeldžiant Šventojo Tėvo intencija
ir sukalbant Viešpaties maldą ir Apaštalų tikėjimo išpažinimą. Dekretas galioja
iki 2014 m. birželio 6 d. Anksčiau duoti bet kokie atlaidų raštai nustojo galioti247.
2007 m. birželio 26 d. Porijų šv. Augustino koplyčioje vysk. J. Kauneckas
nustatė Šv. Augustino (švenčiama artimiausią sekmadienį) visuotinius atlaidus.
Dekretas galioja iki 2014 m. birželio 13 d. Anksčiau duoti bet kokie atlaidų raštai
nustojo galioti248.
2010 m., atsižvelgdama į rajono bažnyčių prašymus bei Pasvalio dekanato
kunigų siūlymą, rajono savivaldybės taryba paskirstė Bažnyčių rėmimo programos
lėšas – 35 tūkst. litų, iš jų po 4 tūkst. skirta Joniškėlio Švč. Trejybės parapijai, Daujėnų Švč. Jėzaus Vardo parapijai ir Pušaloto šv. apaštalų Petro ir Povilo parapijai249.

Kunigai – „Versmės“ ekspedicijos
Daujėnuose talkininkai
„Versmės“ leidykla (vadovas Petras Jonušas) leidžia seriją monografijų, skirtų
buvusiems Lietuvos valsčiams250. 2009 m. pabaigoje „Versmės“ leidykloje apsilankė
delegacija iš Daujėnų. Leidyklos vadovas P. Jonušas ir Daujėnų seniūnas S. Mackevičius251 pasirašė sutartį dėl „Daujėnų“ monografijos (vyriausiasis redaktorius ir
sudarytojas A. Šimkūnas) išleidimo.
2010 m. birželio 14–23 d. ir 2011 m. birželio 13–24 d. Daujėnuose vyko
monografijos autorių ekspedicijos.
Pirmąją ekspediciją Daujėnuose reikėtų vadinti žvalgomąja, nors ir jos metu
Pasvalio dekanato archyve, muziejuje, bibliotekoje bei valdžios įstaigose surasta
nemažai svarbios archyvinės medžiagos Daujėnų valsčiaus ir parapijos istorijai,
užrašyta nemažai atsiminimų apie kadaise klestėjusius kaimus, to krašto žymius
žmones, dvasininkus ir kt.
Ekspedicijos dalyvių veikla, rasta medžiaga aktyviai domėjosi Pasvalio dekanas
kun. Algis Neverauskas, tuometinis Daujėnų rezidentas, šviesaus atminimo kunigas
garbės kanauninkas Povilas Varžinskas (1922 11 25–l948 12 19–2012 07 31). „Versmės“ ekspedicijos dalyviai džiaugėsi dekano kun. A. Neverausko ir g. kan. P. Varžinsko dėmesiu, pagalba ir patarimais renkant medžiagą būsimai monografijai.
Šv. Mišios Daujėnų Švč. Jėzaus Vardo bažnyčioje, kurių auka pradėta ekspedicija,
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liudijo dvasininkijos dėmesį ir „Versmės“ leidyklai, ir serijos „Lietuvos valsčiai“
būsimos monografijos „Daujėnai“ autoriams.
Vėliau naujasis Daujėnų seniūnas Vladas Vitkauskas, rūpindamasis monografijos išleidimu, talkino jos autoriams252.
Kun. Algis Neverauskas 2004 m. lapkričio 12 d. Panevėžio vyskupo J. Kaunecko dekretu paskirtas Pasvalio dekanato dekanu.
Pasvalio šv. Jono Krikštytojo parapijos klebonas nuo 2005 m. aptarnavo ir
Daujėnus. 2007 m. rezidentu paskyrus garbaus amžiaus garbės kanauninką Povilą
Varžinską, dekanas parapiją administravo.

Daujėnų parapijos administratorius
kun. Algis Neverauskas253
Kun. Algis Neverauskas nuo 2003 m. buvo Pasvalio šv. Jono Krikštytojo
parapijos klebonas ir laikinai (metus) ėjo Pasvalio dekanato dekano pareigas. Be
dekano pareigų, kun. A. Neverauskas nuo 2004 m. buvo Panevėžio vyskupijos
Bažnyčios pastatų statybos, remonto ir priežiūros komisijos narys (iki 2009 m.).
2005 m. liepos 26 d. Panevėžio vyskupo J. Kaunecko dekretu Nr. 295/05
kun. A. Neverauskas paskirtas Daujėnų Švč. Jėzaus Vardo ir Kriklinių Švč. Mergelės Marijos Apsilankymo parapijos administratoriumi. Daujėnų Švč. Jėzaus Vardo
parapijos klebonas kun. A. Neverauskas 2005 m. rugpjūčio 5 d. davė vyskupui
J. Kauneckui priesaiką ir perėmė parapiją iš kun. R. Visockio.
Panevėžio vyskupas J. Kauneckas 2006 m. birželio 20 d. Daujėnų Švč. Jėzaus
Vardo parapijai nustatė visuotinius atlaidus: Sekminių (Šv. Dvasios atsiuntimo
iškilmės), Šv. Roko (švenčiama artimiausią sekmadienį) ir Šv. Angelų (švenčiama
artimiausią sekmadienį), skelbiami atlaidai ir jų tvarka galioja iki 2014 m. birželio
6 d.254, o 2007 m. birželio 26 d. vysk. J. Kauneckas visuotinius atlaidus nustatė
Porijų šv. Augustino koplyčiai: Šv. Augustino (švenčiama artimiausią sekmadienį) – raštas galioja iki 2014 m. birželio 13 d.255
Daujėnų Švč. Jėzaus Vardo parapijos, taip pat ir Porijų koplyčios administravimas kun. A. Neverauskui nuo 2007 m. pakeistas aptarnavimu. 2008 m.
rugpjūčio 4 d. Panevėžio vyskupo J. Kaunecko dekretu Nr. 469/08 kun. A. Neverauskas buvo atleistas iš Kriklinių Švč. Mergelės Marijos Apsilankymo parapijos
administratoriaus pareigų.
2012 m. pabaigoje Daujėnų parapijoje dirbusių dvasininkų istorijoje turėjo
būti neįprasta šventė – garbės kanauninko Povilo Varžinsko 90-metis, deja, 2012 m.
liepos 31 d. Aukščiausiasis jį pasišaukė į Amžinybę.

Garbės kanauninkas Povilas Varžinskas
(1922 11 25–1948 12 19–2012 07 31)256
1946 m. gruodžio 19 d. įšventintas į kunigus Povilas Varžinskas dirbo aštuoniose parapijose: Svėdasuose, Adomynėje (1949–1957), Nemunėlio Radviliškyje
(1957–1964), Raguvėlėje (1964–1975), Kriaunose (1975–1984), Skapiškyje (1984–2005),
Pandėlyje (2005), Daujėnuose (2005–2007).
Po poros darbo metų Pandėlyje (2005–2007) kanauninko P. Varžinsko laukė
nauja parapija – 2007 m. rugsėjo 14 d. kun. P. Varžinskas paskirtas į Daujėnus.
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Dirbdamas Daujėnuose pagal išgales aptarnavo parapijiečius, noriai talkino, konsultavo VšĮ „Versmės“ leidyklos organizuotoms ekspedicijoms.
Tikėtasi, kad Daujėnų Švč. Jėzaus Vardo parapijos rezidentas garbės kanauninkas Povilas Varžinskas 2012 m. lapkrityje iškilmingai paminės 90-ąjį gimtadienį,
kurį sutiks su įprasminta tarnyste Aukščiausiajam. Deja, Viešpaties planai nežinomi:
2012 m. liepos 31 d. jis buvo pakviestas į Amžinąjį gyvenimą. Kanauninkas iki
pat mirties su gilia pagarba kalbėjo apie savo dvasios tėvą kapelioną ir klasės
vadovą kun. Juozapą Varną (1909 07 11–1934 05 26–1990 07 09)257.

Daujėniškių branginamos vietos
Šventabala

Šalia bažnyčios esantis Marijos šaltinėlis nuo seno vadinamas Šventabala
(Šventa bala). Sekminių dienomis iš visos Lietuvos ir dabar suplaukiantys žmonės
gauną Marijos malonių. „Vieni eina keliais apie bažnyčią, kiti prašo šaltinėlio Marijos
malonių ir visi pasisemia švento vandens. Vieni išgyja, o kiti pasisemia dvasinės tvirtybės ir ramybės“258.
Šventabalos istorija susijusi su Jėzaus Nazariečio statula. Pasak legendos,
kadaise šalia Šventabalos ant akmens buvusi pastatyta Jėzaus Nazariečio statula,
netoli buvusi ir koplyčia. Krinčiniečiai sumanę statulą išsivežė, bet ji sugrįžo.
Grįždavo po kiekvieno išvežimo. O koplyčia nuskendo. Dabar Jėzaus Nazariečio
skulptūra yra centriniame Daujėnų Švč. Jėzaus Vardo bažnyčios altoriuje.
1939 m. buvo gražiai sutvarkytas Šaltinėlis, iškastas šulinys. Vienas iš kasėjų
buvo Antanas Mačiukas. Jis kun. G. Ikamui teigė, kad kasant dundėjo žemė, buvo
rasta daug medžio liekanų, varinių pinigų ir žmonės kalbėjo, kad tai nuskendusios
bažnyčios liekanos259.
Žmonės Šventabaloje ir sovietmečiu eidavo keliais. Tai ateizmui kėlė grėsmę,
todėl Šventabalą bandyta sunaikinti. Kaip teigia kun. G. Ikamas260, į Daujėnus atkeltas medicinos felčeris Povilas Liukpetris, kad žmonės „neužsikrėstų“, į Šaltinėlį
pildavo net chlorkalkių. Jo ir komunistų partijos sekretoriaus Aleksandro Bukelio
iniciatyva šventoji vieta buvo išniekinta: gaisrinės mašinos išpumpavo vandenį,
privežė žvyro, o 1958 m. šaltinėlis buvo užverstas. Nepaisant sovietų valdžios
priemonių, vanduo prasiverždavo. Tad aktyvūs sovietų pareigūnai stengėsi tą
vandenį, ypač prieš Sekmines, sudrumsti. Partijos sekretorius Kazimieras Bitinas
čia plaudavo bulves, batus, laikė pririšęs karvę ir arklį, šalia buvo ir šiaudų
stirtos... O tikintieji meldėsi ir laukė stebuklo... Ir jis atėjo.
Nepriklausomybės pradžioje 1991 m. kun. G. Ikamo iniciatyva Marijos šaltinėlis sutvarkytas: parapijiečių dėka atkastas užverstas šulinys, sutvarkyta aplinka,
pastatytos dvi skulptūros, vaizduojančios Jėzų Nazarietį ir Švč. Mergelę Mariją.
Dar 1990 m., Andriejui Pyragiui finansuojant (davė medį ir sumokėjo 300 rb)
tautodailininkas Jonas Jasilionis iš Porijų kaimo išdrožė kryžių. Jis pastatytas už
šaltinio, kad iš aukštai sutiktų ir palydėtų kiekvieną apsilankantį žmogų.
Finansuojant Pranei Krikščiūnienei, dešinėje netoli Švč. Mergelės Marijos
skulptūros pastatytas kitas J. Jasilionio pagamintas kryžius.
Kairėje Šventabalos pusėje kryžių pastatė jau kitas meistras – Kęstutis Prakaitis (J. Jasilionis jau buvo miręs).
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1992–1993 m. šaltinio kairėje parapijiečių lėšomis pastatyta Jėzaus Nazariečio
statula (sumokėta 1 200 Lt). A. Pyragis skulptūrai rinko iš parapijiečių pinigėlius.
Ji, kaip ir Švč. M. Marijos statula, pagaminta Šiauliuose to paties meistro. Nuo
1990 m. šventoriuje stovi to paties meistro skulptūra „Gerasis Ganytojas“. Šių
skulptūrų pastatymu ir finansavimu rūpinosi klebonas G. Ikamas.
Pagal senąją tradiciją prie šaltinėlio įrengti kaimų darželiai. Seniau žmonės
po šv. Mišių ateidavo prie šaltinėlio, prie savo kaimo darželio, pasimelsdavo,
pavalgydavo, pailsėdavo prieš kelionę į namus, esančius tolimesniame kaime ar
netoli Daujėnų.

Čekiškių kaimo jaunimo kryžius
Prie keliuko į Šimkūnų namus 1951 m. Čekiškių kaimo jaunimas naktį pastatė
kryžių. Sovietai apkaltino bažnyčios maršalką Juozą Šimkūną. Už ąžuolo nukirtimą surašė protokolą, už savivaliavimą apkaltino kolūkio susirinkime – pašalino
iš kolūkio ir išbuožino... Gerai, kad su šeima spėjo pabėgti, tad išvengė Sibiro.

A. Pyragio sodyboje
J. Jasilionis padirbo kryžių, kurį 1990 m. kun. G. Ikamas pašventino. Tad
A. Pyragio lėšomis 1990 m. Daujėnuose buvo pastatyti du kryžiai: Šventabaloje
ir prie jo namų.

Kryžius Baluškių kaime
Anksčiau Baluškių kaimo gale stovėjęs kryžius sunyko, liko tik pamatai. Tad
pastatytas naujas kaimo viduryje (tuo metu buvo 32 kiemai), pakilesnėje vietoje.
„Viešpatie, globok Baluškių kaimo tikinčiuosius. 2000 m.“ Šie žodžiai išdrožinėti
Baluškių kaimo bendruomenės iniciatyva ir lėšomis pastatytame kryžiuje (autorius
pumpėnietis tautodailininkas Pranas Janulevičius). Kryžių pašventino kun. Rimantas
Visockis. Tylos minute buvo pagerbtas buvęs kaimo seniūnas Stasys Kazilionis,
kuris rūpinosi kryžiaus pastatymu, apėjo kiekvieną kiemą, rinkdamas aukas. Medį
labai pigiai pardavė Pasvalio miškininkai.
Vieni aktyviausių šios idėjos įgyvendintojų – Genė Karoblienė ir jos brolis
Andriejus Pyragis.261

Kryžius Mikėnų kaime
Mikėnų kaime prie pat kelio daugiau kaip prieš 70 metų (t. y. 1939 m.)
pastatytas pavasarininkų kryžius – jubiliejaus proga jis atšventintas.

Kryžius Galinių kaime
žuvusiems partizanams atminti
2010 m. birželio 14 d. Pasvalio dekanas kun. Algis Neverauskas pašventino
kryžių žuvusių partizanų atminimui. Daujėnų seniūnas S. Mackevičius perskaitė
ilgą žuvusių Daujėnų krašto partizanų sąrašą.
Pasvalio dekano kun. A. Neverausko pašventintas kryžius stovi toje pačioje
vietoje, kur 1945 m. lapkričio pradžioje, kovodami su rusų okupantais ir vietos
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stribais, galvas paguldė apie 20 Daujėnų krašto partizanų. Ši tragedija vyko
netoli Galinių kaimo ūkininko Povilo
Prakaičio sodybos.
Kryžių išdrožė Kęstutis Prakaitis
(gimęs 1967 m. lapkričio 11 d.), jo darbą
mecenavo Daujėnų seniūnija, ūkininkas Petras Karoblis ir meistro tėvas
Alfonsas Prakaitis. Alfonsas Prakaitis,
gimęs 1937 m. birželio 23 d. Galinių
kaime, čia gyveno iki 1960 m. 1997 m.
sugrįžo į gimtinę, kad atkurtų kadaise sovietų sunaikintą kaimą. Kol kas
kaime tėra tik viena Prakaičių sodyba
su septyniais pastatais.
Dera parašyti, kad minėtas kryžius – Kęstučio Prakaičio darbas – susilaukė gražaus įvertinimo. Kęstutis su
žmona Jovita Kalinauskaite-Prakaitiene
augina penkis sūnus. Tad vaikai mato
gerą pavyzdį – tėvo ir senelio Prakaičių
pagarbą savo tautos istorijai.
Daujėnų seniūnijoje yra nemaža kryžių, koplytstulpių, paminklinių
akmenų, pastatytų kaip pagarbos ženklas savo krašto ir tautos istorijai, vertų
lankytojų dėmesio262.

Prie Galinių kryžiaus (iš kairės): fotografas
Jonas Kliučius, Alfonsas Prakaitis, Kęstutis
Prakaitis

Stogastulpis
2010 m. gegužės 22 d. Daujėnų mokyklos 100-mečio proga prie mokyklos
pašventintas technologijų mokytojo Vytauto Stragio sukurtas stogastulpis, simbolizuojantis mokslo, kultūros ir tikėjimo šauklį. Dekanas A. Neverauskas aukojo
šv. Mišias, po jų pašventino koplytstulpį ir sukalbėjo maldą, kuria prieškaryje
prasidėdavo pirmoji pamoka263.

Paminklas Rūpintojėlis
Daujėnų parapijos kapinėse Panevėžio vyskupo Jono Kaunecko264 rūpesčiu
pastatytas paminklas artimiesiems – Rūpintojėlis. Įrašas: „Trajoniškio Kauneckų
šeima. Palaiminti, kurie alksta ir trokšta teisybės – jie bus pasotinti“ (Mt 5. 6). Rūpintojėlis, sukurtas šviesaus atminimo tautodailininko Viktoro Šaulio iš Tauragės,
pastatytas 1981 m.
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Daujėniečiai per Sekmines visada sulaukia vyskupo Jono Kaunecko.
Sekminių pakermošyje Vyskupas šoka su jaunimu. 2014 m.

Priedai
I. Kunigai, kilę iš Daujėnų parapijos
Žinomi iš Daujėnų parapijos įvairių kaimų kilę 8 dvasininkai – tarp jų
Šventojo Rašto vertėjas arkivyskupas metropolitas Juozapas Jonas Skvireckas ir
vienuolis salezietis kun. Juozas Zeliauskas (žr. 9 lentelę).
Kun. Antanas Kiznis (1871 10 01 (13)–1895 12 23–1935 05 26) iš Girsūdų
kaimo, palaidotas Daujėnų parapijos kapinėse, kan. Jonas Kriščiūnas (1896 02 16–
1919 05 04–1968 12 24) iš Barklainių kaimo palaidotas Vyžuonų parapijos kapinėse,
kan. Kazimieras Kriščiūnas (1882 12 08–1906 11 19–1965 11 02) iš Barklainių
kaimo Pumpėnų parapijoje (nuo 1923 m. – Daujėnų parapija), palaidotas Pasvalio
parapijos kapinėse, kun. Steponas Pelešynas (1908 10 11–1933 04 01–1984 07 21)
iš Baluškių kaimo, palaidotas Adomynės bažnyčios šventoriuje, kun. Petras Rauduvė (1901 02 17–1925 06 14–198 08 20) iš Girsūdų kaimo, palaidotas Šeduvos
bažnyčios šventoriuje, arkivyskupas metropolitas Juozapas Jonas Skvireckas
(1873 09 18–1899 06 24–1919 07 13–1959 12 03) iš Rinkūnų kaimo (augo Girsūdų
kaime) 1998 m. lapkričio 28 d. perlaidotas Kauno arkikatedroje.
Daujėnų kapinėse palaidotas ir 28 metų kunigas Petras Jakštas (1891–1919)
iš Žoliškių kaimo. Deja, detalesnių duomenų apie jį dar nepavyko rasti. Rastos
paminėtos dvasininkų pavardės: kun. Antanas Navakas-Navickas iš Daujėnų (ku© VðÁ „Versmës“ leidykla. Lietuvos lokaliniai tyrimai ISSN 2029-0799.
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nigavo Viekšniuose, nušautas 1941 m., įrašas nuotraukoje) ir iš Daujėnų parapijos
kilę kunigai Mekelinskas ir Jodokas265, deja, jokių kitų duomenų (net ir vardų)
nepavyko rasti.
9 lentelė
Kunigai, kilę iš Daujėnų parapijos*
Eil. Kunigo pavardė, vardas
Nr.

Gimimo vieta

Gyvenimo, įšventinimo
į kunigus metai

Palaidojimo vieta

1871 10 01 (13)–
1895 12 23–1935 05 26

Daujėnų parapijos
kapinės

1.

KIZNIS Antanas

Girsūdų kaimas

2.

Kan. KRIŠČIŪNAS
Jonas

Barklainių
1896 02 16–1919 05 04–
sodžius (kaimas) 1968 12 24

3.

Kan. KRIŠČIŪNAS
Kazimieras

1882 12 08–1906 11 19–
1965 11 02

Pasvalio parapijos
kapinės

4.

PELEŠNAS Steponas

Baluškių kaimas

1908 10 11–1933 04 01–
1984 07 21

Adomynės bažnyčios
šventorius

5.

RAUDUVĖ Petras

Girsūdų kaimas

1901 02 17–1925 06 14–
1982 08 20

Šeduvos bažnyčios
šventorius

6.

Arkivyskupas
SKVIRECKAS Juozapas
Jonas

Rinkūnų kaimas
(augo Girsūdų
kaime)

1873 09 18–1899 06 24–
1919 07 13–1959 12 03

1998 11 28 perlaidotas
Kauno arkikatedroje

7.

ZELIAUSKAS
Juozas SDB

Ragujų kaimas

1913 12 13–1940 06 23–
Romos Kampo
1978 08 20 A. Kazlauskas Veranos kapinės,
nurodo 1913 10 13
saleziečių kapai
gimimo datą

Vyžuonų parapijos
kapinės

Detalizuosime kunigų, kilusių iš Daujėnų parapijos, gyvenimą ir veiklą.
I. 1. Kunigas Antanas Kiznis (1871 10 01 (13)–
1895 12 23–1935 05 26)
Pastebėta, kad pavardė literatūroje įvairuoja:
vienur Kiznys, kitur Kiznis. Dokumentuose dažniausiai rašoma su „i“. Daujėnų krašto vardą garsinęs
kun. Antanas Kiznis ilsisi Daujėnų kapinėse. Vėliau
Daujėnuose iki mirties dirbo jo giminaitis garbės kanauninkas kun. Povilas Varžinskas.
Antanas Kiznis gimė Girsūdų kaime, tuomet Krinčino, vėliau Daujėnų parapijoje. Iš pat mažens buvo gyvas, judrus, jautrus ir gabus. Jau aštuonerių metų išmoko
gerai skaityti ir rašyti pas savo dėdę, motinos brolį Var
žuosê. Rengtis į pirmą gimnazijos klasę 1882 m. buvo
nuvežtas į Šiaulius. Tačiau po metų Panevėžyje, arčiau
namų, buvo įsteigta realinė mokykla, į kurios pirmą
Kunigas Antanas Kiznis
klasę, išlaikęs egzaminus, ir įstojo.
Panevėžio realinėje gimnazijoje
(1883–1888) pajuto pašaukimą į ku* Lentelė sudaryta remiantis PVKA bylomis, Pasvanigystę. Kadangi seminarijoje būtina
lio dekanato bylomis ir Daujėnų parapijos krikšto
metrikų knygomis.
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Kunigas Antanas Kiznis
su giminaičiais Girsūduose
apie 1930 m. Pirmoje eilėje
pirmas iš kairės – būsimasis
kompozitorius Povilas
Tamuliūnas. Pirmas
iš dešinės – Prano Kiznio
tėvas Antanas Kiznis

Kunigo Antano Kiznio
statyta Jurbarko bažnyčia
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kykloje jos nebuvo mokoma, Antanas, nebaigęs šeštos klasės, išstojo iš Panevėžio
mokyklos ir nuvyko į Míntaują. 3 mėnesius pasimokęs, išlaikė lotynų kalbos
egzaminą. Mokėsi jis pas Joną Jablonskį, kuris tuo metu Mintaujõs gimnazijoje
mokytojavo. Baigęs Mintaujos gimnaziją (1888–1891), įstojo į Telšių, arba Žemaičių,
kunigų seminariją Kaune (1891–1896).
Įšventintas į kunigus dešimt metų vikaravo Jurbarke (1896–1906). Čia klebono
kun. Kazimiero Marcinkevičiaus, Jurbarke dirbusio nuo 1877 m., pavestas pastatė
bažnyčią. Jurbarke gyvendamas platino lietuvišką spaudą.
Vyskupas Mečislovas Paliulionis, įvertindamas kunigo darbus Jurbarke,
paskyrė jį į didelę ir garsią Šeduvos parapiją globoti prelato Jono Skirmonto. 14
metų (1906–1920) dirbo Šeduvoje, iš pradžių – vikaru adjutoriumi, pavaduojančiu
kleboną prel. J. Skirmontą, vėliau – Šeduvos klebonu. Karo metu nuo vokiečių
ir rusų kariuomenių patyrė daug nemalonumų: sudegė visi beneficijos trobesiai,
juos kunigas A. Kiznis atstatė. Vokiečių okupacijos metu, gerai mokėdamas vokiečių kalbą, labai daug padėjo parapijiečiams. Jauniems kunigams jis buvo tėvu,
patarėju – visus mielai sutikdavo ir priimdavo.
Kun. A. Kiznis ketverius metus klebonavo Ramygaloje (1920–1924).
Iš Ramygalos buvo iškeltas į Naujamiestį (1924–1926), 1926 m. gruodžio
31 d. paskirtas į Salåmiestį kuratu (1926–1934). Čia buvo filijos kuratu ir Mergaičių
žemės ūkio mokyklos kapelionu. 1929 m. vizitacijos metu kuratas kun. A. Kiznis
raporte vyskupui rašė, kad salamiestėnų moralinė būklė nepeiktina; degtinę vartoja
retai, tačiau gerdami naminį alų pamiršta saiką.
1934 m. susirgęs pasiprašė altarijon. 1934 m. gruodžio 31 d. paskirtas
Pasvalio altaristu (jis atvyko po kun. altaristos Vincento Velžio mirties), 1935 m.
gegužės 26 d. mirė. Palaidotas Daujėnų kapinėse. Laidotuvių pamokslus pasakė
kapelionas kun. K. Barauskas, dr. kun. Juozapas Čepėnas, kiti kunigai. J. Čepėnas
kunigui A. Kizniui parašė nekrologą266.
Kapinėse stovi paminklai Kiznių šeimai. Įrašai: „Jonas Kiznis † 1921; žmona
Julijona † 1920“; „Kunigas Antanas Kiznis Pasvalio altarista 1871–1935. Gimęs Girsūdų
Kun. prof. Juozas
Zeliauskas (pirmoje
eilėje antras iš
dešinės) su
universiteto
doktorantais.
Vatikanas. 1965 m.
(daugiau apie
J. Zeliauską žr.
p. 422)
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kaime. Ilsėkis ramybėje“; „Kiznių šeima: Jonas 1865–1922, Kun. Antanas Kiznis gimtinėje
Cecilija 1870–1955, Agnė 1948–1948; Antanas 1905–1985, su giminaičiais šienapjūtėje
Pranė 1915–1996, Girsūdų kaimas“.
Kun. A. Kiznis kūrė įvairias lietuviškas draugijas, joms vadovavo ir rėmė
finansiškai. Jis dalyvaudavo beveik kiekviename visuotiniame vienos ar kitos
draugijos susirinkime, dažnai būdavo kviečiamas į prezidiumą. Bendradarbiavo
spaudoje („Nedėldienio skaityme“ ir kt.).
Kaip rašė kun. J. Čepėnas, kun. Antanas Kiznis
„Savo pamoksluose vartodavo labai paprastus, bet visiems suprantamus ir labai įtikinančius pavyzdžius... Turėdamas šviesų ir praktišką protą, buvo ir šiaip gyvenime savo
parapijiečiams geru ir praktišku patarėju visokiuose jų reikaluose. Kai kurie jo gerą širdį
išnaudodavo blogam, iš ko jis kartais turėdavo ir nemalonumų. Tačiau jis niekam nedejuodavo, bet ramiai sau vienas nukentėdavo. Savo likimu, kuris jį pastaruoju laiku buvo
nuskriaudęs, niekam nepasiskųsdavo“267.
(Žr.: [Autorius nenurodytas]. Kunigų permainos Panevėžio vyskupijoje,
Tiesos kelias. Oficialinė dalis, 1935, Nr. 1, p. 12; Barauskas B. Ramygala.
Atsiminimų siluetai. Palanga–Panevėžys, 1981, l. 83–84 (rankraščio
teisėmis), mons. P. Baltuškos asmeninis archyvas Daugailiuose; Čepėnas J.
Trumpi a. a. kun. Antano Kiznio gyvenimo ir būdo bruožai, Tiesos kelias,
1935, Nr. 10, p. 530–553; Čepėnas J. Sacerdos in Aeternum. Velaikių
Juozelio atsiminimai, Kaunas, 2010, p. 522–523; Lietuvių enciklopedija, Boston,
1957, t. 11, p. 535; Panevėžio vyskupija. Istoriniai duomenys, pastoracinė
veikla, red. K. Paltarokas, Vilnius, 1998, p. 203, 305; Vasiliauskienė A.
Monsinjoras Petras Baltuška, 2011, p. 465–466).

I. 2. Kan. Jonas Kriščiūnas (1896 02 16–1919 05 04–1968 12 24)
Nors pats kunigas palaidotas Vyžuonų parapijos kapinėse, Daujėnų kapines
puošia kan. Jono Kriščiūno pastatytas antkapinis paminklas savo tėvams (Andriejui
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ir Magdalenai), sesei ir broliui bei jo žmonai. Įrašai paminkluose liudija, kad čia palaidoti Andrius Kriščiūnas (1850–1935), Magdalena Kriščiūnienė (1869–1944), Barbora
Kriščiūnaitė (1891–1962) ir Kriščiūnai: Antanas (1893–1983) ir Izabelė (1914–1974).
Daujėnų parapijos metrikų knygose labai daug ir Kriščiūnų, ir Krikščiūnų,
nors kai kurių nesiejo jokie giminystės ryšiai.
Kun. Jonas Kriščiūnas gimė Barklainių kaime, Pumpėnų parapijoje (nuo
1923 m. – Daujėnų parapija), Pasvalio rajone 1896 m. vasario 16 d. gausioje vidutinio ūkininko Andriejaus Kriščiūno ir Magdalenos Kubilinskaitės šeimoje, kurioje
išaugo trys broliai ir keturios seserys.
Smilgių kaime (už trijų kilometrų nuo namų) lankė pradžios mokyklą. Vasaros
metu ganė gyvulius. 1912 m. baigė Panevėžio 4 klasių miesto mokyklą, 1913 m.
penktoje Petrapilio gimnazijos klasėje gavo vaistininko (aptiekos) mokinio paliudijimą. 1913–1919 m. mokėsi Žemaičių seminarijoje. 1919 m. kovo 23 d. įšventintas į
subdiakonus, gegužės 4 d. – į kunigus. Įšventino vyskupas Pranciškus Karevičius.
1919 m. birželio 22 d. paskirtas Pabiržės (Rastauskynės) vikaru (čia vikaraudamas dar studijavo Vokietijoje). Po penkerių metų darbo Pabiržėje dėl itin
kalkėto vandens, kuris neigiamai paveikė vidurius, prašėsi perkeliamas į kitą
parapiją. 1924 m. rugsėjo 27 d. perkeltas į Tryškius vikaru, nuo 1925 m. birželio
17 d. – Pasvalio vikaras. Būdamas Pasvalyje pavadavo susirgusį Krinčino parapijos
kleboną, 1929 m. birželio mėnesį vyko į maldingą kelionę į Romą268.
1930 m. gruodžio 16 d. perkeltas kuratu į Gr¿žius. Grūžiai buvo Joniškėlio
parapijos filija. Kun. Jonui Kriščiūnui 1931 m. sudarius cirkulą, vysk. K. Paltarokas
Grūžių filiją pakėlė į parapiją. Kun. J. Kriščiūno rūpesčiu Grūžių Švč. Mergelės
Marijos bažnyčioje pastatytas antrasis Kristaus Karaliaus altorius (2 500 Lt – tiek
jų ir reikėjo – aukojo Gr¿žiuose gyvenęs Povilas Jarašiūnas).
Kun. J. Kriščiūnas 1932 m. gruodžio 14 d. paskirtas administratoriumi į
Kåmajus. 1932–1939 m. klebonaudamas Kamajuosê Šv. Kazimiero parapijoje, Panevėžio vyskupui K. Paltarokui raginant ir pageidaujant, parašė šios parapijos
istoriją, kuri išspausdinta knygoje „Panevėžio vyskupija“ (p. 606–612).
Klebonaudamas Kamajuose, 1935 m. liepos 1 d. buvo paskirtas Utenos
vicedekanu269. Būdamas Utenos vicedekanas, 1937 m. rugpjūčio 3 d. Panevėžio
vyskupijos dekanų konferencijoje nagrinėjo opią temą, skaitė pranešimą „Kunigo
pragyvenimo šaltinių pertvarkymas“.
1937 m. susirgus Utenos dekanui kun. Jonui Asminavičiui, kun. J. Kriščiūnas jį pavadavo270, o 1940 m. sausio 1 d. J. Kriščiūnui pavedamos Utenos dekano
pareigos271. Vokiečių okupacijos metais padėjo žydams.
1944 m. rugsėjo 8 d. perkeltas į Uteną parapijos klebonu ir Utenos dekanato
dekanu272. 1949 m. sausio 3 d. pakeltas kanauninku.
Kun. J. Kriščiūnas, tapęs Utenos dekanu, 1946 m. apžvelgė Utenos bažnyčios
ir parapijos istoriją273.
Literatūroje klaidingai rašoma, kad jis buvo sovietų suimtas ir ištremtas.
1947 m. nuo gegužės pradžios kun. J. Kriščiūnui suteiktos dviejų mėnesių
atostogos gydytis.
1949 m. gruodžio 29 d. areštavus Sudeikių kleboną kun. Mykolą Selicką,
kan. J. Kriščiūnas susirūpino vakuojama dvasininko vieta, tačiau 1951 m. rugsėjo
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12 d. buvo paskirtas Tarpdiecezinės kunigų seminarijos Kaune deputatus pro re
materiali.
1953 m. rugsėjo 4 d. kan. J. Kriščiūnas atleidžiamas iš Utenos klebono bei
dekano pareigų ir skiriamas Panevėžio vyskupijos kurijos kancleriu ir vyskupo
sekretoriumi Vilniuje274. Jo skubų ir netikėtą išvykimą iš Vilniaus, nieko vyskupui
nepaaiškinus, atskleidžia Panevėžio vyskupijos vysk. K. Paltaroko sekretoriaus
kun. Jono Gasiūno prisiminimai (jie pateikiami toliau).
1953 m. lapkričio 4 d. dėl sveikatos būklės atsisakė einamų pareigų ir paskirtas Alantos mansionoriumi275. Deja, čia negavo pakenčiamo buto, tad Panevėžio
vyskupas Vilniaus kapitulinis vikaras vysk. K. Paltarokas 1953 m. gruodžio 1 d.
kan. J. Kriščiūną perkėlė mansionoriumi į Vyžuonas. Į Vyžuonas kanauninkas
atvyko 1954 m. sausio 7 d. ir pavadavo išvykusį administratorių kun. Povilą
Paškevičių. 1954 m. kovo 23 d. paskirtas Vyžuonų klebonu276.
Šviesaus atminimo mons. Petras Baltuška (1930 11 20–1954 09 12–2012 10 13)
yra kalbėjęs apie 1954 m. rugsėjo 17 d. savo paskyrimą į Vyžuonas, kur tebuvo
tik dvi paras. Prisistatęs klebonui kun. J. Kriščiūnui, jis išgirdo: „Viešpatie, už
ką Tu mane baudi?! Valdžia per 24 valandas išvijo iš Vilniaus, o vyskupas dar vikarą
paskyrė! Tai ką gi valgysim! Badu nudvėsim!“
Jaunam vikarui, nepažįstančiam šios asmenybės ir pirmąsyk girdinčiam jo
kalbą, buvo nejauku, tačiau pabendravus paaiškėjo, kad tai labai nuoširdus kunigas.
Kun. P. Baltuškai parodžius paskyrimą, klebonas pasiteiravo, ar neturįs kokių
neužbaigtų reikalų. O tų reikalų P. Baltuška turėjo, nes jam buvo pavesta rūpintis
kurso vinjete, tad reikėjo surinkti nuotraukas. Klebonas vikarą išleido padaryti
neužbaigtus darbus, o prieš išvažiuojant nuvedė į vieną šeimą, turėjusią nemažą
namą, ir paprašė, kad jie priimtų gyventi naują kunigą. Šeimininkai pažadėjo
sutvarkyti ir paremontuoti kambarį. Tačiau P. Baltušką pasiekė vyskupo laiškas,
kad susirgus Pal¸venės klebonui, jis skiriamas į Pal¸venę.
Reikia akcentuoti, kad kun. J. Kriščiūną vyskupas K. Paltarokas buvo numatęs savo įpėdiniu, bet suuostė saugumas ir išvijo iš Vilniaus.
Garbiam kunigui talkinti, jo paties prašymu 1966 m. sausio 26 d. paskiriamas vikaras kun. Vytautas Antanas Zakrys277.
1968 m. gruodžio 24 d. kun. J. Kriščiūnas mirė nuo širdies infarkto. Palaidotas Vyžuonų parapijos kapinėse.
Klebono kun. J. Kriščiūno asmenybę puikiai charakterizuoja jo vikaro
kun. Petro Tarulio užrašyti žodžiai:
„Kriščiūnas buvo labai draugiškas, nė minutės nenustygstąs vienas, mokėjęs daugybę neblogų anekdotų ir skaniai besijuokdamas juos nuolat kartojęs. Greit susipažino su miesto
inteligentais, ypač gydytojais, nuolat juos kviesdavosi pas save ir vaišindavo. Net rusų
karininkai, iš kažkur patyrę apie klebono vaišingumą, užeidavo pasisvečiuoti. Kadangi
viename klebonijos kambaryje gyveno viena mokytojų šeimynėlė, tai klebonijoje netrūkdavo
ir mokytojų. Vienu žodžiu, buvo jauki, nuoširdi, linksma ir labai draugiška nuotaika.
Šitokia nuotaika padėjo nesugniužti ir nepalūžti tuose baisumuose, kurie, atėjus rusams,
pradėjo reikštis visoje Lietuvoje“278.

© VðÁ „Versmës“ leidykla. Lietuvos lokaliniai tyrimai ISSN 2029-0799.
Interneto svetainës www.llt.lt pastaba: Šis anksèiau nepublikuotas tekstas,
kurio nuorašas patvirtintas notaro, internete nuolat skelbiamas nuo 2015 05 15.

62

LIETUVOS LOKALINIAI TYRIMAI. ISTORIJA

LIETUVOS VALSÈIAI. DAUJĖNAI

Kun. P. Tarulis prisimindavo klebono kun. J. Kriščiūno pasakytus žodžius:
„Kas iš to, jei kunigas, tegul ir labai šventas, bet nuolat atsiskyręs, užsidaręs nuo žmonių. Iš tokio atsiskyrėliško šventumo žmonės neturi jokios naudos. Kunigas turi būti
draugiškas ir visuomeniškas“279.
Tačiau į prieškarines organizacijas, vadinamąjį katalikišką veikimą kun. J. Kriščiūnas neįsitraukė.
Panevėžio vyskupijos vysk. K. Paltaroko sekretorius kun. Jonas Gasiūnas
(1904 09 20–1928 03 24–1998) Floridoje parašė atsiminimus apie vyskupą K. Paltaroką ir keletą kunigų, tarp jų ir apie vyskupijos kanclerį kan. J. Kriščiūną. Jie
išspausdinti vyskupo atsiminimų knygoje.280
(Žr.: PVKA, Kun. B. Kriščiūnas Jonas 1896 02 16x 1919 05 14x 1968 12 24;
Elenhus 1940, p. 178; Kriščiūnas J. Utena, Panevėžio vyskupija. Istoriniai
duomenys, pastoracinė veikla, red. K. Paltarokas, Vilnius, 1998, p. 557–565;
Paltarokas K. Gyvenimo bruožai. Atsiminimai, Vilnius, 2005, p. 335–338;
Panevėžio vyskupija, Panevėžio vyskupija. Istoriniai duomenys, pastoracinė
veikla, red. K. Paltarokas, Vilnius, 1998, p. 350, 352, 565, 600, 611, 612;
Tarulis P. Dalinau tavo tiesą, Utena, 2004; Vasiliauskienė A. Monsinjoras
Petras Baltruška, Utena, 2011, p. 49, 146, 546.)

I. 3. Kan. Kazimieras Kriščiūnas (1882 12 08–1906 11 19–1965 11 02)
Ilgametis Pasvalio dekanas už žydų gelbėjimą 2012 m. apdovanotas Žūvančiųjų gelbėjimo kryžiumi (po mirties).
Petronėlės ir Mykolo Kriščiūnų šeimoje Deveikiškių viensėdijoje, Krekenavos
parapijoje, augo vaikai: Antanas, Vladas, Kazimieras, Elžbieta (Žukienė), Marcelė
(Vieštautienė). Kazimieras gimė 1882 m. gruodžio 8 d. Nuo 1895 m. rugpjūčio 15 d.
iki 1901 m. birželio 5 d. mokėsi Panevėžio realinėje mokykloje, baigė 6 klases.
Nuo 1902 m. rugpjūčio 20 d. iki 1906 m. lapkričio mokėsi Žemaičių seminarijoje.
1906 m. spalio 29 d. įšventintas į subdiakonus, lapkričio 19 d. – į kunigus.
Nuo 1906 m. gruodžio 5 d. iki 1907 m. lapkričio 27 d. – Sîesikų bažnyčios
vikaras;
1907 11 27–1908 07 05 – Panemunºlio bažnyčios vikaras;
1908 07 05–1911 01 04 – Obìlių bažnyčios vikaras;
1911 01 04–1916 01 30 – Vabalni¹ko bažnyčios vikaras;
1911 12 20–1912 02 20 – Salåmiesčio kuratas (laikinai) ir filialistas;
1916 01 30–1920 – Vìprių administratorius.
1917 m. rugpjūčio 17 d. kun. K. Kriščiūnas Žemaičių vyskupui rašytame
raporte pažymi, kad 1917 m. liepos 25 d. Veprių parapijoje vokiečių kareiviai
nužudė keletą ūkininkų, daugelį sužeidė, o dar daugiau sumuštų ir surištų išvežė
kalėjiman, mat jie vokiečiams nenorėjo duoti kulti rugių Samantonių sodžiuje.
Apie būsimą rugių kūlimą apskrities viršaičio nurodymu kun. K. Kriščiūnas buvo
skelbęs iš sakyklos. Nors smurto dieną kunigo parapijoje nebuvo, o tie, su kuriais
vokiečiai susidorojo, – jo parapijiečiai, vokiečiai apkaltino kunigą, liepos 26 d.
suėmė, nuvežė į karo teismą Ukmergėje, tačiau apklausę paleido, tik uždraudė
grįžti į Veprius ir bendrauti su parapijiečiais iki galutinio teismo sprendimo.
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Laukdamas bylos pabaigos kun. K. Kriščiūnas apsigyveno pas Ukmergės kleboną.
Kunigas manęs, kad prie jo suėmimo galėjo prisidėti kun. T. Vasiliauskas (jis
klebonavo Vepriuose beveik 18 metų). Kun. K. Kriščiūnas rašė:
„Žinau taipogi, kad mano darbavimasis Vepriuose labai nepatinka kun. Vasiliauskui, ypač
kad nepalaikau jo lenkiškosios politikos, kenksmingos lietuviams katalikams. Sutvarkymas
bažnytinio giedojimo, įvedimas pataisytų lietuviškų suplikacijų vieton senobinių, maža
permaina pamaldų tvarkoje dėl karės (karo) aplinkybių sutiko viešą monsijonoriaus protestą. Kun. Vasiliausko įtekmė patraukė kai kuriuos lenkiškai kalbančius parapijonis prie
panašių protestų ir grasinimų iškelti mane iš Veprių progai pasitaikius. Ar toji proga
buvo aukščiau paminėtas incidentas, aš negalėjau ištirti nebūdamas namie. Vienok yra
pamatas manyti, kad tai galėjo būti“281.
Vokiečių vadovybės aiškinimasis užtruko beveik pusantro mėnesio. Tuo
metu Vìpriuose be jokių įgaliojimų savo tvarką įvedinėjo kun. Vasiliauskas
(vokiečių vyresnybė, areštuodama kun. K. Kriščiūną, jam įsakė bažnyčią ir jos
reikalus pavesti kun. Vasiliauskui, tačiau kun. K. Kriščiūnas atsisakė tai padaryti). Tik rugpjūčio 7 d. Ukmergės dekanas kun. Petras Legeckis (K. Žalvaris)
(1844 12 07–1869 06 15–1934 11 16) pranešė Žemaičių vyskupui Karevičiui, kad
vokiečių civilinei valdžiai atstatydinus kun. Kriščiūną iš klebonavimo Vepriuose ir
leidžiant gyventi tik Ukmergės klebonijoje, Veprių parapiją ir bažnyčios inventorių
dekanas patikėjęs vikarui Vasiliauskui.
1917 m. spalio 9 d. kun. K. Kriščiūnas dėl savo padėties vėl rašė vyskupui
raportą282:
„... Keletą kartų esu kreipęsis į Ukmergės apskričio vyresnybę prašydamas žodžiais ir
raštu greičiau užbaigti mano bylą ir duoti man liuosybę, vienok be pasekmės. Ukmergės
dekanato klebonų susirinkime pas apskričio viršininką šio spalio 4 d. irgi buvo pakeltas
klausimas apie mane, bet apskričio viršininkas tiek teatsakęs, jog vokiečių valdžia neatranda manęs kaltu tame, kas atsitiko Veprių parapijoje liepos 25 d., š. m., bet kaltina
už tai, kad aš nežinojau ir nepranešiau vyresnybei, jog ūkininkai buvo pasiryžę neduoti
vokiečiams savo javų kulti. Tas dalykas yra taipogi Ukmergės atstovo referuotas Vilniaus
lietuvių konferencijoje. Nežiūrint į aiškią mano nekaltybę, vokiečių valdžia vis dar tęsia
bylą ir neišneša jokio galutinio nusprendimo...“
Kunigas rašė gyvenantis pas Ukmergės kleboną, jam talkinantis ir gaunąs visą
išlaikymą. Vepriuose darbuojasi kun. J. Asmenavičius, tačiau visą klebonijos ūkį
tvarko (per šeimininkę) jis pats.
Labai pavėluotai iš vokiečių valdžios gavęs 1917 m. rugsėjo 4 d. sprendimą, kad kun. K. Kriščiūnas tapo laisvas, Žemaičių vyskupas spalio 12 d.
pranešė apie galimybę kuo greičiau užimti buvusias pareigas283. Tik po 1917 m.
spalio 29 d. kun. K. Kriščiūnas sugrįžo į Vepriùs. Ir toliau, be plačios pastoracinės veiklos, katechizavo ne tik Veprių parapijos vaikus, bet neatsisakydavo
patarnauti ir artimiausiuose Déltuvos ir Pabãisko parapijų vietovėse: Užušilio,
Pakalnės, Kalvelių, Aukštadvario, Jakutiškio, Stimburių, Knyzlaukio kaimuose.
© VðÁ „Versmës“ leidykla. Lietuvos lokaliniai tyrimai ISSN 2029-0799.
Interneto svetainës www.llt.lt pastaba: Šis anksèiau nepublikuotas tekstas,
kurio nuorašas patvirtintas notaro, internete nuolat skelbiamas nuo 2015 05 15.

64

LIETUVOS LOKALINIAI TYRIMAI. ISTORIJA

LIETUVOS VALSÈIAI. DAUJĖNAI

Kasmet parengdavo apie 40 asmenų Pirmajai išpažinčiai ir komunijai. Tačiau
kunigo lietuviškumas – nepritarimas lenkų politikai – ne visiems patiko: Deltuvos
parapijietis, žinomas Lietuvos lenkas endekas Mečislovas Lukovskis yra šmeižikiškai apskundęs kun. K. Kriščiūną Žemaičių vyskupui, kad kunigas neatvyko
kviečiamas prie mirštančiojo284.
1920 m. kovo 3 d. paskirtas Pasvalio klebonu, o 1923 m. – Pasvalio dekanato dekanu.
Tapęs Pasvalio klebonu, rūpinosi ne tik pastoracija, bet ir ūkiu. 1922 m.
pirko ūkiui mašinų285. Be to, iš Lukošiūnienės 1935 m. spalio mėnesį nusipirko
894 kv. m žemės sklypą Panevėžyje už 2 500 Lt, kurį pardavė Jonui Kriaučiūnui286.
1926 m. Panevėžio vyskupijoje, kaip ir kitose vyskupijose, buvo sudarytos
įvairios komisijos, septyni klebonai paskirti patarėjais, tarp jų ir Pasvalio dekanas
ir klebonas kun. K. Kriščiūnas.
1930 m. pradžioje kun. K. Kriščiūnas, vyskupui K. Paltarokui pageidaujant,
padarė Pasvalio bažnyčios ir kitų svarbesnių bažnytinių trobesių nuotraukas ir
nusiuntė kurijai287.
1930 m. rugpjūčio 28–spalio 11 d. Pasvalio klebonas ir dekanas kun. K. Kriščiūnas vyko į Romą ir kitas katalikams brangias vietas288. Jį pavadavo Pasvalio
vikaras kun. Jonas Kriščiūnas. 1933 m. meistrai iš Panevėžio Jonas Tatulas ir
Jonas Lapinas Pasvalio klebonijoje įvedė centrinį šildymą ir vandentiekį, pastatė
vonią, lauke įtaisė fontaną.
1933 m. birželio 17 d. Pasvalio dekanas ir klebonas kun. K. Kriščiūnas buvo
pakeltas garbės kanauninku.
1938 m. rugsėjo 3 d. Panevėžio vyskupijos dekanų konferencijoje svarstyta
10 klausimų, Mažosios kunigų seminarijos klausimui studijuoti išrinkta komisija,
kurią sudarė kan. Jonas Jucis, kan. Mykolas Karosas ir kan. K. Kriščiūnas.
Pasvalyje kanauninkui talkino vikaras kun. Stanislovas Jokūbauskis, Jonas Kriščiūnas, Konstantinas Čiapas, Adolfas Bausys, Adolfas Stašys, Kazimieras
Dulksnys, altaristas Antanas Kiznis ir kiti.
Apie dekano kan. K. Kriščiūno gelbėtą žydų tautybės vaistininką Ilją Govšovičių rašo Danutė Selčinskaja289:
„1941 m. rugpjūčio mėnesį į Pasvalį buvo suvežti aplinkinių miestelių žydai. Dešiniajame
Lėvens upės krante aptvertoje teritorijoje buvo įkurtas getas. Iš čia žydai buvo varomi į
Žadeikių mišką ir ten žudomi.
Tarp atvežtų iš Vabalninko žydų buvo jaunas vaistininkas Ilja Govšovičius. Vieną
rugpjūčio pabaigos vakarą jis išlaužė medinėje tvoroje keletą lentų ir, išlindęs per skylę,
atsidūrė už geto ribų.
Netoliese buvo medinis namelis, kuriame gyveno Levanų šeima. Atėjęs į kiemą Govšovičius paprašė kur nors jį paslėpti. Po namu buvo rūsys, kuriame šeima laikė bulves.
Ten Elena Levanienė ir jos dukra Genovaitė ir paslėpė Ilją Govšovičių. Levanų šeima ir
kitiems iš geto bėgusiems žydams padėjo drabužiais, maistu ir vaistais; deja, daugumos
likimas buvo tragiškas. Kaip tik tomis dienomis pradėta masiškai varyti žydus iš geto
į mišką ir žudyti (dauguma Pasvalio žydų buvo nužudyti rugpjūčio 26 dieną). Buvo
baimės, kad kas nors nesužinotų ir neateitų tikrinti Levanų sodybos. Laimė, niekas neiš© VðÁ „Versmës“ leidykla. Lietuvos lokaliniai tyrimai ISSN 2029-0799.
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davė, kaimynai nieko nežinojo ir neįtarė. Govšovičius pas Levanus slapstėsi kelias dienas.
Rūsyje buvo drėgna, Govšovičius pradėjo garsiai kosėti. Darėsi rizikinga jį ten laikyti.
Elena Levanienė su dukra Genovaite nutarė pasitarti su Pasvalio kunigu Kazimieru
Kriščiūnu. Genovaitė, neradusi klebono, viską papasakojo kapelionui. Šis patarė atvesti
vaistininką Govšovičių į kleboniją, kur jis galėsiąs pasislėpti. Taip vaistininkas Govšovičius atsidūrė Pasvalio klebonijoje, kur klebonas Kazimieras Kriščiūnas apie du mėnesius
jį slėpė klojime, o atšalus orams – tvarte. Vokiečiams įtarus ir atėjus patikrinti (laimė,
nesėkmingai), ilgiau likti Pasvalyje tapo pavojinga.
Govšovičius paprašė perduoti savo labai geram pažįstamam provizoriui Misevičiui,
kad pabandytų surasti žmonių, galinčių jį priimti. Nors provizoriui Misevičiui tuomet
buvo apie 80 metų, jis ėmėsi ieškoti slėptuvės, nuėjo kelias dešimtis kilometrų, kol surado
kunigą Bronislovą Bumšą, kuris buvo perkeltas į Grūžių parapiją prie Joniškėlio.
Klebonas Bronislovas Bumšas sutiko priimti vaistininką Govšovičių, įdarbino jį bažnyčios tarnu, išrūpino dokumentus, išmokė kaimietiškų manierų ir globojo iki karo pabaigos.
Vaistininkas Ilja Govšovičius savo išsigelbėjimo istoriją parašė dar 1967 metais, ji
paskelbta Sofijos Binkienės sudarytoje knygoje apie žydų gelbėtojus „Ir be ginklo kariai“.
(Autorės pastaba: šiame dokumente į kun. Kazimiero Kriščiūno pavardę įsibrovusi
klaida – įrašyta dar viena raidelė „k“ – „Krikščiūnas“).
2012 m. čia paminėti Iljos Govšovičiaus gelbėtojai apdovanoti Žūvančiųjų
gelbėjimo kryžiumi.
1943 m. liepos 24 d. kan. K. Kriščiūnas dėl pablogėjusios sveikatos (labai
nusilpo regėjimas, susilpnėjo atmintis) prašė paskirti koadjutorių290, o liepos 26 d.
prašymu atsisakė Pasvalio klebono ir dekano pareigų ir prašė leisti laikinai apsigyventi Panevėžyje, savo namuose291. Vyskupas, atsižvelgdamas į nesveikatą,
1943 m. gruodžio 18 d. raštu nuo 1944 m. sausio 1 d. atleido jį iš Pasvalio klebono pareigų, palikdamas klebono titulą ir dekano pareigas292.
1943 m. gruodžio 20 d. paskirtas prosinodaliniu (prosinodiniu) Panevėžio
vyskupijos tribunolo teisėju293.
Atleidus kan. K. Kriščiūną iš pareigų, vikaru adjutoriumi buvo paskirtas
kun. Juozas Lomanas, vėliau kun. Petras Venckus. Nuo 1945 m. balandžio 10
iki gegužės 15 d.294, vėliau 1948 m. gegužės mėnesį295 kan. K. Kriščiūnas prašė
atostogų sveikatai pataisyti.
1946 m. rugsėjo mėnesį laikinai pavadavo kun. Bronių Masioką, Biržų dekaną296.
Kanauninkui šeimininkavo sesers dukra Zosė Žukauskaitė. Prie klebonijos
nupirko 1/3 ha žemės sklypą, kuriame pastatė du pastatus: vasarnamį ir garažą
(tinkamus sandėliams). Planavo įsigytame sklype laikyti bičių.
1947 m. pradžioje kleboniją sovietų valdžia nacionalizavo, 1947 m. kovo
3 d. mirus Pasvalio altaristui kun. Konstantinui Čiapui, kan. K. Kriščiūnas prašėsi
paskiriamas į altariją paliekant eitąsias pareigas297.
Nacionalizavus kleboniją, susidarė naujų sunkumų ir kan. K. Kriščiūnas
parašė vyskupui raštą. Jis įdomus, nes atskleidžia kunigų, dėl sveikatos nebegalinčių atlikti visų pareigų, ekonominę padėtį pokariu, sovietų okupacijos metais.
Tad pacituosime jį visą:
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„Atleidžiant mane nuo Pasvalio klebono pareigų, paliekant klebono vardą ir leidžiant
gyventi Pasvalio klebonijoje, vikarui adjutoriui buvo uždėta pareiga duoti man išlaikymui
kasdien po 1 kg duonos ir 2 litrus pieno, taipgi žemės sklypelį apie 1/3 ha daržui. Vikarai – adjutoriai (kun. J. Lomanas ir dabartinis kun. P. Venckus) vykdė šias sąlygas,
kol gyvenome kartu klebonijoje. Nuo šių metų pradžios, kada buvome priversti nacionalizuotą kleboniją apleisti ir apsigyventi kitur, kada vik. adjutorius, netekęs beneficijos
žemės (išskyrus 3 ha) ir ūkio trobesių, nusistatė žemės ūkį likviduoti, yra pareiškęs, jog
nebegalėsiąs aukščiau minėtų sąlygų vykdyti, juo labiau, kad pagal naują V. Kurijos
potvarkį bažnyčių administratoriai materialiu žvilgsniu sulyginti su vikarais.
Tariantis tuo reikalu, vik. adjutorius pareiškė savo nuomonę, jog teisinga ir reikalinga būtų nuimti uždėtą ant jo naštą ir ekvivalentą (už duoną ir pieną) mokėti mano
naudai iš bažnyčios kasos. Be to, jo nuomone, iš dekanato, kuriame tarnauju kaip dekanas, priklauso man gauti bent minimalinis atlyginimas būtinoms išlaidoms, surištoms
su tarnyba, padengti.
Turiu garbės pareikšti, kad aš pilnai pritariu kun. P. Venckaus nuomonei ir prašau
V. Kuriją kalbamą klausimą tokioje prasmėje išrišti“298.
1956 m. spalio 15 d. dėl nusilpusio regėjimo prašėsi atleidžiamas iš Pasvalio
dekano pareigų dar kartą 1961 m. pradžioje299 – tada jo prašymas buvo patenkintas.
1956 m. lapkričio 25 d. Panevėžio vyskupas, Vilniaus kapitulinis vikaras
K. Paltarokas kan. K. Kriščiūnui kunigystės 50-mečio proga atsiuntė sveikinimą300:
„Kunige kanauninke Jubiliate!
Jei dabar aš pasiteiraučiau Jūsų Prakilnybės apie nuotaiką Jubiliejaus proga, turbūt man
atsakytum Psalmininko žodžiais „Aš sau miniu senas dienas ir turiu mintyje amžiaus
metus“ (76, 6). Tikrai, po 50 kunigavimo metų yra kas prisiminti senoje praeityje ir
gyvas reikalas mesti žvilgsnį ateitin – amžinastin.
Pažvelk, Garbingasis Jubiliate, kiek per tą pusę šimto metų patyrei visokių atmainų:
pergyvenai keturis Popiežius: Leoną XIII, Pijų X, Benediktą XV, Pijų XI; tris vyskupus:
a. a. Palilionį, Cirtautą, Karevičių; nedaug teliko seminarijos kurso draugų – kunigų.
Praleidai tris karus, vieną už kitą žiauresnį: vien paskutinis pasaulinis karas išžudė apie
24 milijonus žmonių. „Viešpaties gailestingumas, kad nesame sunaikinti“ (Raud. 3, 27).
Sekundicijos – senatvės iškilmės. Mes nuo pirmų akimirkų iki paskutinio kvėptelėjimo esame mirties glėbyje. Privalome turėti mintyje amžinus metus. Taip reiškiasi
mūsų tikėjimas, kad yra šalis, kur nebėra ligų, senatvės, mirties. Tai įkvėpto dainiaus
džiūgavimas:
Kaipgi gražus, gražus tolimasis dangus,
Kada man pašauksi Tu, Dievuli, brangus;
Kada visus takus šios žemės paliksiu;
Kada žvaigždėms grįstu keliu vaikštinėsiu?
Ar Psalmininko ilgėjimasis: „Kada aš nueisiu ir pasirodysiu Dievo akivaizdoje?“ (41, 3).
Kanauninke – Jubiliate! Nors labai paskęstum mintim amžinuose metuose, tačiau
privalai prie senų dienų dėti naujas. Jūsų gyvenimas dėl didėjančio trūkumo darbuotojų
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Kristaus vynuogyne yra labai pravartus. Turi su šv. Martynu sakyti: „Viešpatie, jei
Tavo tautai dar esu reikalingas, neatsisakau nuo darbo.“
Nepaleisdamas iš atminties amžinų metų: ora et labora! Triūski kiek gali, Dievo
garbei, žmonių išganymui. Melskis už Visuotinę Bažnyčią, už savo vyskupiją, už tuos
žmones, kurių parapijoje gyveni, už savo kraštą... Eik prie Dievo altoriaus, kuris linksmina Tave nuo jaunystės!
Nuoširdžiai laiminu garbingą senatvę.“
1965 m. lapkričio 2 d. mirė, palaidotas Pasvalyje.
Kan. K. Kriščiūno rūpinimąsi švietimu liudija jo testamentas (surašytas
1936 m.), kuriame viena dalis turto skiriama katalikiškoms mokslo įstaigoms bei
organizacijoms pagal vyskupo nuožiūrą (antroji – artimiesiems giminaičiams), o
knygos – biblioteka – Panevėžio vyskupijos knygynui.
Minint Lietuvos žydų genocido atminimo dieną, Lietuvos Respublikos Prezidento 2012 m. rugsėjo 10 d. dekretu Nr. 1K-1202 Žūvančiųjų gelbėjimo kryžiumi
apdovanoti asmenys, kurie, nepaisydami mirtino pavojaus sau ir šeimai, Antrojo
pasaulinio karo metais gelbėjo žydus nuo nacių genocido. Tarp 54 apdovanotųjų ir kan. Kazimieras Kriščiūnas (klaidingai įrašyta „Krikščiūnas“) (po mirties),
kun. Bronislovas Bumšas (po mirties), Genovaitė Pečiulienė (Levanaitė) ir Elena
Levanienė (po mirties) už žydo vaistininko Iljos Govšovičiaus išgelbėjimą.
(Žr.: PVKA, B. Kun. Kriščiūnas Kazimieras 1882 12 08x 1906 11 19x
1965 11 02; Elenchus 1940, p. 164; Vasiliauskienė A. Monsinjoras Petras
Baltuška, Utena, 2011, p. 46, 50).

I. 4. Kunigas Steponas Pelešynas (1908 10 11–1933 04 01–1984 07 21)
Gimė Pasvalio rajono Daujėnų parapijoje Baluškių kaime, Mortos Tamulionytės ir Prano Pelešyno mažažemių valstiečių šeimoje (keturi sūnūs ir penkios
dukterys). Vėliau tėvai pardavė Baluškių kaime buvusią nuosavybę ir nusipirko
žemės Panevėžio apskrityje, Spirakių vienkiemyje.
Iki 1920 m. mokėsi Spirakių ir Panevėžio „Saulės“ pradinėse mokyklose.
Baigęs 5 klases Panevėžio vyrų gimnazijoje (1920–1925) ir šeštą klasę Kėdainių
gimnazijoje, 1926 m. įstojo į Kauno metropolijos kunigų seminariją. Mokėsi licėjiniuose kursuose (1926–1929) ir VDU Teologijos-filosofijos fakulteto Teologijos
skyriuje (1929–1933). 1932 m. kovo 12 d. buvo įšventintas į subdiakonus, 1933 m.
balandžio 1 d. – į kunigus.
1933 m. birželio 14 d. apgynęs diplominį darbą „Pirmojo žmogaus sutvėrimas“, S. Pelešynas gavo aukštojo mokslo diplomą.
1933 m. liepos 4 d. buvo paskirtas į Råguvą vikaro padėjėju. Tų pačių
metų rugsėjį LKJ „Pavasario“ federacijos Panevėžio rajono dvasios vado prašymu
paskirtas Raguvõs kuopos dvasios vadu. Iš Raguvos 1935 m. vasarą kun. S. Pelešynas pavadavo atostogaujantį Miežiškių kleboną kun. Petrą Strelčiūną.
Nuo 1936 m. sausio 1 d. beveik dvejus metus ėjo vikaro pareigas Krinčine.
1937 m. gruodžio 15 d. skiriamas vikaru į Krìkenavą, o nuo 1940 m. sausio
1 d. jam pavestos administratoriaus pareigos Kybùriuose. Kyburiuose kun. S. Pelešynas už mergaičių paaukotus pinigus nupirko raudoną kapą, už parapijiečių
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aukas įsigijo juodų vėliavų, papildė liturginių drabužių išteklių, atliko smulkių
remonto darbų.
Po šešerių metų Kyburiuose kun. S. Pelešynas 1946 m. kovo 11 d. perkeltas
administratoriumi į Surdìgį301, o po metų – toms pačioms pareigoms į Kamajus.
Kamajuose 1950 m. rugpjūčio 9 d. areštuotas. Iš Kamajų atvežtas į Rokiškį,
vėliau – į Vilnių (kalintas KGB rūmų 23-ioje kameroje). Po kelių mėnesių tardymo, mušimo ir kankinimo sudaryta byla: už klausymą nakties metu Kybùrių
bažnyčioje partizanų išpažinčių, už jų finansinį rėmimą, už raginimą kovoti prieš
okupantus. Kunigą, kaip rašo jo brolis Petras Pelešynas, išdavė vienas iš partizanų – Jonas Špokevičius. Sudarius bylą, kunigas buvo perkeltas į Lukiškių kalėjimo
421 kamerą. Maskvos Ypatingasis pasitarimas už 58 1a straipsnio pažeidimus už
akių nuteisė 10 metų pataisos darbų lagerio.
Kun. S. Pelešynas nuvežtas į Vorkùtą. Čia šachtų Nr. 6 ir 40 požemių
tuneliuose iki 1956 m. kasė anglis. Šachtoje Nr. 6 ilgiausiai dirbo lietuviai kunigai Boleslovas Cegelskis, Teodoras Jokubauskis, Antanas Puodžiūnas, Marijus
Petkevičius ir Steponas Pelešynas. Dirbdamas šachtose kun. S. Pelešynas įgijo
šaltkalvio elektriko, motoristo ir signalisto kvalifikacijas. Tačiau ir lageryje buvo
skleidžiamas Dievo žodis. Vorkùtoje kun. S. Pelešynas pasidarė mišiolą, kuriuo
naudojosi visą lagerio laiką (1951–1956).
1956 m. rugpjūčio 3 d. Aukščiausiojo Prezidiumo komisijos nutarimu
kun. S. Pelešynui panaikintas teistumas ir jis paleistas iš lagerio. Tačiau į Lietuvą
grįžti negalėjo.
Iš Vorkùtos buvo ištremtas pas namiškius į Baturino gyvenvietę (Tomsko
sritis, Asino rajonas). Nuvykęs rado invalidę motiną, seserį ir brolį. Baturine gyveno
apie tris tūkstančius žmonių. Dauguma – įvairių tautybių tremtiniai, didelė dalis
lietuvių, kurie jau buvo pasistatę nuosavus namus, užveisę daržus. Prieplaukoje
buvo statomos baržos, buvo kelios dirbtuvės. Iš taigos vežami nukirsti medžiai
ir formuojami sieliai. O maldos namų nebuvo. Todėl lietuviai, pasinaudodami
galiojančiu įstatymu, sudarė dvidešimt žmonių grupę ir įgaliojo kun. S. Pelešyną
iš Tomsko religinių reikalų įgaliotinio gauti leidimą Baturine statyti katalikų bažnyčią. Kai tik kunigas S. Pelešynas nuvežė prašymą į Tomską, tuojau saugumiečiai
davė įsakymą išsiųsti Pelešyną į Lietuvą: nebus kunigo, nereikės ir bažnyčios.
Tad 1957 m. kovo 5 d., iš tremties atleistas, gavęs pasą ir kitus laisvo
piliečio dokumentus, sugrįžo į Lietuvą. Laikinai deleguotas į A¹ciškį (1957 04 18–
1957 05 29) pavaduoti sergančio administratoriaus kun. Petro Markevičiaus. 1957 m.
gegužės pabaigoje paskirtas vikaru į Trošk¿nus, liepos 1 d. – į Šimónis, o spalio
3 d. Lietuvos TSR religinių kultų įgaliotinio, kuris rėmėsi Panevėžio vyskupo
skyrimu, įdarbintas Kupreliškyje administratoriumi302.
Po aštuonerių metų, 1965 m. balandžio 24 d., kun. S. Pelešynas paskirtas
Pabiržės klebonu303 (1965–1978), o po kelių dienų304 – ir laikinu Biržų dekanu.
Tačiau tas laikinumas užsitęsė 4 metus – iki 1969 m. kovo 3 d.
1978 m. balandžio 21 d. kun. S. Pelešynas paskirtas Zarasų klebonu 305
(1978–1981).
Paskutinė darbo vieta – Adomynė306. Čia dirbo nuo 1981 m. birželio 9 d. iki
mirties. Klebonas S. Pelešynas mirė staiga 1984 m. liepos 21 d., ištiktas infarkto.
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Palaidotas Adomýnės bažnyčios šventoriuje. Laidotuvėse dalyvavo Panevėžio vyskupijos valdytojas prel. K. Dulksnys ir 85 kunigai. Kapą puošia tautodailininko
Ipolito Užkurnio sukurtas Šv. Stepono koplytstulpis.
Kun. Steponas Pelešynas gražiai darbavosi visose parapijose, talkino kaimynams. Net ir paskutiniais gyvenimo metais jautėsi fiziškai stiprus, apie poilsį
negalvojo. Visus žavėjo švelnus, malonus jo būdas, darbštumas ir praktiškas protas.
Visų buvo gerbiamas ir mylimas. Kunigo byloje, saugomoje Panevėžio vyskupijos
kurijos archyve, yra išlikęs pluoštas laiškų iš Vorkutos, dalis dienoraščio, rašyto
Vorkutoje, keliasdešimt eilėraščių ir trumpi užrašai apie kunigus – kurso draugus,
taip pat patekusius į Gulagą ir iškeliavusius į Amžinybę.
Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro Pasipriešinimo
dalyvių (rezistentų) teisių komisijos nutarimu (1998 m. gruodžio 30 d. protokolas
Nr. 30) kun. Steponas Pelešynas (po mirties) pripažintas laisvės kovų dalyviu.
Jam išrašytas laisvės kovų dalyvio pažymėjimas.
(Žr.: PVKA, B. Kun. Pelešynas Steponas 1908 10 11x 1933 04 01x
1984 07 21; [Autorius nenurodytas]. A. A. Kun. jubil. Steponas Pelešynas
(1908–1984), Katalikų kalendorius žinynas 1985 (B), Kaunas–Vilnius, 1985,
p. 225; [Autorius nenurodytas]. Pelešynas Steponas, Kupiškėnų enciklopedija,
Vilnius, 2012, t. 2, p. 618; Jurgaitis J. Aukos keliu, Vilnius, 1992, p. 320–
322; Panevėžio vyskupija. Istoriniai duomenys, pastoracinė veikla, red.
K. Paltarokas, Vilnius, 1998, p. 123; Pašauktas mylėti artimą, par.
L. Riaubiškienė, Utena, 2001, p. 267; Vasiliauskienė A. Monsinjoras
Petras Baltuška, Utena, 2011, p. 519–521.)

I. 5. Kun. Petras Rauduvė (1901 02 17–1925 06 14–1982 08 20)
Gimė tuometinėje Krinčino (nuo 1923 m. Daujėnų) parapijoje Girsūdų sodžiuje. Motiejaus Rauduvės ir Konstancijos Banelytės sūnus.
1910–1913 m. mokėsi pradedamoje ir dviklasėje Girsūdų mokykloje. Pasirengęs savarankiškai 1913 m. pavasarį išlaikė egzaminus į Mintaujos gimnazijos
trečią klasę. Už stačiatikių pamaldų nelankymą iš gimnazijos buvo pašalintas.
1916 m. įstojo į Panevėžio gimnaziją ir baigė septynias klases.
Pirmojo pasaulinio karo pabaigoje, kuriantis Lietuvos nepriklausomybei,
Panevėžio gimnazijos mokinys Petras Rauduvė įsijungė į Lietuvos kariuomenės
savanorių eiles ir gynė Lietuvos laisvę. Kovose ties Da÷gpiliu buvo sunkiai sužeistas į galvą.
Suprasdamas, kad lietuvių tauta, būdama maža, ginklu nedaug ką pasieks –
svarbiausia yra tautos dvasinis atsparumas, – nusprendė stoti į kunigų seminariją.
1919–1925 m. mokėsi Žemaičių dvasinėje seminarijoje Kaune (1922 m. baigė
seminarijos mokslą, 1925 m. – Teologijos ir filosofijos fakultetą). Kadangi nelaikė
diplominių egzaminų, jam nebuvo pripažintas Teologijos skyriaus baigimo diplomas.
Įšventintas į subdiakonus 1925 m. kovo 1 d., į diakonus – 1925 m. kovo
29 d., o tų pačių metų birželio 14 d. – į kunigus.
Kunigas P. Rauduvė 1925 m. birželio 17 d. buvo paskirtas į Kupiškį tikybos mokytoju, progimnazijos kapelionu. Kupiškio klebonu dirbo kun. Antanas
Bajorinas, o vikaru kun. Stanislovas Žulys. Kun. P. Rauduvė, būdamas Kupiškio
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nistratoriumi vieną mėnesį turėjo pavaduoti išvažiavusį gydytis susirgusį kun.
Juozapą Laurenčiką307.
1926 m. gruodžio 10 d. vyskupas K. Paltarokas prašė padėti Kupiškio
klebonui A. Bajorinui pastoraciniame darbe308, gruodžio 19 d. kun. P. Rauduvė
pranešė vyskupui, kad Kupiškio vidurinėje mokykloje turi 30 savaitinių pamokų
(20 lotynų kalbos ir 10 tikybos), tad vargiai begalės talkinti klebonui. 1927 m.
liepos 1 d. raštu vyskupas K. Paltarokas, kun. P. Rauduvę palikdamas Kupiškio vidurinės mokyklos kapelionu, nuo liepos 1 d. skyrė ir Kupiškio parapijos
vikaru309.
1928 m. Kupiškio vidurinės mokyklos kapelionas kun. P. Rauduvė, nerimaudamas dėl katalikiškų organizacijų, informavo vyskupą apie susidariusią padėtį.
Mat II a (berniukų) klasės auklėtojas J. Bartkus savo mokiniams pasakęs, kad jo
klasėje ateityje neliksią nė vieno ateitininko – išimtis tik tiems, kurie iš dėstomųjų
dalykų turėsią ketvertus ar penketus. Kadangi klasėje nebuvo nė vieno mokinio,
kuris nebūtų gavęs trejeto, niekas negalėsiąs priklausyti katalikiškoms organizacijoms. Toks skelbimas, kaip rašo kun. P. Rauduvė „lygus mirties dekretui katalikiškų
organizacijų gyvybei“. Tačiau pedagogų posėdžio metu mokytojas J. Bartkus savo
žodžių išsigynė ir kun. P. Rauduvę apkaltino šmeižtu. Klausimą tyrė pedagogų
komisija: direktorius V. Eidukas ir mokyt. Plaušinaitis (abu ne katalikai) bei
mokytojas Antanas Puodžiūnas (katalikas). Kun. P. Rauduvė raštą baigė apgailestaudamas, kad „mūsų mokykloje eina smarki kova prieš katalikybę, o katalikų pozicijos
labai silpnos ir visai svyruoja dėl mažo gynėjų skaičiaus“310.
1928 m. rugpjūčio 28 d. kun. P. Rauduvė buvo paskirtas kariuomenės atsargos kapelionu (paskelbus mobilizaciją, privalės nedelsiant vykti į Vyr. štabą pas
vyriausiąjį kariuomenės kapelioną, kur gaus tolimesnius nurodymus)311.
1928 m. gruodžio 31 d. paskirtas Naujamiesčio vikaru. Tik 1929 m. kovo
11 d. atvyko į Naujamiestį, nes 1929 m. pradžioje dėl įtempto darbo apsirgo
plaučių tuberkulioze, tą liudija Kupiškio daktaras Ipolitas Franckevičius312. Nuo
gerklės bei plaučių ligų kunigą jau nuo 1927 m. gydė daktaras Meras.
1929 m. sausio 28 d. kunigas (jau Naujamiesčio vikaras, laikinai gyvenantis
Kupiškyje) dviem mėnesiams išleistas gydytis, patarta važiuoti į Varėnõs sanatoriją
ir Kupiškyje negyventi313.
Naujamiestyje tikybos pamokų nedėstė, pasitaikius patogiai progai buvo
nuvykęs į Kundr¸nų, Švãininkų ir Berči¿nų mokyklas.
Nuo 1931 m. vasario 7 d. kun. P. Rauduvė ėjo kurato pareigas – pavadavo
sergantį Sidabravo kun. Joną Andriejauską314.
1931 m. rugpjūčio 10 d. kun. P. Rauduvė paties prašymu iškeltas iš Naujamiesčio ir paskirtas vikaru į Dusetas315, atvyko rugpjūčio 29 d. talkinti Dusetų
klebonui ir Zarasų dekanui kan. Petrui Strelčiūnui. Tačiau kun. P. Rauduvė jam
paskirtų Vozgºlių, Avížių, Dikmónių ir Sad¿nų mokyklų nelankė (tik vieną pamoką turėjo Vozgėlių mokykloje).
Įsteigus Aviliÿ Šv. Kryžiaus Išaukštinimo parapiją (1931) jos administratoriumi
po kun. Stanislovo Žulio 1932 m. gruodžio 14 d. buvo paskirtas kun. P. Rauduvė.
Atvyko 1933 m. sausio 12 d.316 Aviliuose kun. P. Rauduvė aptarnavo Antazavės,
Zirnajÿ ir Duburiÿ koplyčias.
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1937 m. lapkričio mėn. kun. P. Rauduvė atsigulė į ligoninę Kaune operuoti
koją. Jam sergant, Avilių parapiją aptarnavo Antåzavės kunigai.
1939 m. kun. P. Rauduvės pastangomis išdekoruotas Avilių bažnyčios vidus. Sienos buvo nelygios, su giliais plyšiais, tad meistrai į plyšius sudėjo apie 400 kg kreidos.
1939 m. birželio 2 d. kun. P. Rauduvė atleistas iš Avilių administratoriaus
pareigų ir paskirtas Degùčių bažnyčios rektoriumi, pareigas pradėjo eiti liepos 23 d.317
Į Åvilius nuo 1939 m. paskirtas kun. Petras Strazdas (1908 10 08–1933 04 01–1941),
kuris 1941 m. mirė ir ten palaidotas.
Degučių bažnytėlės rektorius kun. P. Rauduvė labai pakėlė tikinčiųjų religinę
dvasią. Pateiksime porą pavyzdžių iš kunigo laiškų Panevėžio vyskupui:
„Prašau Jūsų Ekscelencijos ir turiu didžią viltį. Prašau pakviesti Jūsų globoje esančius,
kad šiuo metu aukotųsi Jėzaus Širdžiai parapijos, šeimos ir asmenys iš visos širdies.
Tai juk daug suteiktų paguodos kenčiančioms širdims, gaivintų mūsų viltis ir
kiekvienas mūsų pakeltas skausmas galėtų virsti gražiausia statybine medžiaga, iš kurios
būtų pastatyta šviesi ateitis, jei tik viską sujungtume su Jėzaus Širdimi. Juk taip gražūs
Jos pažadėjimai!
Kas mums beliko? Tik Jėzaus Širdyje spindi mums viltis.
Todėl ir maldauju Jūsų Ekscelenciją padaryti žygių, kad kenčiančios širdys rastų
paguodos ir vilties Jėzaus Širdyje, kad skausmai nenueitų nesukūrę šviesios ateities.
Lietuvių tauta niekad neturėtų užmiršti savo pasiaukojimo Jėzaus Širdžiai, padaryto
1934 m. Kaune I Eucharistinio Kongreso metu“318.
Arba 1941 m. balandžio 19 d. raštas kurijai:
„Artėja gegužės mėnuo. Siūlau tą mėnesį įvesti į visas vyskupijos bažnyčias specialią
maldą už taiką į Mariją, Taikos Karalienę ir Krikščionių Pagalbą. Pati malda turėtų savo
reikšmę ir tikintiems būtų malonu pastebėti dvasinį Kurijos gyvybės ženklą“319.
Nors karo metu bažnytėlė ir jos inventorius nedaug nukentėjo, tačiau 1941 m.
birželio mėn. buvo sunaikintas šventoriaus aptvėrimas. Jį kun. P. Rauduvė atstatė.
1946 m. vasaros pabaigoje pro Degučiùs praėjo baisi audra su perkūnija. Griaustinis trenkė į bažnyčios bokštą ir jį sudaužė. Stogas užsidegė. Žaibas pro bokštą
įėjo į bažnyčios vidų virš viškų ir pro langą išėjo laukan. Gaisrą užgesino subėgę
žmonės ir rusų kareiviai. Bokštą suremontavo kun. P. Rauduvė.
1946 m. rugpjūčio 23 d. kun. P. Rauduvė dėl geresnių, sveikatai tinkamesnių
gyvenimo sąlygų paskirtas administratoriumi į Pam¾šį320, o Degučių tikinčiaisiais
nuo 1946 m. dėl kunigų stokos rūpinosi Sålako kunigai.
1953 m. sausio 1 d. perkeltas administratoriumi į Miežiškius321. Čia jis
atnaujino bažnyčios skulptūras, paveikslus, freskas, kitą puošybą (dirbo trys bažnytinio meno meistrai iš Vilniaus). Po vienuolikos metų, 1964 m. birželio 8 d.,
paskirtas altaristu Utenoje322, bažnyčios inventorių perdavė kun. Kostui Balsiui.
1964 m. birželio 11 d. kun. P. Rauduvei pasirašytas Kulto tarnautojo registracijos
pažymėjimas Nr. 416 (nuorašas yra asmens byloje). Tačiau atvykęs į Uteną turėjo
daug vargo dėl priregistravimo, apie tai rašė Panevėžio vyskupijos kurijai
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„... vis teko girdėti: „Tuoj priregistruosime“, „Ateikite ryte“, „Ateikit po pietų, „Palaukit“, – belaukiant išeidavo. Vaikščiota ir kitą savaitę, nors kiek rečiau. Iškėlė klausimą
„Neaišku, kam Utenoje reikalingi 3 kunigai. Mums atrodo, kad gana dviejų – tarsimės,
ateikite vėl“323.
Susilpnėjus kun. Juozapo Sriubo sveikatai, Kaišiadorių ir Panevėžio vyskupijų
valdytojas mons. Povilas Bakšys 1968 m. spalio 24 d. kun. P. Rauduvei suteikė
Utenos katalikų bažnyčios vikaro teises324, o 1969 m. lapkričio 20 d. jis atleistas iš
Utenos katalikų bažnyčios altaristo pareigų ir paskirtas Sude¤kių klebonu325. Deja,
kunigui susirgus, skyrimas buvo atšauktas.
Nuo 1970 m. kovo 31 d. kun. Petras Rauduvė – Rokiškio altaristas326, o nuo
1975 m. spalio 15 d. – Šeduvos altaristas327.
Šeduvoje kun. P. Rauduvei, sulaukusiam 75-erių metų, sveikinimą parašė
Panevėžio vyskupijos apaštališkasis administratorius vyskupas dr. Romualdas
Krikščiūnas ir kurijos kancleris kun. Vladas Rabašauskas:
„Garbingai žengdamas nelengvu kunigystės keliu, Jūs jau daug kartų įrodėte savo didžią
ištvermę, nepalūžtančią valią, neribotą pasitikėjimą Dievo Apvaizda.
Tegul Gerasis Dievas ir toliau Jus globoja, stiprina sveikatą ir jėgas taip reikalingas
dar gausiems gyvenimo patirtimi brandiems, ateities metams“328.
Nuo 1977 m. gydėsi Vilniuje, Raudonojo Kryžiaus ligoninėje, ne kartą gulėjo
Panevėžio ligoninėje, gydėsi ir Kauno klinikinėje ligoninėje, Druskininkų sanatorijoje: nuo negyjančios kojos piršto diabetinės žaizdos sutino visa koja, turėjo
nupjauti pirštą.
1981 m. Šeduvoje klebonu dirbo kan. Bronius Antanaitis, dar buvo aklas
kunigas Augustinas Pranckietis, bebaigiąs 96 metus, ir ligonis kun. Petras Rauduvė, turintis 80 metų. Kun. P. Rauduvė kartu su kitais kunigais yra pasirašęs
pareiškimus Lietuvos TSR KP CK Pirmajam sekretoriui Petrui Griškevičiui.
Mirė 1982 m. rugpjūčio 20 d. Šeduvoje, palaidotas rugpjūčio 24 d. Šeduvos
bažnyčios šventoriuje. Laidotuvių Mišiose dalyvavo Panevėžio vyskupijos generalinis
vikaras kun. Vladas Rabašauskas, kapitulos nariai, dekanai – 90 kunigų ir gausi
tikinčiųjų minia. Pamokslą pasakė Skiemonių klebonas kun. Petras Adomonis,
primindamas kunigo asketinį charakterį, jo griežtumą sau; asketizmo reikalaudavo
ir iš kitų. Kun. P. Adomonis sakė, kad jis buvo vienišas ir dažnai nesuprastas,
o jo gyvenimo šūkis buvo „Kas myli Dievą – kovoja su blogiu“. Pamokslus sakė
Šiaulių vicedekanas, Radviliškio klebonas kun. Lionginas Vaičiulionis, Kauno šv.
Antano bažnyčios altaristas kan. Juozapas Želvys. Prie kapo kalbėdamas Saločių
klebonas Antanas Balaišis priminė kun. P. Rauduvės kovą už blaivybę. Vadaktų
klebonas kun. Antanas Valantinas paskaitė eilėraštį.
Per visą kunigavimo laiką kun. P. Rauduvė kėlė mintį, kad reikia bekompromisiškai pasukti tautos auklėjimo vairą dvasine kryptimi, nes tik stiprios dvasios tauta nugalės visus sunkumus, išliks laisva ir nepriklausoma. Reikalavimas
puoselėti dvasines vertybes, blogio įvardijimas tikruoju vardu daug kam nepatiko,
ne vienas kaltino kunigą, kad nemoka sugyventi su valdžios pareigūnais.
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Mėgo techniką, tad daug kam padėdavo įsirengti radijo imtuvus, juos taisydavo...
Kunigas P. Rauduvė mėgo paukštelius. Degùčiuose jis buvo prisijaukinęs
šarką ir balandį. Šarka, įskridusi per langelį ir gavusi dovanų, išskrisdavo, o
kunigui išėjus iš namų, sekdavo, saugodavo. Balandis įėjusį į kambarį svetimą
žmogų užsipuldavo – gindavo šeimininką, kaip rašė kun. Petras Kuzmickas329.
Kun. P. Rauduvė mėgo sakyti pamokslus. Kunigai jį dažnai kviesdavosi į
atlaidus. Jis siekdavo įdiegti mintį: jei būsime dvasiškai stiprūs, nugalėsime visas
kliūtis. O būti stiprios dvasios – tai bendrauti su Atpirkėju. Pamoksluose kun.
P. Rauduvė dažnai kėlė Švč. Jėzaus Širdies reikšmę. Jis yra parašęs knygelę apie
Švč. Jėzaus Širdies garbinimą, palikęs kelių rankraščių knygučių, kuriose iškeliamas dvasinio gyvenimo reikalas.
(Žr.: PVKA, B. Kun. Rauduvė Petras 1901 02 17x 1925 06 14x 1982 08 20;
Elenchus 1927, p. 86, 161; Elenchus 1932, p. 118, 229; Elenchus 1934, p. 129,
256; Elenchus 1935, p. 129, 261; Elenchus 1937, p. 136, 273; Elenchus 1938,
p. 145, 287; Elenchus 1939, p. 146, 288; Elenchus 1940, p. 181; [Autorius
nenurodytas]. A. a. Kun. jubil. Petras Rauduvė. Šeduvos altarista, 81 m.,
Katalikų kalendorius žinynas 1984 (A), Kaunas–Vilnius, 1984, p. 211;
Jasėnas J. Miežiškių parapija, Miežiškiai, par. V. Marciuška, J. Šukys,
Kaunas, 2003, p. 160–161; Miškinytė A. Kunigas Petras Rauduvė,
Tėvynė, 2005, lapkr. 16, Nr. 89; Pačešiūnaitė L. Kunigas Petras Rauduvė,
Daugyvenės krašto konferencijos, Panevėžys, 2007, p. 8; Panevėžio vyskupija.
Istoriniai duomenys, pastoracinė veikla, red. K. Paltarokas, Vilnius,
1998, p. 660, 684, 685; Gasperaitis A. Petras Rauduvė, Utenos krašto
enciklopedija, sud. ir spec. red. G. Isokas, Vilnius, 2001, p. 689;
Vasiliauskienė A. Monsinjoras Petras Baltuška, Utena, 2011, p. 55, 373,
377, 482.)

I. 6. Arkivyskupas Juozapas Jonas Skvireckas (1873 09 18–1899 06 24–
1919 07 13–1959 12 03)
Girsūdus, Daujėnus ir visą Lietuvą itin išgarsino arkivyskupas Juozapas
Jonas Skvireckas (Jono vardą pasirinkęs sutvirtinimo metu, labai jį mėgo ir dažnai
pasirašydavo abiem vardais). Daugailių kapinėse kuklus kryželis ženklina arkivyskupo giminę. Jo motina
Elžbieta Krasauskaitė (iš Girsūdų kaimo), o tėvas
Vincentas Povilas Skvireckas (iš Rink¿nų–Pašiliìčių
kaimo). Įrašas metalinėje kryžiaus lentelėje „Skvireckų
šeima. Jonas 1875–1953; Salomėja 1879–1961; Vincentas
1884–1921; Justinas 1889–1970“, apačioje ties viduriu
„Elžbieta Skvireckienė † 1907“.
Arkivyskupas Juozapas Skvireckas į mūsų tautos
istoriją įėjo kaip Šventojo Rašto vertėjas, kaip pirmasis
Lietuvos bažnytinės provincijos arkivyskupas metropolitas, svarūs jo nuopelnai Lietuvių katalikų mokslo
akademijoje (LKMA), kiek leido laikas ir galimybės,
nesišalino ir nuo įvairios visuomeninės veiklos.
Juozapas Jonas Skvireckas gimė 1873 m. rugsėjo
18 d. Be jo – vyriausio, – tėvai susilaukė dar 9 vaikų: Arkivyskupas Juozapas Jonas
Skvireckas
penkių sūnų ir keturių dukterų.
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Nors būsimasis arkivyskupas gimęs Rinkūnų (ne Rimkūnų) kaime, tačiau
kaip rašo istorikas Albinas Kazlauskas (Pasvalio muziejus), jam dar mažam esant
Girsūdų Krasauskai ir Pašiliečių Skvireckai sumanė susikeisti ūkiais, tad Juozapo
vaikystė susieta su Girsūdais. Juozapas šį kaimą laikė savo tėviške, vaikystės žeme.
Lietuviškai skaityti ir rašyti išmoko iš namuose slaptai laikytų maldaknygių
ir laikraščių. Be motinos, mokytis padėjo ir teta Julijona Skvireckaitė. Iki 11 metų
talkinęs tėvams ūkio darbuose, 1884 m. apgyvendintas Smilgiuose pas rusų mokytoją, jo padedamas per metus pasirengė ir išlaikė pradinės mokyklos egzaminus.
1885 m. buvo priimtas į ką tik įsteigtą Panevėžio realinę gimnaziją (pragyvenimui užsidirbdavo mokydamas kitus), kurią 1892 m. baigė su pagyrimu.
1892 m. J. Skvireckas įstojo į Kauno kunigų seminariją, tuo metu vadintą
Žemaičių dvasine seminarija. Daug laiko skyrė klasikinių kalbų bei lenkų kalbos
(tuo metu ji buvo oficiali kalba seminarijoje) mokymuisi. Seminarijoje nuosekliai
mokėsi ir lietuvių kalbos, įsitraukė į lietuvių būrelio veiklą, dalyvavo slaptame
kazimieriečių klierikų sąjūdyje (jis tapo vienu pirmųjų Šv. Kazimiero draugijos
kūrėjų ir narių330), rašė į „Apžvalgą“, seminarijoje dirbo bibliotekininku.
1896 m., baigęs seminariją su Žemaičių vyskupijos stipendija, J. Skvireckas
išvyko į Sankt Peterburgo imperatoriškąją katalikų dvasinę seminariją (Petrapilio
dvasinę akademiją) tęsti teologijos studijų. Čia jis įsitraukė į slapto lietuvių būrelio „Lituania“ darbą, bendradarbiavo 1896 m. pradėtame leisti „Tėvynės sarge“.
1899 m. birželio 1 d. J. Skvireckui suteikiamas teologijos kandidato laipsnis, o
1899 m. birželio 24 d. Kauno katedroje Žemaičių pavyskupio Gasparo (Kasparo)
Felicijono Cirtauto (1841 06 21–1868 03 16–1897 11 30–1913 09 17) buvo įšventintas
į kunigus. Pirmosios šv. Mišios 1899 m. birželio 27 (28?) d. buvo atlaikytos be
iškilmių, be policijos žinios ir jos papirkimo, beveik tuščioje šventovėje Panevėžyje331.
1900 m. gegužės 15 d. su aukščiausiu pagyrimu Petrapilio dvasinėje akademijoje išlaikė egzaminus ir parašė disertaciją „Comparationes inter eloquentiam
athnicorum et christianorum“ (Pagonių ir krikščionių iškalbos skirtumai), gavo teologijos magistro laipsnį – auksinį teologijos magistro kryžių. Po studijų Petrapilyje
aplankė Šventąją Žemę ir Kristaus kapą. 1900 m. liepos 5 d. paskirtas į Ukmergę
vikaru ir miesto mokyklos kapelionu; čia dirbo penketą mėnesių – buvo paskirtas
Kauno kunigų seminarijos profesoriumi.
Žemaičių kunigų seminarijoje 1901 m. sausio 1 d. iš prelato Aleksandro
Dambrausko-Jakšto perėmė Šventojo Rašto katedrą ir pradėjo dėstyti Šventojo Rašto
įvadą, Senojo ir Naujojo Testamento egzegezę, lotynų kalbą ir katekizmą – tai
paskatino pradėti versti Šventąjį Raštą. Tada Maironis sakė: „Dabar tu esi Šventojo
Rašto profesorius [...]. Geriau negali savo gabumų panaudoti, kaip imdamas versti lietuvių
kalbon taip labai reikalingą mums Šventąjį Raštą“332.
J. Skvireckas yra rašęs: „Pašauktas aiškinti kitiems Šv. Raštą, nuo pat pirmųjų savo
mokytojavimo metų galvojau, kaip galėčiau įvykdyti savo užmanymą – versti Šv. Raštą“333.
Nors seminarijoje profesoriams pagal senovinę tradiciją vyskupo Mečislovo
Paliulionio (1834 05 02–1860–paskirtas 1883 03 05; konsekruotas 05 22–1908 05 02)
buvo įsakyta su auklėtiniais kalbėtis lenkiškai, tačiau ne vienas profesorius manė,
kad šis nurodymas neteisingas, tad stengėsi jo nepaisyti. Toks, klierikų džiaugsmui, buvo ir J. Skvireckas334.
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Šalia profesoriavimo 1909 m. paskirtas ir seminarijos prefektu. Vysk. G. Cirtautas, įvertindamas jo darbą ir to darbo vaisius, 1911 m. J. Skvireckui suteikė
Garbės kanauninko laipsnį. Vyskupo pavedimu jis ėmėsi organizuoti katalikiško
dvisavaitinio laikraščio leidimą335 – 1913–1914 m. J. Skvireckui redaguojant (talkino
kun. Mykolas Vaitkus) buvo leistas kunigams skirtas laikraštis „Bažnytinė apžvalga“.
1913 m. J. Skvireckas buvo pakviestas dirbti vyskupijos kurijoje, o 1914 m.
gegužės 28 d. Žemaičių vyskupas Pranciškus Karevičius (1861 09 30–1886 05 17–
1914 05 17–1945 05 30) g. kan. J. Skvirecką pakėlė kapitulos prelatu ir pavedė
vyskupijos kuriją perkelti į Smole¹ską, o vėliau – į Tùlą. Iš Smole¹sko J. Skvireckas grįžo į Lietuvą toliau kurį laiką dirbti seminarijoje. Tùloje jis sulaukė ne
tik karo pabaigos, bet ir komunistinės revoliucijos.
Po karo audrų grįžęs į Tėvynę, prel. J. Skvireckas 1919 m. kovo 10 d.
popiežiaus Benedikto XV buvo paskirtas tituliniu Ceramo vyskupu ir Žemaičių
vyskupo padėjėju. Konsekruotas 1919 m. liepos 13 d. Kauno katedroje vysk. Antano Karoso, asistuojant vyskupams Jurgiui Matulaičiui ir Pranciškui Karevičiui.
1920 m. gegužės 15 d. Kauno katedroje Steigiamojo Seimo šventėje šv. Mišias,
susirgus Žemaičių vyskupui, aukojo jo padėjėjas vysk. J. Skvireckas. Po šv. Mišių
vyskupas pakvietė pasaulietinės valdžios atstovus kreiptis į Šventąją Dvasią336.
1920 m. balandžio 25 d. Žemaičių vyskupijos rūmuose susirinkę kunigai,
rengdamiesi 500 metų vyskupijos sukakčiai, nutarė patys atsinaujinti Kristuje
per tam tikrų programų rekolekcijas, taip pat populiarinti pačių kunigų lėšomis
išleistą Naujosios Sandoros knygą. Šventajam Raštui populiarinti buvo išrinktas
komitetas, kurio pirmininkas – vysk. J. Skvireckas.
1922 m. rudenį įkūrus Lietuvių katalikų mokslo akademiją (LKMA), J. Skvireckas išrinktas pirmuoju šios mokslo institucijos centro valdybos pirmininku.
Jam talkino vicepirmininkai Pranas Dovydaitis ir Stasys Šalkauskis, mokslinis
sekretorius dr. kun. Mečislovas Reinys ir kiti. Garbingas LKMA centro valdybos
pirmininko pareigas J. Skvireckas ėjo iki 1926 m. – tais metais, kaip žinome, jis
buvo paskirtas pirmuoju Lietuvos metropolitu. Nuo tada arkivyskupas metropolitas
J. Skvireckas buvo akademijos globėjas kancleris337.
Kuriantis Lietuvos universitetui, vysk. J. Skvireckas rūpinosi, kad čia būtų
įkurtas Teologijos-filosofijos fakultetas. Šiuo reikalu vyskupas pasiekė net Romą,
kad gautų šiam fakultetui Šventojo Sosto pripažinimą bei popiežiškąsias teises338.
1922 m. lapkričio 11 d. J. Skvireckas buvo išrinktas Teologijos-filosofijos fakulteto
ordinariniu profesoriumi.
Vyskupas J. Skvireckas daug prisidėjo rengiant Lietuvos bažnytinės provincijos planus, o ją įsteigus paskirtas Kauno arkivyskupu ir metropolitu.
Carinės Rusijos okupacijos laikotarpiu Lietuvos vyskupijų centrai buvo už
Lietuvos ribų: Žemaičių ir Vilniaus vyskupijos priklausė Mogiliovo arkivyskupijai
su sostine Sankt Peterburge (Petrograde). Seinų vyskupija su vyskupijos centru
Seinais – Varšuvos arkivyskupijai. Seinus ir Seinų vyskupijos dalį buvo okupavę
lenkai. Lietuvos pusėje buvo likę Kalvaríjos, Marijãmpolės, Vilkavíškio ir Na÷miesčio
dekanatai. Nors pastarosios teritorijos 1920 m. liepos 12 d. taikos sutartimi tarp
Rusijos ir Lietuvos buvo paliktos Lietuvai, Lenkija tas žemes paėmė ginklu, o
1923 m. kovo 15 d. Ambasadorių konferencija (Anglija, Prancūzija, Italija ir Japonija)
© VðÁ „Versmës“ leidykla. Lietuvos lokaliniai tyrimai ISSN 2029-0799.
Interneto svetainës www.llt.lt pastaba: Šis anksèiau nepublikuotas tekstas,
kurio nuorašas patvirtintas notaro, internete nuolat skelbiamas nuo 2015 05 15.

76

LIETUVOS LOKALINIAI TYRIMAI. ISTORIJA

LIETUVOS VALSÈIAI. DAUJĖNAI

Vilnių, Vilniaus kraštą, Seinus ir kitas sritis priskyrė Lenkijai339. 1923 m. Kla¤pėdos
kraštą susigrąžinus Lietuvai, šio krašto 4 parapijos (Kla¤pėda, Šilùtė, Ropkoja¤ ir
Viešvilº, vėliau ir Pag¸giai) liko priklausomos Varmijos vyskupijai Vokietijoje340.
Taigi, nors Lietuva jau buvo nepriklausoma, vyskupijos tebebuvo pavaldžios
svetimų kraštų metropolitams. 1923 m. J. Skvireckui buvo pavesta parengti savarankiškos bažnytinės provincijos planą. Šį planą jis rengė porą metų (susirašinėta
su dekanais, klebonais bei atsakingais dvasininkais, nustatinėtos būsimų dekanatų
ribos, parapijos ir kt.), o užbaigė iš Romos atsiųstas arkivyskupas Jurgis Matulaitis MIC (1871 04 13–1898 11 20–1918 11 30–1927 01 27). 1936 m. balandžio 4 d.
Šventasis Tėvas Pijus XI konstitucija „Lituanorum gentes“ paskelbė iš nepriklausomoje Lietuvoje esančių bažnytinių struktūrų įkuriąs Lietuvos bažnytinę provinciją.
„Pijus XI įkūrė Lietuvoje Bažnytinę provinciją, priklausančią tiesiog nuo Apaštalų Sosto,
tuo būdu atpalaiduodamas buvusias Lietuvos vyskupijas nuo priklausomybės svetimų
kraštų arkivyskupams ir pakeldamas buvusią Žemaičių vyskupiją į Kauno arkivyskupijos
metropolijos laipsnį“341.
Lietuvos bažnytinę provinciją sudarė Kauno arkivyskupija ir keturios vyskupijos: Vilkaviškio, Kaišiadorių, Panevėžio, Telšių su Klaipėdos prelatūra. Pirmuoju
Lietuvos arkivyskupu metropolitu 1926 m. balandžio 5 d. paskirtas Juozapas
Skvireckas (ingresas – gegužės 13 d.). Atsakingas metropolito pareigas J. Skvireckas ėjo iki pat mirties, nors paskutinius 15 metų, gyvendamas toli nuo Lietuvos,
nebegalėjo jų vykdyti. Metropolitas J. Skvireckas 1926–1944 m. sušaukė Kaune 48
Lietuvos vyskupų konferencijas ir joms pirmininkavo. Labai svarbus metropolito
nuopelnas tas, kad jo iniciatyva 1934 m. vasario 20 d. sušauktas diecezinis sinodas
religinio ir bažnytinio gyvenimo kryptims nustatyti, o 1934 m. birželio 30–liepos
1 d. Kaune įvyko I Tautinis Lietuvos eucharistinis kongresas, kurio metu lietuvių
tauta iškilmingu aktu buvo paaukota Švenčiausiajai Jėzaus Širdžiai.
Metropolitas J. Skvireckas Lietuvoje atliko ir kitų svarbių darbų: pasirašytas
konkordatas su Apaštalų Sostu, įkurtas Bažnytinio meno muziejus, kunigų seminarija pertvarkyta į Tarpdiecezinę seminariją, pastatyti nauji arkivyskupijos rūmai,
atnaujinti ir naujais priestatais padidinti kunigų seminarijos rūmai, atlikti kiti darbai.
J. Skvireckas dalyvavo ne vienoje Katalikų veikimo centro konferencijoje,
iškilminguose posėdžiuose bei minėjimuose (ypač Vasario 16-osios), jaunimo organizacijų: ateitininkų, pavasarininkų, kurias itin palaikė, renginiuose342.
Nors dirbo nemažai administracinių darbų, J. Skvireckas daug laiko skyrė
Šventojo Rašto vertimui. Pirmoji knyga – 6 tomas – pasirodė 1911 m., o 1937 m.
buvo baigtas visas Šventojo Rašto vertimas. Kiekvienas leidimas buvo taisomas,
pildomas.
Be kapitalinio Šventojo Rašto veikalo, J. Skvireckas stengėsi parūpinti
žmonėms ir populiarių bent Naujojo Testamento knygų. Taigi J. Skvireckas yra
ne tik Šventojo Rašto vertėjas, bet ir populiarintojas. Be to, parašė 188 puslapių
monografiją „Šv. Povilas Apaštalas“.
Artėjant sovietų armijai, arkivyskupas J. Skvireckas 1944 m. buvo priverstas
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rį persikėlė į Tiròlį. Įsikūrė Zamse
(Camze) prie Lãndeko, Šv. Vincento
seserų vienuolyne (Austrija). Net ir
priverstinio išeivio sąlygomis jis dirbo
ir ganytojo, ir mokslo darbą: be tobulinamų Šventojo Rašto vertimų, atliko
ir kitų ženklių darbų.
1945 m. rudenį lankydamasis
Romoje, jis informavo Šventąjį Tėvą
apie Lietuvą bei lietuvius išeivius.
Kartu su vyskupais Vincentu Brizgiu
(1903 11 10–1927 06 05–1940 05 19–
1992 04 23) ir Vincentu Padolskiu
(1904 04 21–1927 08 21–1940 08 04–
1960 05 06) laišku kreipėsi į viso pasaulio vyskupus, atkreipdamas dėmesį į
Lietuvos tragediją, prašydamas moralinės ir materialinės paramos lietuviams
kovoje prieš bolševikus.
1945 m. spalio 5 d. atvykęs į
Romą, rūpinosi steigti lietuvių kolegiją343: susitikimai su atsakingais asmeni- „Šventojo Rašto senojo įstatymo“ viršelio
mis, o spalio 13 d. – ir su popiežiumi faksimilė
Pijum XII privačioje audiencijoje buvo
lemiami steigiant Romoje Šv. Kazimiero kolegiją. 1945 m. gruodžio 1 d. J. Skvireckas iš Šveicarijos parašė laišką kardinolui Pizzardo pranešdamas, kad lietuvių
kolegijai steigti yra deponuota 17 000 aukso dolerių. Ši materiali parama pagreitino kolegijos įkūrimą. Nors lietuvių Šv. Kazimiero kolegija Romoje pradėjo
veikti 1945 m. (gruodžio 4 d. arkivyskupo J. Skvirecko teikimu rektoriumi buvo
paskirtas kun. Ladas Tulaba (1912 04 28–1934 09 16–2002 06 16), bet oficialiai
paskelbta tik 1948 m. gruodžio 1 d. Jo Šventenybės Pijaus XII šv. studijų kongregacijos dekretu.
Arkivyskupo prašymu 1948 m. birželio 11 d. Šventasis Tėvas Pijus XII
šv. Kazimierą paskyrė ypatingu Lietuvos jaunimo globėju344. 1951 m. J. Skvireckas
lankėsi Romoje. Šv. Kazimiero kolegijoje atšventė Lietuvos bažnytinės provincijos
įkūrimo 25-metį ir 700 krikščionybės įvedimo Lietuvoje metus. Tada iškilmingu
aktu Lietuva buvo paaukota Nekalčiausiajai Marijos Širdžiai. Primintina, kad dar
1934 m. pirmojo tautinio Lietuvos eucharistinio kongreso metu iškilmingu aktu
Lietuva buvo paaukota Švenčiausiajai Jėzaus Širdžiai.
Zamse, liūdėdamas dėl tėvynės likimo, tikėdamas jos šviesesne ateitimi,
tobulino savo didžiulį darbą – Šventojo Rašto vertimą. 1946–1956 m. intensyvaus
darbo rezultatas – naujas pataisytas Šventojo Rašto leidimas: 1955 m. pirmas tomas
(p. 1 045), 1958 m. – antras (p. 1 241). 1958 m. Romoje išleistas naujo Šventojo
Rašto vertimo antras tomas.
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Juozapas Skvireckas – Šventojo Rašto
vertėjas. Kiti leidiniai
J. Skvireckas yra rašęs:
„Pašauktas aiškinti kitiems Šv. Raštą, nuo pat pirmųjų savo mokytojavimo metų galvojau,
kaip galėčiau įvykdyti savo užmanymą – versti Šv. Raštą“345.
„Nuo 1599 m. iki 1816 m., per 217 metų, lietuviai katalikai tenkinosi tik Evangelijų ištraukomis, kurias jie buvo atsispausdinę – ypač vartoti bažnyčioje“346.
Lietuva per keletą šimtmečių girdėjo tik Evangelijų ištraukas sekmadieniais
ir šventadieniais, parengtas Mikalojaus Daukšos, Konstantino Sirvydo, Jono Jaknavičiaus, Mogėno. Naujasis Testamentas, kitados verstas vyskupo Juozapo Arnulfo
Giedraičio, toli gražu nebetiko naujiems laikams347.
Pastangos versti visą Šventąjį Raštą pirmiausia pasireiškė Žemaičių kunigų
seminarijoje Kaune (1890–1891). Kun. Jono Vizbaro iniciatyva susidarė vertėjų grupė:
A. Dambrauskas, J. Tumas, P. Žadeikis, J. Mačiulis-Maironis ir kiti gabesni kunigai.
„Jie gerai suprato, koks sunkus darbas jų laukia ir koks pasiruošimas vertėjui reikalingas:
mokėjimas daugelio svetimų kalbų, kaip lotynų, graikų, hebrajų, taip pat ir naujųjų.
Jie jautė savo trūkumus, bet reikalas buvo nepaprastai svarbus ir reikėjo ryžtis. Taigi
Šv. Raštą, pradedant Naujuoju Testamentu, jie pasidalino dalimis ir kiekvienas pasižadėjo
savo darbo dalį kaip galima greičiau atlikti ir atiduoti vieno asmens redakcijai“, – taip
rašė vysk. Vincentas Padolskis 1953 m.348
J. Skvireckui seminarijoje pradėjus dėstyti Šventąjį Raštą, visi vertėjai ėmė
jam siųsti savo darbus, ragindami jį išversti šį veikalą.
J. Skvireckas ėmėsi darbo.
„Ir šiandien gerai atsimenu, – vėliau rašė, –
tis, liečiančias Šv. Rašto įvadą lietuvių kalba,
svetimos kalbos sąvokoms reikšti. Bet tas kitų,
buvo ir akstinas, ir drauge jėga nugalėti visas

kaip man buvo sunku reikšti savo minkaip nelengva buvo atrasti tinkamą žodį
vyresniųjų, man pareikštas pasitikėjimas
sunkenybes“349.

J. Skvireckas galėjo imtis šio milžiniško darbo – Šventojo Rašto vertimo, nes gerai
mokėjo daugelį kalbų: rusų, vokiečių, prancūzų, anglų, lenkų ir lotynų, be to,
tobulai išmoko biblines kalbas350.
Neužteko vien tik tekstą išversti ir paaiškinti. Reikėjo rašyti aiškinamuosius
įvadus visam Šventajam Raštui ir atskiroms knygoms, taip pat pakomentuoti visas
Šventojo Rašto aiškinimo taisykles ir t. t.
Pradžia buvo sunki, nes niekas iki tol tokiais klausimais lietuvių kalba nebuvo rašęs. Todėl Šventojo Rašto vertimui reikėjo sukurti terminologiją. Atsirado
ir daugiau kalbos sunkumų. Reikėjo apsispręsti dėl rašybos. J. Skvireckas, kaip
ir jaunoji kunigų karta, būdamas kun. Kazimiero Jauniaus rašybos šalininkas,
nutarė juo sekti. Tiesa, Šventąjį Raštą beveik metus prieš mirtį buvo vertęs Seinų
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vyskupas Antanas Baranauskas. Nors jis dirbo kasdien po 12–15 valandų, deja,
nesuspėjo baigti net Senojo Testamento351.
J. Skvireckas, sužinojęs apie A. Baranausko vertimą, parašė studiją „Trumpas
Šventojo Tėvo Pijaus X gyvenimas“, kuri 1904 m. buvo išleista Rygoje (1906 m.
Kaune išleista jo 40 p. knyga „Šventasis Tėvas popiežius Pijus X“), ir ėmėsi versti
Naująjį Testamentą.
Šventojo Rašto vertimą arkivyskupas atliko pagal oficialų lotyniškosios Vulgatos tekstą, pridėdamas išsamius paaiškinimus. 1911–1937 m. buvo išleistos visos
6 knygos. Tačiau arkivyskupas, būdamas labai kruopštus, tuo vertimu nesitenkino,
jį visąlaik tobulino352.
Sunkus ir kruopštus darbas prie Šventojo Rašto vertimo ir jo išleidimo
atsiskleidžia J. Skvirecko laiškuose, rašytuose Aleksandrui Dambrauskui-Jakštui353
(laiškai saugomi Vilniaus universiteto bibliotekos Rankraščių skyriuje, f. 1 – D 258).
1906 m. Kaune išleistas kun. J. Skvirecko vertimas su paaiškinimasis „Šventa
mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus Evangelija ir Apaštalų darbai“ (p. 440). Tai
didžiulio darbo, prie kurio J. Skvireckas dirbo visą gyvenimą, pradžia.
1908 m. Kaune išleista knyga „Platesnis Katekizmas, arba Šventojo Rymo
katalikų Bažnyčios mokslo išguldymas, patvirtintas Žemaičių ir Vilniaus vyskupijoms“. Iš lenkų kalbos vertė Antanas Baranauskas, spaudon prirengė kun. Juozapas Skvireckas (p. 362).
1909 m. Kaune iš žurnalo „Draugija“ atskira knygele perspausdintas darbas
„Kunigaikštis Merkelis Giedraitis, Žemaičių vyskupas – apaštalas“ (p. 16).
Parašė studiją apie šv. Povilą („Šventasis Povilas Apaštalas“, p. 188), kurią
1910 m. išspausdino Šv. Kazimiero draugija. Nuoseklaus Šventojo Rašto vertimo
ėmėsi po A. Baranausko mirties. Kadangi jau buvo pradėjęs versti Naująjį Testamentą, šį darbą dirbo ir toliau. Šventojo Rašto leidinys pagal J. Skvirecko planus
turėjo būti 6 tomų.
1911 m. išleista knyga „Trumpas įvedimas (introdukcija) į Šventąjį Raštą“ (p. 64) ir tais pačiais metais pasirodė pirmoji Šventojo Rašto vertimo knyga
„Šventasis Raštas Naujojo Testamento. II Šv. Povilo Gromatos. Katalikiškosios
Gromatos. Apreiškimas“. Šeštas tomas (p. 656) buvo išspausdintas pirmojoje
lietuviškoje Saliamono Banaičio spaustuvėje Kaune.. Šiuo leidiniu J. Skvireckas
norėjo patenkinti ne tik kunigų seminarijų auklėtinių, bet ir visos Lietuvos kunigų poreikius, todėl VI tomas buvo kone 700 puslapių. J. Skvireckas kapitalinį
vertimą buvo numatęs parengti per 12–15 metų, bet dėl naujų papildomų darbų
Šventojo Rašto vertimas ir išleidimas užtruko gerokai ilgiau. Visuose šešiuose
tomuose vertimas pateikiamas šalia lotyniško Vulgatos teksto (iš jo ir versta) ir
pridėti platūs paaiškinimai.
1912 m. Seinuose išleista knyga „Keturios Evangelijos vienoje arba Viešpaties mūsų Jėzaus Kristaus gyvenimas, evangelistų žodžiais apsakytas“ (pagal
kun. A. Vėberio knygą ir kun. J. Skvirecko „Evangeliją ir Apaštalų darbus“ sutaisė kun. P. S. (p. 400).
1913 m. Kaune pasirodė nauja Šventojo Rašto vertimo knyga „Šventasis
Raštas Senojo Testamento. I. Trumpas įvedimas į Šventąjį Raštą. Penkios 5 Mozės knygos. Jozuės knyga. Teisėjų knyga. Rutos knyga“, pirmas tomas (p. 946).
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1916 m. Tilžėje išėjo J. Skvirecko versta knyga „Evangelijos dalys, skaitomos
visų metų Viešpaties dienomis ir šventadieniais“ (p. 144). Ją 1920 m. Tilžėje
Šv. Kazimiero draugija išleido didelio formato leidiniais.
1920 m. Kaune išleista vysk. J. Skvirecko knyga „Naujasis mūsų Viešpaties
Jėzaus Kristaus Testamentas“ (p. 620).
1921 m. pasirodė trečioji Šventojo Rašto vertimo knyga „Šventasis Raštas
Senojo Testamento. II. Samuelio knygos. Karalių knygos. Kronikų knygos. Ezdro knyga. Neemijo knyga. Tobijo knyga. Esteros knyga. Jobo knyga“, antrasis
tomas (p. 966).
1923 m. išleista ketvirtoji Šventojo Rašto vertimo knyga „Šventasis Raštas
Senojo Testamento. III. Psalmių knyga. Patarlių knyga. Pamokslininkas. Giesmių
giesmė. Išminties knyga. Ekleziastikas. Izaijo pranašystė“, trečias tomas (p. 992).
1932 m. Kaune pasirodė penktoji Šventojo Rašto vertimo knyga „Šventasis
Raštas Senojo Įstatymo. IV. Jeremijo pranašystė. Raudos. Baruko pranašystė.
Ezekieliaus pranašystė. Danieliaus pranašystė. Dvylika mažųjų pranašų. Makabiejų knygos“, ketvirtas tomas (p. 950).
1936 m. išleistas pataisytas leidimas „Naujasis mūsų Viešpaties Jėzaus
Kristaus Testamentas“ (p. 766).
1937 m. išleista paskutinė Šventojo Rašto vertimo knyga „Šventasis Raštas
Naujojo Testamento. I. Evangelijos pagal Matą, Morkų, Luką ir Joną. Apaštalų
darbai“, penktasis tomas (p. 732).
1940 m. pasirodė arkivyskupo metropolito J. Skvirecko kūrinys „Pavyzdingas Darbininkas“ – tai Kauno arkikatedros bazilikos Vikarų kolegijos leidinys
Nr. 71 (p. 32).
Arkivyskupui metropolitui pasitraukus į Vakarus, išleisti du populiaraus viso
Naujojo Testamento leidimai: kun. Pranciškaus Juro lėšomis Bostone „Naujasis
Jėzaus Kristaus, mūsų Viešpaties, Testamentas“ (1945, antrasis pataisytas leidimas,
p. 766) ir Štutgarte „Naujasis mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus Testamentas“
(1947 m., ketvirtas leidimas, p. 620).
1947 m. Augsburge atskiru leidiniu išleistas „JE Arkivyskupo Juozapo Skvirecko laiškas moksleiviams ateitininkams“ (p. 8). Tais pačiais metais jis parašė
studiją „Marijos apsireiškimai Fatimoje“ (rankraštis).
1949 m. J. Skvireckui itin darbingi: Štutgarte išleista jo išversta „Psalmių
knyga“ (p. 522), o Nordlingene – antrasis Šventojo Rašto vertimo leidimas „Šventasis Raštas Naujojo Testamento. II. Šventojo Povilo Apaštalo laiškai. Katalikiškieji laiškai. Apreiškimas“. 656 puslapių knyga išleista „Lux“ leidyklos paminint
J. Skvirecko 50 metų kunigystės ir 30 metų vyskupystės jubiliejus.
Šeštajame dešimtmetyje išleidžiami tuo metu itin aktualūs (reikšmės nepraradę
ir nūdieną) ganytojiški laiškai: „Visiems pasaulyje išsisklaidžiusiems lietuviams
katalikams“ (1953) ir „Apie Marijos garbinimą“ (1955) – tai paskutinis J. Skvirecko ganytojiškas laiškas.
Romoje išleidžiami naujo Šventojo Rašto vertimo du tomai (kiekvienas per
1 000 puslapių). 1955 m. I tomas „Šventasis Raštas Senojo Testamento. Trumpas
įvadas į Šventąjį Raštą. Penkios Mozės knygos. Jozuės knyga. Teisėjų knyga.
Rutos knyga. Kronikų knyga. Ezdro knyga. Neemijo knyga. Tobijo knyga.
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Juditos knyga. Esterės knyga. Makabiejų knygos“ (p. 1 046); 1958 m. II tomas
„Šventasis Raštas Senojo Testamento. Jobo knyga. Psalmių knyga. Patarlių knyga.
Pamokslininkas. Giesmių giesmė. Išminties knyga. Sirako sūnaus Jėzaus Eklezinė. Ješajo pranašystė. Jeremijo pranašystė. Raudos. Baruko pranašystė. Ezekielio
pranašystė. Dvylikos mažesniųjų pranašų knyga“ (p. 1 244).
Beliko parengti tik trečią tomą, apimantį Naujojo Testamento pirmąją dalį,
tačiau arkivyskupo sveikata šio darbo neleido jam baigti.
Kai prelatas Ladas Tulaba kartą paklausė J. Skvirecką, kaip Ekscelencija
galėjo beveik visą gyvenimą paskirti Šventajam Raštui, metropolitas atsakė:
„Nereikia nei stebėtis, nei užuojautą reikšti, nes darbas prie Šv. Rašto buvo mano tikroji laimė, jis atnešė man tiek džiaugsmo ir pasitenkinimo, kiek visa kita nebūtų galėję
duoti...“354
J. Skvirecko darbą verčiant Šventąjį Raštą kun. Stasys Yla taip apibūdino:
„Galima įsivaizduoti J. Skvirecko kovą už žodį ir sakinį, už tikslumą ir suprantamumą,
kartu už lietuvišką sakinio formą. Jis dirbo po 16–18 valandų per dieną, įskaičiuojant
ir paskaitas teologams... Grįžęs iš paskaitų, sėsdavo prie stalo versti. Daug rūkė ir gėrė
stiprią kavą. Valandą kitą padirbėjęs, numetęs sutaną, eina į dirbtuvėlę, ima pjūklą ar
drožtuvą į rankas ir pluša prie varstoto... Turėjo geriausią dailidės įrankių rinkinį. Tai
buvo juozapinis amatas, Skvireckui atvanga ir menas. Tuo būdu jis savo kambariams
pasidarydavo gerus baldus ir knygų spintas. Kartais vertimą pertraukdavo imdamas į
rankas fleitą. Šiaip jo nieks nematė vaikštinėjant, poilsiaujant, važinėjant į užsienius. Jo
languose šviesa visad užgesdavo paskutinė“355.
Kalbant apie medžio darbus, dera priminti, kad Kauno kunigų seminarijoje esančios
koplyčios altorius, prie kurio būsimieji kunigai mokosi aukoti šv. Mišias, yra išdrožtas
metropolito J. Skvirecko rankomis. Jo rankomis išdrožta ir ten esanti klausykla...
Kun. S. Yla yra rašęs: „J. Skvirecko didybei užtenka dviejų žodžių – darbo ir
ištvermės. Be jų mūsų tauta nebūtų turėjusi pilno Dievo žodžio vertimo“356. Dr. prel. Juozas Prunskis taip įvertino arkivyskupo asmenybę:
„Lietuvos istorijon JE Arkivyskupo Juozapo Skvirecko vardas neišdildomai parašytas. Kaip
pirmasis naujai sukurtos Lietuvos Bažnytinės provincijos Metropolitas katalikiškoje šalyje,
civiliniu mastu vertinant, jis prilygtų savarankiško, nuo kitų tarpininkų nepriklausomo
teritorinio vieneto prezidentui. Kaip Šventojo Rašto vertėjas Ekscelencija yra asmenybė,
kurios tauta laukia šimtmečiais“357.
Prel. A. Dambrauskas-Jakštas apie kruopštų J. Skvirecko darbą kalbėjo:
„Katalikiškas viso Šventojo Rašto lietuvių kalbon išvertimas – savo svarba, galima sakyti,
yra ne mažiau brangintinas kaip visos Lietuvos pakrikštijimas. Tuo išvertimu padėtas
tikras pamatas visai katalikiškajai religinei lietuvių literatūrai. Jis turės įtakos ir mūsų
pasaulietiškai raštijai. Taigi šio vertimo išleidimas yra dalykas pirmaeilis, sudarąs epochą“358.
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Džiugu, kad arkivyskupo metropolito darbas verčiant Šventąjį Raštą sulaukė sekėjų. Galime didžiuotis naujuoju viso Šventojo Rašto (Senasis ir Naujasis
Testamentas vienoje knygoje) vertimu iš hebrajų, aramėjų ir graikų kalbų. Senąjį
Testamentą išvertė prel. prof. Antanas Rubšys (1923 11 05–1948 12 18–2002 08 27).
Viso Šventojo Rašto vertimo knyga pasirodė minint pirmojo Šventojo Rašto vertėjo arkivyskupo metropolito Juozapo Jono Skvirecko 125-ąsias gimimo metines
ir įvykdžius jo priešmirtinį pageidavimą: palaidoti Lietuvoje – 1998 m. lapkričio
25 d. jo palaikai iš Zamso (čia, kaip žinome, jis gyveno nuo 1945 m. pavasario
iki mirties 1959 m. gruodžio 3 d.) vienuolyno bažnyčios buvo pervežti į Lietuvą,
o lapkričio 28 d. perlaidoti Kauno arkikatedroje.

Pagarba Šventojo Rašto vertėjui –
metropolitui Juozapui Skvireckui
Arkivyskupo J. Skvirecko darbai neliko nepastebėti Šventojo Sosto. Pijus XI
dar 1931 m. balandžio 6 d. pakėlė jį Šventojo Sosto asistentu, Popiežiaus rūmų
prelatu ir suteikė jam Romos grafo titulą. 1933 m. J. Skvirecko jubiliejus paminėtas
„Židinyje“359, 1939 m. – „Tiesos kelyje“360. Vokiečių okupacijos metais nežinomas
dailininkas nutapė metropolito J. Skvirecko portretą, saugomą Kauno arkivyskupijos
kurijoje. 1953 m., minint J. Skvirecko 80-ųjų gyvenimo metų sukaktį, vyskupas
V. Padolskis jam skyrė straipsnį, iškeldamas Šventojo Rašto vertėjo nuopelnus361.
1956 m. Čikagoje rengiant religinio meno parodą, Lietuvių bendruomenės Kultūros
taryba J. Skvirecką išrinko garbės komiteto pirmininku362.
Vakaruose 1957 m. kun. Vladas Budreckas pagal Maironio žodžius parašė
giesmę mišriam chorui „Giesmė už Tėvynę“, kurią dedikavo metropolitui363. Jam
dedikuota ir 1959 m. Aleksandro Ružanec-Ružancovo bibliografija „Lietuvių išeivių
katalikų religinė knyga (1948–1958 metų bibliografija)“. Joje J. Skvirecko vertimai,
jo parašyti įžanginiai žodžiai kitiems leidiniams364.
LKMA pirmajame „Metraščio“ tome išspausdino L. Tulabos arkivysk. J. Skvireckui skirtą straipsnį365.
Kun. Mykolas Vaitkus, rašydamas apie Lietuvos vyskupus, pasirinko keturias žymiausias asmenybes, tarp jų – arkivyskupas J. Skvireckas366, o kun. S. Yla,
apžvelgdamas Lietuvos kultūros istorijos asmenybių plejadą, pradėjęs M. Mažvydu,
neatsitiktinai užbaigė J. Skvirecku367.
Lietuvai tapus nepriklausoma, vienas pirmųjų metropolitą J. Skvirecką
pagerbė kun. Pranciškus Juozapavičius. Jo iniciatyva Kauno arkikatedros bazilikos lėšomis pagal architekto Virginijaus Juozaičio projektą Stasys Žirgulis iš
vario ir bronzos nuliejo J. Skvirecko biustą, kuris 1991 m. vasario 27 d. buvo
pašventintas368.
1993 m. spaudoje pasirodė Vilkaviškio vyskupijos sudaryta ir išleista 102
žymių Lietuvos asmenų knyga „Mūsų švyturiai“. Šių trumpų biografijų – nekrologų iniciatorius buvo kun. Pranciškus Račiūnas MIC369.
Pasirodė straipsnių periodikoje, LKMA organizavo J. Skvireckui skirtus
seminarus, vakarus, konferencijas, kalbėta radijo laidose...
O 1998 m. lapkričio 25 d. arkivyskupo metropolito palaikai, kaip jau minėta,
iš Austrijos buvo pervežti į Lietuvą ir lapkričio 28 d. perlaidoti Kauno arkikatedroje.
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Prie Skvireckų giminės kapo (iš dešinės): dr. Aldona Vasiliauskienė,
Daujėnų klebonas Povilas Varžinskas, Pasvalio dekanas Algis
Nevarauskas, Daujėnų seniūnas Stasys Mackevičius. 2011 m.

Daujėniškiai, stabtelėdami prie arkivyskupo giminės kapo ir kuklaus paminklo,
gali pamąstyti ir pasidžiaugti, kad jų žemė išaugino tokią nepaprastą asmenybę.
(Žr.: Arkivyskupas Juozapas Jonas Skvireckas. Gyvenimas ir veikla (1873
09 18–1959 12 03), chronologiją sudarė A. Vasiliauskienė, Kaunas,
1998, p. 24; Arkiv. Metropolito Juozapo Skvirecko kalba, pasakyta per
Krikščionybės Lietuvoje 550 metų jubiliejaus iškilmingąjį posėdį V. d.
Karo muziejuje gegužės 29 d., Tiesos kelias, 1938, Nr. 7/8, p. 469–571;
[Autorius nenurodytas]. J. E. Arkivyskupas Metropolitas Juozapas
Skvireckas – sukaktuvininkas, Tiesos kelias, 1939, Nr. 9, p. 669–671;
[Autorius nenurodytas]. Lietuvos Bažnytinės provincijos sudarymas,
Židinys, 1926, t. 3, p. 263–264; Yla S. Juozas Skvireckas. Šventojo Rašto
vertėjas, pirmasis tautos metropolitas, Vardai ir veidai mūsų kultūros
istorijoje, Chicago, 1973, p. 310–333; Jakštas A. Apie katalikiškus
lietuviškus šventraščio vertimus ir vertėjus, Soter, 1933, Nr. 1 (16), p. 3–24;
Mikulevičius J. Šventojo Rašto vertėjas (J. E. Ark. Metr. J. Skvirecko
60 mt. sukaktuvėms paminėti), Ateitis, 1933, Nr. 9/10, p. 385–386;
Padolskis V. Arkivysk. dr. J. Skvireckas Šv. Rašto vertėjas, Aidai, 1953,
Nr. 6, p. 241–247; Stakauskas J. Lietuviškosios minties pasireiškimas
Žemaičių seminarijoje, Tiesos kelias, 1939, Nr. 12, p. 183; Stankevičius J.
Dviejų mūsų Bažnyčios hierarchų jubiliejus, Židinys, 1933, t. 18, Nr. 8/9,
p. 187–188; Tu es sacerdos. Arkivyskupo Juozapo Skvirecko įšventinimas
kunigu (iš Metropolito atsiminimų), Aidai, 1949, Nr. 23, p. 49–50;
Tulaba L. Arkivyskupas Juozapas Skvireckas (1873–1959), Lietuvių
katalikų mokslo akademijos metraštis, Roma, 1965, t. 1, p. 295–308;
Tulaba L. Popiežiškoji lietuvių Šv. Kazimiero kolegija Romoje (1945–1970),
Roma (nenurodyta išleidimo data), p. 11–20; Vaitkus M. Metropolitas
Juozapas Pirmasis. Arkivyskupas Juozapas Skvireckas, Keturi ganytojai,
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Chicago, 1960, p. 101–151; Vasiliauskienė A. Arkivyskupas
Metropolitas Juozapas Skvireckas – Šventojo Rašto vertėjas, Lietuvių
katalikų mokslo akademijos metraštis, Vilnius, 1999, t. 14, p. 561–563;
Vasiliauskienė A. Arkivyskupo metropolito Juozapo Skvirecko laiškai
prelatui Aleksandrui Dambrauskui – Adomui Jakštui, Lietuvių katalikų
mokslo akademijos metraštis, Vilnius, 2000, t. 16, p. 527–580;
Vasiliauskienė A. Arkivyskupo Metropolito Juozapo Skvirecko palaikai
perkeliami į Lietuvą, XXI amžius, 1998, lapkr. 20, Nr. 86; Vasiliauskienė
A. Arkivyskupui Metropolitui Juozapui Skvireckui – 125, Voruta, 1998,
lapkr. 21, Nr. 43; Vasiliauskienė A. Baltoskandijos akademijos renginiai,
Mokslo Lietuva, 2004, sausio 8–21, Nr. 1, p. 19; Vasiliauskienė A. Dievo
ir Tautos tarnystėje, Varpas, Lietuvos laisvės kovotojų sąjungos leidinys,
2003, gruodis, p. 3; Vasiliauskienė A. Metropolito Juozapo Skvirecko
120-ųjų gimimo metinių paminėjimas, Vakarinės naujienos, 1994, sausio 14,
Nr. 10; Vasiliauskienė A. Neeilinis Lietuvos Ganytojas, XXI amžius,
1998, gruodžio 2, Nr. 89; gruodžio 9, Nr. 91; Vasiliauskienė A.
Paminėtas Šventojo Rašto vertėjas, XXI amžius, 2003, lapkr. 26, Nr. 90;
Vasiliauskienė A. Prisimintas metropolitas Juozapas Skvireckas,
Apžvalga, 1994, vas. 18–24, Nr. 7; Vasiliauskienė A. Prisimintas
arkivyskupas Juozapas Skvireckas, Katalikų pasaulis, 2003, Nr. 11, p. 29;
Vasiliauskienė A. Sugrįžimas, Kauno diena, 1998, lapkr. 25, Nr. 276;
Vasiliauskienė A. 120 metų Šventojo Rašto vertėjui (minint metropolito
Juozapo Skvirecko jubiliejų), Lietuvių katalikų mokslo akademijos metraštis,
Vilnius, 1994, t. 7, p. 84–122; Vasiliauskienė A. Šventojo Rašto vertėjas
metropolitas Juozapas Skvireckas, Amžius, 1993, gruodžio 24–30, Nr. 52.)

I. 7. Dr. kun. Juozas Zeliauskas SDB (1913 12 13–1940
06 23–1978 08 20).
Dr. kun. Juozas Zeliauskas SDB kilęs iš Ragujų kaimo
(Pasvalio r., Daujėnų parapija) palaidotas Romos Campo Veranos kapinėse, saleziečių kapuose. Jis dar sovietmečiu Lietuvos
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Bažnyčios hierarchams padėjo atnaujinti ryšį su Vatikanu, net ir nepakviestiems
suteikė galimybę dalyvauti II Vatikano susirinkimo posėdžiuose. Būdamas įtakingas
žmogus padėjo visiems lietuviams, kurie okupacijos metais šaukėsi jo pagalbos,
vykdė plačią labdarišką veiklą sunkiausiais Lietuvai laikais.
Ragujų kaime, didelėje ūkininkų Zeliauskų šeimoje augo Juozas – būsimasis vienuolis salezietis – bažnytinės teisės žinovas, teologijos mokslų daktaras,
profesorius. Kun. Juozas Zeliauskas ir Pranas Kiznis broliai – motinos Apolonijos
Zeliauskienės-Kiznienės sūnūs. Mama likusi našlė, antrą kartą ištekėjo ir susilaukė
nemažai vaikų, tad šeimoje augo šeši berniukai, keturios mergaitės.
Juozo tėtis nesugrįžo iš Pirmojo pasaulinio karo, brolis Vladislovas žuvo
sovietiniams okupantams „šukuojant“ mišką 1945 m. gegužės 9 d., Stanislovas
ilgai slapstėsi. O 1947 m. visus iš Kiznių ūkio ištrėmė į Sibirą: Petrą, Alfonsą,
Praną, Apoloniją, Stasę, tėvus. Tik Adelė ir Pranutė, ištekėjusios ir gyvenusios
kitur, išvengė tremties. Pranas, atlaikęs katorgos režimą, buvo nuteistas dar 10
metų. Kentėjo Vorkutos šachtose, dalyvavo Vorkutos sukilime...
Būsimasis kun. Juozas Zeliauskas SDB, nuo mažens žinojęs duonos kainą
ir darbo vertę, baigęs pradžios mokslus (lankė Suntautų ir Smilgių pradžios
mokyklas), mokėsi Pasvalio progimnazijoje ir jos nebaigęs kartu su kun. Antano
Skelčio SDB (1884 01 05–1914 09 05–1960 07 28) būreliu 1929-ųjų rudenį išvyko
į Italiją pas saleziečius.
Dvejus metus mokėsi Perozos Ardžentinos lietuvių saleziečių įstaigoje ir
baigė licėjų. 1931 m. tapo noviciu, po metų (1932 m.) priėmė vienuolio įžadus,
o 1940 m. birželio 23 dieną įšventintas į kunigus. Saleziečių draugijos vyresnieji,
pastebėję J. Zeliausko gabumus, nusiuntė į Foljicą, kur jis baigė filosofijos studijas.
Trejų metų praktiką atliko šv. kun. Jono Bosko tėviškėje – Kastelnuove (Castelnuove). Bendraudamas su vietos jaunimu, mokėsi muzikos. Teologijos mokslus
baigė Kieriuose. Tapęs kunigu tęsė studijas Kročetoje (Turine). Mokslus baigė
apgindamas bažnytinės teisės daktaratą (1949 m.).
1944–1947 m. gyveno Saleziečių centre, dirbo bibliotekos direktoriumi.
1944 m. naciams okupavus Italiją, daugelis šioje šalyje buvusių lietuvių
atsidūrė sunkioje padėtyje. Kun. J. Zeliauskas buvo paskirtas juos globoti: prievarta patekusius į SS dalinius, slapta pervesdavo pas italų partizanus, daugeliui
padėjo tęsti mokslus.
Jau 1945 metais pritariant Stasiui Lozoraičiui – ministrui prie Šventojo Sosto ir
padedant BALF‘ui kun. J. Zeliauskas Pizoje įsteigė studentų kolegiją. 1948–1950 m.
dr. kun. J. Zeliauskas dėstė teisę Bollengo (Torino) saleziečių kunigų seminarijoje,
vadovavo lietuviams saleziečiams.
1950 metais atgaivino „Saleziečių žinias“, ėjusias 1927–1940 m. ir pakeitė
pavadinimą į „Saleziečių balsą“. 1950–1952 m. buvo šio žurnalo redaktoriumi.
(1994 m. „Saleziečių žinios“ atgaivintos Lietuvoje, Alytuje, kaip Saleziečių veikimo
centro ketvirtinis leidinys).
Gyvendamas Saleziečių centre Kastelnuove lietuvių vaikams 1952 m. įsteigė
mokyklą, į kurią iš visų kraštų buvo kviečiami lietuviai mokytis amato ir įprastų
gimnazijos dalykų. Šešerius metus (iki 1958 m.) vadovavo šiai mokyklai, kurioje
buvo pabėgėlių iš Lietuvos šeimų vaikai, norintys nepamiršti lietuvių kalbos,
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išmokti amato ar tapti saleziečiais. Kad jaunimas turėtų kur atostogauti, 1 200
metrų aukštumoje įsigijo vasarnamį, kuriame galėjo apsistoti per 100 berniukų.
Dr. kun. J. Zeliauskas yra veikęs ateitininkuose ir skautuose, buvo Lietuvių bendruomenės Italijos krašto tarybos ir valdybos narys. Primintina, kad Italijos Lietuvių
bendruomenė (ILB) įsikūrė 1952 m. spalio mėnesį (kitur rašoma gruodžio 7 d.)
ir pirmuoju valdybos pirmininku išrinktas kunigas, vėliau monsinjoras Vincas
Mincevičius (1915 10 31–1949 12 17–1992 05 30). ILB pastangų dėka viena Romos
aikštė pavadinta Lietuvos vardu, „Piazza Lituania“, atlikta ir kitų svarbių darbų.
1958 m. dr. kun. J. Zeliauskas buvo pakviestas į Romą, Saleziečių pontifikatinia
me institute dėstė kanonų teisę (1958–1963). 1962 m. „Aidų“ žurnale (Nr. 9, 10)
išspausdinta disertacijos ištrauka „De obligatorietate excommunications vitiatae apud
Glossatores 1962“. Paskelbė straipsnių apie Popiežiaus XII konstituciją „Exsul Familia“.
Už keturis teisės klausimais parašytus veikalus jam suteiktas profesoriaus vardas.
1963–1965 m. paskirtas Vatikano saleziečių namų ir Popiežiaus (Vatikano
Poliglotta Vaticana ir Osservatore Romano) abiejų spaustuvių generaliniu direktoriumi (1963–1965). Jam buvo suteikta Vatikano pilietybė.
Įtemptas darbas, išgyvenimai dėl Lietuvos pakenkė kun. J. Zeliausko sveikatai ir jis pasitraukė į Saleziečių namus Fraskatyje.
Kiek sustiprėjęs 1975 m. spalio 9 d. vėl ėmėsi pedagoginio darbo Saleziečių
universitete Romoje, tačiau sveikatai silpstant 1976 m. pavasarį sugrįžo į Fraskati – lietuvių vilą. 1977 m. gruodžio 1 d. paguldytas į ligoninę. Tačiau sveikata
buvo tiek nusilpusi, kad atsisakyta operacijos. Ligai paūmėjus, išvežtas į Romą Šv.
Jono ligoninę ir ten 1978 m. rugpjūčio 20 d. Viešpats jį pasišaukė į Amžinybę.
Iškilmingos laidotuvės, kaip rašė dr. kun. Krizantas Juknevičius SDB
(1917 09 14–1942 12 19–2009 12 04), vyko rugpjūčio 22 d. Testačio parapijos
bažnyčioje, kur kunigas klausydavo išpažinčių. Laidotuvėse dalyvavo kardinolas
Antonis Samorė (1905 12 05–1928 06 10–1983 02 03), vyskupai Antanas Deksnys,
Juozas Matulaitis – Labukas, Romualdas Krikščiūnas, Antonio Javierre, Risalio
Castillo. Vatikanui atstovavo prelatas Alfons Stickler. Laidotuvėse dalyvavo visa
Lietuvos Romos kolegija su ministru S. Lozoraičiu. Šv. Mišias koncelebravo 60
kunigų, palaidotas Romos Campo Veranos kapinėse, saleziečių kapuose.
Dr. kun. Juozo Zeliausko brolis Pranas Kiznis į Romos Campo Veranos kapines nuvežė saują žemių nuo motinos kapo Daujėnuose, atiduodamas dar kartą
pagarbą didžiam Lietuvos vyrui – daujėniškiui.
(Žr.: [Autorius nenurodytas] Zeliauskas Juozas, Lietuvių enciklopedija, Boston,
1966, t. 35, p. 72–73; Juknevičius K. To negalima užmiršti, XXI amžius,
1999, p. 8, 16; Kazlauskas A. Profesorių vadino „Vir pacificus“, Darbas,
1995, rugpj. 8, Nr. 66; Kai mirties bausmė grėsė... (kunigo vienuolio
Juozapo Zieliausko gimimo šimtmečiui). Parengė Albinas Kazlauskas,
Darbas, 2013, gruodžio 12, Nr. 140; Lietuvių saleziečių istorija, parengė
Juknevičius K., Kaunas, 2000.)

II. Kun. F. Ereminas išgelbėjo Reginą (Rachelę) Rozenbergaitę
Daujėnų kleboną kunigą Feliksą Ereminą (1890 01 07–1915 05 16–1962 10 27),
gelbėjusį žydus, kartu su kitais Lietuvos kunigais mini straipsnyje „Atlikę pareigą
artimui“ šviesaus atminimo žurnalistas Petras Katinas (1937 02 28–2009 08 10)370.
© VðÁ „Versmës“ leidykla. Lietuvos lokaliniai tyrimai ISSN 2029-0799.
Interneto svetainës www.llt.lt pastaba: Šis anksèiau nepublikuotas tekstas,
kurio nuorašas patvirtintas notaro, internete nuolat skelbiamas nuo 2015 05 15.

87

LIETUVOS LOKALINIAI TYRIMAI. ISTORIJA

LIETUVOS VALSÈIAI. DAUJĖNAI

Viktorija Sakaitė, pristatydama Lietuvos dvasininkus – žydų gelbėtojus, rašo:
„Valstybinio Vilniaus Gaono žydų muziejaus Gelbėtojų skyriaus archyve sudarytas daugiau kaip 2 700 asmenų, Lietuvos teritorijoje gelbėjusių žydus, vardinis sąrašas. Jame iš
įvairių šaltinių surinktos žinios apie žmones, kuriuos mes vadiname gelbėtojais. Tai yra
informacija ilgalaikiam tiriamajam darbui. Laikas šiuo atveju yra mūsų priešas: po tiek
metų labai sunku nustatyti vardus, pavardes, patikrinti gelbėjimo situaciją, sužinoti, koks
gelbėtojų ir išgelbėtųjų likimas. Šiame sąraše – 159 dvasininkai...“371
29-as tame abėcėliniame sąraše – kun. Feliksas Ereminas. Įrašas: „EREMINAS FELIKSAS, kunigas. Panevėžio apskr., Subačius. Slėpė Reginą Rozenbergaitę“372.

Bylos Vilniaus Gaono žydų muziejuje
Valstybiniame Vilniaus Gaono žydų muziejuje užvestos dvi bylos – „B 124
Ereminas Feliksas, kunigas“ ir „B 554 Tamošiūnas Povilas“, – susietos su Reginos
Rozenbergaitės pavarde.
Pirmoje (kun. F. Eremino) byloje iki 2011 m. buvo tik kunigo portretinė
nuotrauka, nuotrauka su šeimininkėmis, kopija iš 1940 m. „Elenchų“373 (tada
kun. F. Ereminas dirbo Vadaktėliuose), Povilo Tamošiūno laiškas, R. Rozenbergaitės nuotraukos su kitais asmenimis. Tačiau šioje byloje nebuvo jokio rašto ar
dokumento, kuriame būtų minimas kun. F. Ereminas, tad buvo neaišku, net ir
kodėl ji pavadinta kunigo vardu (2010–2012 m. ji papildyta A. Vasiliauskienės
straipsnių, publikuotų Lietuvos periodikoje: „Kupiškėnų mintyse“, „XXI amžiuje“
ir „Lietuvos aide“, „Darbe“ – kopijomis, Valstybinio Vilniaus Gaono žydų muziejaus Žydų gelbėjimo ir atminimo įamžinimo skyriaus vedėjos Danutės Selčinskajos
kruopščiai surinkta medžiaga).
P. Tamošiūno byloje saugomas jo laiško originalas, rašytas ranka, tas pats
laiškas perspausdintas mašinėle, iškarpos iš 1959 ir 1960 m. laikraščių „Stalino
keliu“ (Kupiškio r.), 1945 m. portretinė Reginos Rozenbergaitės nuotrauka, 1981 m.
vestuvinė nuotrauka, R. Šteimanienės dukros Avivos ir vyro Lionės bei Avivos
nuotrauka su neįvardyta drauge. Perteiksime byloje esančius straipsnius.
Kupiškio rajono laikraštyje 1959 m. lapkričio 21 d. pasirodžiusiame V. Koraliovos straipsnyje374 rašoma, kad 1942 m. Subačiuje, vadinamojoje Dvariškių gatvėje, buvo įsikūręs okupantų valsčius. Netoli jo mažame namelyje paskutinę naktį
leido trys žydų tautybės moterys. Dvi jų visiškai jaunos, trečioji – susivėlusiais
plaukais, beprotės žvilgsniu senutė, visą laiką šnabždanti maldas. Rozenbergaitė
retsykiais žvilgčiojo į savo pamišusią motiną. Jos girdėjo, kad valsčiuje vokiečiai
linksminasi: geria šampaną, o viršaitis Kubilius vokiečiams įsiteikdamas kalba,
kad kai nusibosiąs šampanas, galės pasismaginti jaunutėmis žydaitėmis. Kubilius
net ir sargybinį, saugojusį suimtąsias, paleido, nėra ko bobų saugoti, tuoj su
jomis susidorosią.
Paryčiui, nutilus girtų erzelynei ir pradėjus brėkšti, prie namuko prislinko
moteriškė ir atsargiai, įsiklausydama, geležiniu pjūkleliu ėmė pjauti spynos kojelę. Nupjovusi nusitraukė nuo trumpai kirptos galvos skarelę (tai buvo moteriške
persirengęs vyras), nusišluostė prakaitą, vėl užsimaukšlino skarelę. Atidarė duris
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ir paragino kuo greičiau bėgti. Rozenbergaitė bandė išsitempti motiną, bet toji
spyriojosi, niekur nenorėjo eiti, bandant ją išsivesti jėga – pradėjo garsiai klykti. Bijodami, kad nenutiltų garsus Kubiliaus knarkimas, paliko senutę ramybėje.
Sutvarkė ir uždarė duris. O Kubilius su savo sėbrais tik ryte, atėjęs susidoroti
su žydaitėmis, pastebėjo pabėgimą ir čia pat nušovė senutę. Straipsnio pabaigoje
prierašas:
„Kas buvo tas moterimi persirengęs vyras, niekas tikrai nežino ir šiandien. Žmogus,
išgelbėjęs dvi vos pražydusias gyvybes, suteikęs joms teisę gyventi ir džiaugtis tarybiniu
gyvenimu, pats pasiliko nežinomas. Prašome, jei kas žino, kur gyvena Rozenbergaitė,
Kušneraitė, kas buvo tas žmogus, atlikęs šį kilnų žygdarbį, pranešti redakcijai.“

Elenos Jakobsonaitės straipsnis
„Ačiū jums už gyvybę, broliai!“375
Elena Jakobsonaitė, gyvenanti Klaipėdoje, 1960 m. Kupiškio rajono laikraščio „Stalino keliu“ redakcijai parašė laišką – straipsnį, kuris buvo išspausdintas.
Perteikiame straipsnio mintis.
Medicinos seselė iš Klaipėdos E. Jakobsonaitė prisimena prieš beveik 20
metų baisius įvykius Subačiaus geležinkelio stotyje, tada jai buvo 12 metų. Mini
žudiką Drusevičių ir du vyresnius brolius Barnackius, kurie, sulaikę darbininką
Makarevičių, privertė peršautais viduriais šliaužti keliu į Subačių. Prisimena, kaip
iš namų buvo išvarytas 70-metis jos senelis ir nebesugrįžo. Kai likosi 12 žydų
šeimų, visi buvo suvaryti į getą. Vieta buvo aptverta 2 m aukščio tvora. Išgirdo,
kad atvedama Rozenbergaitė. Išgirdusi šūvius Elena pasislėpė už subyrėjusios
statinės ir puskubilio. Visus dar kartą apžiūrint, jos nepastebėjo. Paryčiais pavyko pabėgti. Slėpėsi pas įvairius tėvų pažįstamus, bet pavalgydinę ne visi norėjo
žydaitę priglausti. Besislepiančią pas Indriūną, ją suėmė Simonavičius ir nuvežė
į kalėjimą. Ten jau rado Rozenbergaitę ir jos motiną.
Naktį prie lango prislinko kažkoks žmogus. Rozenbergaitė su juo kalbėjosi.
Po to jis atsinešė įrankius ir bandė laužti duris. Tačiau ilgai nepavyko ir Rozenbergaitė jam sakė: „Tamošiūnai, eik namo: durų vis tiek neišlauši, o jei tave pagaus, tai
ne tik tave, bet ir visą šeimą sušaudys.“ Vis dėlto Povilas Tamošiūnas duris atidarė.
Mergaitės buvo apgyvendintos pas patikimus žmones ir taip išvengė mirties.
E. Jakobsonaitė įvardijo daugybę žmonių, kurie slėpė, maitino – išsaugojo nuo
mirties. „Patys rizikuodami gyvybe, viską darė, kad gyvenčiau“, – rašė E. Jakobsonaitė.

Byloje – Vyto Tamošiūno laiškas
Be minėtų straipsnių iškarpų, antroje byloje yra svarbus dokumentas: ranka
rašytas ir perspausdintas mašinėle laiškas, kuriame minima žydaitė, bet ne Rachelė,
o Regina Rozenbergaitė. Perteikiame laiško turinį.
Vyto Tamošiūno laiške rašoma, kad 82 metų sulaukęs ir 1971 m. miręs
jo tėvas Povilas Tamošiūnas 1943 m. Dvariškių kaime, šalia Subačiaus miestelio
stoties (Kupiškio r.), naktį laužtuvu gerai pasidarbavęs, išlaisvino iš areštinės dvi
jaunas žydų mergaites, kurios turėjo po 14–15 metų. Kartu buvo ir senelė, kuri,
nenorėdama tapti našta, dėl amžiaus atsisakė bėgti. Viena mergaičių vadinosi
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Elena Jakobsonaitė, kita – Regina Rozenbergaitė (dabar Šteimanienė). Kuriam laikui
žydaitės buvo priglaustos Subačiaus miestelio bažnyčioje, vėliau – perkeltos toliau,
glaudėsi pas ūkininkus kaip šeimos narės pakeistomis pavardėmis.
Po karo E. Jakobsonaitė ištekėjo už lietuvio Edvardo Tumaičio, o jam mirus,
su sūnumi Valdu išvyko į užsienį.
Regina Rozenbergaitė ištekėjo už savo tautiečio Šteimano ir 1988 m. dar
gyveno Vilniuje, Komunarų 8/10.
Laiške aprašoma Povilo Tamošiūno ir jo šeimos istorija, 1951 m. tremtis į
Sibirą, sugrįžimas į Tėvynę (grįžęs į Lietuvą apsigyveno Klaipėdoje pas E. Jakobsonaitę-Tumaitienę).
Laišką V. Tamošiūnas parašė 1988 m. birželio 8 d.
V. Tamošiūno laiške kun. F. Eremino pavardė net neminima, tad kodėl
kunigui buvo užvesta byla Valstybiniame Vilniaus Gaono žydų muziejuje? Štai
ką pasakoja parapijos, kurioje jis dirbo beveik 20 metų, tikintieji.
Daujėnų gyventojų pasakojimai. Daujėniškiai, iš savo artimųjų daug girdėję
apie Daujėnuose Švč. Jėzaus Vardo bažnyčioje dirbusį kunigą Feliksą Ereminą,
perduoda iš kartos į kartą pasakojimą apie jo išgelbėtą Rachelę Rozenbergaitę.
Šiais pasakojimais remiantis kunigo F. Eremino 120-osioms gimimo metinėms
pasirodžiusiame straipsnyje „Feliksas Ereminas – pirmasis Kupiškio altarijos kunigas“376 rašoma:
„Vokiečių okupacijos metu kun. F. Ereminas yra išgelbėjęs žydaitę Rachelę, ją pakrikštijo
Reginos vardu, slėpė klebonijoje ir pas patikimus žmones, sovietmečiu ją išleido į mokslus,
ji baigė mediciną, ištekėjo už Šteimano“.
Tačiau kai kurie vietos gyventojų pasakojimai, užrašyti 2010 m. vykusios
„Versmės“ ekspedicijos metu, neatitinka istorinių įvykių. Tarkim, Daujėnuose
kalbama, kad netoli miestelio (5–6 km) buvo sušaudyta daug žydų, jie suversti
į duobę. Ryte ne itin toli eidamas neįvardytas žmogus išgirdo graudų verksmą.
Priėjęs prie duobės ištraukė iš po lavonų 6–8 metų gyvą mergaitę. Ją parsinešė
į namus. Tačiau po kelių dienų, bijodami vokiečių, kartu su žmona atėjo pas
kleboną F. Ereminą ir papasakojo. Šis liepęs atvesti mergaitę į
kleboniją. Klebonas Rachelę pakrikštijo Reginos vardu ir kurį
laiką slėpė klebonijoje. Deja, rytais, eidamas aukoti Mišių,
rasdavo ant altoriaus raštelius, kuriuose buvo raginama žydaitę
atiduoti vokiečiams. Tada klebonas kreipėsi į savo pažįstamus,
kad šie ją išvežtų kuo toliau iš miestelio ir globotų. Vėliau
ji buvo išsiųsta dar toliau, tik niekas nebegali pasakyti kur,
niekas nebežino ir tų Rachelę gelbėjusių žmonių pavardžių.
Šiame pasakojime didžiausias istorinis netikslumas: kunigas F. Ereminas į Daujėnus atvyko dirbti 1943 m. – tada
jau nebebuvo masinių žydų šaudymų.
Perteiktuose straipsniuose, kuriuose aprašytas žydaičių Regina Rozenbergaitė.
išgelbėjimas, minėtas Subačius. Tačiau Subačiuje kun. F. Ere- 1949 m.
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minas nedirbo. Nuo 1939 m. gruodžio 30 d. buvo paskirtas Karsakiškio administratoriumi ir čia dirbo iki 1943 m. sausio 1 d. – tada paskirtas į Daujėnus.
Tad kaip pateko Rachelė Rozenbergaitė pas kunigą F. Ereminą sunku atsakyti.
Tačiau galima teigti, kad kun. F. Ereminas, atvykdamas į Daujėnus, jau pažinojo
Rozenbergaitę, gal ją netgi kartu ir atsivežė kaip savo giminaitę. Tada žmonių
pasakojimai apie raštelius ant altoriaus ir tolesnį mergaitės slėpimą turėtų pagrindą.
Kad kunigas ją sovietmečiu išleido į mokslus (Vilniuje studijavo mediciną)
ir globojo, liudija kad ir negausūs įrašai kunigo dienoraštyje377 (juos nagrinėsime
kiek vėliau). Daujėniškiai pasakoja, kad sovietmečiu kasmet vėlų Vėlinių vakarą
prie kapinių sustodavo juoda „Volga“, o ryte atėjusieji į kapines pamatydavo, kad
kun. F. Eremino kapas papuoštas gražiausiomis gėlėmis. Žinojusieji apie Rachelę
tikėjo, kad tai jos padėka tam gerajam bebaimiam kunigui.

Kunigo įrašai dienoraštyje apie Reginą
(Rachelę Rozenbergaitę)
Reginos Rozenbergaitės gyvenimo istorijai svarbus kunigo dienoraštis. Dar
1945 m. kun. F. Ereminas Daujėnuose pradėjo rašyti dienoraštį. Po kunigo mirties
surasto dienoraščio ištraukos, aišku, su atitinkamais komentarais, dar sovietmečiu
išspausdintos „Darbe“ (Pasvalio r. laikraštis)378, „Švyturyje“379, o Lietuvai atgavus
nepriklausomybę jo dalis (1945–1946) išspausdinta atskira knygele, su prierašu „Unikalus Daujėnų parapijos klebono 1945–1946 metų dienoraštis“380. Po dešimties metų
dienoraštis perspausdintas knygoje „Daujėnai“, pavadintas „Kančių dienoraštis“381.
Kun. F. Eremino dienoraštyje minima ir kunigo išsaugota ir globota žydaitė
Regina – pavardė tik vieną kartą parašyta, nes siekta apsaugoti globotinę nuo
nemalonumų: medicinos studentė ir bendrauja su dvasininku.
Regina paminėta tik keturis kartus ir tai daugiau epizodiškai. Tačiau ir šie
paminėjimai labai svarbūs kunigo F. Eremino ir Rachelės (Reginos) Rozenbergaitės santykiams paliudyti. Tarkim, 1945 m. rugsėjo 5 d. įrašo pabaigoje sakinukas
„Šiandien parvažiavo trumpam laikui Regina iš Vilniaus“ (ne atvažiavo, o parvažiavo – taigi grįžo į savo namus savas žmogus, kuriuose gyveno, kur ji laukiama).
1946 m. balandžio 23 d. įrašyta: „Vakare mokinau Reginą, kaip taisomi vaistai“
(kunigas, studijavęs mediciną, kaip tikras tėvas nori visas žinias perduoti savo
dukrai), o balandžio 24 d. pažymėta: „Regina išvažiavo į Vilnių. Ją išvežė Stakienė“
(taigi ne viena išvažiuoja, o kas nors palydi, kad kunigui būtų ramiau). Tad jau
šie menki epizodai liudija tėvišką kunigo rūpinimąsi savo globotine.
Tik vienas įrašas (1945 m. spalio 20 d. skirtas vien Reginai:
„Atvažiavo iš Vilniaus felčerių akušerių mokyklos R. Rozenbergaitė. Ji pasakojo, kad
jaunas mergaites buvo išvežę 2–3 savaitėm į mišką malkų gaminti. Mokinėm reikėjo
nuleisti aukštus medžius, supjaustyti ir suskaldyti. Kiekvienai 6 mtr. Valgis – bulvės
ir vanduo. Apgyvendino gražiame apleistame ūkyje. Gražus parkelis, pakalnėje ežeras.
Ūkyje nė gyvos dvasios. Mokinės išvargo, ir pusė mokinių apsirgo. Niekas nesirūpino
jų pakeisti. Jos ėjo 60 km į Vilnių pėsčiomis. Netoli Vilniaus sulipo į traukinį ir, viena
kitą vesdamos, grįžo į šaltą, su išdaužytais langais bendrabutį. Vieną mokinę sutriuškino
medis. Tai pats moderniškiausias ir progresyviausias būdas auklėti inteligentų kartą.“
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Šalia gražios gamtos – jai, galima teigti, buvo neabejingi ir kunigas, ir Regina – sunkus alinantis mediciną studijuojančių merginų darbas, alkis, ligos ir apleistų
likimas – vadovams jos nerūpi, tad nereikalingos. Ir itin taikli sovietų tikrovės
kritika: „Tai pats moderniškiausias ir progresyviausias būdas auklėti inteligentų kartą“...
Šie dienoraštyje paminėti epizodai papildo žinias apie Reginą Rozenbergaitę,
kunigo tėvišką rūpestį našlaite likusia mergaite.
Vietos gyventojų pasakojimų ir istorinio laikotarpio faktų neatitikimas F. Eremino dienoraštyje, minima Vilniuje medicinos mokslus studijuojanti Regina, atvykstanti į Daujėnus, paskatino išsiaiškinti šią neįprastą, laiko dulkių nuklotą,
primirštą ir jau iškraipytą istoriją382.
Už išsamesnį šios istorijos išsiaiškinimą itin dėkinga šviesaus atminimo
advokatui Isaakui Borveinui (1927 02 09–2012 05 22), gerai pažinojusiam pačią
Reginą, bendravusiam ir su kun. F. Ereminu. Tai jis sudarė galimybę neakivaizdžiai
susipažinti su Reginos dukromis Aviva ir Lina, kurios labai nuoširdžiai dalijosi
ne tik atsiminimais, bet ir išsaugotomis į Izraelį atsivežtomis savo tėvų bei kun.
F. Eremino nuotraukomis.
Aviva iš Jeruzalės rašo:
„Mano mamytės vardas Rachel (1925 05 24–1987 07 16). Tuo laiku, kada ją nuo vokiečių slėpė kun. F. Ereminas, jis jai suorganizavo naujus metrikus ir ji pagal naujus
metrikus tapo Regina (negaliu prisiminti, kokia pavarde tuo laiku ji vadinosi). Žinau,
kad ji buvo gavusi žuvusios merginos metrikus.
Po karo mamytė vėl susigrąžino savo pavardę „Rozenbergaitė“, bet pasiliko Reginos
vardą. Pas kunigą F. Ereminą ją atvedė žmonės, slėpę nuo vokiečių. Labai daug žmonių
padėjo mano mamai – slėpė rūsyje, bet ilgai nelaikydavo, nes bijojo vokiečių. Kunigas ją
priėmė ilgam laikui. Mano mama mokėjo labai gražiai papuošti šventinį stalą ir visada
sakydavo, kad išmoko, kada gyveno pas kunigą, toks buvo jo įprotis: maistas ant stalo
turėjo atrodyti gražiai ir estetiškai.
Mūsų namuose Vilniuje, Komunarų gatvėje (dabar Jakšto g-vė), kun. F. Ereminas
atvažiuodavo į svečius pas mūsų tėvus.
Mamytės šeima: tėvas Giršhas, mama Lėja ir du broliukai: Meir ir Izhak. Tačiau
iš visos šeimos išliko tik viena Rachelė – Regina.“

Isaako Borveino šeimos likimas
Kaip pasakoja Isaakas Borveinas, vaikystėje jis su šeima (jaunesniu broliu,
tėvais ir seneliu, motinos tėvu) gyveno Subačiuje, kuriame iki karo gyveno 60
žydų šeimų. Subačiuje gyveno ir Rozenbergų šeima: tėvas, Giršhas, mama, Lėja,
Rachelė ir jos broliai Meir ir Izhak. Tik Isaako šeima gyveno netoli geležinkelio
stoties, o Rachelės – kitame miestelio gale. Tad Isaakas Rachelę pažinojo jau nuo
vaikystės, juolab kad jie buvo giminės: Isaako mama buvo Rachelės pusseserė.
Prieš karą Rachelė mokėsi Panevėžyje.
Isaakas prisimena, kad prasidėjus karui, motina jau buvo lyg ir pasiruošusi
(sukrovusi lagaminėlį) išvykti pas pažįstamus ūkininkus į kaimą. Tačiau jau pirmadienį (karas prasidėjo sekmadienį) motina nubėgo į geležinkelio stotį. Tuo metu per
Subačių važiuodavo traukinys Berlynas–Maskva. Tad ji norėjo sužinoti, kas iš žydų
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išvažiuoja iš Panevėžio. Traukinyje pamatyti pažįstami
ragino: „Bėk greičiau, pasiimk, ką spėsi ir važiuojam!“
Subačiaus geležinkelio stoties viršininku tuo metu
dirbo geras Borveinų pažįstamas Gutauskas ir Isaako motina paprašė, kad jis sulaikytų traukinį, kol pasiims vaikus. Parbėgusi į namus, mama čiupo, kas buvo paruošta,
ištempė vaikus: trylikametį Isaaką ir penkiametį Gercą,
savo tėvą ir vyrą, nulėkė į stotį ir išvažiavo. Pasiekus
Daugpilį, juos išlaipino. Tik artinantis vokiečiams, praleido per sieną. Taip su nuotykiais pateko į Rusiją – tapo karo pabėgėliais. Borveinų šeima karą prabuvo Kazachstane. Isaako tėtis 1943 m. kovo 24 d. žuvo fronte. Isaakas džiaugiasi, kad jo mama parodė tiek iniciatyvos, Isaakas Borveinas
nes iš Subačiaus mažai kam iš žydų pavyko pasitraukti.
Rozenbergų šeima pasiliko. Jau minėta, kaip Subačiuje buvo susidorota su
žydais, kaip buvo išgelbėtos Rachelė su Elena Jakobsonaite, nušauta Rachelės
motina Lėja. Deja, tada dar nebuvo žinomas Rachelės tėvo ir brolių likimas. Apie
juos papasakojo Isaakas Borveinas. Rachelės tėvas su abiem sūnumis spėjo išbėgti
į kaimą. Juos priglaudė vieni, paskui kiti ūkininkai ir taip gana ilgai jie slapstėsi,
kol vienas kaimynas išdavė. Greitai prisistatė vokiečiai, Rachelės tėvą bei abu
brolius išgabeno į Panevėžį ir ten sušaudė.
Išvaduota Rachelė, kaip pasakoja Isaakas Borveinas, kurį laiką slapstėsi prie
Rokiškio miesto, Velniåkalnyje. Ją globojusios moters giminaitė Staskonytė dabar
dirba notare. Vėliau Rachelė slapstėsi netoli Biržų Veronikos ir Jurgio Naktinių
ūkyje. Po ilgų klajonių ir vargo pas ūkininkus pateko kunigo F. Eremino globon.
Apie Kazachstane esančius Borveinus Rachelė sužinojo per kažkokius pažįstamus. Pradėjo susirašinėti, o jiems sugrįžus į Lietuvą susitiko, palaikė artimus ryšius.
Borveinai į Lietuvą sugrįžo 1945 m. rudenį, tačiau be tėvo, jis, kaip jau
minėta, žuvo 1943 m. Apsigyveno Panevėžyje. Čia 1957 m. mirė senelis, o 1997 m.
motina, sulaukusi 90 metų. Jiems sugrįžus, Rachelė Regina tuo metu studijavo mediciną ir gyveno Vilniuje, Rotundo gatvėje (ten ji iki santuokos turėjo kambariuką).
Iki 1950 m. Isaakas Borveinas gyveno Panevėžyje... Vilniaus universitete
studijuodamas teisę Isaakas dažnai lankydavosi Reginos namuose, draugavo su
jos vyru (jis dirbo „Lietkoopsąjungos“ sistemoje – prekyboje). Baigęs mokslus
Isaakas dirbo advokatu Šiauliuose, Rokiškyje, Klaipėdoje, o nuo 1970 m. Vilniuje.
Isaakas dažnai važinėdavo į Vilnių, tad susitikdavo ir bendraudavo su
Regina, o ji aplankydavo savo giminaičius Panevėžyje. Regina Isaakui daug pasakojo apie kunigą F. Ereminą, kad jis labai geras žmogus, saugojo ir rūpinosi
ja, padėjo, kai mokėsi. Visada kalbėjo tik teigiamai, o po kurio laiko ir Isaaką
supažindino su kunigu.
Nors I. Borveinas Daujėnuose nėra lankęsis, tačiau ne sykį susitiko su
kun. F. Ereminu – kunigas yra lankęsis jų bute Panevėžyje, pas Reginą Vilniuje.
Isaakas prisimena, kad dvasininkas buvo ne tik labai malonus žmogus, bet ir itin
aukšto intelekto, labai išsilavinęs, mokantis daug užsienio kalbų, turintis žinių iš
medicinos ir farmakologijos. Tad bendravimas su juo buvo labai įdomus ir naudingas.
© VðÁ „Versmës“ leidykla. Lietuvos lokaliniai tyrimai ISSN 2029-0799.
Interneto svetainës www.llt.lt pastaba: Šis anksèiau nepublikuotas tekstas,
kurio nuorašas patvirtintas notaro, internete nuolat skelbiamas nuo 2015 05 15.

93

LIETUVOS LOKALINIAI TYRIMAI. ISTORIJA

LIETUVOS VALSÈIAI. DAUJĖNAI

Reginos Rozenbergaitės darbas, šeima
Regina Rozenbergaitė, mokydamasi medicinos mokykloje, įgijo akušerės
specialybę. Ji daug metu dirbo Šv. Jokūbo ligoninės gimdymo skyriuje, o nuo
1962 m. – moterų konsultacijoje Vilniaus (buvusioje Liudo Giros) gatvėje.
1950 m. Regina Rozenbergaitė ištekėjo už Kodiko Šteimano (Codiko Shteimano, 1922 01 14–1983 11 06), su kuriuo buvo pažįstama nuo Panevėžio laikų.
Šteimanas buvo gimęs Panevėžyje ir, kaip ir Regina, vienintelis išliko gyvas iš
visos savo šeimos: tėvai ir seserys buvo nužudyti 1941 m. K. Šteimanas buvo
tarnavęs 16-ojoje lietuviškojoje divizijoje – žvalgų (pionierių) būryje. Tad, kaip
pasakoja I. Borveinas, jis buvo labai narsus, visą laiką dirbo su sprogmenimis,
bet viskas baigdavosi laimingai, netgi nebuvo sužeistas.
Grįžęs iš armijos K. Šteimanas apsigyveno Vilniuje: keli buvę kariai gavo
vieną butą Vilniaus gatvėje, o paskui jis gavo atskirą butą Jakšto (buvusi Komunarų) gatvėje 8–3.
Vyro bute apsigyveno ir Regina. Čia gimė dukros. Iš šio buto į Amžinybę
1983 m. lapkričio 6 d. iškeliavo Kodikas Šteimanas, o beveik po ketverių metų,
1987 m. liepos 16 d., ir Regina Rozenbergaitė-Šteimanienė. Mirus tėvams šiame
bute gyventa iki 1993 m., kol jauniausioji Šteimanų dukra Aviva išvyko į Izraelį.

Reginos Rozenbergaitės dukra
Lina Šteimanaitė
1955 m. sausio 1 d. Vilniuje Šteimanų šeimoje gimė pirmagimė Lina. 1962–
1973 m. ji mokėsi 23-iojoje vidurinėje mokykloje. Lina prisimena kun. Ereminą,
kuris atvykdavo pas juos į svečius.
Lina, baigusi medicinos mokyklą, dirbo med. seserim Vilniaus klinikinės
ligoninės vaikų skyriuje. 1975 m. Šteimanų pirmagimė ištekėjo už Aleksandro
Zilbervargo. 1976 m. jiems gimė sūnus Markas, o 1978 m. – duktė Ilana. 1990 m.
Lina su šeima išvažiavo į Izraelį, šiuo
metu dirba med. seserimi reabilitaci Reginos dukros Aviva ir Lina
jos centre.

Reginos Rozenbergaitės
dukra Aviva Šteimanaitė
1962 m. lapkričio 3 d. Vilniuje
Šteimanams gimė antroji dukra – Aviva. 1969–1980 m. ji mokėsi 23-iojoje
vidurinėje mokykloje. Ji irgi pasekė
mamos bei vyresnės sesers pavyzdžiu,
baigė medicinos mokyklą. Dirbo 5-oje
poliklinikoje Karoliniškėse. 1981 m.
Aviva ištekėjo už Leonido Kišinevskio. 1983 m. jiems gimė duktė Milana.
1993 m. Aviva su šeima išvažiavo į Izraelį. Ten dirba medicinos seserimi geriatrijos ligoninėje.
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Kun. F. Ereminui – Žūvančiųjų
gelbėjimo kryžius
R. Rozenbergaitės-Šteimanienės dukros Lina ir Aviva labai dėkingos visiems,
kurie prisimena ir skleidžia žinias apie jų šeimą ir jų mamytės globėją kun.
F. Ereminą. Jų pastangų ir liudijimų, atsiųstų Vilniaus Gaono žydų muziejui, dėka,
šio muziejaus Žydų gelbėjimo ir atminimo įamžinimo skyriaus vedėjos Danutės
Selčinskajos parengtų dokumentų ir jų pristatymo komisijai dėka kun. F. Ereminas
(po mirties) 2012 m. rugsėjo 21 d. apdovanotas Žūvančiųjų gelbėjimo kryžiumi
(Lietuvos Respublikos Prezidentės 2012 m. rugsėjo 10 d. pasirašytas dekretas
Nr. 1K-1202)383.
Tai ir R. Rozenbergaitės dukterų Linos ir Avivos kilni pagarba ir padėka
kun. F. Ereminui.
Su kun. F. Ereminu, kaip ir su kitais 2012 m. apdovanotais Žūvančiųjų
gelbėjimo kryžiumi, supažindina D. Selčinskajos parengta speciali knygelė „Gyvenimą dovanojusios širdys...“
Perteikiame visą tekstą384:
„1941-ųjų liepos mėnesį šalia Subačiaus miestelio (Kupiškio r.) buvo nužudyti beveik visi
šio miestelio gyventojai žydai – moterys ir vyrai, vaikai ir seneliai. Apie dešimt žydų
šeimų buvo palikta darbams, tarp jų buvo Reginos Rozenbergaitės šeima. 1941 metų
lapkričio 24 naktį suėmė likusias dešimt šeimų ir ryte, apie 10 valandą, visus išvedė iš
miestelio. Visus suaugusiuosius sušaudė, o vaikučius mėtė gyvus į duobes ir užkasė. Tą
naktį Reginai Rozenbergaitei pavyko pabėgti. Ji klaidžiojo po apylinkes nežinodama, kur
slėptis, kol pateko pas vieną valstietį Jasvilionių kaime, tačiau šis merginą išdavė. Atvažiavo baltaraiščiai ir nugabeno ją į valsčiaus areštinę, netoli Subačiaus stoties, Dvariškių
kaime. Už keleto dienų į tą patį kalėjimą atgabeno Reginos motiną ir kitą jauną merginą – Sarą Jakobsonaitę, kurios šeimos nariai jau irgi buvo sušaudyti. 1941 m. lapkričio
30 dieną šeštadienį, pavakary, kai vietiniai žudikai kaimynystėje surengė išgertuves, į
kurias nuėjo kalėjimo sargas, prie kalėjimo langelio priėjo netoliese gyvenęs Povilas Tamošiūnas ir verkdamas pasakė, kad rytoj merginas ir Reginos motiną sušaudys, bet naktį
jis bandys jas išlaisvinti.
Vidurnaktį Povilas Tamošiūnas atėjo nešinas įrankiais ir pradėjo laužti duris. Jis
darbavosi apie tris valandas ir ištraukė merginas iš tikrų mirties nagų. Tačiau Reginos
motina, praradusi sveikatą ir netekusi daugelio savo artimųjų, atsisakė bėgti, pasiliko ir
buvo sušaudyta. Povilas Tamošiūnas pasiūlė merginoms pasilikti pas jį, tačiau jos atsisakė,
nenorėdamos jo įtraukti į tokią rizikingą veiklą, ir paprašė pagalbos Subačiaus kunigą
Povilą Mikalajūną. Šis nusiuntė merginas pas patikimus žmones, nebijančius jų priglausti.
Tais sunkiais metais Reginai Rozenbergaitei ir Sarai Jakobsonaitei padėjo išgyventi,
slėpė ir maitino daug šių apylinkių valstiečių. Tačiau ypač šiltai Regina Rozenbergaitė
prisimena Veroniką ir Jurgį Naktinius iš Papilio apylinkės Sližių kaimo, kunigus Feliksą
Ereminą, Juozapą Garšką. Kunigas Feliksas Ereminas parūpino Rozenbergaitei fiktyvius
dokumentus (iš Rachelės ji tapo Regina), buvo priglaudęs savo namuose, ieškojo slapstymosi vietų. Geležiuose kunigavęs Juozapas Garška taip pat buvo priglaudęs Reginą
klebonijoje, ieškojo slapstymosi vietų jai ir mokytojams Šeinai ir Chaimui Gertneriams.
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Povilas Tamošiūnas už Reginos Rozenbergaitės ir Saros Jakobsonaitės gelbėjimą
2003 metais apdovanotas Žūvančiųjų gelbėjimo kryžiumi, o 2012 metais pripažintas Pasaulio tautų teisuoliu Jad Vašem. Šiandien, apdovanojant Žūvančiųjų gelbėjimo kryžiais,
pagerbtas valstiečių Veronikos ir Jurgio Naktinių bei kunigų Felikso Eremino ir Juozapo
Garškos, išgelbėjusių Reginą Rozenbergaitę ir Sarą Jakobsonaitę nuo pražūties, atminimas.“
Kun. F. Eremino apdovanojimą iš Prezidentės Dalios Grybauskaitės rankų
priėmė Panevėžio vyskupas Jonas Kauneckas, kurį lydėjo Panevėžio vyskupijos
kurijos kancleris dr. kun. Romualdas Zdanys, generalinis vikaras kun. Simas
Maksvytis, Daujėnų seniūnas Vladas Vitkauskas, kun. F. Eremino kapą prižiūrinti
Marija Mėkelytė (jos šeima kunigo prašymu keletą dienų slėpė Reginą Rozenbergaitę), Daujėnų ekspedicijos vadovas žurnalistas Antanas Šimkūnas, Leonora
Zapereckienė, Antanas Vilūnas ir Aldona Vasiliauskienė.

Kun. F. Ereminas – Pasaulio
tautų teisuolis385
1953 m. Izraelio Kneseto nutarimu Jeruzalėje įkurtas Jad Vašem – Holokausto bei heroizmo muziejus ir viena svarbiausių Katastrofos mokslinių tiriamųjų
institucijų. Čia kaupiamas archyvas bei biblioteka. Jų tikslas – įamžinti 1933–1945
metų nacizmo aukų – 6 000 Europos žydų atminimą.
Nuo 1963 m. Jad Vašem pradėjo po visą pasaulį paplitusį projektą „Pasaulio tautų teisuolių“ vardų pripažinimą ne žydams, o tiems, kurie per holokaustą
globojo žydų tautybės asmenis.
Jad Vašem veikia visuomeninė Teisuolių pripažinimo komisija. Visi duomenys kaupiami Teisuolių departamente, kuriame atskiri asmenys dirba su tam
tikromis šalimis. Iš Lietuvos komisijai medžiagą parengia Katia Gusarova. Dirba
ir išeivė iš Lietuvos, iš Telšių, Lyba Blataitė (ją išgelbėjo Straupiai ir Stulpinai).
Katia Gusarova 2009 m. apdovanota medaliu už nuopelnus Lietuvai, tais pačiais
metais Gedimino ordino medalis įteiktas ir Vilniaus Gaono žydų muziejaus Žydų
gelbėjimo ir atminimo įamžinimo skyriaus vedėjai Danutei Selčinskajai, kuri šiam
straipsniui suteikė vertingos medžiagos. Be to, D. Selčinskaja dar 2009 m. yra
išleidusi gausiai iliustruotą knygą „Gyvybę ir duoną nešančios rankos“, kurioje
surinkti liudininkų (ir išgelbėtųjų, ir gelbėjusiųjų) atsiminimai.
Jad Vašem muziejaus teritorijoje yra Pasaulio tautų teisuolių sodas, ten seniau, kiekvienam pripažintam Pasaulio tautų teisuoliu buvo sodinamas medelis.
Dabar gi daromi įrašai atminimo lentose, kurios tvirtinamos prie Garbės sienos,
vadinamos Jad Vašem.
Pasaulio teisuolių komisija dirba visus metus, pristatydama sukauptus duomenis, o tinklalapį atnaujina kartą per metus. 2014 m. lapkričio duomenimis, Pasaulio
tautų teisuolio vardas visame pasaulyje pripažintas per 25 000 asmenų, tarp jų
878 – lietuviams, iš kurių 17 kunigų. Pasaulio tautų teisuolio vardas pripažintas
seserims vienuolėms Juozapai Kibelaitei, Stepanijai Eigelytei ir Marijai Rusteikaitei.
Dera pastebėti, kad Marijai Rusteikaitei (1892 01 02–1949 12 14), Apvaizdos seserų
kongregacijos steigėjai, yra užvesta Beatifikacijos – Kėlimo į altoriaus garbę byla.
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Kun. F. Ereminui Pasaulio tautų teisuolio vardo pripažinimo idėją palaikė
Reginos (Rachelės Rozenbergaitės-Šteimanienės) dukros Lina ir Aviva. Jų aktyvus
dalyvavimas, kaip teigė jau minėta D. Selčinskaja, liudija, kad motina nebijojo ir
gebėjo perteikti savo išsigelbėjimo istoriją. Šią idėją palaikė ir teisininkas – advokatas Isaakas Borveinas, antrinis liudininkas, nepamiršęs išgelbėtosios giminaitės
pasakojimų.
2013 m. vasario 19 d. Pasaulio tautų teisuolių departamento direktorė Irena
Steinfeldt pasirašė dokumentą. Jame rašoma:
„Malonu pranešti, kad Pasaulio tautų teisuolių komisija Pasaulio tautų teisuoliams nustatyti nusprendė suteikti Pasaulio tautų teisuolio vardą Feliksui Ereminui už pagalbą,
suteiktą žydams, rizikuojant savo gyvybe Holokausto metu.
Jam skiriamas medalis ir Garbės vardo sertifikatas, kurie bus įteikti jo artimiausiam giminaičiui ceremonijoje, kurią organizuos Izraelio ambasada, esanti arčiausiai to
giminaičio gyvenamos vietos, kai tik mes gausime jo adresą.
Be to, jo vardas bus įamžintas Jad Vašem Garbės sienos lentoje“.
Straipsnio autorė dėkinga Avivai Kišinevskai iš Jeruzalės, atsiuntusiai šio
dokumento kopiją. Tad Feliksas Ereminas – 17-as kunigas ir 878-as lietuvis, pripažintas Pasaulio tautų teisuoliu. O Žūvančiųjų gelbėjimo kryžiumi (1992–2014)
apdovanoti 1 227 Lietuvos piliečiai, tarp jų 35 kunigai, vyskupas Vincentas Borisevičius bei arkivyskupas Teofilis Matulionis.
Tad galima akcentuoti, kad darbas „Versmės“ ekspedicijoje tapo svarbia
paskata surasti liudininkus ir atskleisti Reginos Rozenbergaitės išgelbėjimo istoriją,
kad būtų pagerbta dar viena asmenybė – kun. F. Ereminas, – prisidėjusi prie
žydų tautos žmonių gelbėjimo. O kiek tų gelbėtojų – nežinoma, ir jau niekas
nebegalės paliudyti...
III. Kunigo Felikso Eremino dienoraštis
Kunigas F. Ereminas, kaip jau minėta, paliko rašto darbų: 1940 m. vyskupo
K. Paltaroko pageidavimu parašė Daujėnų parapijos istoriją, kuri išspausdinta
knygoje „Panevėžio vyskupija“386. Jis rašė laiškus savo bičiuliams daujėniškiams,
priverstiems palikti gimtąjį kraštą. Laiškai, rašyti Šimkūnams į Panevėžį, išsaugoti
ir išspausdinti knygoje „Daujėnai“387.
1945 m. kunigas pradėjo rašyti dienoraštį. Jo ištraukos (su atitinkamais
komentarais) dar sovietmečiu išspausdintos „Darbe“ (Pasvalio r. laikraštis)388,
žurnale „Švyturys“389.
Lietuvai atgavus nepriklausomybę 1994 m. žurnalas „Kardas“ išleido kun. Felikso Jaramino (taip parašyta kunigo pavardė) dienoraštį atskira knygele „Sovietinio teroro sutemose“ su prierašu „Unikalus Daujėnų parapijos klebono 1945–1946
metų dienoraštis“390. Dienoraštis buvo pristatytas tik ką pradėtame leisti žurnale
„Gairės“391.
2004 m. išleistoje knygoje „Daujėnai“, skirtoje Pasvalio 500 metų ir Daujėnų 450 metų jubiliejui (knygą sudarė Antanas Šimkūnas), F. Eremino dienoraštis
perspausdintas ir pavadintas „Kančių dienoraštis“392.
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2011–2012 m. periodikoje („Darbe“, „XXI amžiuje“, „Lietuvos aide“) dienoraštis glaustai apžvelgtas, publikuota keletas epizodų, detalizuoti kunigo įrašai,
skirti žydų tautybės mergaitei Reginai (Rachelei) Rozenbergaitei393. Apie dienoraštyje minimą kunigo išsaugotą ir globotą Reginą išsamiau rašoma prieduose (II.
Kun. F. Ereminas išgelbėjo Reginą (Rachelę) Rozenbergaitę).
Skaitant apie kunigo pasiryžimą fiksuoti įvykius, atrodo tikėtina, kad dienoraštis 1946 metais nesibaigė. Kur kita jo dalis – neaišku.
Dienoraštis svarbus keliais aspektais. Pirmiausia, tai Daujėnų krašto istoriją
papildanti medžiaga: kiekvienos pokario dienos užrašai su vardais ir pavardėmis.
Pateikiamas nužudytų partizanų skaičius, žiaurus istrebitelių elgesys su suimtaisiais,
trėmimai, ūkininkų plėšimai, kiti žiaurumai.
Dienoraštyje užfiksuoti ne tik paties dvasininko pastebėjimai, bet ir jam
papasakoti parapijiečių liudijimai. Tarp pateikiamų žiaurių ir skausmingų faktų
jaučiame ir literatūrinę, psichologinę kunigo mintį – jis subtiliai perteikia parapijoje plintančią ir visus surakinančią baimę, kremtasi dėl kiekvienos netekties,
džiaugiasi po ilgo laiko vėl atsiradusiais jaunavedžiais. Dienoraštis – puikus kun.
F. Eremino bebaimiškumo liudijimas. Juk klebonijoje gyvenantys karininkai galėjo
bet kuriuo metu padaryti kratą – Sibiras būtų mažiausia bausmė.
1945 m. birželio 15 d. įrašytas pirmasis kunigo F. Eremino dienoraščio tekstas,
o 1946 m. gegužės 30 d. paskutinis (tikimasi, kad bus rasta ir vėlesnė dienoraščio
dalis), išspausdinti ir serijos „Lietuvos valsčiai“ monografijoje „Daujėnai“.

Sovietmečiu spausdinto dienoraščio komentarai
Sovietmečiu kun. F. Eremino dienoraščio ištraukos su atitinkamais komentarais
spausdintos dviejuose leidiniuose. Trijuose LKP Pasvalio rajono komiteto ir rajono
liaudies deputatų tarybos organo „Darbas“ numeriuose straipsnis pradedamas:
„Daujėnų apylinkėje surasta raštinės knyga, primarginta tai juodu, tai violetiniu rašalu.
Tyrinėjant užrašus, buvo nustatyta, kad tai Daujėnų bažnyčios kunigo Felikso
Jaramino (1891–1962 m.), klebonavusio 1945–1947 metais, užrašai – dienoraštis.
Klebonas nesimpatizavo Tarybų valdžiai, vis laukė permainų iš Vakarų. Tačiau
nepritarė ir buržuaziniams nacionalistams, iš pasalų žudantiems žmones, prijaučiantiems
naujam gyvenimui.
Dienoraštis atskleidžia kai kurias kunigų gyvenimo detales, banditų žiaurumus“
rašo Antanas Martinionis...
Šiame „Darbo“ numeryje (1984, gruodžio 11, Nr. 148) išspausdinti 1945 m. birželio 16, 17, 18, 23, 24, liepos 7, 8, 25, rugpjūčio 13 d. įrašai.
Tęsinyje (1984, gruodžio 15, Nr. 150) išspausdinti dienoraščio 1945 m. rugsėjo 18, 19, spalio 10, 13, 18, lapkričio 3, 4, gruodžio 8 ir 1946 m. sausio 7, 8,
10, 13, 15, 26 d. įrašai.
Trečiajame numeryje išspausdinta ištraukų pabaiga (1984, gruodžio 18, Nr. 151).
Tai 1945 m. sausio 27, vasario 2, 10, 13, 20, 24, 25, 26, kovo 3, 10, 12, 17 d. įrašai394.
Nors skelbėjas autorius nemotyvavo įrašų parinkimo principų, bet juos skaitant
aiškiai jaučiama paieška negatyvaus požiūrio į žiaurius miško brolių poelgius...
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Belieka apgailestauti, kad „nesurasti“ ir nepaskelbti istrebitelių bei sovietų valdžios
atstovų Daujėnuose žiaurumai. Žinoma, 1984 m. tokių dalykų niekas ir nebūtų
spausdinęs ir nežinia, kas būtų laukę paties tokių žinių skelbėjo ir skleidėjo.
1988 m. tas pats žurnalistas A. Martinionis dienoraščio ištraukas publikavo
dviejuose „Švyturio“ žurnalo numeriuose395. Prieš tekstą (specialiai parinktas kunigo
dienoraščio ištraukas) – jau daug platesnis komentaras:
„Fašistinės Vokietijos sukeltas Antrasis pasaulinis karas, okupacijos metai Lietuvoje paliko
gilius randus. Jų gydymas buvo sunkus ir sudėtingas. Atkuriamąjį darbą sunkino ir
stabdė buržuazinių nacionalistų pogrindis. Jo gaujų dalyviai savo tėvynainius naujakurius,
mažažemius, kultūros ir švietimo darbuotojus, aktyvistus šaudė, korė, kankino, degino,
prievartavo, skandino ir pan. Nacionalistus šiems „žygiams“ skatino ir laimino įvairūs
„vaduotojai“ iš už Atlanto, Vatikano, „Amerikos balso“ ir kitų radijo stočių „balsai“.
Brolžudiška kova brangiai kainavo mūsų tautai. Istorikų duomenimis, per pokario
metus už naują gyvenimą žuvo apie 13 000 žmonių. Tūkstančiai paguldė galvas, ginklais
ir teroro priemonėmis mėgindami sužlugdyti atkuriamąjį darbą, Tarybų valdžią. O kiek
dar buvo teistų ir ištremtų į tolimąją Šiaurę! Nukentėjo ir tūkstančiai nekaltų žmonių,
ypač valstiečių.
Čia pateikiama publikacija įdomi tuo, kad nacionalistų „žygius“ atskleidžia ir
vertina dvasiškis – Daujėnų bažnyčios (buv. Daujėnų valsčius, dabar apylinkės gyvenvietė Pasvalio rajone) klebonas Feliksas Ereminas (1891–1961), čia klebonavęs 1945–1947
metais. Jo dienoraščio rankraštis buvo rastas griaunant seną pastatą Daujėnuose. Dabar
klebono užrašus saugo kraštotyrininkas Antanas Martinionis savo asmeniniame archyve.
Prabėgus daugeliui metų, matyti, kad dienoraščio autorius gana objektyviai ir
betarpiškai užrašinėjo to meto gyvenimo įvykius, atskleidė vyravusią valstietijos tarpe
nuomonę apie „banditų“, kaip jis rašo, kruvinus veiksmus. Liaudies gynėjus kunigas
vadina „istrebiteliais“. Šis žodis atsirado dar Didžiojo Tėvynės karo metais, kai kovai
su hitlerininkų šnipais ir diversantais buvo sukurti naikintojų batalionai „istrebitelnyje
bataliony“. Domėdamiesi dienoraštyje aprašomų įvykių autentiškumu, archyvuose radome,
kad tuo metu Daujėnų ir aplinkiniuose valsčiuose siautėjo „Klevo“ gauja, kuriai vadovavo
buržuazinės kariuomenės leitenantas Povilas Žilys. Jis 1940–1941 m. tarnavo tarybinėje
armijoje, karui prasidėjus dezertyravo ir ėmė talkininkauti hitlerininkams, o paskui tęsė
antiliaudinių nusikaltimų kelią. Daugelis jo nusikaltimų užfiksuoti klebono dienoraštyje.
Bet toli gražu ne visi.
Žemiau pateikiamų klebono užrašų kalba mažai taisyta, stengiantis palikti užrašų
autentiškumą. Išnašose – redakcijos paaiškinimai.“
Išnašose redakcijos pateikti 9 paaiškinimai:
1. Bronius Leonas Pušinis (1888–1967), revoliucinio judėjimo dalyvis, LTSR valstybinis ir partinis veikėjas. Minėtu laikotarpiu buvo tarybinių kursų darbuotojas;
2. Motiejus Kirlys, kanauninkas, Vabalninko bažnyčios klebonas;
3. 1945 m. vasario 10 d. buvo paskelbta Lietuvos TSR vyriausybės amnestija nacionalistų gaujų dalyviams. Į tai pirmas teigiamai atsiliepė Kauno arkivyskupijos valdytojas
prelatas S. Jokubauskas, kuris 1945 m. birželio 14 d. parašė kreipimąsi į tikinčiuosius;
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4. Konstantino Šakenio (1881–1959), lietuvių visuomenės ir kultūros, buržuazinės
valstybės veikėjo, seserys;
5. Kazimieras Kriščiūnas, kanauninkas, Pasvalio bažnyčios klebonas;
6. Antanas Grigaliūnas, dekanas, Biržų bažnyčios klebonas;
7. Pyragius, lakūnas, buržuazinės Lietuvos režimo rėmėjas, 1940–1944 m. artimai
bendradarbiavęs su hitlerininkais;
8. Juozapas Skvireckas (1873–1959), Kauno arkivyskupijos metropolitas, buržuazinės
santvarkos rėmėjas, 1941–1944 m. artimai bendradarbiavęs su hitlerininkais;
9. Juozas Bartašiūnas (1895–1972), LTSR valstybės ir partijos rėmėjas, generolas
majoras, 1944–1953 m. LTSR vidaus reikalų liaudies komisaras, ministras, daug prisidėjęs
prie ginkluoto nacionalistinio pogrindžio likvidavimo.
„Švyturio“ 8 numeryje 5 faktai išskirti – įrašyti baltomis raidėmis juodame
fone – iš teksto išrinkti sakiniai vien apie kovotojų prieš sovietų valdžią ir istrebitelius žiaurumą ... (1945 m. sausio 18; balandžio 12, 18 ir 16; gegužės 14 d.)
8 numeryje iš kunigo dienoraščio pateikti faktai iš 1945 m. birželio (16–18,
23–24, 25 dienų), liepos (2, 3, 6–8, 11, 13, 15, 25, 26), rugpjūčio (1, 2, 7, 9, 12, 14,
16, 17, 25, 28, 31), rugsėjo (1–3, 12, 17–20, 23, 28) ir spalio (4–8, 10, 11, 13) įrašų.
9 (gegužės) „Švyturio“ numeryje dienoraščio tąsa: 1945 m. spalio (15, 18,
23), lapkričio (2–4, 7, 15, 16, 18, 20), gruodžio (8); 1946 m. – sausio (2, 7–8, 9–3,
15, 16, 21–28), vasario (1, 2, 10, 13, 14, 18, 20, 21, 25, 26) ir kovo (3, 10, 12, 14,
19, 21, 24–28) įrašai.
Parengėjo pastaba: „Toliau dienoraštis nutrūksta. Kanceliarinės knygos lapai, kurioje
F. Jaraminas rašė savo pastabas, sudrėkę, rašalas susiliejęs ir tekstas beveik neįskaitomas.“
Pateiktos dienoraščio ištraukos parengtos tendencingai: tą liudija ne tik įvadinis žodis, bet ir paaiškinimai, kuriuose sovietų veikėjams skirta daug daugiau
dėmesio – jų duomenys pateikti plačiau negu kitų, kurių akcentuotas artimas
bendradarbiavimas su hitlerininkais, buržuazinės santvarkos rėmimas...

Knygelės „Sovietinio teroro sutemose“ recenzija
Lietuvai tapus nepriklausoma, kun. F. Eremino dienoraštis 1994 m. buvo
išleistas atskira knygele, pavadinta „Sovietinio teroro sutemose. Unikalus Daujėnų
parapijos klebono 1945–1946 metų dienoraštis“396. Į šią knygelę atkreipė dėmesį
Henrikas Viktoraitis ir tik pradėjusio eiti žurnalo „Gairės“ trečiajame numeryje
išspausdino recenziją. Prie teksto įdėta knygelės viršelio faksimilė, septynios citatos
iš dienoraščio (datos nenurodytos) ir parašyta:
„Skaitai ir skaitai dabar jau mirusio Pasvalio rajono Daujėnų parapijos klebono Felikso
Jaramino 1945–1946 metais slapta parašytą dienoraštį „Sovietinio teroro sutemos“, kurį
1994 metais išleido „Kardo“ leidykla.
Kunigas iš pašaukimo atlaidus ir budeliams, ir žudikams. Parapijiečių paprašytas
su širdgėla laidoja savo žmones, moko juos nežudyti. Bet argi kas klauso? Daug karčių
žodžių išsakyta miškiniams, kad žudydami kaimo žmones ir sovietų valdžios aktyvistus,
stribus, kareivius, užsitraukia dar didesnes nelaimes ne tik sau, bet ir savo artimiesiems.
Kunigas aprašo baisius trėmimus į Sibirą. Siekiant palaužti partizanų pasipriešinimą, jų
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šeimos jau išvežtos už Uralo, daug sodybų sudeginta. Gaisrai ir dieną, ir naktį. Rūsiai
sausakimšai prikimšti areštuotų žmonių, kartais net nežinant už ką.
Kaip rašoma dienoraštyje, visos viltys žlunga: didžioji trijulė (Stalinas, Ruzveltas,
Čerčilis) tyli. Apie Pabaltijo išvadavimą net neužsimenama. Partizanų būriuose nebėra
tvarkos, beveik visi inteligentai, turėję įtakos kovotojams, jau žuvę, visi kiti sužvėrėję,
nemažai išdavysčių padaro patys. Gelbėdami savo kailį išduoda draugus ir ryšininkus.
Parapiją slegia ir kitos bėdos; didžiulės pyliavos valstybei, dideli mokesčiai. Dabar jau
parapijiečiai areštuojami ne tik už miškinių slėpimą, bet ir už duoklės normos neįvykdymą.
Visapusiškai naikinami Lietuvos kaimai. Neišvengia bausmės už savo žmonių gynimą
ir kunigas Feliksas Jaraminas, jam saugumiečiai atseikėja dešimt metų lagerio. Mums liko
tik iki šių dienų išsaugotas Jo teisybės sakymas. Paskaitykime!“397
(Būtina priminti, kad kun. F. Ereminas nekentėjo lagerio kančių, nebuvo suimtas
ir nuteistas.)

Dienoraščio mintys
Unikalūs Daujėnų klebono kunigo Felikso Eremino, tų laikų liudininko,
įrašai dienoraščio puslapiuose nukelia į sunkų pokarį, kada liejosi šitiek kraujo,
liepsnojo sodybos, kančios skausmas netilpo krūtinėje, o klebonijoje zujo girti arba
pusgirčiai sovietinės ir partinės valdžios atstovai, NKVD ir kariuomenės karininkai,
tau grasė, iš tavęs reikalavo... 1945 m. rugsėjo 5 d. įrašyta: „Pas mane klebonijoje
apsigyveno trys NKVD karininkai ir viena panelė. Miega visi svečių kambary, o per
saloną vaikščioja, ir man faktiškai liko vienas kambarys“. 1946 m. pradžioje klebonijoje
buvo apgyvendinti du rinkimų agitatoriai:
„... įgriuvo du girti rinkimų agitatoriai, kurie pas mane apgyvendinti. Jie valgyti negalėjo,
nes kąsniai krito iš burnos. Vienas buvo pradėjęs prakalbą sakyti, bet tik nuolat kartojo
„razrešite skazat neskolko slov“ (leiskit pasakyti keletą žodžių)... Atėjęs partorgas išsivedė
mano svečius – gal į kokį posėdį“.
Jiems išvykus, apgyvendino leitenantą. Į kleboniją atėjusi dalinio felčerė iki vidurnakčio pasakojo anekdotus. Klebonas buvo sujaudintas, nes
„iš mergaitės lūpų tokių nešvankybių pirmą kartą teko išgirsti. Visai nustojusi gėdos
jausmo, nepataisoma cinikė. Bet ji geros širdies. Kokių medikamentų turėjo, pasidalijo su
manimi. Tačiau jos vaistinė – visai skurdi“.
Klebonas F. Ereminas, vaišindamas „svečius nuomininkus“, išgirsdavo reikalingų žinių apie rengiamus suėmimus. Per patikimus asmenis suspėdavo juos
perspėti ir šie per naktį gebėdavo dingti. Taip kun. F. Eremino dėka ne viena
šeima buvo išgelbėta nuo sovietų letenų...
Užrašęs dienoraštyje kokį nors įvykį, kunigas daro išvadą. Tad kunigo
dienoraštis tarsi savotiška ateities vizija. Tarkim, išklausęs paleistos suimtos Onos
Galvanavičienės pasakojimą apie žiaurią naktį stribinės rūsyje, reziumuoja:
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„Kristaus gyvenimo laikais, matyt, buvo žiaurūs kalėjimai, kad Viešpats priskaitė prie
gailestingųjų darbų išpirkti kalinį. Bet tuolaikiniai kalėjimai buvo daug švelnesni, negu
mūsų, neva didelės demokratijos ir pažangos laikais...“
Rašydamas apie baudžiamųjų būrių naikinamas miškinių giminių sodybas
(1945 m. birželio 28 d. suliepsnojo net aštuonios), apie vis labiau skurstantį kraštą,
apibendrina: „Jeigu dar metus taip tęsis, kraštas prieis prie visiško bado ir sunaikinimo.“
Kunigas su gailesčiu rašo apie nušautus miškinius, išrengtus ir sumestus
ant šiukšlyno: „Baisi jų išvaizda: veidai kruvini, purvini ir juodai mėlyni...“ Pateikia
šio žiaurumo priežastį: „Neapykantos aistra pasiekė viršūnes.“ Nors kun. F. Ereminą
stebino neišsenkantis laisvės kovotojų ryžtas, jis manė, kad jeigu miškiniai būtų
pasidavę, tai ir šiandien būtų gyvi...
Su slepiama pašaipa klebonas mini seklį („Klausa jo, matyt, gerai išsivysčiusi“)
buvusį stačiatikį, tapusį kataliku, kasdieną uoliai lankantį bažnyčią ir besistengiantį visur patarnauti: „Tačiau vos tik aš su kuo kalbu, tuojau prisistato klausytis...
Suprantamas dalykas, jam girdint, aš apie politiką nekalbu...“
Dienoraštyje užfiksuoti mokesčiai už kleboniją 1946 m. (už 1945 m. sumokėta 18 000 rublių), užfiksuota, kad per ištisus metus klebonijai leista nusipirkti
tik 3 kg druskos.
Įrašai dienoraštyje liudija ir rusų, atvykusių į Daujėnus, kultūrą. Kunigui
buvo nesuprantama, kaip galima visą vakarą sėdėti kambaryje ir nenusiimti kepurės, kaip galima su purvinais batais lipti ant sofos, be saiko gerti degtinę ir t. t.
„Daujėnai mažas miestelis, pilnas kareivių ir istrebitelių... baisus jų blevyzgojimas ir
keiksmas. Jiems praustis nereikia. Permiega su batais ant suolo, atsikėlę nusikeikia, išeina,
galvodami, kur gauti samagono...“ „Ponia Kanajevienė nuėjo prie krosnies ir į koštuvą
nusišnypštė nosį.“
Tretininkė Juzė klebonui pranešė, kad NKVD jai sakę turintys apie jį,
kun. F. Ereminą, daug inkriminuojančios medžiagos. Po šios žinios kunigas nebegalėjo valgyti, „tik rūkiau papirosus“. Šeimininkei davė nurodymus, ką reikėtų
daryti jį suėmus.
Žmonės į kunigą F. Ereminą kreipdavosi ligos metu, nes jis, kaip minėta,
buvo studijavęs mediciną, dažnai turėdavo ir reikiamų vaistų, kurių duodavo
ligoniams. Ir pačiam klebonui vaistų reikėjo. Dienoraštyje jis skundžiasi, kad nuo
įtampos, apsigyvenus klebonijoje NKVD leitenantams, jam pakriko nervai, kitoj vietoj
rašo: „Truputį sergu žarnų kataru. Pažiūrėsiu receptą pas dr. Kiaušą. Dr. Kiaušas man
atrašė, kad jau antri metai Pasvalio vaistinė neturi recepte minėtų vaistų.“ Užsimena,
kad jam vaistų pristato neįvardyta ponia, turinti ryšį su medicinos specialistais,
tačiau apgailestauja, kad daugelio medikamentų visai negalima gauti.
Klebonas, nepajėgdamas gyventi keiksmų bei girtuoklių triukšme („Užmigti
negaliu, nes už sienos „koncertas“, kalbos ir dainos enkavedistų“), jautė, kad jam greitai
nebeliks vietos klebonijoje – taip ir atsitiko. Apie 1949 m. iš klebonijos išvarytas
kun. F. Ereminas apsigyveno buvusiuose Karoblių namuose, kur jau gyveno Ona
Mėkelienė su dukra Marija. Klebonas, kaip teigia M. Mėkelytė, yra sakęs „Rodos ir
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Ekspedicijos dalyviai prie klebono Felikso Eremino kapo. Centre –
Daujėnų klebonas Povilas Varžinskas, Pasvalio dekanas Algis Neverauskas.
Jono Kliučiaus, Aloyzo Petrašiūno, Antano Šimkūno, Prano Kiznio
asm. archyvo nuotraukos

sugyvenau su tais parazitais, bet jiems vis buvo negana...“ Nepaisydamas sovietmečio
sunkumų, ėmė statyti namą, tikėdamasis, kad jam mirus, čia bus altarija.
Dienoraštis labai praplečia žinias apie klebono buitį, primena jo matytus ir
užrašytus pokario žiaurumus, kurių nevalia pamiršti, nes tai mūsų tautos istorija.
Todėl kun. F. Eremino dienoraštį reikia atidžiai skaityti, įsigilinti, kad suvoktume
ir protu, ir širdimi.

Išvados
Pasvalio dekanato (Panevėžio vyskupija) Daujėnų Švč. Jėzaus Vardo parapijos
istorija įdomi ir sudėtinga: nuo koplyčios iki filijos, vėliau sukurtos savarankiškos
parapijos. Kun. J. Baltrušaičio atlikti darbai Krinčino parapijos filiją – Daujėnus –
išplėtė į parapiją: 1903 m. rudenį buvo sušauktas apylinkės katalikų susirinkimas
būsimos parapijos riboms nustatyti; 1904 m. pradėtos rašyti metrikų knygos; Žemaičių vyskupijos konsistorijos 1909 m. gruodžio 22 d. nutarimu Daujėnai tapo
savarankiška filija su atskiru cirkuliaru; Žemaičių vyskupijos kurijos 1923 m. liepos
18 d. įsakymu Daujėnai tapo savarankiška parapija.
Švč. Jėzaus vardu Lietuvoje tituluotos trys bažnyčios – visos Panevėžio vyskupijoje: Daujėnų (Pasvalio dekanatas), Ėriškių (Panevėžio–Krekenavos dekanatas)
ir Šilų (Panevėžio dekanatas). Daujėnuose yra dirbę per 20 kunigų, Švč. Jėzaus
Vardo parapijoje dirbo šie kunigai: Vincentas Baltrušaitis, Juozas Merkys, Jonas
Kazėnas, Jonas Rimša, Povilas Šalučka, Feliksas Ereminas, Alfonsas Gražys (diako© VðÁ „Versmës“ leidykla. Lietuvos lokaliniai tyrimai ISSN 2029-0799.
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nas), Antanas Benesevičius, Antanas Rameikis, Antanas Kietis, Gaudentas Ikamas,
Rimantas Visockis, Algis Neverauskas, Povilas Varžinskas (garbės kanauninkas),
Vladas Jackūnas (paskirtas 2012 m.). Kunigai atliko svarbių darbų remontuodami
bei puošdami bažnyčią, ugdydami parapijiečų tikėjimo dvasią, diegdami jiems
pareigos ir atsakomybės jausmą, stiprindami meilę Dievui ir žmonėms.
Svarbų vaidmenį kultūros ir švietimo veikloje atliko Daujėnų parapijoje
veikusios katalikiškos organizacijos, pradinės mokyklos, parapijoje įsteigtas knygynas, turėjęs tuo laiku gana daug knygų. Tai buvo veiksminga jaunimo dvasinio
ugdymo kryptis.
Nuo senų laikų daujėniškių branginamos vietos ir šiandieną nepraradusios
aktualumo: rūpinamasi kryžiais, skulptūromis, jų grožiu. Paminėtina Šventabala
(šalia bažnyčios esantis Marijos šaltinėlis nuo seno vadinamas Šventabala – Šventa
bala), Baltasis šaltinėlis, Porijų šv. Augustino koplyčia, pastatyti ar atstatyti kryžiai
(Čekiškių kaimo jaunimo, Galinių kaime žuvusiems partizanams atminti, Mikėnų,
Baluškių kaimuose). Didingi kryžiai puošia ir daujėniškių Andriejaus Pyragio,
Majauskų sodybas. Tos vietos daujėniškiams tampa sakralinės.
Darbas „Versmės“ ekspedicijoje paskatino surasti liudininkus ir atskleisti
žydų tautybės mergaitės Reginos (Rachelės) Rozenbergaitės išgelbėjimo istoriją.
Ekspedicijos dalyvių atlikti tyrimai leido detalizuoti Daujėnų klebono kun. F. Eremino darbus rūpinantis šia mergaite. Kun. F. Ereminas (po mirties) 2012 m.
rugsėjo 21 d. apdovanotas Žūvančiųjų gelbėjimo kryžiumi. Apdovanojimą priėmė
Panevėžio vyskupas J. Kauneckas, kurį lydėjo Panevėžio vyskupijos kurijos kancleris dr. kun. R. Zdanys, generalinis vikaras kun. S. Maksvytis, Daujėnų seniūnas
V. Vitkauskas, kun. F. Eremino kapą prižiūrinti M. Mėkelytė (jos šeima kunigo
prašymu keletą dienų slėpė Reginą Rozenbergaitę), Daujėnų ekspedicijos vadovas
žurnalistas A. Šimkūnas, Leonora Zapereckienė, Antanas Vilūnas ir A. Vasiliauskienė.
Daujėnų parapija išugdė daug žinomų dvasininkų: A. Kiznį, kan. J. Kriščiūną, kan. K. Kriščiūną, S. Pelešyną, P. Rauduvę, arkivyskupą metropolitą Juozapą J. Skvirecką – pirmąjį kataliką, išvertųsį visą Šventąjį Raštą į lietuvių kalbą,
salezietį J. Zeliauską.
Straipsnio autorės užrašyti ir straipsnyje publikuojami daujėniškių pasakojimai padeda atskleisti čia dirbusių dvasininkų charakterio bruožus ir yra tolesnių
tyrimų šaltinis.
Kad Bažnyčia Lietuvoje išliko tvirta moraline atrama, apsaugojusia tautą nuo
sovietų ideologijos nuodų, svarų indėlį įnešė Daujėnų Švč. Jėzaus Vardo bažnyčia
ir parapija, joje dirbę kunigai, labiausiai atsidavę parapijiečiai.
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Daugailių, Miežiškių, Salamiesčio (žr. Petkus V. Vilniaus vyskupai Lietuvos
istorijoje, Vilnius, 2002, p. 507).
35
Kviklys B. Lietuvos bažnyčios. Panevėžio vyskupija, Chicago, 1984, t. 4, p. 142.
36
Ereminas F. Daujėnai, Panevėžio vyskupija. Istoriniai duomenys, pastoracinė
veikla, red. K. Paltarokas, Vilnius, 1998, p. 324.
37
Церковный Римско-католическiй указатель 1872, p. 177–178.
38
Vyskupas Tomas Ignas Zenkavičius (1717–1741 06 18–1755 09 09–1790 12 09).
Mokėsi Vilniuje; keturių mažųjų šventimų klierikas. Karaliaus rekomenduotas,
1741 m. buvo priimtas į Vilniaus kapitulą kanauninku. 1741 m. birželio
18 d. įšventintas į kunigus, rudenį išvyko į Romą tęsti studijų. Sapientia
kolegijoje gavo daktaro laipsnį (1743), grįžęs pakeltas prelatu (1744). Lietuvos
Didžiosios Kunigaikštystės kanceliarijoje dirbo raštininku (1754), sekretoriumi
(1762). Šių pareigų atsisakė 1782 m.
Popiežiaus Benedikto XIV 1755 m. liepos 21 d. paskirtas tituliniu Areopolitano vyskupu ir Vilniaus sufraganu Gudiškajai sričiai, Žemaičių vyskupas
Antanas Domininkas Tiškevičius konsekravo rugsėjo 9 d. Vilniaus katedroje.
Gudijos vyskupu sufraganu buvo 8 metus – 1763 m. rugpjūčio 22 d. popiežius Klemensas XIII jį paskyrė Vilniaus sufraganu. 1865 m. tapo Vilniaus
kapitulos vikaru. 1781 m. rugsėjo 19 d. atsisakė Vilniaus vyskupo sufragano
pareigų, bet liko kapitulos nariu. Per savo vyskupavimo laiką konsekravo
60 bažnyčių, 500 asmenų įšventino kunigais, 100 000 tikinčiųjų suteikė
Sutvirtinimo sakramentą.
(Žr.: Petkus V. Vilniaus vyskupai Lietuvos istorijoje, Vilnius, 2002, p. 216,
503, 526, 839, 857, 868).
39
Kanauninkas Jonas Jeronimas Šarkevičius (apie 1731–1761 02 14–1812 10
pabaigoje (palaidotas lapkričio 1 d.). Kilęs iš tuometinės Vilkmergės (Ukmergė). Dvasinius mokslus baigė pas misionierius Monte Salvatoryje. Vyskupo
Igno Jokūbo Masalskio (1729 07 22–?–1762 03 29–1794 06 28) pavyskupis
(sufraganas) 1763–1781 m. Tomas Ignas Zenkavičius Joną Jeronimą Šarkevičių
1761 m. vasario 14 d. įšventino į kunigus. Ketvertą metų vikaravo Pabiržėje,
o įgijęs teologijos magistro laipsnį ir mirus Kupiškio dekanato sekretoriui,
Krinčino klebonui kun. Stanislovui Kuzovskiui, 1765 m. buvo paskirtas
klebonu į Krinčiną. Jo paskyrimą, kaip teigia Algimantas Krinčius, lėmė
Kazimiero Karpio rekomendacijos. Krinčino bažnyčią, atstatytą kunigaikščio
Dmitrijaus Mikalojaus Kurpskio (Kurbskio), klebonas Juozapas Kojelavičius
(mirė 1729 m.) pirmame XVIII a. ketvirtyje perstatė iš senų ir naujų rąstų.
Per 12 metų sukaupęs kapitalo kun. J. Šarkevičius ėmėsi bažnyčios statybos
(1776–1781). Krinčino bažnyčia ėmė funkcionuoti 1783 m. Tada šalia esanti
senoji nugriauta. 1791 m. klebono lėšomis įrengti nauji ketverių dumplių
vargonai. Sekmadieniais pamokslus kun. J. Šarkevičius sakė lietuviškai, be to,
organizavo ir giedojimą lietuviškai. (Žr.: Krinčius A. Šis tas apie Upytės
dekaną kanauninką Joną Jeronimą Šarkevičių, Šiaurietiški atsivėrimai, 2007,
Nr. 2, p. 44–47; Petkus V. Vilniaus vyskupai Lietuvos istorijoje, Vilnius, 2002,
p. 216, 503, 526, 839, 857, 868.)
40
Directorium 1860, p. 135.
41
Directorium 1860, p. 110–112.
42
Ten pat, p. 111, 137.
43
Церковный Римско-католическiй указатель 1872, c. 238.
44
Церковный Римско-католическiй указатель 1872, c. 177–178.
45
Directorium 1860. C. 111, 138.
46
Церковный Римско-католическiй указатель 1872, c. 177–178, 237, 240.
47
Церковный Римско-католическiй указатель 1904, c. 43, 123; Directorium 1906,
p. 25, 110; Elenchus 1921, c. 72.
33
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Церковный Римско-католическiй указатель 1904, c. 222.
1921 m. birželio 14 d. kun. V. Baltrušaičio raportas Žemaičių vyskupui,
PVKA, B., Daujėnai.
50
K u n . F e l i k s a s E r e m i n a s . Daujėnai 1947 01 03, PVKA, B. Daujėnai.
Švč. Jėzaus Vardo.
51
Церковный Римско-католическiй указатель 1904, c. 114; Directorium 1906,
p. 99; Elenchus 1921, p. 36, 65.
52
Церковный Римско-католическiй указатель 1904, c. 69–73.
53
Elenchus 1921, p. 35–38.
54
Panevėžio vyskupijos Daujėnų R. K. parapijos 1937 m. apyskaita, PVKA,
B. Daujėnai.
55
Baltrušaitis V. Parapijų reikalai. Daujėnai, Viltis, visuomenės, literatūros ir
politikos dienraštis, 1914, bal. 27 (30), Nr. 81. (Cituojamų dokumentų kalba
netaisyta.)
56
Daujėnai sodžius (276 žmonės), Smilgiai sodž. (136), Baukai sodž. (128), Girsudai sodž. (233), Smeltynie sodž. (51), Vizorei sodž. (98), Dvoriališkei viesėdis (9),
Orija viensėdis (12), Levaniškei sodž. (50), Liukpetrei sodž. (43), Čekiškei sodž.
(92), Petrovka sodž. (68), Pulciniškei sodž. (48), Židonis sodž. (50), Patrakei odž.
(62), Vitautai viensėdis (6), Tvorugala (Balečei) sodž. (106), Baluškei dvaras (52),
Baluškei sodž. (165), Barklainei sodž. (142), Vaidginei viensėdis (5), Putejkei sodž.
(33), Valakai sodž. (76), Mažonis sodž. (75), Poorija sodž. (220), Balciškei sodž.
(50), Šakarnei sodž. (30), Mikenai sodž. (52), Gervinai sodž. (26), Steponiškei sodž.
(12), Maliupei sodž. (80), Galinei viensėdis (3), Dolinava viesėdis (10), Beržinė
viensėdis (10), Suvajzdiškei viensėdis (12). (Žr. Daujėnų filija, PVKA, B. Daujėnai).
57
1921 m. sausio 10 d. raštas Nr. 88, 89; 1921 m. sausio 20 d. raštas Nr. 192;
1921 m. sausio 24 d. raštas Nr. 228, PVKA, B. Daujėnai.
58
1921 m. birželio 14 d. kun. V. Baltrušaičio raportas Žemaičių vyskupui, ten
pat.
59
1921 m. birželio 14 d. V. Baltrušaičio raportas Žemaičių vyskupui, ten pat.
60
1921 m. birželio 15 d. Daujėnų bažnyčios inventorius, ten pat; 1923 m.
spalio 22 d. Žemaičių vyskupijos Panevėžio dekanato Daujėnų R. Katalikų
parapijos bažnyčios inventorius, ten pat.
61
1921 m. birželio 15 d. Daujėnų bažnyčios inventorius, ten pat.
62
1923 m. kovo 25 d. raštas Nr. 36, ten pat.
63
Apie arkivyskupą Juozapą Joną Skvirecką (1873 09 18–1899 06 24–1919 07 13–
1959 12 03) plačiau žr. priedų I.6.
64
1923 m. birželio 16 d. raštai Nr. 2085, 2086, 2087, 2088, PVKA. B. Daujėnai.
65
Keraitis A. Krinčinas, Panevėžio vyskupija. Istoriniai duomenys, pastoracinė
veikla, red. K. Paltarokas, Vilnius, 1998, p. 320.
66
1923 m. liepos 18 d. įsakymas Nr. 2490–2495, PVKA, B. Daujėnai.
67
1923 m. liepos 19 d. raštas Nr. 2507, PVKA, ten pat.
68
Ikamas G. Daujėnai (mašinraštis), 1996, p. 1.
69
1923 m. spalio 22 d. Žemaičių vyskupijos Panevėžio dekanato Daujėnų
R. Katalikų parapijos bažnyčios inventorius, PVKA, B. Daujėnai.
70
1923 m. spalio 22 d. Žemaičių vyskupijos Panevėžio dekanato Daujėnų
R. Katalikų parapijos bažnyčios inventorius, ten pat.
71
1923 m. paskutinis Žemaičių vyskupas (1914–1926) Pranciškus Karevičius
MIC (1861 09 30–1886 05 17–1914 05 17–1945 05 30) pavedė vyskupui
J. Skvireckui (1873 09 18–1899 06 24–1919 07 13–1959 12 03) vykdyti parengiamuosius Lietuvos bažnytinės provincijos steigimo darbus. 1923–1925 m.
vysk. J. Skvireckas susirašinėjo su dvasininkais, tvarkė planus, projektus.
1925 m. konferencijoje, kurioje dalyvavo Lietuvos vyskupai, arkivyskupas
Jurgis Matulaitis MIC (1871 04 13–1898 11 20–1918 11 30–1927 01 27) ir
apaštalinio vizitatoriaus padėjėjas protonotaras Faidutti (1861 04 11–1884–
1993 12 18), bendrais bruožais buvo nustatytos Lietuvos vyskupijų ribos,
jų skaičius. Galutinai nustatyti vyskupijų ribas ir jas suskirstyti į dekanatus
buvo pavesta vysk. J. Skvireckui. 1924 m. „Elenchuose“ jau pateiktas naujas
suskirstymas į dekanatus.
72
Elenchus 1924, p. 45.
73
Elenchus 1925, p. 45.
74
Elenchus 1926, p. 46.
75
Elenchus 1926, p. 45–47.
76
1936 m. gegužės 4 d. aktas Nr. 106, PVKA, B. Daujėnai.
48
49
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Panevėžio vyskupijos Pasvalio dekanato Daujėnų parapijos už 1936 m.
apyskaita, ten pat.
78
Panevėžio vyskupijos Daujėnų R. K. parapijos apyskaita už 1937 m., ten pat.
79
1923 m. spalio 22 d. Žemaičių vyskupijos Panevėžio dekanato Daujėnų
R. Katalikų parapijos bažnyčios inventorius, ten pat.
80
1934 m. lapkričio 30 d. raštas Nr. 227, ten pat.
81
1934 m. gruodžio 10 d. įsakymas Nr. 5337, ten pat.
82
Panevėžio vyskupijos Daujėnų R. K. parapijos apyskaita už 1937 m., PVKA
B. Daujėnai.
83
Ten pat.
84
1923 m. kovo 2 d. raštas Nr. 30; 1923 m. kovo 10 d. įsakymas Nr. 912,
PVKA B. Daujėnai.
85
1923 m. kovo 10 d. raštas Nr. 913, ten pat.
86
1924 m. lapkričio 26 d. raportas Nr. 144, ten pat.
87
1927 m. balandžio 26 d. raštas Nr. 89, ten pat.
88
1938 m. rugsėjo 3 d. Panevėžio vyskupijos kurijos Bažnyčios turtų valdymo
tarybos įgaliojimas Nr. 5204, ten pat.
89
1939 m. lapkričio 26 d. raportas Nr. 297, ten pat.
90
1923 m. kovo 2 d. raštas Nr. 30; 1923 m. kovo 10 d. raštas Nr. 913; 1925 m.
vasario 11 d. raštas Nr. 21, ten pat.
91
Žalvarnis – literatūrinis kunigo, poeto, švietėjo, redaktoriaus Jurgio Tilvyčio
MIC (1880 04 24–1903–1931 12 24) slapyvardis. Žalvarnis A. Daujėnai.
Eilės, Kaunas, 1910, p. 12.
92
Kun. Feliksas Ereminas. Daujėnai, PVKA, B. Daujėnai. Švč. Jėzaus Vardo.
93
1929 m. vasario 11 d. raštas Nr. 57; 1929 m. vasario 18 d. įgaliojimas
Nr. 847, PVKA, B. Daujėnai.
94
Panevėžio vyskupijos Pasvalio dekanato Daujėnų parapijos apyskaita už
1936 m., ten pat.
95
Panevėžio vyskupijos Pasvalio dekanato Daujėnų parapijos apyskaita už
1936 m.; Panevėžio vyskupijos Daujėnų R. K. parapijos apyskaita už 1937 m.;
Panevėžio vyskupijos Pasvalio dekanato Daujėnų parapijos apyskaita už
1938 m., ten pat.
96
Panevėžio vyskupijos Daujėnų R. K. parapijos apyskaita už 1937 m., ten
pat.
97
Panevėžio vyskupijos Pasvalio dekanato Daujėnų parapijos už 1938 m.
apyskaita, ten pat.
98
Andriejus Pyragis gimė 1927 m. gegužės 20 d. Baluškių kaime. Tėvai turėjo
23 ha žemės. Šeimoje augo 6 vaikai: be Andriejaus, broliai Petras ir Jurgis
ir seserys Ona, Genė ir Stanislova (jau mirusi).
Vaikystėje Andriejus tarnavo aplinkiniuose kaimuose. Baigęs Daujėnų pradžios
mokyklą (aukštesnio mokslo tada nebuvo), tikėjosi mokytis siuvėjo amato.
Užėjus suirutei, siuvėją paėmė į karą ir nebebuvo kur mokytis, reikėjo
dirbti žemę. Jurgis Pyragis, išėjęs partizanauti, žuvo. Petrą Pyragį paėmė į
kariuomenę. Po karo, sugrįžus broliui Petrui, Andriejus vedė ir išsikėlė į
Baluškių kaimo pamiškę. Jų sodyba buvo prieš paminklą. Prasidėjus melioracijai, atsikėlė čia. Daujėnuose gyvena nuo 1987 m. (Daujėnėlių g. 32).
A. Pyragis bendravo su kunigais, talkino bažnyčios darbuose, rūpinosi, kad
šventovėje būtų tvarka. Klebonaujant kun. Feliksui Ereminui, pradėjo dirbti
bažnytiniame komitete ir dirba iki šiol.
Pasakojimą užrašė A. Vasiliauskienė 2010 m. vasaros ekspedicijos metu.
99
1934–1942 m. gimusių Panevėžio vyskupijos Daujėnų bažnyčios nuo 1934
metų rugpjūčio 19 d. – 1942 m. 15/VI pakrikštytųjų Protokolų knyga,
Nr. 3309, l. 3, registracijos Nr. (toliau – reg. Nr.) 47. PDA
100
Ten pat, l. 15 a. p., reg. Nr. 36.
101
Ten pat, l. 34 a. p., reg. Nr. 33.
102
Ten pat, l. 34 a. p., reg. Nr. 34.
103
Ten pat, l. 71., reg. Nr. 45.
104
Ten pat, l. 71 a. p., reg. Nr. 47.
105
Ten pat, l. 87, reg. Nr. 24.
106
Ten pat, Daujėnų bažnyčios gimusių 1928–1934, l. 89, reg. Nr. 5.
107
Ten pat, l. 102 a. p., reg. Nr. 38.
108
1934–1942 gimusių Panevėžio vyskupijos Daujėnų bažnyčios nuo 1934 metų
rugpjūčio 19 d. – 1942 m. 15/VI pakrikštytųjų Protokolų knyga, Nr. 3309,
l. 12 a. p., reg. Nr. 24.
77
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Ten pat, l. 51, reg. Nr. 32.
Ten pat, l. 29 a. p., reg. Nr. 14.
111
Ten pat, l. 42 a. p., reg. Nr. 65.
112
Ten pat, l. 42 a. p., reg. Nr. 66.
113
Ten pat, l. 71 a. p., reg. Nr. 46.
114
Ten pat, l. 108, reg. Nr. 35.
115
1942–1943 gimusių, reg. Nr. 50.
116
Ten pat, reg. Nr. 52.
117
Ten pat, reg. Nr. 53.
118
Mirusiųjų aktų knyga Daujėnų parapijos bažnyčios nuo 1930–1940 m.
Mirusių 1930–1940 m., reg. Nr. 34. PDA
119
1940 m. liepos 1 d. raštas Nr. 3464, PVKA, B. Kun. Merkys Juozapas
1916 03 04 x 1940 06 16 x 1983 03 03.
120
Kunigas Juozas Merkys (1916 03 04–1940 06 16–1983 03 03) gimė Dobiliškio k., Viešintų parapijoje, Anykščių r. Emilijos Adomonytės ir Mykolo
Merkio šeimoje, kurioje išaugo 9 vaikai. Iš jų trys kunigai: Juozas, Alfonsas
(1922 01 05–1947 03 23–1990 12 20) ir Vytautas (jėzuitas, gim. 1927 m.
kovo 17 d., pirmasis kunigas pogrindininkas Lietuvoje, įšventintas į kunigus
1960 m. liepos 26 d.), kuris nuo 1984 m. (kitur – 1974) iki 1997 m. darbavosi
Ukrainoje, Hrečanuose (Chmelnickio sritis).
Tėvai turėjo 84 ha žemės ir jų svarbiausias tikslas buvo išleisti vaikus į
mokslus.
Juozas Merkys mokėsi Viešintų pradžios mokykloje, Kupiškio progimnazijoje
ir Panevėžio vyrų gimnazijose – iki 1933 m. baigė pradžios ir šešių klasių
kursą.
1933–1940 m. mokėsi Kauno kunigų seminarijoje. Seminarijoje klierikų buvo
vadinamas „knygų platintoju“. Įšventintas į subdiakonus 1939 m. kovo 25 d.,
diakonus – 1939 m. birželio 18 d., į kunigus – 1940 m. birželio 16 d.
Kun. J. Merkys, ką tik paskirtas į Viešintas, buvo deleguotas į Daujėnus.
Daujėnuose jis vikaravo nuo 1940 m. liepos 1 d. iki 1941 m. kovo 13 d.
1941 m. kovo 13 d. (raštas Nr. 1375) perkeltas vikaru į Salaką.
1941 m. rugsėjo 16 d. (raštas Nr. 2746) paskirtas vikaru į Vyžuonas.
1942 m. liepos 2 d. perkeltas vikaru į Anykščius.
1944 m. spalio 11 d. paskirtas į Saločius vikaro pareigoms.
1945 m. birželį – vikaro pareigoms į Pumpėnus.
1946 m. birželio 21 d. perkeltas vikaru į Pandėlį. 1946 m. gruodžio 4–15 d.
gavo komandiruotės pažymėjimą kelionei iš Panevėžio stoties į Vilnių ir
atgal (1946 m. gruodžio 4 d. raštas Nr. 1367).
1946 m. gruodžio 13 d. (raštas Nr. 1390) paskirtas vikaru Troškūnuose.
1947 m. liepos 23 d. (raštas Nr. 1218) deleguotas vikaru į Vabalninką.
1947 m. lapkričio 13 d. (raštas Nr. 1736) paskirtas Alizavos kuratu (1947–
1955). Kunigo byloje esantis 1951 m. gegužės 29 d. pareiškimas Panevėžio
vyskupui Vilniuje akivaizdžiai liudija kunigų padėtį sovietmečiu – kokiomis
sąlygomis jiems teko dirbti. Čia jį perteiksime:
„Šių metų gegužės mėn. 23 d. atvažiavo į Alizavą Vabalninko rajono Vykd. Komitet. Pirmininko pavaduotojas Dorofejevas, pašaukė mane į mokyklos klasę (kartu
ten buvo Alizavos mokyt. Likaitė), pareikalavo, kad pasirašyčiau dar 700 r. (anksčiau buvau pasirašęs 300 r.) Valstyb. Paskolos. Aš atsisakiau, motyvuodamas, kad
pasirašymas paskolos jau nuo gegužės 17 d. nutrauktas. Tuomet iš manęs atėmė
Kult. R. Įgaliotinio pažymėjimą ir iki šiol negrąžino. Alizavos klebono pareigas einu.
Ankstesni įvykiai:
15 d. gegužės mėn. Paskolos pasirašymo reikalu buvau iškviestas to paties, anksčiau
minėto asmens – Dorofejevo į Vabalninką, į Vykd. Komitetą. Ten iš manęs paėmė
pažymėjimą (duotą Kult. R. Įg.) ir reikalavo, kad pasirašyčiau Valst. Paskolos tris
tūkstančius. Aš atsisakiau, motyvuodamas, kad galiu pasirašyti tik mėnesio pajamų
sumą, būtent 200 r., maksimum – 300 r. Po ilgesnio ginčo Pažymėjimą atidavė
ir liepė vėl atvažiuoti gegužės 17 d. ir, apart mano registr. pažymėjimo, atvežti
ir B-čios registracijos ir B-čios komitet. vykd. Organo registracijos pažymėjimus.
Parvažiavęs į Alizavą, nusiunčiau zakristijoną ir nupirko už 300 r. obligacijų.
Paskolų pasirašymo knygoje įrašė mano vardą ir pavardę.
17 d. gegužės vėl nuvažiavau su visais dokumentais. Nuvažiavus visus aukščiau
minėtus dokumentus atėmė, pašaukė raštininką ir liepė paruošti į Vilnių adresuotą
Pušiniui persiuntimui dokumentų voką. Man pasiūlė pasirašyti dviejų tūkstančių
sumai, priešingu atveju aš tegalėsiu gauti darbo tik durpyne, o ne prie bažnyčių.
109
110
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Aš pareiškiau, kad daugiau negaliu pasirašyti, kiek jau pasirašiau, nes daugiau
neturiu pinigų, nebent jei išdėstytų 10 mėnesių, tai galėčiau ir daugiau. Po ilgų
kalbų grąžino visus dokumentus ir liepė pasirašyti tūkstančiui. Aš pasižadėjau, kad
pasirašysiu, tik mokėsiu pinigus per dešimt mėnesių, du šimtus galėsiu ir greičiau
įmokėti. Liepė parvažiavus pasirašyti pas Braškį (Vabalninko r. M. T. S. Politinis
vadovas, Alizavos apylinkės įgaliotinis Paskolos rinkimo kampanijai). Grįžęs Braškio nesuradau, nors stengiausi surasti, jis jau buvo iš Alizavos išvažiavęs. 18 d.
gegužės sužinojau, kad nuo 17 d. gegužės paskolos pasirašymas nutrauktas.
23 d. gegužės įvykiai išdėstyti aukščiau.“ (Asmens byla. 1951 m. gegužės 29 d.
raštas.)
1956 m. pavasarį kun. J. Merkys aliejiniais dažais nudažė bažnyčios altorius,
vidų ir išorę.
1955 m. sausio 31 d. (raštas Nr. 321) paskirtas administratoriumi į Onuškį
(1955–1956), 1956 m. balandžio 28 d. (raštas Nr. 883) perkeltas administratoriumi į Anciškį 1956 m. spalio 13 d. (raštas Nr. 1987) – administratoriumi
į Gelažius (1957–1966). Į Gelažius atvyko tik 1957 m. sausio 14 d.
1957 m. naktį iš gegužės 4 į 5-tąją kilo gaisras name, kuriame buvo apsigyvenęs klebonas. Kunigas vos spėjo iššokti per langą – sudegė viskas.
Namuose laikė metrikos knygas, raštinės dalykus (stipendijų knygas, pinigus
(800 rb), brevijorius. Sudegė ir akiniai. Tinkamų Panevėžyje negavo, tad
prašė vyskupo leidimo brevijoriaus skaitymą pakeisti rožiniu.
1966 m. vasario 23 d. (raštas Nr. 75) paskirtas Smilgių klebonu (1966–1967).
1966 m. vasario 24 d. kun. J. Merkiui buvo išduotas Kulto tarnautojo registracijos pažymėjimas Nr. 102, kurį pasirašė įgaliotinis Rugienis.
1967 m. sausio 23 d. (raštas Nr. 47) paskirtas Skiemonių Švč. Mergelės
Marijos Aplankymo parapijos klebonu (1967–1974). 1973 m. rugpjūčio 9 d.
(raštas Nr. 19) kun. J. Merkiui pavedama klebono teisėmis aptarnauti ir
Burbiškio parapiją, kol sirgs klebonas kun. F. Zdanavičius. Nusilpus sveikatai, nepajėgdamas atlikti klebono pareigų kun. J. Merkys prašė vyskupą
atleisti iš Skiemonių klebono pareigų.
1974 m. birželio 11 d. (raštas Nr. 136) paskirtas klebonu Ragelių parapijon
(1974–1977). Rageliuose kunigas sulaukė jubiliejaus. Jį pasveikino vyskupas
R. Krikščiūnas ir kurijos kancleris V. Rabašauskas 1976 m. vasario 24 d.
raštu Nr. 35:
„Mums labai malonu pasveikinti Tamstą šešiasdešimties metų amžiaus jubiliejaus
proga.
Nelengvą pasirinkęs gyvenimo kelią, Jūs ne kartą įrodėte, jog esate nemažėjančio
uolumo, dirbant sielų gerovei ir Bažnyčios labui, kunigas.
Tegul gerasis Dievas ir toliau Jus globoja, stiprina sveikatą, palaiko dvasios jėgas.“
1977 m. liepos 14 d. (raštas Nr. 135) paskirtas Raguvėlės klebonu. Čia Raguvėlės Šv. Stepono parapijoje dirbo iki mirties 1983 m. kovo 3 d. 1978 m.
Troškūnų klebonui kun. J. Bagdonui išvykus į Lenkiją (1978 m. kovo 7 d.
raštas Nr. 53), klebono teisėmis aptarnavo Troškūnus. 1980 m. Surdegio
klebonui kun. G. Šukiui išvykus į olimpines žaidynes, aptarnavo parapiją
(1980 m. birželio 27 d. raštas Nr. 203).
Kun. J. Merkys buvo labai paslaugus, svetingas, mėgo liturgiją, domėjosi
mokslu bei politika.
Po sunkios ligos mirė Raguvėlėje. Palaidotas kovo 7 d. Raguvėlės kapinėse,
dalyvaujant gausiai tikinčiųjų miniai ir 70 kunigų, vadovaujant Panevėžio
vyskupijos generaliniam vikarui kun. Vladui Rabašauskui.
(Žr.: PVKA, B. Kun. Merkys Juozapas 1916 03 04 x 1940 06 16 x 1983 03 03;
[Autorius nenurodytas]. A. A. Kun. Juozas Merkys (1916–1983), Katalikų kalendorius
žinynas, 1985 (B), Kaunas–Vilnius, 1985, p. 224; Gavenavičius S. Vytautas
Merkys. Painus gyvenimo kelias: mokytojas, agronomas, kunigas, Svėdasai.
Praeitis ir dabartis, sud. ir red. R. V. Rimša, Kaunas, 2012, t. 1, p. 298–301.
121
1934–1942 gimusių Panevėžio vyskupijos Daujėnų bažnyčios nuo 1934 metų
rugpjūčio 19 d.–1942 m. 15/VI pakrikštytųjų Protokolų knyga, Nr. 3309,
l. 111 a. p., reg. Nr. 48. PDA.
122
Ten pat, l. 71, reg. Nr. 45.
123
Kunigas Jonas Kazėnas (1906 02 19–1932 05 21–1951 08 27) gimė Pasvalio
rajono Pervalkų k. Linkuvos gimnazijoje baigė septynias klases. Nuo 1926
iki 1932 m. mokėsi ir baigė seminariją ir Vytauto Didžiojo universiteto Teologijos-filosofijos fakulteto Teologijos skyrių, o 1933 m. sausio 14 d. išlaikė
specialųjį kursą teologijos licenciatui gauti.
© VðÁ „Versmës“ leidykla. Lietuvos lokaliniai tyrimai ISSN 2029-0799.
Interneto svetainës www.llt.lt pastaba: Šis anksèiau nepublikuotas tekstas,
kurio nuorašas patvirtintas notaro, internete nuolat skelbiamas nuo 2015 05 15.

111

LIETUVOS LOKALINIAI TYRIMAI. ISTORIJA

LIETUVOS VALSÈIAI. DAUJĖNAI

1931 m. įšventintas į subdiakonus, o 1932 m. gegužės 21 d. – į kunigus.
1932 m. birželio 15 d. (raštas Nr. 3767) kun. J. Kazėnas laikinai deleguotas
vikaro pareigoms į Anykščius ir birželio 22 d. pradėjo jas eiti. Tačiau jau
1932 m. rugsėjo pradžioje vyskupo leidimu tęsti mokslo išvyko į Kauną
ir apsigyveno pranciškonų vienuolyne Žaliajame kalne. Tikėjosi egzaminus
išlaikyti iki Kalėdų (1932 m.), bet fakulteto taryba nustatė datą 1933 m.
sausio 17 d.
1933 m. sausio 17 d. raštu Nr. 242 buvo paskirtas vikaru kooperatoriumi į
Uteną, deja, nenuvyko, nes po egzaminų, susirgęs gripu ir plaučių uždegimu,
sausio 23 d. buvo paguldytas į Šv. Luko ligoninę Kaune (1933 m. sausio
25 d. raštas Nr. 534) (diagnozė T.b.c pulmonum), kur numatytas ne trumpesnis kaip dviejų mėnesių stacionarinis gydymas. Tačiau gydymas užsitęsė
gana ilgai. 1934 m. birželyje kunigas prašė vyskupo aprobatos (leidimo),
kad galėtų padėti ligoninės kapelionui. Vėlesniame laiške vyskupui prašė
leisti laikinai pasilikti Kauno arkivyskupijos šv. Kotrynos seserų kongregacijoje Karmėlavoje, nes jos pažadėjusios išlaikymą ir patarnavimą. 1934 m.
liepos 20 d. vyskupo raštu Nr. 3547 jam leista apsigyventi Karmėlavoje pas
Šv. Kotrynos seseris.
Dėstė tikybą Karmėlavos mergaičių žemės ūkio mokykloje, priklausiusioje
Šv. Kotrynos kongregacijos seserims.
Po ketverių metų kun. J. Kazėno užimamą vietą seserų vienuolyne Kauno
arkivyskupijos kurija rezervavo vienam savo invalidui, tad jam, kaip invalidui,
šv. Vincento a Paulo draugija pasiūlė vykti į valdžios išlaikomus invalidų
namus Strėvininkuose (Kaišiadorių vyskupija). Ten kunigui siūlytos namų
vedėjo pareigos, išlaikymas ir atlyginimas. Kun. J. Kazėnas rašo: „Kadangi
aš tuo tarpu pastoracijos ar kitokiam darbui, kuris susijęs su kalbėjimu, netinku,
tai prašau Jūsų Ekscelenciją leisti man anksčiau minėtą pareigavietę užimti. Tikiuos, bent dabar, jėgų užteks, o jeigu ir neužtektų, tai yra vilties, kad galėsiu
ten pasilikti kaipo paprastas invalidas ir tuo būdu nebūsiu našta savo vyskupijos
Invalidų ir emeritų kasai“ (1938 m. gruodžio 2 d. laiškas, asmens byla).
1938 m. gruodžio 3 d. (raštas Nr. 7023) vyskupas K. Paltarokas kun. J. Kazėnui leido užimti Invalidų namų vedėjo vietą Strėvininkuose.
Nepriklausomos Lietuvos vyriausybė Strėvininkų dvaro rūmus pavedė
Šv. Vincento Pauliečio draugijai, kuri čia įsteigė senelių prieglaudą – invalidų
namus. Juose gyveno apie 400 žmonių. Prieglaudą prižiūrėjo seserys kotrynietės, kurių 1940 m. buvo 11. Ilgesnį laiką namams vadovavo kun. Jonas
Kazėnas. Seserų namų viršininkė buvo sesuo M. Benedikta Gedminaitė.
Vėliau į Strėvininkus persikėlus seserims kotrynietėms, rektoriumi ir seserų
konfesarijumi ordinaru buvo ekstraordinarius prel. Bernardas Sužiedėlis.
1941 m. kovo 13 d. (raštas Nr. 1374) į Daujėnus vikaru paskirtas kun. J. Kazėnas atvyko į miestelį kovo 25 d. Skirdamas kunigą į Daujėnus vyskupas
K. Paltarokas kalbėjo, kad pasikeitus aplinkybėms, galės sugrįžti į senąją
vietą, tad 1941 m. liepos 12 d. kunigas, kad nepaliktų įstaigos be valdžios,
sugrįžo į Strėvininkus ir prašė leisti toliau eiti Invalidų namų vedėjo ir
kapeliono pareigas (1941 m. rugpjūčio 19 d. raštas Nr. 653).
Kurį laiką darbavosi Paštuvoje (Kauno arkivyskupija, Vilkijos valsčius).
1945 m. liepos 25 d. (raštas Nr. 815) paskirtas Žiobiškio vikaru; 1946 m.
rugsėjo 5 d. (raštas Nr. 1067) deleguotas į Ragelius pavaduoti kun. A. Riaubą,
eiti administratoriaus pareigas (A. Riauba buvo suimtas, o 1947 m. nuteistas
10 metų griežto režimo lagerių).
1947 m. sausio 29 d. (raštu Nr. 146) dėl ligos perkeltas vikaru į Užpalius,
tačiau sveikatai negerėjant, sutiko su vyskupo pasiūlymu vykti altaristu į
Šimonis (paskirtas 1947 m. liepos 8 d. raštu Nr. 1150). 1949 m. balandžio
19 d. (raštas Nr. 341) kunigui administratoriui Banaičiui išvykus iš Šimonių,
kun. J. Kazėnas deleguotas administratoriaus pareigoms, kol atvyks naujas
administratorius.
1950 m. kovo 13 d. (raštas Nr. 293) perkeltas altaristu į Krekenavą. 1950 m.
balandžio 18 d. areštavus Krekenavos kleboną kun. G. Spūdą ir išvežus į
Panevėžį, kun. J. Kazėnas prašė naujo klebono, nes jo sveikata menka. Nuo
1951 m. liepos 30 d. jis jau nebesikėlė iš lovos.
1951 m. rugpjūčio 27 d. mirė. Laidotuvių Mišiose dalyvavo 8 apylinkės kunigai, parapijos klebonas kan. A. Navickas, daug tikinčiųjų. Pamokslą pasakė
Paberžės parapijos klebonas L. Matiukas. Prie kapo kalbėjo kan. A. Kripaitis, apibūdino kunigo asmenį, jo gilų protą, paminėjo jo iškalbingumą ir
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autoritetą. Palaidotas Krekenavos bažnyčios šventoriuje, šalia Krekenavos
bažnyčios statytojų.
Kun. J. Kazėnas paliko rankraščius (mašinraščius): „Maironis – teologas
monalistas“ (licenciatui Teologijos fakultete gauti) ir „Švč. Jėzaus Širdies
birželio mėnesio pamokslėliai“.
(Žr.: PVKA, B. Kun. Kazėnas Jonas 1906 02 19 x 1932 05 21 x 1951 08 27;
Elenchus 1937, p. 33, 225; Elenchus 1938, p. 34, 240; Elenchus 1939, p. 35,
241; Elenchus 1940, p. 247, 276; Kviklys B. Lietuvos bažnyčios. Kaišiadorių
vyskupija, Chicago, 1989, t. 6, p. 346.)
124
1941 m. kovo 13 d. raštas Nr. 1374, PVKA, B. Kun. Kazėnas Jonas 1906 02 19x
1932 05 21 x 1951 08 27.
125
1934–1942 gimusių Panevėžio vyskupijos Daujėnų bažnyčios nuo 1934 metų
rugpjūčio 19 d.–1942 m. 15/VI pakrikštytųjų Protokolų knyga, Nr. 3309,
l. 123 a. p, reg. Nr. 22. PDA.
126
Ten pat, l. 130 a. p., reg. Nr. 51.
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Kunigas Jonas Rimša (1905 02 21–1930 06 14–1996 04 21) gimė Svėdasuose
(Anykščių apskritis) Juozapo ir Kamilės Rimšų šeimoje, buvo devintas vaikas. Tėvai buvo našlaičiai, tad neturėjo jokio turto. Tėvas 18 metų tarnavo
pas ūkininkus, o motina gyveno ir dirbo pas dėdę. Sukūrę šeimą paėmė
paskolą ir pirko žemės.
Kiek paūgėjęs ganė kaimynų gyvulius. 1913 m. pradėjo lankyti mokyklą.
Įdomus faktas – Pirmajai komunijai (1915 m.) jį paruošė Ksavera Grižaitė,
kan. Tumo-Vaižganto krikšto motina. Pirmąją mokslo dieną, kaip kunigas
yra pasakojęs Astai Bitinaitei, Ksavera pakabino abėcėlę, bet pradžia buvo
su ašaromis. Tada leido ją parsinešti į namus, tačiau pūstelėjęs vėjas raides
išnešiojo po daržą. Vėl ašaros. Vis dėlto Jonukas pramoko skaityti elementorių, paskui – maldaknygę ir katekizmą.
Jonas Rimša mokėsi Svėdasų pradžios mokykloje (rusų laikais 1913–1915 m.,
1918–1921 m. – lietuvių mokykloje). Į mokyklą Jonuką nuvedė motina
1913 m. gruodžio 1 d., o mokytojai nunešė dovanų gaidį. Pradžioje vaikas
buvo labai nedrąsus. Mokytoja buvo rusė, vėliau ją pakeitė jos vyras Motiejus Černiauskas. Mokytojas Jonukui per delną yra „davęs liniuočių“ už
tai, kad šis pakėlė ranką atsakyti, o paklaustas nebežinojo. Kaip kunigas
pasakojo A. Bitinaitei, pomėgio mokytis neturėjo, prieš vedant į mokyklą,
pasakė „Geriau gyvam žemėn lįsti, nekaip mokintis.“ Kiti pradžios mokyklos
mokytojai buvo Jonas Kartečka, Ona Glodutytė.
Nuo šešerių metų Jonukas penkias vasaras ganė karves.
Vaikystėje didysis gyvenimo sargas buvo motina. Jei vaikas nusikalsdavo,
motina primindavo, kad reikės pasisakyti per išpažintį kunigui, kad viską
mato Dievas, o po mirties už tai teks degti pragare. Rytais, kol vaikai nesukalbėdavo poterių, motina neduodavo jų taip mėgstamų blynų. Per visą
gavėnią pasninkaudavo.
Prasidėjus karui, seserys norėjo bėgti Rusijon, bet susilaikė. Į karą buvo
paimtas brolis Antanas. Fronto metu šeima gyveno slėptuvėje, o 1916 m.
Rimšų šeima iš Svėdasų išsikėlė į vienkiemį. Vienuolikametis Jonukas prie
statybų ir ūkio darbų dirbo daugiau, negu pajėgė. Bažnyčioje ilgam pasilikdavo po Mišių – eidavo ilgus kryžiaus kelius.
1917 m. nuo sunkių fizinių darbų susirgo – silpnos sveikatos likosi visą
gyvenimą. Nuo pat jaunų dienų buvo paliegęs, sunkiai sirgo įvairiomis
ligomis, vėliau ne kartą operuotas.
1918 m. rudenį brolis Antanas priminė, kad teks keliauti į mokyklą. Tai buvo
nemaloni naujiena, vėl jis pamąstė, kad geriau gyvam žemėn lįsti. Mokytis
nenorėjo, galvojo apie ūkį, žemę, sodą, sodintą 1916 m., kurį priaugusį medžių net sapnuodavo. Tame sode ir jo pasodinta obelaitė, atnešta iš pelkės.
Nors į mokyklą nuėjo nenoromis, tačiau nuotaika greitai keitėsi – pradėjo
gilintis į aritmetiką ir greitai išspręsdavo net aukštesnių skyrių uždavinius.
Mėgo piešti paveikslus ir žemėlapius.
Apie aukštesnį mokslą – gimnaziją – Jonas negalvojo, nebuvo sąlygų, be
to, manė, kad negali ir nepajėgia daugiau mokytis. Tačiau tėvas nenurimo.
1921 m. įstojo į Utenos „Saulės“ progimnazijos trečią klasę, kurią 1923 m.
baigė su I laipsnio pagyrimu. Penktoje klasėje buvo sunkiau – daug reikalavo
istorijos mokytojas.
Per atostogas sesuo Ona pamokė Joną šokti valsą, polką, padespaną, suktinį
ir kitus šokius.
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Progimnazijoje J. Rimša priklausė ateitininkų kuopai, giedojo chore.
Baigęs penkias klases 1923 m. įstojo į Kauno dvasinę seminariją. Prieš
stodamas į seminariją daug mąstė, jam atrodė, kad dvasininko pareigos
yra sunkios ir nepasiekiamos, ypač sunku sakyti pamokslus prieš didžiulę
minią bažnyčioje. Dvejones užrašė savo dienoraštyje: „Jau laikas susiprasti
ir rengtis į tą tarnystę, nes jam reikia tarnauti ištikimai ir atidžiai, kad nebūt
paniekos prieš visą pasaulį. Bet jeigu nemokėsiu tarnauti tam ponui...“
Per vasaros atostogas J. Rimša skaitė daug knygų iš Svėdasų bibliotekos,
mokė mokinius, kad užsidirbtų pinigų, kurių reikės mokėti seminarijai už
maistą, šviesą, išlaikymą...
Laikraštyje „Rytas“ pasirodė žinia apie priimtuosius į seminariją, čia buvo
ir Jonas Rimša.
Seminarijoje jis gavo celę. Mokė profesoriai: prelatas Jonas Mačiulis-Maironis
(Lietuvos istorija), kan. Kazimieras Paltarokas (lotynų kalba ir propedeutika),
Kazimieras Genys (vokiečių kalba), kapelionas kun. Juozas Meškauskas (liturgika, mandagumas), kun. Stanislovas Gruodis (algebra, geometrija, fizika).
Buvo mokoma graikų kalbos, filosofijos, trigonometrijos ir kosmografijos.
Maironis skaitė pasaulinės literatūros paskaitas...
Abejodamas dėl pašaukimo klierikas J. Rimša nutarė stoti į universiteto Teologijos fakultetą. 1926–1930 m. klausė bendrąjį teologijos kursą, o
1928–1930 m. specialųjį kanonų kursą (Codex Iuris Canonici).
Per vieną pokalbį vysk. J. Skvireckas yra paraginęs mokytis svetimų kalbų,
nes seminaristus reikės siųsti studijuoti į užsienį, reikalingi dogmatikos,
kanonų bei kiti specialistai. Dėl nestiprios sveikatos klierikas suabejojo, nors
aukštesniuose kursuose ėmė studijuoti prancūzų ir hebrajų kalbas, specialiai
gilintis į kanonus.
1929 m. galutinai nusprendė būti kunigu. 1929 m. kovo 16 d. įšventintas
į subdiakonus, o 1929 m. per šv. Kalėdas po Sumos Svėdasų bažnyčioje
pasakė pirmąjį pamokslą „Sielos vertė“.
1930 m. birželio 14 d. metropolitas Juozapas Skvireckas Joną Rimšą
įšventino į kunigus, o birželio 19 d. jis baigė Kauno kunigų seminariją.
Metropolijos kunigų seminarijos rektorius prel. Maironis (Jonas Mačiulis,
1862 10 21–1891–1932 06 28) charakteristikoje parašė, kad „mokėsi labai gerai,
gabus, uolus, darbštus ir sistemingas; regulos laikėsi pavyzdingai, ramaus, rimto
ir lygaus būdo, buvęs choristas, vėliau dėl ligos iš choro pasitraukęs, turi gerą
balsą, skaito prancūziškai ir vokiškai“.
Kunigo J. Rimšos primicijos buvo birželio 29 d. Svėdasuose, pamokslą pasakė
kun. Alfonsas Lipniūnas.
Dirbo net šešiolikoje Panevėžio vyskupijos parapijų vikaro, klebono, dekano,
altaristo pareigas, kurį laiką buvo pavasarininkų pirmininku ir jų dvasios
vadu, kapelionu mokykloje, tapo ir angelaičių pirmininku.
1930 m. birželio 28 d. (raštas Nr. 3381) buvo paskirtas vikaru į Uteną.
„Pavasario“ federacijos Panevėžio rajono dvasios vado prašymu kun. Jonas
Rimša 1933 m. gegužės 17 d. vyskupo raštu Nr. 2361 paskirtas Utenos
rajono dvasios vadu.
Darbo buvo itin daug: kasdien šv. Mišios, išpažintys, kvietimai pas ligonis,
vaikų katechizacija, mokyklų lankymas ir tikybos dėstymas, atlaidai ir rekolekcijos, vaikų ir senelių prieglaudų lankymas ir kt. Pamokslams pasiruošti
likdavo mažai laiko, tad ruošdavosi naktį.
Nusilpus sveikatai, sušlubavus širdžiai, 1935 m. birželio 4 d. pasiprašė
vyskupo metams atleisti nuo parapinio darbo, nes negalįs tinkamai atlikti
pareigų. Vyskupas prašymą patenkino (1935 m. birželio 21 d. raštas Nr. 3019)
ir kunigas birželio 21 d. išvažiavo gydytis. Gydėsi privačioje A. Gylio vidaus ir nervų ligų ligoninėje Kaune. Ilsėjosi ir gydėsi Pažaislyje, Birštone,
gaudavo daugybę jaunimo laiškų, apgailestaujančių dėl jo išvykimo.
Apsigyvenęs Antalieptėje, kad ir vos pajėgdamas, stengėsi talkinti klebonui kun. Petrui Strazdui, vesdavo tikybos pamokas. 1937 m. vasarą su
grupe dvasininkų ir pasauliečių kun. J. Rimša važiavo į ekskursiją po
Prancūziją... 1940 m. spalio mėnesį pavadavo kleboną Kazimierą Mozūrą
(1898 02 14–1925 06 14–1994 12 26) Daugailiuose, čia kurį laiką ir gyveno.
Daugailiuose jam talkino iš Palūšės atvykęs klebonas kun. Petras Prunskis
(1871–1894–1942 12 07).
1941 m. vasario 1 d. laišku kun. J. Rimša prašė vyskupą leisti tolesniam
gydymuisi apsigyventi Biliakiemyje pas kun. Joną Asminavičių (1885 06 23–
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1909 06 14–1964 11 09) mansionoriumi. 1941 m. vasario 3 d. raštu Nr. 533
vyskupas patenkino kunigo prašymą. Gydymas nuo 1935 m. užsitęsė šešetą
metų ir kunigas kiek sustiprėjo.
1941 m. spalio 18 d. kun. J. Rimša buvo paskirtas Daujėnų vikaru, pareigas
pradėjo eiti lapkričio 14 d. 1942 m. sausio 10 d. (raštas Nr. 83) perkeltas
vikaru į Rokiškį, o 1942 m. spalio 14 d. vyskupo raštu Nr. 1973 paskirtas
Rokiškio amatų mokyklos tikybos mokytoju ir kapelionu. Dvasininkas bažnyčioje rengė konferencijas gimnazistams, su vaikais lankė ligonius senelius,
dalijo kalėdaičius. 1945 m. lapkričio 22 d. pradėjo kalėdoti Rokiškio mieste.
Toks kunigo elgesys kai kam nepatiko ir dvasininkas atsidūrė milicijoje.
Supratęs, kas jo laukia, prašėsi vyskupo perkeliamas.
1945 m. lapkričio 22 d. perkeltas vikaru į Traupį. Vėl pablogėjus sveikatai,
gydėsi pas Panevėžio apskrities ligoninės vidaus ligų skyriaus gydytoją
J. Suchatą. Diagnozuota „Neurasthenia gravis, neurosis cordis ir chron. plaučių
liga“. Gydytojų rekomendavimu 1946 m. vasario 3 d. vyskupas suteikė
ilgesnes atostogas. Kunigas vyskupo skyrimu (1949 m. spalio 12 d. raštas
Nr. 823/49) apsistojo Vabalninke kaip altaristas. Čia iki 1951 m. gydėsi ir
kiek pajėgdamas talkino pastoracinėje veikloje.
1951 m. rugpjūčio 28 d. vyskupo raštu Nr. 841 kun. J. Rimša paskirtas Pumpėnų altaristu, padėjėju pastoraciniame darbe. Pasvalio dekanas kan. K. Kriščiūnas 1952 m. balandžio 20 d. laiške vyskupui taip charakterizavo kun.
Joną Rimšą: „Altarista J. Rimša, einąs vikaro pareigas, yra visais žvilgsniais geras,
garbingas žmogus, uolus kunigas, visų gerbiamas ir mylimas. Nieko prikišti jam
negalima. Tačiau klebono per kietas ir keistas režimas blogai veikia į jo silpnus
nervus, neduoda jam ramybės nei dieną, nei naktį. Jis jaučiasi dvasios vergu,
norėtų iš tos vergijos išsilaisvinti, bet dėl savo kuklumo nedrįsta ką nors daryti,
taigi kenčia ir laukia, kol kas išvaduos... tai sudaro jam didžiausią kančią, kuri
neigiamai veikia jo sveikatą“ (iš bylos). Tad jau birželio 11 d. (raštas Nr. 1049)
altaristo pareigoms perkeliamas į Smilgius (atvyksta 1952 m. liepos 12 d.).
Sustiprėjus sveikatai, 1955 m. kovo 10 d. vyskupo raštu Nr. 563 kun. J. Rimša
paskirtas Anciškio parapijos administratoriumi. Čia reikėjo rūpintis bažnyčios,
varpinės, klebonijos remontu.
Neišdirbus ir metų, 1956 m. balandžio 28 d. (raštas Nr. 903) kun. J. Rimšos
laukė naujas paskyrimas – administratoriumi į Pumpėnus, o 1958 m. vasario
4 d. (raštas Nr. 351) toms pačioms pareigoms į Biržus. Greitai paskirtas
Biržų klebonu ir dekanu. 1959 m. rudenį, atostogų metu, jį pavadavo kun.
Antanas Balaišis (1959 m. rugpjūčio 20 d. raštas Nr. 1700).
Kan. P. Rauda (1894 03 23–1917 03 25–1974 03 07) rašė, kad jis buvo vienas
rūpestingiausių ir kruopščiausių bažnyčios darbininkų – visus prižiūrėjo ir
konsultavo dekoruojant bažnyčią. Jis atliktais darbais įamžino savo vardą
Biržų bažnyčios istorijoje. Tačiau ne viskas taip paprastai sekėsi. Skundai,
grasinimai, priekaištai, tardymai milicijoje, saugume ir prokuratūroje. Bažnyčia
daug kartų buvo apvogta, išdaužyti langai, išdaužyti šventoriaus varteliai.
Biržuose dvejus metus jautėsi kaip ant slenksčio – gyveno su nuolatine
baime, susitaikė su mintimi, kad kiekvieną akimirką gali būti ištremtas.
Skundai ir grasinimai nesiliovė.
Kun. J. Rimša gydėsi Druskininkuose, grįžusį ištiko infarktas.
Nuo 1963 m. gegužės 6 d. (Kaišiadorių ir Panevėžio vyskupijų kapitulinio
vikaro kan. P. Bakšio raštas Nr. 234) atleistas iš Biržų klebono ir dekano
pareigų ir paskirtas altaristu (vikaro teisėmis) į Ramygalos šv. Jono Krikštytojo bažnyčios parapiją. 1963 m. gegužės 8 d. jam išduotas Kulto tarnautojo registracijos pažymėjimas Nr. 271-a, pasirašytas religinių kultų reikalų
įgaliotinio Rugienio.
1963 m. gegužė 22 d. atvykęs į Ramygalą talkino ir klebono pareigas 1949–
1969 m. ėjusiam kun. Petrui Taruliui (1916 05 01–1941 01 26–2002 04 24),
ir 1969–1985 m. čia klebonavusiam Jonui Butkiui (1920 02 10–1947 06 29–
2006 05 09). 1970 m. spalio 30 d. (raštas Nr. 973) bažnytinės jurisdikcijos
srityje kun. J. Rimšai suteiktos Ramygalos katalikų parapijos vikaro teisės.
1975 m. vasario 18 d. (raštas Nr. 18) Panevėžio vyskupijos apaštališkasis
administratorius vysk. dr. R. Krikščiūnas pasveikino kun. J. Rimšą sulaukusį
70 metų.
Nuo 1975 m. gruodžio 12 d. (vysk. R. Krikščiūno raštu Nr. 193) dėl pasilpusios sveikatos skiriamas prie patogesnės Saločių Šv. Juozapo bažnyčios
altaristu jubiliatu. Čia jis talkino 1974–1980 m. dirbusiam kan. Antanui Ba© VðÁ „Versmës“ leidykla. Lietuvos lokaliniai tyrimai ISSN 2029-0799.
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laišiui (1923 01 01–1948 10 31–2005 11 07). Šv. Mišios, pamokslai, krikštai,
sutuoktuvės, laidotuvės – tai pagalba Saločių bažnyčios klebonui. Kiekvieną
vasarą kun. J. Rimša padėdavo rengti vaikus Pirmajai išpažinčiai, Pirmajai komunijai, Sutvirtinimo sakramentui. Dėl vaikų katechizavimo kildavo
konfliktų su sovietų valdžios atstovais.
1980 m. birželio 10 d. (raštas Nr. 205) Panevėžio vyskupijos apaštališkasis
administratorius vysk. R. Krikščiūnas ir kurijos kancleris kun. V. Rabašauskas
pasveikino kun. J. Rimšą su kunigystės 50-mečiu:
„Sveikiname, džiaugiamės ir kartu su Jumis dėkojame Dievui švenčiant Jums
kunigystės penkiasdešimties metų jubiliejų!
Jūs visuomet sąžiningai ir garbingai atlikote pareigas, kurias Bažnyčia ilgame
kunigystės kelyje pavesdavo. Švieskite ir toliau jaunesniajai kunigijos kartai savo
uolaus ir kilnaus Kristaus vynuogyno darbininko pavyzdžiu, o Išganytojas ir Jo
Motina testiprina Jūsų sveikatą ir jėgas.“
1993 m. rugsėjo 3 d. (raštas Nr. 434) paliekant Saločių bažnyčios altaristu,
suteikiama teisė atlikti religinius patarnavimus ir Pasvalio šv. Jono Krikštytojo
bažnyčioje.
1995 m. vasario 21 d. 90-mečio jubiliejaus proga pasveikino vysk. Juozas
Preikšas:
„Nuoširdžiai sveikinu Jus, gerbiamasis kunige Jubiliate, sulaukusį gražaus jubiliejaus – devyniasdešimtojo savo gimtadienio.
Dėkoju už uolumą ir tą dvasinį įnašą, kuriuo praturtinote Panevėžio vyskupijos
tikinčiuosius.
Linkiu ir toliau nešti gerąją naujieną Dievo tautai, kad ji pabudusi prisikeltų
naujam gyvenimui.
Dievo Apvaizdos ranka telydi Jūsų ateities žingsnius ir tesuteikia dvasios jėgų ir
sveikatos.“
Iš čia pašauktas į Amžinybę. Laidotuvių apeigoms, kuriose dalyvavo 34
kunigai ir daug tikinčiųjų, vadovavo Kauno tarpdiecezinės kunigų seminarijos
vicerektorius kan. B. Antanaitis. Pamokslą pasakė kun. A. Balaišis, nušviesdamas velionio dvasinę ir administracinę veiklą, jo šventą principingumą,
patriotizmą, organizacinius gebėjimus. Prie kapo duobės kalbėjęs Pasvalio
dekanas mons. J. Balčiūnas priminė, jog velionis ne tik veikė, bet ir nuolat
dėkojo Švč. Trejybei. Palaidotas Pasvalio bažnyčios šventoriuje. Antkapiniame
paminkle įrašas „Gimiau mirčiai, miriau gyvenimui“.
Kun. J. Rimšos pavardę randame kartu su 113 Panevėžio vyskupijos kunigų,
1981 m. gegužės 3 d. pasirašiusių vyskupijos kunigų pareiškimą Lietuvos
TSR KP CK pirmajam sekretoriui P. Griškevičiui (kopijos buvo nusiųstos
Lietuvos katalikų bažnyčios vyskupams ir vyskupijų valdytojams, Kauno
kunigų seminarijos rektoriui), kuriame apžvelgiama ir tikinčiųjų, ir kunigų
padėtis, prašoma vyskupams ir vyskupijų valdytojams leisti laisvai parinkti
dvasinę vadovybę bei dėstytojus Kauno kunigų seminarijoje, neriboti ir nenustatyti stojančiųjų į seminariją skaičiaus ir t. t. (žr. Panevėžio vyskupijos
kunigų pareiškimas, Lietuvos katalikų bažnyčios kronika, Nr. 49, Chicago, 1983,
t. 6, p. 579–585).
Reikšminga kunigo J. Rimšos dvasinė ir administracinė veikla, principingumas, patriotizmas ir organizaciniai sugebėjimai.
Autobiografijoje kun. J. Rimša rašė: „Nuo pat jaunų dienų visą laiką buvau
paliegęs, įvairiomis ligomis sunkiai sirgau ir turėjau operacijas. Gydžiausi
ir didesnę dalį kunigavimo praleidau laisvas be pareigų. Kai pajėgdavau,
padėdavau bažnytiniame darbe. Daugiau gyvenau ten, kur gaudavau palankesnes sąlygas (pragyvenimo ir gydymosi. Pragyvenimui duodavo ir
vyskupijos kurija). Pagaliau pastiprėjus, vyskupas 1955 m. paprašė priimti
administratoriaus pareigas Ancišky, paskui Pumpėnuose ir Biržuose...“ (iš
bylos).
(Žr.: PVKA, B. Kun. Rimša Jonas 1905 02 21x 1930 06 14 x 1996 04 21; Balčiūnas J. A. A. Kun. Jonas Rimša (P) 1905–1996, Katalikų kalendorius žinynas
1997, Vilnius, 1997, p. 273; A. B. Pusė briliantinio kunigystės jubiliejaus,
Darbas, 1995, birž. 14, Nr. 46; Barauskas B. Ramygala. Atsiminimų siluetai,
Palanga–Panevėžys, 1981, l. 168–169 (rankraščio teisėmis), mons. P. Baltuškos
asmeninis archyvas; Bitinaitė A. Dvasininko kelias, Darbas, 1995, vas. 18,
Nr. 14; Bitinaitė A. Maironio laikų seminaristas, Darbas, 1995, vas. 22,
Nr. 15; Jurgaitis J. Aukos keliu, Vilnius, 1992, p. 410–411; Rauda P. Nesuprantami mums Tavo, Viešpatie, keliai. Atsiminimai, Vilnius, 2000, p. 111,
© VðÁ „Versmës“ leidykla. Lietuvos lokaliniai tyrimai ISSN 2029-0799.
Interneto svetainës www.llt.lt pastaba: Šis anksèiau nepublikuotas tekstas,
kurio nuorašas patvirtintas notaro, internete nuolat skelbiamas nuo 2015 05 15.

116

LIETUVOS LOKALINIAI TYRIMAI. ISTORIJA

LIETUVOS VALSÈIAI. DAUJĖNAI

112, 346, 362, 363, 403; Vasiliauskienė A. Monsinjoras Petras Baltuška,
Utena, 2011, p. 537–538.
128
1934–1942 gimusių Panevėžio vyskupijos Daujėnų bažnyčios nuo 1934 metų
rugpjūčio 19 d.–1942 m. 15/VI pakrikštytųjų Protokolų knyga, Nr. 3309,
l. 138 a. p., reg. Nr. 82. PDA.
129
Ten pat, l. 142 a. p., reg. Nr. 7.
130
Jurgaitis J. Aukos keliu, 1992, p. 410–411.
131
Bitinaitė A. Dvasininko kelias, Darbas, 1995, vas. 18, Nr. 14.
132
1942–1943 gimusių, reg. Nr. 64. PDA.
133
1943 m. vasario 11 d. raštas Nr. 39, PVKA, B. Daujėnai.
134
1943 m. gegužės 28 d. raštas Nr. 1127, ten pat.
135
Kun. Povilas Šalučka (1867 01 13–1890 01–po 1944). Nuo 1899 m. kun. P. Šalučka – Šv. Kryžiaus Atradimo parapijoje Šeduvoje administratorius. Klebono
P. Šalučkos rūpesčiu 1905 m. padidinta Šeduvos šv. Kryžiaus Atradimo
bažnyčia: iš abiejų šonų pristatytos dvi navos, taigi bažnyčios planas įgavo
kryžiaus formą. Bažnyčioje įrengti 5 altoriai.
Nuo 1906 m. dirbo Kvetkų šv. Jono Krikštytojo bažnyčioje. Klebono Povilo Šalučkos rūpesčiu Kvetkų bažnyčiai 1932 m. įsigyti 2 nauji varpai (175 kg svorio
varpas kainavo 1 750 Lt ir 102 kg – 925 Lt). 1938 m. kun. P. Šalučka padidino
kapines. Naujosios kapinės tvarkingesnės, laidojant laikomasi tvarkos. 1938 m.
Kvetkų bažnyčioje nauju pakeitė Švč. Mergelės Marijos altorių. „Altoriaus
išvaizda ir medžiaga tokia pat kaip ir Šv. Antano altoriaus. Senasis Švč. Mergelės
Marijos paveikslas pridengtas nauju – Marijos be Kūdikio – paveikslu. Aukštai įdėtas
nedidelis Švč. Jėzaus Širdies paveikslas“, – rašė kun. Antanas Petrauskas 1947 m.
straipsnyje, skirtame Kvetkams (Panevėžio vyskupija). Religinį bei dorinį
parapijiečių lygmenį vysk. K. Paltarokas, remdamasis klebono P. Šalučkos
raportu 1939 m. vizitacijos proga, inventoriaus knygoje taip aprašo: „Kvetkiečiai,
imant, yra geri katalikai, tvirtai laikosi katalikų tikybos ir nepasiduoda laisvamanybei,
tikybines pareigas atlieka drausmingai. Iš ydų, pasitaikančių parapijoje, pažymėtinas
girtavimas su muštynėmis, vagiliavimas ir dažnas šv. Mišių apleidimas šventėse...“
1928 m. kun. P. Šalučka buvo Katalikų veikimo centras (KVC) Panevėžio
rajono Kvetkų skyriaus dvasios vadas (rajono vedėjas – kun. Vladas Butvila).
Jis paskirtas ir KVC Panevėžio rajono pirmininku Kvetkų pavasarininkams
iki 1929 m. spalio 31 d.
Kvetkuose klebonas dirbo iki 1940 m.
1940 m. gegužės 18 d. įsteigta Krinčino bažnyčios altarija, kurios pirmuoju
altaristu tapo kun. P. Šalučka. Altarija įsteigta paaukojus Krinčino parapijietei
Paštuolytei dviejų aukštų namą ir 1 ha žemės sklypą.
1942–1944 m. kun. P. Šalučka dirbo Daujėnuose.
(Žr.: Церковный Римско-католическiй указатель 1904, c. 87, 131; Elenchus
1940, p. 156; Panevėžio vyskupija. Istoriniai duomenys, pastoracinė veikla,
red. K. Paltarokas, Vilnius, 1998, p. 163, 164, 165, 320, 512; Kviklys B.
Lietuvos Bažnyčios. Panevėžio vyskupija, Chicago, 1984, t. 4, p. 218–219, 408;
Katalikų veikimo centro Panevėžio rajono valdybos biuletenis, 1928, Nr. 2).
136
1942–1943 gimusių, reg. Nr. 65. PDA.
137
Ten pat, reg. Nr. 1.
138
Ten pat, reg. Nr. 39.
139
Ten pat, reg. Nr. 40.
140
Kviklys B. Lietuvos bažnyčios. Panevėžio vyskupija, Chicago, 1984, t. 4, p. 11.
141
Jaraminas F. Sovietino teroro sutemose. Unikalus Daujėnų parapijos klebono
1945–1946 metų dienoraštis, Vilnius, 1994, p. 5.
142
Kunigas Feliksas Ereminas (1890 01 07–1915 05 16–1962 10 27).
(Žr.: PVKA, B. Kun. Ereminas Feliksas 1890 01 07x 1915 05 16x 1962 10 27;
[Autorius nenurodytas]. Kunigų atmainos Panevėžio vyskupijoje, Tiesos
kelias, Oficialinė dalis, 1928, Nr. 4, p. 91; [Autorius nenurodytas]. Kunigų
permainos Panevėžio vyskupijoje, Tiesos kelias, Oficialinė dalis, 1935, Nr. 1,
p. 12; Barauskas B. Ramygala. Atsiminimų siluetai, Palanga–Panevėžys, 1981
(rankraščio teisėmis), mons. P. Baltuškos asmeninis archyvas, l. 82–83; Lietuvių
enciklopedija, Boston, 1955, t. 6, p. 19; Turime prisiminti ir kun. Feliksą Ereminą, Darbas, 2002, rugpj. 27, Nr. 100; Panevėžio vyskupija. Istoriniai duomenys, pastoracinė veikla, red. K. Paltarokas, Vilnius, 1998, p. 150, 153, 156,
256, 326, 542; Vasiliauskienė A. Ilgametis Daujėnų klebonas – Pasaulio
tautų teisuolis, Darbas, 2015, bal. 18, Nr. 44; Vasiliauskienė A. Feliksas
Ereminas – pirmasis Kupiškio altarijos kunigas (120-osioms kunigo gimimo
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metinėms), Kupiškėnų mintys, 2010, rugpj. 7, Nr. 87; Vasiliauskienė A.
Kančių dienoraštis, Lietuvos aidas, 2012, Nr. 70, 71, 72; Vasiliauskienė A.
Klebono ir žydų mergaitės istorija. Kun. Feliksas Ereminas ir Rachelės (Reginos)
Rozenbergaitės šeima, XXI amžius, 2011, geg. 6, Nr. 34; Vasiliauskienė A.
Kun. Feliksas Ereminas – ilgametis Daujėnų parapijos klebonas (Jo mirties
50-mečiui), Darbas, 2012, lapkr. 15, Nr. 131; lapkr. 22, Nr. 134; lapkr. 29,
Nr. 137; Vasiliauskienė A. Kunigas Feliksas Ereminas, Lietuvos aidas, 2012,
kovo 7, Nr. 55, 56, 57; Vasiliauskienė A. Kunigas Feliksas Ereminas ir
Rachelė Regina Rozenbergaitė-Šteimanienė, XXI amžius, 2011, kovo 4, Nr. 17;
Vasiliauskienė A. Kunigas Feliksas Ereminas – Pasaulio tautų teisuolis,
Lietuvos Aidas, 2014, gruodžio 13, Nr. 277, 278, 279; Vasiliauskienė A.
Monsinjoras Petras Baltuška, Utena, 2011, p. 420–422, Vasiliauskienė A.
Penki kunigai pagerbti už žydų gelbėjimą, Pro vita „XXI amžiaus“ priedas,
2012, spalio 19, Nr. 10; Vasiliauskienė A. Žūvančiųjų gelbėjimo kryžiai
Lietuvos kunigams, Utenis, 2012, spalio 10, Nr. 81; Vasiliauskienė A.
Kunigas Feliksas Ereminas (1890 01 07–1915 05 16–1962 10 27), Kupiškis,
Lietuvos valsčiai, sud. ir vyr. redaktorė Aušra Jonušytė, Vilnius (spaudoje).
143
1915 m. gegužės 16 d. įšventinti į kunigus: Vincas Beinoris, Antanas
Brazaitis, Bronislovas Butvila, Jonas Gurauskis, Feliksas Ereminas, Juozas
Janiliūnas, Petras Kaubrė, Povilas Lagis, Juozas Mališauskas, Petras Saveikis,
Antanas Sekliuckis, Vladislovas Ukinskis, Petras Šlėkta ir Jurgis Žitkevičius;
15 žmonių įšventinti į diakonus: Andriejus Abeltinis, Jonas Andrijauskas,
Povilas Dulkis, Povilas Gražys, Jonas Gudonis, Juozas Koncevičius, Simonas Krušinskis, Aleksandras Norkevičius, Juozas Ruibys, Matas Šapnagis,
Jonas Šerkšnys, Povilas Šidlauskas, Petras Vaitiekūnas, Jurgis Kazakevičius,
Juozas Petrauskas; 12 įšventinta subdiakonais: Petras Galkus, Leonardas
Gižinskas, Petras Lukašiūnas, Albertas Novodzielskis, Juozas Paulauskas,
Albertas Pebalys, Petras Rauda, Antanas Stanionis, Petras Umbras, Antanas
Šarka, Povilas Venckus, Vladislovas Voronavičius. (Žr. [Autorius nenurodytas].
Bažnyčios žinios. Vaškėnuose, Viltis, 1915, geg. 21 (birž. 3), Nr. 112, p. 2).
145
1942–1943 gimusių, reg. Nr. 2. PDA.
146
1944–1957 gimusių Panevėžio vyskupijos Daujėnų bažnyčios gimusių metrikų
Protokolai. Nuo 1944 metų, reg. Nr. 16. PDA.
147
Ten pat, reg. Nr. 43.
148
Ten pat, reg. Nr. 54.
149
Ten pat, reg. Nr. 5.
150
Ten pat, reg. Nr. 8.
151
Ten pat, reg. Nr. 20.
152
1946–1951 gimusių Panevėžio vyskupijos Pasvalio dekanato Daujėnų
K. Bažnyčios nuo 1946 metų gimusių metrikų Protokolai, reg. Nr. 28. PDA.
153
Ten pat, reg. Nr. 13.
154
1934–1942 gimusių Panevėžio vyskupijos Daujėnų bažnyčios nuo 1934 m.
rugpjūčio 19 d.–1942 m. 15/VI pakrikštytųjų Protokolų knyga, Nr. 3309,
l. 146, reg. Nr. 22. PDA.
155
1942–1943 gimusių, reg. Nr. 29. PDA.
156
1944–1957 gimusių. Panevėžio vyskupijos Daujėnų bažnyčios gimusių metrikų Protokolai. Nuo 1944 metų, reg. Nr. 14. PDA.
157
Ten pat, reg. Nr. 15.
158
Ten pat, reg. Nr. 16 ir Nr. 17.
159
1946–1951 gimusių Panevėžio vyskupijos Pasvalio dekanato Daujėnų
K. Bažnyčios nuo 1946 metų gimusių metrikų Protokolai, reg. Nr. 28. PDA.
160
Ten pat, reg. Nr. 29.
161
Ten pat, reg. Nr. 41.
162
Ten pat, reg. Nr. 42.
163
Daujėnų parapijos bažnyčios nuo 1931 metų (Santuokų knyga), Nr. 2489,
l. 133, reg. Nr. 11. PDA.
164
Ten pat, l. 147 a. p., 148.
165
1946–1947 Mirusiųjų. Panevėžio vyskupijos Pasvalio dekanato Daujėnų
bažnyčios 1946 m. Mirusiųjų protokolo knyga, reg. Nr. 19. PDA.
166
Ten pat.
167
1943 m. gegužės 22 d. raportas Nr. 26, PVKA, B. Daujėnai.
168
Šeštadienį Daujėnų pagrindinė mokykla švęs šimtmetį, Darbas, 2010, geg. 18,
Nr. 54; Šauklys ištrimitavo Daujėnų mokyklos šimtmetį, Darbas, 2010, geg. 25,
Nr. 57; Kanišauskas S. Šimtmetį pasitikusi, Darbas, 2010, geg. 27, Nr. 58.
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Kunigas Alfonsas Gražys (1923 02 09–1948 04 25–1992 02 24) gimė 1923 m.
vasario 9 d. Kiaušų kaime, Anykščių parapijoje, gausioje 9 vaikų šeimoje.
Autobiografijoje kunigas yra rašęs: „Tėvas, skurdo ir bado verčiamas, dar vaikystėje
išvažiavo į St. Peterburgą. Ten pas ponus ištarnavo 20 metų. Užsidirbęs pinigų,
sugrįžo į Lietuvą, nusipirko Kiaušuose ūkį, susituokė su tame ūkyje užauginta
Jule Petronyte. Tėvas vaikams buvo reiklus ir griežtas. Nuo pat mažens kiekvieną
išmokė dirbti visus ūkio darbus. Taip ir man nuo pat mažens, iki baigiau kunigų
seminariją teko vargti ir prakaituoti tėvų ūkyje.“
A. Gražys, 1935 m. baigęs Anykščių pradžios mokyklos 5 skyrius, įstojo į
Anykščių progimnaziją, o 1939 m. ją baigęs – į Utenos gimnaziją. 1943 m.
baigęs gimnaziją įstojo į Kauno tarpdiecezinę kunigų seminariją. 1948 m.
balandžio 25 d. įšventintas į kunigus.
Per 44 pastoracijos metus dirbo 6 parapijose. Jaunas kunigas buvo deleguotas
vikaru į Dusetas, tačiau po mėnesio paskirtas vikaru į Vabalninką. Uoliai
dirbdamas su moksleiviais, jis susilaukė sovietų talkininkų dėmesio – Biržų
rajono laikraštyje apkaltintas, kad kursto jaunimą prieš pionierius ir komjaunimą. Tad buvo perkeltas toms pačioms vikaro pareigoms į Raguvą.
1950 m. paskirtas Sudeikių, o 1959 m. – Aleksandravėlės administratoriumi.
Nuo 1973 m. beveik 20 metų – iki mirties 1992 m. vasario 24 d. – klebonavo Debeikiuose. Palaidotas Anykščių bažnyčios šventoriuje, dalyvaujant
Panevėžio vyskupui J. Preikšui ir 35 kunigams.
Nepaisydamas negalių, įvairių rūpesčių, remontavo bažnyčias ir bažnytinius
pastatus. Panaudodamas gausią medžiagą parengė ir mašinėle parašė 4
didelius tomus savo paties sakytų pamokslų. Ypač vertingas jo rankraštis
„Vienos giminės genealogija“ – tai Gražių giminės istorija, apimanti XIX–XX
amžius.
(Žr.: PVKA, B. Kun. Alfonsas Gražys (1923 02 09 x 1948 04 25 x 1992 02 24;
[Autorius nenurodytas]. A. A. Kun. Alfonsas Gražys (P) (1923–1948–1992),
Katalikų kalendorius žinynas 1993, Vilnius, 1993, p. 93; Vasiliauskienė A.,
Krumpliauskas S . Anykščių Šv. apaštalo evangelisto Mato bažnyčia.
1. Šventorius, Mokslo ir technikos raida Lietuvoje, 12-osios mokslo istorikų
konferencijos, įvykusios Vilniuje 2008 m. gruodžio 11 d., pranešimai, sud.
A. Nakas, Vilnius, 2008, p. 103–111.)
170
1946–1951 gimusių Panevėžio vyskupijos Pasvalio dekanato Daujėnų
K. Bažnyčios nuo 1946 metų gimusių metrikų Protokolai, reg. Nr. 33. PDA.
171
Ten pat, reg. Nr. 15.
172
1946–1947 Mirusiųjų. Panevėžio vyskupijos Pasvalio dekanato Daujėnų
bažnyčios 1946 m. Mirusiųjų protokolo knyga, reg. Nr. 8. PDA.
173
Pranciška Burkauskienė (Mėkelytė), gim. 1931 m. sausio 5 d. Barklainių
kaime. Šeimoje išaugo trys vaikai, viena sesutė mirė neturėdama metukų.
Vyriausias brolis Jonas Mėkelis (1926–2006 11 30), kaip ir tėvas Povilas, buvo kalvis. Pranciška – antras vaikas šeimoje. Jauniausioji Onutė
(1932 02 23–2005 01 29), 11 metų dirbusi autokompresorių gamykloje, mirė
nuo skrandžio vėžio.
Ir tėvas, ir senelis buvo kalviai, tad skirstantis į vienkiemius visas sodžius
kalvei davė 1 ha žemės. Kai Pranciškos tėvas vedė Emiliją Vaičiūnaitę iš
Barklainių kaimo, mamos brolis davė 2,5 ha pasogos. Tad šeima turėjo
3,5 ha žemės.
Pranciška lankė Daujėnų pradžios mokyklą. Nuo Barklainių iki mokyklos
kasdien nupėduodavo 2 kilometrus. Baigus 4 skyrius, užėjo suirutė ir tėvai
vaikų nebeleido iš namų. Ona gražiai piešė, Pranciška mano, kad ji būtų
galėjusi tapti menininke, bet viską sumaišė pokaris.
Vaikai dirbo namuose – tėvai laikė gyvulių.
Pranė nuo pat vaikystės buvo labai smalsi. Tėčio pasakojimų apie frontą ji
klausydavosi „padėjusi liežuvį“. Per Pirmąjį pasaulinį karą Povilas Mėkelis
buvo paimtas į vokiečių nelaisvę. Vokiečiai pliennikus varėsi visai nusilpusius,
išbadėjusius. Eidami bulvių lauku, jie stengdavosi išsitraukti virkščią, o jeigu
dar būdavo bulvių, čia pat krimsdavo. Vokiečiai, pamatę, kad belaisviai
jau nebepaeina, pakely nušovė karvę ir sukapojo nedideliais gabalais. Visi
eidami ėmė po gabalą žalios mėsos ir valgė...
Sovietų valdžia visus suvarė į kolūkį.
Pranciška 10 metų sargavo po parą dirbtuvėse, vėliau 9 metus dirbo sandėlininke, o vaikams paaugus „Daujėnų“ kolūkyje ėjo į brigadą. 50 metų
išėjo į pensiją.
169
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Povilas Mėkelis mirė staiga, o motiną Emiliją ilgai kamavo skrandžio vėžys.
Pranciška Mėkelytė 1965 m. gruodžio 31 d. ištekėjo už Jono Burkausko
(1936 02 01–2007), jis buvo baigęs Lietuvos žemės ūkio akademiją, įgijęs
agronomo specialybę ir visą gyvenimą dirbo kolūkyje.
P. Mėkelytę ir J. Burkauską sutuokė ir jų vaikus krikštijo kun. Gaudentas
Ikamas. Būdama tvirtai tikinti, gyvendama netoli bažnyčios gražiai išpuoselėtoje sodyboje, ji bendravo su visais Daujėnuose dirbusiais kunigais. Kol
Pranciška buvo sveikesnė, bažnytėlė buvo antri namai. Prisimena malonų ir
nuoširdų kunigą Antaną Rameikį, kurio pamokslai „privarydavo iki ašarų“,
šaltoką su parapijiečiais kun. Antaną Kietį ir kitus...
Pranciška ir Jonas išaugino du sūnus: Gintaras (gim. 1967 04 12) baigė
Lietuvos ŽŪA, ekonomistas, gyvena Panevėžyje, Robertas (gim. 1968 08 28)
prieš pat Nepriklausomybės atkūrimą išvažiavo į Kanadą.
P. Burkauskienės pasakojimą 2010 m. birželio 16 d. ir 2012 m. rugpjūčio
9 d. užrašė A. Vasiliauskienė.
174
Marijos Mėkelytės, gim. 1933 m. liepos 10 d. Barklainiuose, gyvenančios
Daujėnuose, Ugniagesių 11, pasakojimas, 2010 m. birželio 15 d. ir 2012 m.
rugpjūčio 9 d. užrašytas A. Vasiliauskienės.
Barklainiuose gyveno 6 Mėkeliai – dvi atskiros giminės (keturi priklausė
vienai ir du – kitai giminei), tad neatsitiktinai, kaip sako M. Mėkelytė,
Barklainius kartais vadindavo Mėkelyne.
M. Mėkelytė, baigusi 6 klases Daujėnuose, išvažiavo į Joniškėlį, įsidarbino
pramonės kombinate – daugiašakėje įmonėje. Dirbo normuotoja ir kasininke,
kartu lankė ir vakarinę vidurinę mokyklą. Ją baigė 1957 m.
1959 m., stambinant rajonus, persikėlė į Pasvalį, nes pramonės kombinatai
buvo sujungti. Iš pradžių dirbo čerpių ceche meistre, vėliau (apie 1963 m.)
šiam cechui užsidarius, perkelta į batų dirbtuvę.
Iki pensijos dirbo batų cecho vedėja (iki 1970 m. batų dirbtuvė), po to 18
metų dirbo mezgykloje. 1988 m. išėjo į pensiją, bet visos siuvyklos žmonėms
pageidaujant dar trejus metus likosi pamainos meistre. Atėjus naujai specialistei, M. Mėkelytė dar dvejus metus dirbo dviejų bendrabučių komendante.
Pradėjus sirguliuoti motinai, ėmė dažniau važinėti iš Pasvalio į Daujėnus.
„Iš namų į namus“, – kaip sako pati Marija.
175
Turime prisiminti ir kun. Feliksą Ereminą, Darbas, 2002, rugpj. 27, Nr. 100.
176
Stanislovas ir Emilija Majauskai.
Emilija Majauskienė (Kukorytė) gimė 1933 m. birželio 25 d. Naujasodžio
kaime (šeimoje augo du broliai ir trys seserys). Tėvas Antanas Kukoris buvo
savanoris ir iš dvaro gavo 22 ha žemės. Deja, tik 3 ha buvo dirbami, kita
žemė – krūmynai ir miškas. Tad pasistatė nedidelę gryčiukę, rankomis rovė
krūmus, akmenis vežė parduoti į Pasvalį (miesto gatvės buvo grindžiamos
akmenimis). Įdirbo žemę, pasistatė trobesius, tačiau pabaigė sveikatą ir Antanas Kukoris – 43 metų vyras – paliko visus. Jauniausiai Emilijai buvo vos
10 metų. Vyriausias brolis Jonas (1922–1989) grįžo iš karo į sesers Onos ir
Antano Gintauto iš Užgulbinės kaimo vestuves. Visi broliai ir seserys mirę.
Emilija mokėsi Daujėnų pradžios mokykloje – iš namų kasdien eidavo po
du kilometrus pirmyn ir atgal. Be to, namuose laukė ūkio darbai.
1949 m. visus suvarė į kolūkį, tad Emilija nuo 16 metų pradėjo dirbti lauko
darbininke, vėliau brigadininke, šėrike, fermos vedėja. Darbus kolūkyje baigė
arklininkės pareigomis ir 1988 m., sulaukusi 55 metų, išėjo į pensiją.
Stanislovas Majauskas, gimė 1930 m. vasario 2 d. Čekiškių kaime Felikso
Majausko (1900–1945) ir Petronėlės Vadopalaitės (iš Čekiškių k.) šeimoje,
buvo vienturtis. Kadangi valsčiuje buvo daug Vadopalų, visi jie turėjo
pravardes. Petronėlės tėvus ir vaikus vadino Pilypais (mat giminėje senelis
buvo Pilypas), Daujėnuose Vadopalus vadino Čiorts (taip pavadintas Antano Šimkūno dėdė). Vadinti Motiejais, Vidusodžiu (gyveno vidury kaimo),
Paštoriumi (Smilgiuose vežė paštą) ir t. t.
Majauskai turėjo 6 ha žemės (3 ha dirbamos – kita teko bendrai ganyklai).
1938 m. kaimą išdalijus į vienkiemius, pasiėmė 12 ha – daugiausia krūmynų
ir akmenynų.
Iš 16 kiemų kaime trims reikėjo keltis (jų trobos buvo senos, vis viena jiems
būtų reikėję statyti naujas). Iš 12 ha gal 2 ha buvo geros dirbamos žemės,
todėl reikėjo kovoti už kiekvieną pėdą. Lupo akmenis, juos parduodavo...
Užėjo karas, reikia keltis, o dar nėra kur... Išsikėlė tik 1943 m., bet mokesčiai
taip slėgė vos ne iki bado.
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Stanislovas mokyklą pradėjo lankyti 1938 m. Galinių kaime pas Prakaitį.
Nors Prakaičių šeima buvo didelė – 12 vaikų, vieną didelio namo galą
nuomojo mokyklai. Nuo namų iki mokyklos reikėjo eiti apie 3 km. Baigus
pirmą skyrių, 1939 m. mokykla buvo iškelta į Petraičių kaimą pas Joną
Šimkevičių, čia jau buvo arčiau – vienas kilometras.
1940 m. mokyklą rusai panaikino, iškėlė vėl pas Prakaitį. Tada tėvai Stanislovo jau nebeleido į kaimo mokyklą ir perkėlė į Smilgius: jie dažnai
važiuodavo į turgų, tad galėjo pavėžinti. Iki Smilgių buvo 3 km. Ne kiekvienas, važiuojantis pro šalį pastebėdavo kiūtinantį mokinuką, o prašytis
pavežamam, kaip prisimena Stanislovas, buvo nedrąsu. Kartais į mokyklą
ar iš jos klampodavo per sniegą „iki pažastų“.
Smilgiuose baigė 4 klases. Toliau laukė ūkio darbai, be to, buvo karo metas
ir tėvai nebeleido toliau mokytis.
1945 m. žuvus Feliksui Majauskui, penkiolikametis Stanislovas tapo šeimos
galva – gaspadorius. Rusai buvo uždėję sunkiai įveikiamas prievoles – kirsti
mišką ir niekas iš valdininkų nežiūrėjo, gali tu ar ne, pajėgi atlikti šį darbą
ar jis ne tavo jėgoms.
1949 m. šeima buvo priversta įstoti į kolūkį.
Kolūkyje Stanislovas dirbo laukininkystėje. 1952 m. rudenį buvo paimtas į
sovietų armiją. Tačiau paimtas pavėluotai. Mat anksčiau buvo įsakymas vieno
sūnaus neimti, tėvų nepalikti vienų. Vėliau jis buvo pakeistas – paaiškinta,
kad valstybė pasirūpins namuose likusiu tėvu ar motina, išlaikys net ir
invalidą. Trejų metų karo tarnybą atliko Ukrainoje, prie Odesos, pėstininkų
pulke. Stanislovas buvo pasiųstas pusei metų į vairuotojų kursus, juos baigusiam paskyrė mašiną, kuria vežiojo produktus iš Odesos. Teko vežti ir
gimdyvę, už jos ir naujagimio išgelbėtą gyvybę S. Majauskas apdovanotas
padėkos raštu.
Grįžęs iš kariuomenės visą laiką dirbo „Daujėnų“ kolūkyje. Iš pradžių trys
kaimai: Čekiškiai, Liukpetriai ir Levaniškiai – susijungė į kolūkį „Komjaunuolis“. Jis buvo nedidelis – tik dvi brigados. 1952 m. vasarą šis kolūkis,
prijungtas prie „Daujėnų“, prarado savo pavadinimą.
S. Majauskas kolūkyje dirbo iki 1990 m. gegužės 5 d., tada išėjo į pensiją.
Būtų dirbęs ir ilgiau, bet užėjo krizė – trūko kuro...
1961 m. gegužės 1 d. Emilija Kukorytė susituokė su Stanislovu Majausku.
Dieną prieš vestuves kolūkio pirmininkas Kazimieras Bitinas ir partijos
sekretorius Aleksas Bikelis Emiliją nuvežė į rajoną, siekė atkalbėti nuo
santuokos bažnyčioje. Esą jeigu neims šliūbo (nesituoks bažnyčioje), iš karto
duos raktus nuo namo – eikit ir gyvenkit. Nors Emilija kalbėjo, kad ji nei
komjaunuolė, nei partietė, kodėl gi jai tekėti be bažnyčios, aiškino, kad
santuokos bažnyčioje reikalauja mama ir uošvienė ir jau nebėra laiko – vestuvės rytoj, sukviesti svečiai... Bandė Emiliją įvairiais būdais prikalbinti, o
kai nepavyko, vestuvėms nedavė mašinos. K. Bitinas pasiūlė S. Majauskui
pasiieškoti kolūkio, kuris duotų mašiną, o už ją vėliau atidirbsiąs. Stanislovas
nuvyko į gretimą kolūkį, kuriam pirmininkavo rusas. Jis, sodriai nusikeikęs
dėl nesupratingumo, be jokių dvejonių davė mašiną.
Emilija ir Stanislovą sutuokė kun. Antanas Kietis. Majauskai apgailestaudami
pasakoja, kad po kun. F. Eremino mirties „davatkos“ kun. A. Kiečiui stengėsi
komanduoti, o šiam nepaklusus, netgi kompromitavo, kunigui teko gyventi zakristijoje. Kun. A. Kietis dažnai lankėsi pas Majauskus: ateidavo pietų, į pirtį...
Majauskai išaugino dukrą Danutę (gim. 1952 m. kovo 25 d.), kuri ištekėjusi
už Jono Piškino susilaukė dviejų sūnų: Tomo (baigęs aukštąjį, dirba Kaune
KTU) ir Justino (studijuoja Šiauliuose, o per atostogas važiuoja užsidirbti į
Norvegiją, ten taiso mašinas). Danutė gyvena Panevėžyje.
E. ir S. Majauskų pasakojimus 2010 m. birželio 17 d. ir 2012 m. rugpjūčio
9 d. užrašė A. Vasiliauskienė.
177
Turime prisiminti ir kun. Feliksą Ereminą, Darbas, 2002, rugpj. 27, Nr. 100.
178
Panevėžio vyskupija. Istoriniai duomenys, pastoracinė veikla, red. K. Paltarokas, Vilnius, 1998, p. 324–326.
179
Jaraminas F. Klebono dienoraštis primena ..., Darbas, 1984, gruodžio 11,
Nr. 148; gruodžio 15, Nr. 150; gruodžio 18, Nr. 151.
180
„Sunkus rūpestis dėl gyvybės ir duonos“, spaudai paruošė A. Martinionis,
Švyturys, 1988, Nr. 8, Nr. 9.
181
A. Martinionis, pradedant spausdinti dienoraštį, rašė „Darbe“: „Daujėnų apylinkėje
surasta raštinės knyga, primarginta tai juodu, tai violetiniu rašalu. Tyrinėjant užrašus
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buvo nustatyta, kad tai Daujėnų bažnyčios kunigo Felikso Jaramino (1891–1962)
klebonavusio 1945–1947 metais, užrašai – dienoraštis. Klebonas nesimpatizavo
tarybų valdžiai, vis laukė permainų iš Vakarų. Tačiau nepritarė ir buržuaziniams
nacionalistams, iš pasalų žudantiems žmones, prijaučiančius naujam gyvenimui. Dienoraštis atskleidžia kai kurias kunigų gyvenimo detales ir banditų žiaurumus.“
182
Jaraminas F. Sovietinio teroro sutemose, Vilnius, 1994, p. 94.
183
Kazlauskas A. Atgaivinęs „Kardą“ ir rūsčias dienas priminęs, Darbas,
2000, gruodžio 28, Nr. 150.
184
Ereminas F. Kančių dienoraštis, Daujėnai. Skiriama Pasvalio 500 metų ir
Daujėnų 450 metų jubiliejams, sud. A. Šimkūnas, Vilnius, 2004, p. 95–195.
185
Daujėnai, sud. A. Šimkūnas, Vilnius, 2004, p. 326–327.
186
Kun. Antanas Benesevičius (1900 05 28–1929 05 25–1975 06 12) gimė Šeduvos
parapijoje Vaižgų kaime (Radviliškio r.). 30 ha žemės, turėjusių valstiečių –
Elžbietos Puodžiūnaitės ir Mykolo Benesevičiaus sūnus. Be Antano, šeimoje
augo Jonas, Kazimieras, Elena, Agota ir Elzbieta.
Antanas dvi žiemas mokėsi pas daraktorių gimtajame kaime, o 1913–1914 m. –
Šeduvos pradžios mokykloje; Panevėžyje „Saulės“ draugijos, vėliau valdžios
gimnazijoje 1916–1920 m. 1920–1922 m. atliko karinę tarnybą dirbdamas
eiliniu – raštininku aviacijos parko štabo raštinėje Kaune. 1922–1925 m.
mokėsi Kunigų seminarijoje, 1925–1929 m. Lietuvos universiteto Teologijosfilosofijos fakulteto Teologijos skyriuje.
Įšventintas į subdiakonus 1928 m. balandžio 24 d., į kunigus 1929 m. gegužės 25 d.
1929 m. liepos 1 d. (raštas Nr. 2175) paskirtas vikaru į Pandėlį, vietoj
kun. Lukošiūno talkinti klebonui Mykolui Šeižiui. Kun. A. Benesevičius aktyviai darbavosi su jaunimu, ypač vaikais, jo darbą gyrė Pandėlio katalikių
moterų draugijos narės, sužinojusios apie iškėlimą ir prašydamos vyskupo
palikti kunigą Pandėlyje.
Nuo 1932 m. liepos 1 d. (raštas Nr. 3773) kunigas Antanas Benesevičius
vikaravo Naujamiesčio šv. apaštalo Mato parapijoje, talkino klebonui Juozapui Kirnai (1889 05 14–1912 05 14–1959 07 29), čia dirbusiam nuo 1926 m.
iki mirties. 1933 m. balandžio 24–gegužės 15 d. Upytėje pavadavo kleboną
kun. Ignatavičių (1933 m. balandžio 20 d. raštas Nr. 2075), o tų pačių metų
liepos mėnesį Spirakių kuratą kun. P. Ulicką, išvykusį į Romą (1933 m.
gegužės 24 d. raštas Nr. 2495). Kun. A. Benesevičius prašėsi atleidžiamas
nuo Spirakių kurato pavadavimo ir prašo atostogų gydytis, nes dėl sveikatos
būklės gulėjo Kauno ligoninėje (apie sutrikusią nervinę būklę pažymą parašė
gyd. A. Gylys. Sveikatą taisė 1934 m. vasarą Birštono kurorte.
1934 07 01–1935 12 31 (1934 m. birželio 15 d. paskyrimo raštas Nr. 3089)
kunigas Antanas Benesevičius dirbo vikaru Pakruojo šv. Jono Krikštytojo
bažnyčioje, talkino klebonui M. Šeižiui (1874 09 20–1898 05 31–1951 08 08).
1935 m. gruodžio 31 d. (raštas Nr. 6073) paskirtas Šilų kuratu, tad nuo
1936 m. kun. A. Benesevičius dirbo Traupio filijoje Šilų Švč. Jėzaus Vardo
bažnyčioje, pakeisdamas čia kuratu dirbusį kun. Paulių Kairį. Kuratorius
kun. A. Benesevičius, išgriovęs senąją kleboniją, iš jos medienos pristatė
trisienį prie naujosios kun. A. Žakevičiaus pastatytos klebonijos, perkėlė iš
Šilagalio į klebonijos sodą seną klojimą, pradėjo rūpintis naujosios klebonijos
įrengimu. Puoselėjo ir žmonių dvasios rūmus. Didelį pasisekimą turėjo ir
gilų įspūdį padarė kun. A. Benesevičiaus 1936 m. Šilų bažnyčioje suruoštos
pirmosios misijos, kurias vedė tėvas Pranciškus Masilionis SJ (rašė kun. Antanas Mikonis straipsnyje, skirtame Šilų parapijai „Panevėžio vyskupija“, p. 396).
Šiluose kun. A. Benesevičių pakeitė kun. Antanas Mikonis.
Nuo 1937 m. gruodžio 15 d. (raštas Nr. 4004) perkeltas kuratu į Suosto
šv. Kryžiaus Išaukštinimo bažnyčią. 1938 m. sausio 3 d. kun. A. Benesevičius atvyko į Suostą. Jo rūpesčiu ir parapijiečių lėšomis Suoste prieš karą
(1938 m.) įsigyti 2 varpai ir pakabinti bažnyčios bokšte (Pirmojo pasaulinio
karo metu varpus išvežus į Rusiją, jie nebuvo sugrąžinti ir bažnyčioje 20
metų nebuvo varpų). 1938 m. vienas varpas pašventintas Šv. Jono Krikštytojo
vardu, antrasis – Petro. Pašventino kun. A. Benesevičius. 1943 m. gruodžio
10 d. kunigas parašė darbą apie Suosto parapiją, kuris buvo išspausdintas
knygoje „Panevėžio vyskupija“ (p. 141–145).
1944 m. rugsėjo 23 d. (raštas Nr. 1978) paskirtas Jūžintų administratoriumi.
1946 m. lapkričio 25 d. (raštas Nr. 1351) – Pumpėnų vikaru, 1947 m. pradžioje jam buvo pavesta eiti Kriklinių klebono pareigas. 1947 m. balandžio
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26 d. (raštas Nr. 725), atvykus naujam administratoriui, kun. A. Benesevičius
grąžintas į Pumpėnus.
1947 m. rugpjūčio 21 d. (raštas Nr. 1329) perkeltas vikaru į Troškūnus, o tų
pačių metų spalio 25 d. (raštas Nr. 1662) deleguotas į Surdegį, kol atvyks
kun. S. Pelešyno įpėdinis.
1948 m. sausio 29 d. (raštas Nr. 152) skubiai deleguotas į Daujėnus pavaduoti susirgusio klebono kun. F. Eremino. Nuo 1948 m. liepos 1 d. (raštas
Nr. 838) paskirtas Daujėnų vikaru adjutoriumi.
1951 m. rugpjūčio 28 d. (raštas Nr. 843) perkeltas administratoriumi į Skrebotiškį. Pasilpus sveikatai, nebegalėdamas atlikti pareigų, kun. A. Benesevičius
prašė skirti altaristu į Pakruojį, mat ten patogesnės sąlygos gydytis, yra
gydytojų.
1964 m. balandžio 10 d. (raštas Nr. 159) paskirtas Pakruojo altaristu. Skrebotiškio parapiją perdavė kun. L. Tamošauskui. 1964 m. balandžio 13 d. jam
išrašytas Kulto tarnautojo registracijos pažymėjimas Nr. 207 (pasirašė Rugienis).
1965 m. gegužės 5 d. (raštas Nr. 1184) perkeltas į Vaškus altaristu vikaro
pareigoms. Mirė nuo kepenų bei kasos vėžio 1975 m. birželio 12 d. Laidotuvių
šv. Mišiose meldėsi Panevėžio apaštališkasis administratorius vysk. R. Krikščiūnas, apie 70 kunigų, keli šimtai tikinčiųjų. Pamokslą pasakė Linkuvos
klebonas prel. L. Pratkelis. Jis sugretino dvi Vaškų netektis: neseniai įvykusį
Švenčiausiojo išvogimą ir kunigo mirtį. Šeduvoje šv. Mišias aukojo Panevėžio
kurijos kancleris kun. Vladas Rabašauskas, pamokslą pasakė Kriaunų klebonas
kun. Petras Adomonis. Pamokslo mintis: „Kiekvieno žmogaus dalia – mirtis.
Tai tragiška. Tačiau Kristus skelbia amžinąjį gyvenimą. Jo laimėjimui darbuojasi
kunigas, per kurio rankas pats Dievas žmogų stiprina, ypač sakramentais. Tačiau
vien kunigo darbo per maža. Turi savęs gelbėjimui darbuotis visi, ir ne tik savęs,
bet ir viso mistinio Kristaus Kūno. Ypač tėvai turi ugdyti vaikų dorybes ir „kunigiškas“ nuotaikas. Šeima ugdo tautą, ugdo ir gerus kunigus. Kunigas gyvena ne
sau. Tėvai turi nepamiršti savo vaikų religinio auklėjimo, nes tiktai taip jie auklės
ir gerus piliečius tautai, ir naudingus Bažnyčiai. Iš jų ateis į Kristaus vynuogyną
ir geri kunigai. Dievas visuomet padeda. Reikia tiktai visiems auklėtojams daugiau
rūpestingumo, reikia kiekvienam jausti atsakomybę – karališkosios kunigystės nario
atsakomybę – už visą krikščioniškąją bendruomenę ir visą mistinį Kristaus kūną,
jo augimą.“ (1975 m. birželio 20 d. Pasvalio dekano kun. V. Masio aprašytos
kunigo Antano Benesevičiaus laidotuvės, PVKA, B. Benesevičius Antanas
1900 05 28 x 1929 05 25 x 1975 06 12). Šeduvoje laidotuvėse dalyvavo apie
40 kunigų. Kapinėse kalbėjęs Švedriškės klebonas, mokslo draugas kun.
A. Juška palygino kunigo ir gydytojo darbą. Kun. A. Benesevičius niekuo
labai neišsiskyrė, tai jį ir išskiria iš daugelio kitų: doras, geras, pavyzdingas,
pareigingas, uolus kunigas – tylus, ramus, visų gerbiamas ir mylimas.
Palaidotas Šeduvos parapijos kapinėse birželio 16 d. „Viešpatie, ieškojau Tau sielų, o šiandien priimk mano sielą“ (iš Testamento) – įrašas antkapiniame paminkle.
(Žr.: PVKA, B. Benesevičius Antanas 1900 05 28 x 1929 05 25 x 1975 06 12;
Elenchus 1933, p. 95, 188, 196; Elenchus 1936, p. 129, 247, 274; Elenchus 1940,
p. 155, 161, 175; Panevėžio vyskupija. Istoriniai duomenys, pastoracinė veikla,
red. K. Paltarokas, Vilnius, 1998, p. 141–145, 396.)
187
1948 m. sausio 29 d. raštas Nr. 152, PVKA, B. Benesevičius Antanas 1900
05 28 x 1929 05 25 x 1975 06 12.
188
1948 m. liepos 1 d. raštas Nr. 838, ten pat.
189
1951 m. rugpjūčio 28 d. raštas Nr. 843, ten pat.
190
1946–1951 gimusių Panevėžio vyskupijos Pasvalio dekanato Daujėnų
K. Bažnyčios nuo 1946 metų gimusių metrikų Protokolai, reg. Nr. 16. PDA.
191
1944–1957 gimusių Panevėžio vyskupijos Daujėnų bažnyčios gimusių metrikų
Protokolai. Nuo 1944 metų, reg. Nr. 28. PDA.
192
Daujėnų parapijos bažnyčios nuo 1931 metų, Nr. 2489, l. 162 a. p., reg.
Nr. 2. PDA.
193
Panevėžio vyskupijos Pasvalio dekanato Daujėnų bažnyčios 1950–1957 m.
Mirusiųjų protokolų knyga, reg. Nr. 24. PDA.
194
1948 m. lapkričio 29 d. raštas Nr. 15, PVKA, B. Daujėnai. Švč. Jėzaus Vardo.
195
1950 m. vasario 4 d. kun. A. Benesevičiaus pareiškimas Nr. 4, PVKA,
B. Benesevičius Antanas 1900 05 28 x 1929 05 25 x 1975 06 12.
196
Alfonsas Prakaitis gimė 1937 m. birželio 23 d. Galinių kaime (čia gyveno
iki 1960, o 1997 m. vėl sugrįžo). Jo pasakojimus užrašė A. Vasiliauskienė
2010 m. vasarą ekspedicijos metu.
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Kunigas Antanas Rameikis (1912 07 01–1945 06 10–1991 02 01) gimė Velaikių kaime, Daugailių parapijoje, Norberto Rameikio ir Emilijos Špokaitės
aštuonių vaikų šeimoje. 1966 m. autobiografijoje rašė, kad turi brolį ir dvi
seseris, viena jam šeimininkaujanti. Pradžios mokyklą lankė gimtajame kaime
ir 1924 m. ją baigė. Toliau mokytis neturėjo galimybių, nes tėvas sirgo, o
Antanas – vyresnis šeimoje – keliolikos hektarų ūkyje turėjo dirbti visus
darbus. Persirgo sunkų pleuritą, užsibaigusį operacija. Dėl silpnos sveikatos
kariuomenėje netarnavo.
Labai troško mokslo, bet jo pradėjo siekti tik būdamas 21 metų, kai paaugęs
brolis jį galėjo pakeisti ūkio darbuose. Mokėsi savo jėgomis ir privačiai
egzaminus laikydavo, Kaune, kur prie Švietimo ministerijos buvo egzaminų
komisija.
1938 m. spalio 12 d. išlaikė šešių klasių baigimo egzaminus, o 1940 m.
sausio 27 d. eksternu įgijo pradžios mokyklų mokytojo praktikanto vardą.
1940–1941 m. mokytojavo Kuronių (Kėdainių r.) pradinėje mokykloje ir
Daugailių valsčiaus Pašakščių kaimo pradinėje mokykloje.
Vienerius metus buvo Kretingos dekanato katalikiškų organizacijų vadovu,
rajono pavasarininkų pirmininku.
1933–1940 m. uoliai bendradarbiavo katalikiškoje spaudoje, ypač katalikiško
jaunimo laikraščiuose, spausdino nemaža eilėraščių, novelių. Jo eilėraščius
spausdino „Pranciškonų pasaulis“, „Jaunimo vadas“, „Ateities spinduliai“,
„Pavasaris“, „Liepsnos“, „Žvaigždė“, „Žemaičių priedelis“ ir kiti to meto
katalikiškam jaunimui skirti laikraščiai ir žurnalai.
1941 m. įstojo į Kauno kunigų seminariją, kartu studijavo Teologijos fakultete. Mokydamasis redagavo sieninį klierikų laikraštį, buvo kelių būrelių
pirmininkas, vadovavo literatams ir pastoralistams, buvo blaivybės draugijos
narys. Nuo mažens silpnos sveikatos, seminariją baigė turėdamas užrandėjusią
skrandžio opą, apie trečdalį mokslo laiko praleisdavo besigydydamas.
1945 m. sausio 14 d. buvo įšventintas į subdiakonu, o birželio 10 d. – į
kunigus. Kunigo charakteristikoje, kurią 1945 m. birželio 2 d. pasirašė
seminarijos rektorius dr. S. Gruodis, įrašyta „Vienintelis pajėgesnis poetas
seminarijoje“.
Primicijas kun. A. Rameikis laikė per Šv. Antano Paduviečio atlaidus Daugailių bažnyčioje.
Porą mėnesių vikaravo Alantoje (1945 m. liepos 2 d. vyskupo raštas Nr. 644),
beveik metus – Vabalninke (1945 09 29–1946 06 17) (raštas Nr. 1104), vėliau
vikaru kooperatoriumi (vikaru) buvo paskirtas į Anykščius (1946 m. liepos
1 d. vyskupo raštas Nr. 650), po metų kunigo prašymu jis perkeltas į Svėdasus (1947 08 21–1948 05 10) (raštas Nr. 1327), iš čia vikaro pareigoms – į
Rokiškį (1948 05 10–1949) (raštas Nr. 683).
1949 m. gegužės 6 d. (raštas Nr. 405) paskirtas administratoriumi į Onuškį
(1949–1950). Sovietų valdžiai sulaikius kun. Leopoldą Pratkelį (1912 06 05–
1938 06 11–1983 01 07), kun. A. Rameikis 1950 m. rugsėjo 12 d. (raštas
Nr. 921) paskirtas Rozalimo administratoriumi. Dirbdamas Rozalime, aptarnavo
ir Klovainius: nuo 1950 m. spalio 5 d. (raštas Nr. 996) kiekvieno mėnesio
pirmą sekmadienį aukojo šv. Mišias, parapijiečiams teikė visus dvasinius
patarnavimus.
Po metų, 1951 m. rugpjūčio 28 d. (vyskupo raštas Nr. 542), perkeltas administratoriumi į Daujėnus. Atvyko rugsėjo 20 d. ir dirbo beveik 7 metus.
Sveikatai susilpnėjus, kun. A. Rameikiui prašant Vilniaus arkivyskupijos ir
Panevėžio vyskupijos apaštališkasis administratorius vysk. J. Steponavičius
(1911 10 18–1936 06 21–1955 05 22–1991 06 18) 1958 m. sausio 9 d. (raštas
Nr. 20) paskyrė jį Krekenavos vikaru, po pusmečio birželio 20 d. (raštas
Nr. 7064) – Panevėžio Šv. apaštalų Petro ir Povilo bažnyčios vikaru. Po
sudėtingos operacijos (pašalino du trečdalius skrandžio ir dalį dvylikapirštės)
pablogėjus sveikatai, prašėsi, kol sustiprės, nuo vikaro pareigų atleidžiamas.
Kun. A. Rameikis liko mansionoriumi prie Šv. apaštalų Petro ir Povilo
bažnyčios. 1963 m. paskirtas šios bažnyčios altaristu (1963 m. gegužės 6 d.
raštas Nr. 235). 1963 m. gegužės 13 d. jam išrašytas Kulto tarnautojo pažymėjimas Nr. 2302A, kurį pasirašė religinių kultų reikalų įgaliotinis Rugienis.
1970 m. rugsėjo 12 d. (raštas Nr. 626) buvo paskirtas altaristu į Pandėlį,
bet paskyrimas greitai atšauktas.
1970 m. lapkričio 18 d. (raštas Nr. 1024) paskirtas Kupiškio altaristu, po
trejų metų, 1973 m. birželio 4 d. (raštas Nr. 356), – Pasvalio altaristu.
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1975 m. būdamas komandiruotas rugsėjo 8–20 d. Zarasų klebono pareigoms
(1975 m. rugpjūčio 4 d. raštas Nr. 106).
Dvylika metų altaristu su vikaro teisėmis ir pareigomis dirbo Ramygaloje
(nuo 1976 m. liepos 19 d., raštas Nr. 176), talkino 1969–1985 m. dirbusiam
klebonui Jonui Butkiui (1920 02 10–1947 06 29–2006 05 09), metus dirbo su
kun. Kazimieru Baronu (1927 12 05–1957 04 17–2008 06 08), administravusiu
parapiją 1985–1991 m.
1983 m. rugsėjo 20 d. kun. A. Rameikis paskirtas altaristu į Panevėžio
katedrą (raštas Nr. 178), tačiau skyrimas dėl jo ligos greitai atšauktas. Jis
atleistas nuo pareigų Ramygaloje ir 1986 m. rugpjūčio 21 d. (raštas Nr. 88)
paskirtas Pakruojo parapijos altaristu.
Nuo 1986 m. iki mirties kun. A. Rameikis – altaristas Pakruojyje (1986 08 21–
1991 02 01). 1990 m. Pakruojo klebonas kan. Antanas Balaišis (1923 01 01–
1948 10 31–2005 11 07) prašė vyskupą paskirti vikarą, nes visi parapijos
kunigai garbingo amžiaus ir ligoti: Kazimieras Mozūras (1898 02 14–
1925 06 14–1994 12 26) – 91 metų, A. Rameikis – 77 metų, o ir pačiam
A. Balaišiui – jau 67-eri. Vyskupas, atsižvelgdamas į motyvaciją, vikaru
paskyrė kun. Kostą Balsį (gim. 1963 02 23, įšventintas į kunigus 1989 05 28).
Kunigas Antanas Rameikis mirė 1991 m. vasario 1 d. Pakruojyje. Palaidotas
Pakruojo bažnyčios šventoriuje šalia poeto kun. Mykolo Šeižio-Dagilėlio.
Kun. A. Rameikio pavardę randame kartu su 113 Panevėžio vyskupijos
kunigų, 1981 m. gegužės 3 d. pasirašiusių vyskupijos kunigų pareiškimą
Lietuvos TSR KP CK pirmajam sekretoriui P. Griškevičiui, kuriame apžvelgiama tikinčiųjų ir kunigų padėtis, prašoma vyskupams ir vyskupijų
valdytojams leisti laisvai parinkti dvasinę vadovybę bei dėstytojus Kauno
kunigų seminarijoje ir t. t. (žr. Panevėžio vyskupijos kunigų pareiškimas,
Lietuvos katalikų bažnyčios kronika, Chicago, 1983, t. 6, Nr. 49, p. 579–585).
Pasak kun. Juozapo Čepėno, kun. Antanas ne tik uoliai ėjo kunigo pareigas,
bet buvo ir talentingas poetas, geras pamokslininkas, pilnas humoro, draugiškas ir nuoširdus. Darbavosi daugelyje parapijų. Žmonių buvo mylimas.
Prieš Antrąjį pasaulinį karą savo kūrybą spausdino „Ateities spindulyje“,
„Žvaigždėje“ ir kt. Tarybiniais metais jo kūryba negalėjo pasirodyti. Tik
atkūrus Nepriklausomybę, jo eilėraščiai buvo išspausdinti Pakruojo ir Kupiškio rajonų laikraščiuose.
Kun. A. Rameikis, vikaraudamas Anykščiuose, 1947 m. parašė Anykščių
parapijos istoriją, kuri išspausdinta knygoje „Panevėžio vyskupija“ (p. 17–27),
o vikaraudamas Svėdasuose – Svėdasų parapijos istoriją (p. 569–580), kartu
su klebonu Antanu Survila (1885 12 07–1910 02 20–1961 03 14).
(Žr.: PVKA, B. Kun. Rameikis Antanas 1912 07 01 x 1945 06 10 x 1991
02 01; Katalikų kalendorius žinynas, 1991, Vilnius, 1991, p. 225; Balaišis A.
Sugrįžtantis poetas, Auksinė varpa, Pakruojo rajono laikraštis, 1991, kovo 6,
Nr. 18; Barauskas B. Ramygala. Atsiminimų siluetai. Palanga–Panevėžys,
1981, l. 173–174 (rankraščio teisėmis), mons. P. Baltuškos asmeninis archyvas;
Čepėnas J. Mano gimtasis kaimas – Velaikiai, Daugailių kraštas ir žmonės,
sud. R. Jurkevičienė, R. Mališauskas, Utena, 2008, p. 588–589; Gutauskas
K. Budėjusios sielos pėdomis, Kupiškėnų mintys, 1991, bal. 10; Panevėžio vyskupija. Istoriniai duomenys, pastoracinė veikla, red. K. Paltarokas, Vilnius,
1998, p. 27, 580; Vasiliauskienė A. Monsinjoras Petras Baltuška, Utena, 2011,
p. 525–527.)
198
1951 m. rugpjūčio 28 d. raštas Nr. 542, PVKA, B. Kun. Rameikis Antanas
1912 07 01x 1945 06 10 x 1991 02 01.
199
1958 m. sausio 9 d. raštas Nr. 20, ten pat.
200
1944–1957 gimusių Panevėžio vyskupijos Daujėnų bažnyčios gimusių metrikų
Protokolai. Nuo 1944 metų, reg. Nr. 29. PDA.
201
Ten pat, reg. Nr. 4.
202
Daujėnų parapijos bažnyčios nuo 1931 metų, Nr. 2489, l. 186 a. p., reg.
Nr. 14. PDA.
203
Panevėžio vyskupijos Pasvalio dekanato Daujėnų bažnyčios 1950–1957 m.
Mirusiųjų protokolų knyga, reg. Nr. 25. PDA.
204
Ten pat, reg. Nr. 4.
205
1944–1957 gimusių Panevėžio vyskupijos Daujėnų bažnyčios gimusių metrikų
Protokolai. Nuo 1944 metų, reg. Nr. 12. PDA.
206
1953 m. rugsėjo 28 d. pareiškimas Nr. 11, PVKA, B. Daujėnai. Švč. Jėzaus
Vardo.
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Kun. Antanas Kietis (1905 01 14–1934 06 26–1996 05 19) gimė 1905 m.
sausio 14 d. Rokiškio parapijoje, Plikiškio (Nadiejiškio) vienkiemyje. Vidutinių valstiečių – ūkininkų šeimoje išaugo 5 vaikai. Vos poros metų sulaukęs
Antanėlis neteko tėvo, todėl anksti pradėjo dirbti ūkio darbus, tačiau labai
troško mokytis. 1911–1913 m. pradžios mokslą (Rokiškio rusų pradžios
mokyklą) ir keturias Rokiškio gimnazijos klases baigė privačiai, savarankiškai, tik atliekamu nuo darbo laiku spausdamasis prie mokslo. 1921 m.
baigė dvi Rokiškio gimnazijos klases, kurį laiką mokslą turėjo nutraukti ir
1925–1926 m. baigė ketvirtą ir penktą klases.
Porą metų Rokiškio girininkijoje dirbo apskaitininku ir porą metų mokytojavo
pradžios mokykloje.
1926 m. balandžio 2 d. paimtas į Lietuvos kariuomenę, ištarnavo artilerijoje
metus ir šešis mėnesius. Vėliau, dirbdamas raštinėje, 1927 m. baigė Kauno
„Pavasario“ suaugusiųjų gimnazijos šeštą klasę.
1927 m. įstojo į Kauno metropolijos kunigų seminarijos filosofijos kursus,
o nuo 1930 m. mokėsi Vytauto Didžiojo universiteto Teologijos-filosofijos
fakultete Teologijos skyriuje ir 1934 m. gavo aukštojo mokslo diplomą. Vėliau, išklausęs reikiamą kursą akademiniam laipsniui gauti, parašęs darbą
ir jį apgynęs, 1936 m. įgijo licenciato laipsnį. Mokydamasis seminarijoje
ketverius metus dirbo seminarijos bibliotekoje. 1934 m. birželio 13 d. seminarijos rektoriaus kan. Pranciškaus Penkausko pasirašytoje charakteristikoje
konstatuota, kad „pamokslininkas turinio atžvilgiu labai geras... moka rusiškai ir
lenkiškai. Organizaciniam darbe paslankus ir sugebąs“.
1933 m. balandžio 1 d. įšventintas į subdiakonus, 1933 m. birželio 3 d. į
diakonus, o 1934 m. birželio 26 d. arkivyskupo J. Skvirecko įšventintas į
kunigus. Kun. A. Kietis vikaravo Pumpėnuose, Panevėžio šv. Petro ir Povilo bažnyčioje, Krinčine, Skapiškyje. Kapelionavo Skapiškio progimnazijoje,
Pandėlyje, klebonavo Jūžintuose, Geidžiūnuose, Gulbinėnuose, Saločiuose,
Vadokliuose, Daujėnuose ir ilgiausiai Anciškyje. Būdamas ne per geriausios
sveikatos, dažnai jausdavosi galįs darbuotis didesnėje parapijoje. Iki senatvės
mėgo sportuoti ir važinėti dviračiu.
1934 m. liepos 1 d. paskirtas Pumpėnų vikaru (1934 m. birželio 15 d. raštas
Nr. 3086). 1934 m. rugsėjo 17 d. raštu Nr. 4214 deleguotas į Biržus vietos
klebono atostogų metu.
1935 m. sausio 1 d. deleguotas į Panevėžio šv. Petro ir Povilo bažnyčią
antruoju vikaru (raštas Nr. 558), o 1935 m. birželio 21 d. paskirtas Panevėžio
Šv. apaštalų Petro ir Povilo bažnyčios vikaru.
1937 m. gruodžio 15 d. (raštas Nr. 6992) perkeltas vikaru į Krinčiną. Čia
talkindamas klebonui kun. Antanui Keraičiui, 1938 m. dalyvavo pavasarininkų kongrese. Tačiau Krinčino gamtinės sąlygos (vanduo, šaltiniai ir kt.)
kun. A. Kietį veikė neigiamai. Jis paliego, tapo mieguistas, greitai pailsdavo,
nuolat kentė galvos ir nugaros skausmus, vakarais pakildavo temperatūra.
Jausdamas negalįs reikiamai atlikti dvasinių patarnavimų, 1938 m. lapkričio
18 d. prašė vyskupo atostogų gydytis perkelti į kitą parapiją.
1939 m. sausio 1 d. paskirtas vikaru į Skapiškį (raštas Nr. 7410). Ten kunigas atvyko sausio 10 d. – tą dieną išvyko čia dirbęs kun. Šaučiūnas.
1941 m. birželio 20 d. (raštas Nr. 2178) kun. A. Kietis buvo deleguotas
į Suvainiškį eiti klebono pareigų. Tačiau kunigas prašė vyskupą palikti
Skapiškyje, nes paskutinėmis bolševikų dienomis – ir birželio 23-iąją – teko
patirti daug smurto, nuo kurio dar nepajėgiąs atsigauti. Be to, kun. A. Kietis
norėtų dirbti pedagoginį darbą: geriau pamokas dėstyti turinčiam akademinį
laipsnį, negu be jo...
Skapiškio progimnazijos direktorius Vladas Merkevičius kreipėsi į Panevėžio
vyskupą:
„Asmeniškai kviečiau kun. Kietį, Skapiškio parapijos vikarą, Skapiškio progimnazijoj
dėstyti tikybos pamokas ir lotynų kalbą, bet kun. Kietis, principiniai sutikdamas,
be Tamstos pritarimo man galutinio žodžio duoti negali. Pereitais mokslo metais
dirbdamas toje pačioje Skapiškio progimnazijoje pastebėjau, kad kun. Kietis didelis
mėgėjas mokslo ir prisirišęs prie jaunimo, dėl to norėčiau turėti tokį darbininką
savo įstaigoj. Drįstu kreiptis, Ekscelencija, prašydamas sutikimo leisti dirbti kun.
Kiečiui Skapiškio progimnazijoj“ (1941 m. rugsėjo 1 d. raštas Nr. 9). Dokumentą
pasirašė A. Kizevičius.
1941 m. rugsėjo 2 d. paliekamas Skapiškio vikaru ir skiriamas Skapiškio
progimnazijos kapelionu (raštas Nr. 2634). Tačiau Skapiškio progimnazija
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valdžios nurodymu buvo perkelta į Pandėlį. Kun. A. Kietis 1941 m. spalio
2 d. kreipėsi į vyskupą tolesnių nurodymų:
„Man neaišku, kaip privalau pasielgti. Iš Skapiškio progimnazija su visu turtu
ir mokomuoju personalu oficialiai perkelta į Pandėlį. Dabar ten tvarkosi ir kaip
reikiant mokslas prasidės nuo spalių mėn. 6 d. Tačiau Skapiškio delegacijos važinėja
į Vilnių ir į Kauną ir pilnai įsitikinę, kad progimnazija bus sugrąžinta į Skapiškį.
Labiausiai remiasi gen. Kubiliūno patvirtinimu. Kubiliūnas yra skapiškėnas. Atrodo,
tuoj atvyks iš Vilniaus delegatas. Kuo baigsis – dar neaišku.
Kol kas galėčiau tikybos pamokoms nuvykti į Pandėlį į savaitę kartą ar du. Tas
nesudarytų didelio nuostolio Skapiškio parapijai. Atrodo, kad Pandėlio kunigams
nepatiks. Gal jie turi kokį parėdymą iš Kurijos? Todėl pranešu Kurijai, kad į
Pandėlį nesilankysiu, kol negausiu iš Kurijos nurodymo“ (asm. byla).
Vyskupas, atsižvelgdamas į susidariusią padėtį, 1941 m. spalio 4 d. kun.
A. Kietį delegavo į Pandėlį vikaru, tikybos mokytoju ir progimnazijos
kapelionu (raštas Nr. 2884). Deja, kun. A. Kietis ilgai negalėjo apsigyventi
Pandėlio vikariate, nes kun. J. Bardišauskas buvo pasilikęs daiktus, manė
sugrįšiąs. 1941 m. lapkrityje išaiškėjo, kad Skapiškio progimnazija nuo kitų
mokslo metų sugrįš į Skapiškį. Tačiau kun. A. Kietis su progimnazija į
Skapiškį nebesugrįžo, o 1945 m. tapo faktiniu Pasvalio administratoriumi.
1945–1946 m. dirbdamas administratoriumi Pandėlyje kun. A. Kietis pastatė
didelį (28 × 10 m) trobesį, sutaisė bažnyčios stogą ir langus, atliko nemažai
smulkesnių ūkio darbų.
1946 m. birželio 21 d. paskirtas Jūžintų administratoriumi (raštas Nr. 690).
Kun. A. Kietis į Jūžintus atvyko liepos 27 d. Per ketverius metus akmenine
tvora su cemento dangčiu aptvėrė šventoriaus tvorą, sutvarkė visus langus,
išmokėjo paliktą skolą, susidariusią taisant stogą. Sutvarkė kleboniją ir kitus
trobesius bei kapines.
Aktyvi kunigo veikla atkreipė pasaulietinės valdžios dėmesį, o kai atsisakė
pasirašyti itin didelę paskolos sumą, buvo apkaltintas angelaičių organizavimu,
tretininkų brolijos atgaivinimu, moksleivių įtraukimu į bažnyčios tvarkymo
darbus. Kunigas A. Kietis 1950 m. gegužės 31 d. pasiaiškinimo rašte šią
veiklą neigdamas pripažino, kad vaikai dalyvauja procesijose: barsto gėles,
neša religines insignijas – tačiau tai ne angelaičiai; Didįjį Velykų tridienį
kai kurie vaikai klūpojo prie Kristaus karsto, bet kunigas jų neragino ir
neorganizavo; prieš Velykas, rengiant karstą, šventoriuje pribarstyta šakų.
Jas renkančius vaikus pastebėjo pro šalį ėję Rokiškio apskrities pareigūnai.
Vaikus ilgai kamantinėjo. Pas kleboną apsilankę valsčiaus vykdomojo komiteto pirmininkas, Jūžintų MGB viršininkas, apskrities kompartijos atstovas ir
apskrities paruošų įgaliotinis aiškinosi klebono daromą žalą. Kun. A. Kiečio
pasiaiškinimą kurija turėjo nusiųsti Religinių kultų reikalų tarybos prie LTSR
Ministrų tarybos įgaliotiniui Lietuvoje.
Vyskupas, atsižvelgdamas į susidariusią padėtį ir kun. A. Kiečio prašymą, 1950 m. birželio 9 d. atleido iš einamų pareigų Jūžintuose ir perkėlė
administratoriumi į Geidžiūnus (raštas Nr. 599). Bažnyčią, jos inventorių ir
beneficiją perdavė Biržų kun. Juozapas Laniauskas.
1951 m. balandžio 4 d. kun. A. Kiečiui pavesta aptarnauti ir Gulbinėnų
parapiją (raštas Nr. 317), išvykus trims mėnesiams gydytis kun. Benediktui
Urbonui. Kunigas, reziduodamas Gulbinėnuose, pastoracijos reikalais važinėjo į Geidžiūnus. Gulbinėnuose sutvarkė altorius, zakristijas ir presbiteriją,
sudėjo lubas, išdekoravo bažnyčios vidų.
1952 m. sausio 8 d. perkeltas administratoriumi į Saločius (raštas Nr. 17).
Čia kunigo jau laukė nemalonumai. Vos atvykęs, jau kitą dieną, sausio
18-ąją, nuvyko į Pasvalį prisiregistruoti. Tačiau jam buvo pasakyta palaukti,
kol išsiregistruos ankstesnis kunigas. Sausio 25 d. nuvykus abiem kunigams
išvykstantį išregistravo, o kun. A. Kietį atsisakė priregistruoti, nes Saločiuose
nėra bažnyčios. Tas namas, kuriame vyksta pamaldos, esąs komunalinio
ūkio žinioje ir prieš keletą dienų perduotas sveikatos skyriui. Nors buvęs
administratorius kunigas viską išaiškino ir parodė dokumentus, bet jo niekas
neklausė. Pasakyta, kad vykdomajame komitete yra visų egzistuojančių bažnyčių raštai, o Saločių – nėra jokių. Galiausiai kun. A. Kiečiui motyvuota:
„Kai bus bažnyčia, tada priregistruosim. Jei Religinių kultų įgaliotinis duos raštą,
kuriame patvirtins, kad tas namas – bažnyčia ir priklauso jo žinybai – priregistruosime.“ Vis dėlto naujajam administratoriui kun. A. Kiečiui buvo leista
kurį laiką pagyventi neprisiregistravusiam, nors paliepta skubėti (3 dienas
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neprisiregistravęs galėjo būti patrauktas baudžiamojon atsakomybėn kaip
veltėdis ir nusikaltėlis). Tik 1952 m. vasario 11 d. buvo priregistruotas.
Saločiuose atnaujino didelį plotą (apie 250 kv. m) vidaus tinko, nemažą dalį
ištinkavo lauko pusėje, frontone padarė karnizus (jie buvo išdaužyti). Namo
gale įtaisė didelius cementinius laiptus, lietvamzdžius. Išdekoruota bažnyčia
ir namo vidus, lauko pusė išbaltinta. Bažnyčioje visi judami ir nejudami
daiktai perdažyti aliejiniais dažais. Padaryti du šoniniai altoriai, įsigytos 5
stulos ir 3 paveikslai. Suremontuoti gyvenamieji butai. Pastatyta varpinė,
įsigytas varpas. Pastatyti 3 ūkiniai pastatai. Perstiklinti suaižėję langai.
1957 m. kovo 6 d. perkeltas administratoriumi į Vadoklius (raštas Nr. 691),
tačiau dėl pavasario gamtos polaidžių persikėlimo laikas pratęstas iki gegužės
15 d. (raštas Nr. 860). Tačiau Vadokliuose itin susilpnėja kunigo sveikata
ir jis prašosi iš čia iškeliamas.
Kun. A. Kietis 1958 m. sausio 10 d. Vilniaus arkivyskupijos, Panevėžio
vyskupijos apaštališkojo administratoriaus vysk. J. Steponavičiaus paskirtas
Daujėnų administratoriumi (raštas Nr. 24).
1964 m. gruodžio 3 d. (raštas Nr. 516) kun. A. Kietis paskirtas Uliūnų parapijos klebonu, kartu aptarnaujant ir Ėriškių parapiją, tačiau šis skyrimas
greitai buvo atšauktas ir 1964 m. gruodžio 14 d. (raštas Nr. 597) paskirtas
Anciškio klebonu. 1964 m. gruodžio 15 d. jam buvo išduotas Kulto tarnautojo
registracijos pažymėjimas Nr. 717, pasirašytas religinių kultų reikalų įgaliotinio
Rugienio. Anciškyje kun. A. Kietis elektrifikavo bažnyčią ir remontavo jos
stogą.
Nuo 1976 m. birželio 4 d. (raštas Nr. 122), kol bus paskirtas altaristu Ramygaloje, vikaro teisėmis turėjo talkinti šios bažnyčios kunigams. 1981 m.
kovo 31 d. (raštas Nr. 83) kun. A. Kietis kurį laiką rūpinosi ir jam pavestąja
Truskavos parapija. 1981 m. spalio 13 d. (raštas Nr. 275) buvo paskirtas
Surdegio bažnyčios klebonu. A. Kiečiui atsisakius šių pareigų dėl sveikatos ir prašantis į altariją 1981 m. gruodžio 9 d. (raštas Nr. 355) paskirtas
Krekenavos altaristu su vikaro jurisdikcija, tačiau ir šis raštas atšauktas, ir
1982 m. liepos 17 d. raštu Nr. 166 buvo paliktas toliau eiti Anciškio klebono
pareigas.
1983 m. lapkričio 24 d. (raštas Nr. 209) paskirtas Panevėžio katedros altaristu.
Darbas katedroje turbūt gražiausiai apvainikavo kun. A. Kiečio gyvenimą.
Būdamas netoli savo brolių šeimų, neturėdamas ūkinių rūpesčių, jis visą
dešimtmetį uoliai talkininkavo katedros kunigams, ilgas valandas nuoširdžiai
klausydavo išpažinčių, dažnai padėdavo kituose darbuose. Uolumo jam
galėjo pavydėti ir jaunimas.
Kunigo A. Kiečio 90-mečio proga Panevėžio vyskupas Juozas Preikšas,
prel. Kazimieras Dulksnys ir mons. Jonas Juodelis parašė sveikinimą:
„Nuoširdžiai sveikiname Jus su garbingu jubiliejumi – devyniasdešimtuoju gimtadieniu.
Dėkojame Jums už tą dvasinį įnašą, kuriuo praturtinote Dievo tautą per šešiasdešimt
kunigiškojo darbo metų.
Linkime Jums nuolatinės Aukščiausiojo globos ir sveikatos, kad dar ilgai būtumėte
mūsų tarpe.“
1996 m. gegužės 19 d. mirė tuo metu seniausias Panevėžio vyskupijos kunigas Antanas Kietis. Palaidotas gegužės 22 d. Panevėžio miesto kapinėse.
Kaip ir daugelis kunigų, kun. A. Kietis turėjo iškentėti sovietų okupaciją
bei pokario terorą. Dirbdamas Skapiškyje, buvo nuvarytas į mišką sušaudyti, tačiau net ir labai žiaurus tuometinis Skapiškio NKVD viršininkas jo
pasigailėjo, pririšo kunigą prie medžio ir paliko.
Velionį palaidojo JE Panevėžio vyskupas Juozas Preikšas, apie 30 vyskupijos
kunigų Panevėžio katedros kapinėse, kunigams skirtame plotelyje. Pamokslą
katedroje pasakė mons. J. Juodelis. Kapinėse, dėkodamas velioniui už darbą
ir visiems už nuoširdų dalyvavimą laidotuvėse, kalbėjo mons. J. Antanavičius.
(Žr.: PVKA, B. Kun. Kietis Antanas 1905 01 14x 1934 06 26x 1996 05 19;
[Autorius nenurodytas]. A. A. Kun. Antanas Kietis (1905–1996), Katalikų kalendorius žinynas 1997, Vilnius, 1997, p. 260–261; Jurgaitis J. Aukos keliu,
Vilnius, 1992, p. 468).
208
Vladas Galvanavičius gimė 1953 m. rugpjūčio 26 d. Čekiškių kaime (3 km
nuo Daujėnų), kur gyveno 26 metus – iki melioracijos. Tada tėvai pirko namą
Daujėnuose, Baluškių 1. Nors nebuvo nei spaliukas, nei partinis – įstojo į
aukštąją. Baigęs ŽŪA miškų ūkio inžinerijos studijas, dirbo Apželdinimo
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treste Panevėžyje. 1995 m. mirus tėvui, sugrįžo iš Panevėžio ir gyvena
Daujėnuose, ūkininkauja.
209
1944–1957 gimusių Panevėžio vyskupijos Daujėnų bažnyčios gimusių metrikų
Protokolai. Nuo 1944 metų, reg. Nr. 5. PDA.
210
Panevėžio vyskupijos Pasvalio dekanato Daujėnų bažnyčios Jungtuvių knyga
1944 VIII 20–1977 VIII 26, Nr. 1415, l. 30 a. p., reg. Nr. 6. PDA.
211
1958 m. gegužės 28 d. pranešimas Vilniaus arkivyskupijos kurijai, PVKA,
B. Daujėnai. Švč. Jėzaus Vardo.
212
1959 m. gegužės 21 d. pranešimas, ten pat.
213
Kunigas Gaudentas Ikamas (1920 09 10–1959 03 25–2000 11 18) gimė Kvetkų parapijoje, Pandėlio rajone, Biržų apskrityje, Eiskudžių (Skudžių) kaime.
G. Ikamo motina – Valerija Jokubėnytė, tėvas – Silvestras Ikamas, vidutinis
ūkininkas, kuris buvo išvykęs į Ameriką užsidirbti pinigų, kad sugrįžęs
nusipirktų žemės (įsigijo 5 ha).
Gaudentas mokėsi Gaigalų ir Kvetkų pradžios mokyklose (1930–1936) ir
Vilkijos gimnazijoje (1941–1947).
1947 m. baigęs gimnaziją, septynerius metus mokytojavo įvairiose mokyklose:
Vabalninke, Anciškiuose (Unčiškiuose), Vainiūniškyje, Kvetkuose. 1947 m.
spalio 1 d. buvo paskirtas mokytoju į Vabalninko vidurinę mokyklą, 1950 m.
rugsėjo 1 d. perkeltas į to paties rajono Ančiškių pradinę mokyklą vedėjo
pareigoms. 1952 m. rugsėjo 1 d. – po dviejų vedėjavimo metų – paskirtas
į Vainiūniškio pradžios mokyklą vedėju. Čia dirbo vienerius metus.
Kadangi seniems tėveliams tėviškėje reikėjo globos, prašė Vabalninko liaudies
švietimo skyriaus vedėjo leisti persikelti į Pandėlio rajoną. Nuo 1953 m.
rugsėjo 1 d. mokytojavo Kvetkų septynmetėje mokykloje (Pandėlio r.). Paties
prašymu (Pandėlio liaudies švietimo vedėjo įsakymu Nr. 94, 1954 m. liepos
1 d.) buvo atleistas iš Kvetkų septynmetės mokyklos mokytojo pareigų ir
įstojo į seminariją.
Jis buvo tarp tų mokytojų, kurie kovojo, kad jaunimas nenutoltų nuo
Bažnyčios. Mokė jaunimą nebijoti jokių grasinimų, išlaikyti laisvę mylinčio
žmogaus tautos dvasią, nesuterštą vardą. Dalis jaunimo nepasidavė priešo
ideologijai. Mokytojas G. Ikamas kartu su kitais platino antisovietinę spaudą, spausdindavo eilėraščius, atsišaukimus kreipdamiesi į jaunimą, tautą,
inteligentiją. Yra parašęs ir satyrą apie „Tarybinį herbą“:
Žiba pjautuvas ir kūjis
Tėvo Stalino ženkle,
Bet ten tiktų, iš tikrųjų,
Tik lazda su terbele.
Pokario metais gimtinėn užsukusį Gaudentą suėmė stribai. Iš jo tyčiojosi, mušė, kankino, reikalavo pasakyti, kur yra „miškiniai“. Nuo šautuvų
buožių mirtinų smūgių jį apsaugojo metalinis kryželis, kurį buvo užsikišęs
už marškinių. Nors nuo smūgių ir aptrupėjo metalinis stovas, Gaudentas
liko gyvas. Nuo sušaudymo išgelbėjo jo pažįstamas rusas, įpuolęs į trobą
šaukdamas, kad Gaudentas Ikamas nekaltas.
Tik iš trečio karto (1954 m.) įstojo į Tarpdiecezinę kunigų seminariją Kaune.
1959 m. kovo 25 d. vysk. J. Steponavičius įšventino jį į kunigus.
1959 m. birželio 23 d. (raštas Nr. 1215) Vilniaus arkivyskupijos ir Panevėžio vyskupijos apaštalinis administratorius vysk. Julijonas Steponavičius
neopresbiterį kun. G. Ikamą paskyrė vikaru į Palėvenę, tačiau tik gavus
šį paskyrimą, laukė naujas: birželio 27 d. (raštas Nr. 1247) jis deleguotas
dviem mėnesiams (nuo liepos 1 d. iki rugpjūčio 30 d.) į Šv. Petro ir Povilo
bažnyčią Panevėžyje pavaduoti vikarą kun. A. Rameikį jo gydymosi metu.
Iš Palėvenės (1959 06 23–1959 10 23) Vilniaus arkivyskupijos ir Panevėžio
vyskupijos apaštalinis administratorius vysk. J. Steponavičius (dokumentą
pasirašė ir kurijos kancleris kun. J. Pranka) kun. G. Ikamą paskyrė laikinu
Skapiškio vikaru (1959 m. spalio 23 d. raštas Nr. 2123) pavaduoti sergantį
kleboną. Į Skapiškį kunigas atvyko spalio 29 d. ir pradėjo eiti vikaro pareigas.
Po penkių mėnesių darbo Skapiškyje 1960 m. vasario 10 d. (raštas Nr. 186)
Vilniaus arkivyskupijos ir Panevėžio vyskupijos apaštalinis administratorius
vysk. J. Steponavičius Skapiškio vikarą kun. G. Ikamą paskyrė Panevėžio
dekanato Naujamiesčio vikaru. Į Naujamiestį kunigas atvyko vasario 26 d.
1961 m. balandžio 12 d. Panevėžio dekano Antano Kripaičio žodiniu nurodymu kun. G. Ikamas paskirtas klebonu į Vadaktėlius, atvyko balandžio
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17 d. Vadaktėliuose per trejus metus bažnyčioje įvedė elektrą, suremontavo
parapijos namą.
Po trejų metų (1964 m. birželio 8 d.) paskirtas Daujėnų bažnyčios klebonu, o
1977 m. jam pavesta aptarnauti ir Kriklinių parapijos tikinčiuosius. 1999 m.
lapkričio 9 d. atleistas nuo Kriklinių parapijos aptarnavimo.
Daujėnuose kun. G. Ikamas dirbo per 36 metus. Mirė 2000 m. lapkričio
18 d. Palaidotas Kvetkų parapijos kapinėse, greta tėvų kapų.
(Žr.: PVKA, B. Kun. Gaudentas Ikamas 1920 09 10x 1959 03 25x 2000 11 18;
Amžinybėm išlydimas Daujėnų klebonas Gaudentas Ikamas, Darbas, 2000,
lapkr. 18, Nr. 135; Juodelis J. A+A kun. Gaudentas Ikamas (1920–1959–2000),
Katalikų žinynas 2001, Vilnius, 2001, p. 261; Vertelka B. Pusė amžiaus –
kunigystei, XXI amžius, 2000, rugs. 15, Nr. 71; Ikamas G. Daujėnai (mašinraštis), 1996, p. 4).
214
1964 m. birželio 12 d. raštas Nr. 377, PVKA, B. Kun. Gaudentas Ikamas
1920 09 10x 1959 03 25x 2000 11 18.
215
Kulto tarnautojo registracijos pažymėjimas (nuorašas), ten pat.
216
1964 m. liepos 6 d. raštas Nr. 10, ten pat.
217
Panevėžio vyskupijos Pasvalio dekanato Daujėnų bažnyčios Jungtuvių protokolų knyga 1944 VIII 20–1977 VIII 26, Nr. 1415, l. 77 a. p., reg. Nr. 1. PDA.
218
Kun. G. Ikamo atliktų darbų duomenys paimti iš įvairių metų Daujėnų
bažnyčios metinės dekanalinės vizitacijos protokolų, esančių PVKA, B. Daujėnai. Švč. Jėzaus Vardo.
219
1966 m. Daujėnų bažnyčios metinės dekanalinės vizitacijos protokolas, ten pat.
220
1968 m. gruodžio 28 d. Daujėnų bažnyčios R. K. Religinės bendruomenės
komiteto sąrašas, ten pat.
221
1974 m. kovo 12 d. Daujėnų R. K. bažnyčios vykdomojo komiteto sąrašas,
ten pat.
222
1990 m. lapkričio 14 d. raštas Panevėžio vyskupijos kurijai, ten pat.
223
1977 m. vasario 10 d. raštas Nr. 30, ten pat.
224
1986 m. balandžio 9 d. raštas Nr. 22/86, ten pat.
225
1977 m. gegužės 24 d. raštas Nr. 106, PVKA, B. Kun. Gaudentas Ikamas
1920 07 10x 1959 03 25x 2000 11 18.
226
1999 m. lapkričio 9 d. raštas Nr. 439, ten pat.
227
1999 m. Daujėnų parapijos dekanalijos vizitacijos protokolas, PVKA, B. Daujėnai. Švč. Jėzaus Vardo.
228
1990 m. lapkričio 14 d. raštas Panevėžio vyskupijos kurijai, ten pat.
229
Daujėnų parapijos 1996 m. rugpjūčio mėn. 18 d. Sutvirtinimo sakramentą
priėmusiųjų sąrašas, ten pat.
230
1980 m. rugsėjo 5 d. sveikinimas Nr. 282, PVKA, B. Kun. Gaudentas Ikamas
1920 07 10x 1959 03 25x 2000 11 18.
231
Katalikų žinynas 2001, Vilnius, 2001, p. 129–146; Panevėžio vyskupijai 75,
Panevėžys, 2001, p. 20.
232
Bitinaitė A. Kuriamas filmas apie sieninę tapybą Pasvalio krašto bažnyčioje, Darbas, 2011, rugpj. 6, Nr. 88.
233
Bitinaitė A. Pristatė dokumentinį filmą apie Pasvalio krašto bažnyčių
sienų tapybą, Darbas, 2011, rug. 27, Nr. 109.
234
Bitinaitė A. Vita Stankevičienė: „Pradžioje buvo duona...“, Darbas, 2011,
gruodžio 6, Nr. 3.
235
Liūdintys kolegos. Audronė Kripaitienė (1966 06 03–2012 04 08) [nekrologas], Darbas, 2012, bal. 12, Nr. 42.
236
Kunigas Rimantas Visockis (gimęs 1969 m. rugsėjo 30 d.; įšventintas
į kunigus 1996 m. balandžio 14 d.). Tik įšventintas į kunigus 1996 m.
balandžio 14 d., paskirtas vikaru į Pasvalio šv. Jono Krikštytojo parapiją
talkinti bažnyčios klebonui, Pasvalio dekanui Jonui Balčiūnui (1927 11 06–
1949 09 25–2008 05 02), Pasvalyje dirbusiam nuo 1992 m. rugpjūčio 14 d.
1997 m. rugpjūčio 5 d. kun. R. Visockis paskirtas Pumpėnų Švč. Mergelės
Marijos Škaplierinės parapijos klebonu, jam talkino altaristu likęs kun.
Petras Tijušas (1921 07 08–1948 04 25–1999 12 11), čia dirbęs nuo 1967 m.
balandžio 4 d. iki mirties.
Nuo 2000 m. balandžio 21 d. (žinynuose vietoj „04“ palikta korektūros
klaida „14“ – 2000 14 21) – Daujėnų Švč. Jėzaus Vardo parapijos klebonas,
aptarnaujantis Šv. Augustino koplyčią Porijuose. Be to, kunigas kurį laiką
buvo paliktas ir Pumpėnų Švč. Mergelės Marijos Škaplierinės parapijos
klebonu.
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Nuo 2005 m. (kitur žinynuose įrašyta 2007 m.) liepos 26 d. Miežiškių
Švč. Mergelės Marijos parapijos administratorius. Aptarnauja Šv. Izidoriaus
koplyčią Šilelio kapinėse. Aptarnauja ir Panevėžio katedrai priklausančias
koplyčias Panevėžio infekcinėje ligoninėje ir Velžyje administruoja Šv. apaštalo
Andriejaus parapiją Velykiuose.
237
2001 metų dekanalinės vizitacijos protokolas Daujėnų parapijoje, PVKA,
B. Daujėnai. Švč. Jėzaus Vardo.
238
2002 metų Daujėnų Švč. Jėzaus Vardo parapijos dekanalinės vizitacijos
protokolas, ten pat.
239
Daujėnų parapijos 2004 m. finansų ataskaita, ten pat.
240
2000 m. lapkričio 18 d. mirusio kun. G. Ikamo laidotuvėse Daujėnų bažnyčioje dalyvavęs kun. Tomas Skrudupis tvirtino matęs minėtą altorėlį,
o 2000 m. gruodžio 19 d. parapiją perėmęs kun. R. Visockis tvirtino jo
jau neradęs (žr. kun. Romualdo Zdanio 2004 m. kovo 15 d. paaiškinimas
Nr. 91/04, ten pat).
241
2004 m. balandžio 19 d. įgaliojimas Nr. 141/04, PVKA. B. Daujėnai.
Švč. Jėzaus Vardo.
242
Pasas. Altorėlis su Marijos Maloningosios ir Nazariečio paveikslais, ten pat.
243
Sekminės ir miestelio šventė kartu, Darbas, 2011, birž. 30, Nr. 73.
244
Bitinaitė A. Jaunimas atgaivina Sekminių tradicijas, Darbas, 2011, birž. 11,
Nr. 66.
245
Babickaitė B., Stašytė J., Tamulionienė A., Zubavičienė G., Lazdynas A., Mikalajūnas J. Kunigas puolamas nepelnytai ir vienpusiškai,
Darbas, 2002, lapkr. 5, Nr. 130.
246
Kanišauskas S. Šv. Huberto dieną šventė Moliūnų miške ir Pasvalyje,
Darbas, 2011, lapkr. 17, Nr. 130.
247
2007 m. birželio 20 d. dekretas Nr. 234/07, PVKA, B. Daujėnai. Švč. Jėzaus Vardo.
248
2007 m. birželio 26 d. dekretas Nr. 352/07, ten pat.
249
Parėmė maldos namus, Darbas, 2010, liepos 1, Nr. 72.
250
Jonušas P. Monografija apie Daujėnų kraštą prasidės nuo jos autorių
tiriamosios ekspedicijos, Darbas, 2010, birž. 10, Nr. 64.
251
Kanišauskas S. Gimtadienis seniūnui buvo paskutinė darbo diena, Darbas,
2010, liepos 3, Nr. 73.
252
Kanišauskas S. Naujasis Daujėnų seniūnas grįžta į gimtinę, Darbas, 2010,
lapkr. 23, Nr. 132.
253
Kun. Algis Neverauskas (gim. 1961 m. vasario 6 d., įšventintas į kunigus
1989 m. gegužės 28 d.) gimė Antaniškių kaime Imbrado parapijoje. Jauniausias Anastazijos Kuosaitės (gim. 1926 m.) ir Balio Neverausko (1923–2001)
sūnus. Tėvas Stelmužės tarybiniame ūkyje 33 metus dirbo traktorininku,
mama iki išeidama į pensiją – pieninėje. Šeimoje augo keturi vaikai: Stasys,
Antanas, Irena ir Algis.
Jauniausia Neverauskų šeimos atžala – Algis, baigęs Imbrado aštuonmetę
mokyklą (1968–1976), išvyko į Kauną ir įgijo pramoninės ir civilinės statybos
specialybę Kauno politechnikume (1976–1980).
Imbrado klebonas kun. Juozas Janulis Algiui parodė, kaip groti vargonais.
Tad prieš išeidamas į kariuomenę Algis kelis laisvus mėnesius ir grojo.
Mat Neverauskų visa šeima muzikali – nors nė vienas nebaigęs muzikos
mokyklos, visi giedojo bažnyčios chore (kun. Algis sako save vaikystėje
atsimenąs „viškų“), namuose buvo armonika, tai visi ją ir čirpino. Be to,
kun. J. Janulis iš patarnautojų buvo sudaręs orkestrėlį ir visi pūtė dūdas.
1981–1983 m. tarnavo sovietų armijoje (Gruzijoje, Kutaisyje), desantinio dalinio
orkestre grojo valtorna. Vyresnieji broliai, jau tarnavę armijoje, pamokė, ką
kalbėti, kad patektum į orkestrą.
Grįžęs iš kariuomenės A. Neverauskas dirbo zakristijonu Vadõkliuose pas
ten paskirtą kleboną kun. J. Janulį. Be to, važinėjo mokytis groti vargonais
į Panevėžį, lankė vairuotojų kursus. Kunigas J. Janulis jį ragino: „Negaišk
laiko, mokykis, vis tiek reikės.“ Į Tarpdiecezinę kunigų seminariją Kaune stojo
iš Vadõklių (jeigu būtų iš gimtųjų vietų stojęs – saugumas būtų neleidęs;
Vadokliuose jis buvo nežinomas). Į seminariją stoti padrąsino J. Janulis: „Tu
galėtum būti kunigu. Ar nenorėtum? Turi gerų savybių.“ 1984 m. A. Neverauskas
įstojo į Kunigų seminariją.
Įšventino į kunigus vyskupai Vincentas Sladkevičius, Juozas Preikšas ir
Vladas Michelevičius.
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Tik įšventintas į kunigus buvo paskirtas Panevėžio Šv. apaštalų Petro ir
Povilo bažnyčios vikaru, talkino mons. Jonui Juodeliui (1921 05 21–1947
06 29–2006 01 07).
Po keturių vikaravimo metų (1993) perkeltas į Kauną ir paskirtas Kauno
kunigų seminarijos prefektu ir pedagoginiam darbui: I filosofijos kursui
dėstė mandagumą, o III teologijos kursui – Senojo ir Naujojo Testamento
egzegezę.
1995 m., po dvejų darbo metų seminarijoje, pasiųstas į Romos popiežiškąjį
šv. Grigaliaus universitetą studijuoti biblinę teologiją. Studijavo tik metus.
Antriems metams vysk. J. Preikšas nebeišleido, 1996 m. liepos 20 d. paskyrė Šv. Pranciškaus Asyžiečio parapijos klebonu Subåčiuje (stotyje), kartu
administruoti ir Švč. Trejybės parapiją Subåčiaus miestelyje bei aptarnauti
koplyčias Lukonysê, Mili¿nuose, Stračniuosê, Tiltagaliuosê ir Žilíškiuose.
Po septynerių metų paskirtas į Pasvalį (klebonas, dekanas), Daujėnus, Kríklinius.
Nuo 2010 m. rugpjūčio 31 d. Panevėžio vyskupo J. Kaunecko dekretu
Nr. 475/10 Švč. Mergelės Marijos Apsilankymo parapiją Krikliniuose aptarnauja kunigai vienuoliai iš Pumpėnų. Anksčiau, nuo 2005 m. vasario 10 d.,
Pumpėnų klebonu buvo paskirtas T. Marco Mikalonis, po metų – buvęs
vikaras T. Domingo Avellaneda, kuris 2006 m. vasario 21 d. Panevėžio vyskupo J. Kaunecko dekretu Nr. 69/06 atleistas iš Pumpėnų Švč. M. Marijos
Škaplierinės parapijos vikaro pareigų ir paskirtas šios parapijos klebonu.
Dekanas kun. A. Neverauskas nuo 2008 m. buvo Panevėžio vyskupijos „Caritas“ Pasvalio dekanato padalinio direktorius (vedėja – Valerija Mačėnaitė),
rūpinosi labdaringa vaikų valgykla (vedėja Regina Bagdonienė (jau mirusi),
dabar rūpinasi Veronika Leimontienė. Pasvalyje yra ir dienos centras.
254
2007 m. birželio 20 d. vyskupo raštas Nr. 234/07, PVKA, B. Daujėnai.
Švč. Jėzaus Vardo.
255
2007 m. birželio 26 d. vyskupo raštas Nr. 352/07, ten pat.
256
Garbės kanauninkas Povilas Varžinskas (1922 11 25–l948 12 19–2012 07 31).
Varžinskai. Biržų rajone buvo du Varžų kaimai, tik vieną tardami kirčiuodavo
„a“, o kitą – „ų“. Antrajame kaime gyveno du ūkininkai: Juozas Varžinskas ir Antanas Varžinskas, trečiasis ūkininkas daugiau priklausė Žvirgždės
kaimui. Juozo Varžinsko sūnus Povilas vedė Blazarėnų šeimos (jų išaugo 4
vaikai: Ona, Elžbieta, Elena ir Jonas) dukrą Elžbietą.
Pirmojo pasaulinio karo metu Povilas Varžinskas, būdamas caro kariuomenėje, pateko į vokiečių nelaisvę. Elžbieta viena tvarkė ūkį. Jai buvo didelis
vargas ir nelaimė ta nežinia, ar gyvas vyras. Jeigu nebūtų turėjusi vaikelio
(dukra Veronika gimė 1912 m.), vyro brolių būtų išvaryta. Jie, norėdami
iš marčios atimti žemę, prie pat gryčios pristatė savo namą. Iš nelaisvės
paleistas Povilas pėsčias parėjo iš Vokietijos. Jam sugrįžus, broliai „nuleido
sparnus“ ir nebesikėsino į žemę.
Kunigo Povilo broliai ir seserys. Būsimasis kunigas gimė 1922 m. lapkričio
25 d. Varžų kaime, ūkininkų Elžbietos Blazarėnaitės (1888–1968 12 09) ir
Povilo Varžinsko (apie 1890–1948 10 10) šeimoje.
Jį, trečią vaikelį šeimoje, tėvo vardu pakrikštijo Krinčino šv. apaštalų Petro
ir Povilo bažnyčioje kun. Aleksandras Juočepis (1895–1920–1926 01 06).
Jis pranašavo, kad vaikas bus kunigas – tą vėliau Povilui sakė tėvai,
pasidžiaugdami, kad kun. A. Juočepis Krinčine pastatė elgetyną – namą
vargšams. Kun. A. Juočepio sveikata buvo silpna, tad jį iškėlė į Žemaitiją.
Mirė būdamas altaristu Akmenėje.
Elžbietos ir Povilo Varžinskų šeimoje, kaip minėta, jau buvo gimusi duktė
Veronika, po jos sūnus, kurį pakrikštijo Povilu, o jam mirus gimęs kitas
sūnus vėl krikštytas Povilu. Reikia pasakyti, kad šis vardas šeimoje buvo
tradicinis – senelis taip pat buvo Povilas. Gimus Povilui, Varžinskai sulaukė dar dviejų vaikelių. Tad šeimoje augo trys broliai: Povilas, Jonas
(gim. 1920 m. kovo 10 d.) ir Kazimieras (1925–1998 02 02) – bei dvi seserys
Veronika (1912 07 15–1998 03 10) ir Ona (1928–1942).
Kadangi tėvai turėjo per 20 ha gerą ūkį, kunigo vaikystė prabėgo prie ūkio
darbų. Visi vaikai ganė savo gyvulius: keturias penkias karves, prieauglį,
avis; ganė ir kiaules, paršiukus, žąsis, antis. Visi kaimo piemenys ganydavo
vienoje vietoje. Be to, ravėjo daržus, padėdavo mamai, talkino ir kituose
darbuose. Be darbo nelaikydavo – tėvai neleido vaikams dykinėti, nes tada
ir nebuvo kitokios tvarkos. Kol vaikai buvo maži, ūkio darbams samdydavo
tarnus, užaugę vaikai patys tarnaudavo.
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Javus kuldavo talkomis. Baigus darbą, duodavo išgerti alaus. Sykį ištroškęs
Poviliukas vietoj vandens išgėrė alaus. Jam buvo labai bloga. O motina
pasakė: „Tai priminimas – perspėjimas, kad niekada negertumei.“ Ir iš tikrųjų,
kun. Povilas Varžinskas tapo abstinentu.
Varžinskų ūkyje, be gryčios, buvo klojimas, tvartas, kurie stovi ir šiandieną,
1863 m. statyta klėtis (gryčia dar senesnė, senelių namo medžių, geru stogu – anksčiau dengtu šiaudais, vėliau šiferiu). Buvo ir jauja, o joje stovėjo
mašina linams minti. Tėvai ją buvo įsigiję, nes ūkyje augino linus. Iš linų
Varžinskai gaudavo gerų pajamų. Linams džiovinti dideliame kambaryje
stovėjo krosnis, kitoj pusėj buvo ratas, kurį sukdavo ir per tris velenus
leisdavo linus – taip linai buvo minami. Be to, juos reikėdavo išbraukti
(iššukuoti) brauktuve.
Prieš pat karą Varžinskai įsigijo grėbiamąją, kurią traukdavo du ar trys
arkliai, tad buvo lengviau per rugiapjūtę, šienapjūtę.
Sykį tėvai pasamdė dirbti žmogų iš Krinčino, o tas sirgo džiova. Kadangi visi
kartu valgė, jauniausioji dukrelė Ancytė (taip vadino jaunėlę Onutę) užsikrėtė
ir susirgo. Karo metu pėsti apie 20 km ėjo į Biržus pas daktarus. Šie prirašė
vaistų, deja, jų nebuvo ir Ancytė greit mirė. Palaidota Gulbinėnuose.
Vienas iš Varžinskų sūnų Kazimieras, baigęs gimnaziją Pasvalyje, bandė
stoti į seminariją. Išlaikė egzaminus. Sužinojęs saugumas bandė jį įkalbinti
ir priversti dirbti okupantams, išdavinėti kurso draugus bei dėstytojus,
taigi – padaryti šnipu. Kazimieras nesutiko, tad turėjo atsisakyti ir seminarijos. Neįstojęs į seminariją Kazimieras dirbo viename Pasvalio rajono
kolūkyje, po kurio laiko vedė iš Nemunėlio Radviliškio parapijos kilusią
Onutę, vaikų nesulaukė. Kazimiero žmonos Onos motina Daugytė – iš
Radviliškio parapijos, jos brolis kun. t. Benvenutas (Julius Ramanauskas)
OFM (1911 06 12–1938–1987 10 01) Amerikoje net 33 metus buvo „Aidų“
žurnalo administratoriumi.
Kazimieras, mokydamasis Pasvalio gimnazijoje, gyveno pas svetimą senutę – nuomojo kambarėlį. Vėliau Kazimieras iš jos nusipirko namelį, prie
kurio buvo ir nemažas apie 20 arų sklypas su įdubusia vieta (ten galėjo
būti smegduobė). Tą namelį Kazimieras buvo užrašęs seseriai Verutei, o
ši užrašė broliui – kunigui Povilui. Kunigas tą namelį užrašė brolio Jono
sūnui Pauliui, kuris pastatą gražiai suremontavo.
Veronika Varžinskaitė, kaip vyriausia iš vaikų, buvo tarsi antra mama,
augino mažesnius brolius ir seseris. Ji mokėjo ir vyriškus ūkio darbus –
akėjo... Tačiau liko savamoksle – ją kiek pamokė motina ir tėvas, mokėjęs
vokiškai ir rusiškai. Liko netekėjusi, tad brolį Povilą įšventinus į kunigus,
visą gyvenimą jam šeimininkavo, keliaudavo kartu po parapijas. Sesuo mirė
kunigui Povilui Varžinskui klebonaujant Skapiškyje, palaidota tėviškėje,
Gulbinėnų parapijos kapinėse.
Kitas kunigo brolis Jonas Varžinskas neturėjo galimybės užbaigti net 4 skyrių – reikėjo talkinti ūkyje. Vėliau tapo geru ūkininku. Kazimierą paėmus
į kariuomenę, Jono jau nebeėmė, be to, jis gavo pažymėjimą, kur buvo
pakeisti gimimo metai.
Kunigo brolis Jonas su šeima gyveno tėvų sodyboje. Žmona Janina buvo
labai darbšti – visą kiemą išpuošė darželiu ir jis kolūkyje buvo pripažintas
gražiausiu, gavo net premiją. Janina dirbo kolūkyje – melžė karves, tad
dabar gana ligota.
Jonas sovietmečiu dirbo kolūkyje prie chemikalų – beicavimo. Dirbusieji su
chemikalais netrukus apsirgo. Vienas ligoninėje greit mirė. Ir Jonui atsiliepė:
chemikalai pakenkė nugaros nervams – beveik nevaldo kojų. Jonas Varžinskas
visą laiką gyveno Varžuose.
Jonas su Janina Varžinskai išaugino tris vaikus: dukrą Reginą ir du sūnus –
Paulių bei Romualdą. Regina, baigusi mokslus, Panevėžio ligoninėje dirbo
medicinos seserimi. Paulių (kunigas su seserimi Veronika – jo krikšto tėvai)
kunigas ragino stoti į seminariją, tačiau šis nesutikęs. Tada ragino vesti – irgi
atsisakęs. Dirbo policijoje, gyvena Krinčine, treniruoja sportininkus. Romualdas – ūkininkas, laiko karvių, paršavedžių. Sukūręs šeimą augina sūnų.
Povilo kelias į kunigystę. Būsimasis kunigas Daniliškių pradžios mokyklą
pradėjo lankyti sulaukęs aštuonerių. Mokykla nuo namų buvo daugiau kaip
už trijų kilometrų, tad vaikui reikėdavo sukarti netrumpą kelią.
Kanauninkas yra pasakojęs apie pirmąją dieną mokykloje, kurią jis įsiminė
visam gyvenimui. Į mokyklą jį nuvedė mama ir paliko. O grįžti reikėjo
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vienam: krūmai, pievos – nieko nematyti. Mokytoja parodė vinkšną – žiūrėk
į medį ir eik. Jis ėjo ir įėjo į pelkyną, pasiklydo. Mama, nesulaukdama
mokinuko, pasiuntė ieškoti savo brolio sūnų. Tas ėjo ir šaukė: Pauliau,
Pauliau. Pagaliau surado. Vėliau Pauliui į koją įkando šuo, tad mokslą teko
atidėti.
Parapijoje tuo metu veikė Angelo Sargo draugija. Organizacija veikė prie
bažnyčios, vadovavo kunigai vikarai. Draugijoje, kaip pasakojo kanauninkas,
galiojo tokie nuostatai: klausyti tėvų, melstis kasdieną, negražiai nekalbėti –
nesikeikti. Angelaičiams netinka nedorai elgtis, meluoti ir pan. Nuostatai
visiems vaikams turėjo didelę įtaką. Turėjo įtakos ir vėlesniam kunigystės
pasirinkimui.
Kunigas prisimena labai gerus mokytojus. Pirmame skyriuje juos mokė
vienuolė. Vėliau mokė nuo Kupiškio kilusi mokytoja Tubelytė, kuri labai
mylėjo vaikus. Povilas ir kiti vaikai į mokyklą eidavo apsiavę naginėmis,
tad sušlapdavo kojas. Mokytoja Tubelytė, kad vaikai sušiltų, parūpindavo
jiems arbatos, kavos. Kiekvienam reikėjo atnešti po du litrus pieno kavai
užbaltinti. Povilas Varžinskas mokėsi vienoje klasėje su Mykolo Karčiausko
broliu Juozu.
Pamokos pradžios mokykloje buvo pradedamos ir baigiamos malda. Iš
Krinčino atvažiuodavo kunigai Kupstas ir Strazdas dirbti su jaunimu. Kanauninkas teigė, kad vaikams tai turėjo didelę įtaką.
Mokėsi apie trisdešimt vaikų ir jie visi gražiai tarpusavyje sugyveno.
Mokykloje Povilas domėjosi tikyba, žavėjo geografija – tolimi kraštai, istorija – ypač Kristaus, šventųjų gyvenimas...
Mokydamasis trečiame Daniliškių pradžios mokyklos skyriuje, vienuolikmetis
Povilas priėmė Pirmąją šventąją komuniją (ruošė pagalbininkės). Šventėje
dalyvavo ir klierikai Morkvėnas, Niurka. Povilui tėvai kalbėjo: „Žiūrėk, čia
būsimi kunigai, kaip jie gražiai meldžiasi.“ Jų kilnus elgesys, kaip pasakojo
kan. P. Varžinskas, skatino troškimą ir pačiam būti tokiam.
Baigęs keturis pradžios mokyklos skyrius Paulius išvyko į Krinčiną. Pirmaisiais
metais tėvai jam samdė butą, o vėliau į mokyklą kasdieną vaikščiojo pėsčias.
Tikybą dėstė klebonas Antanas Keraitis (1879 11 02–1903 09 02–1952 03 30).
Juozas Jasilionis (mokyklos vedėjas) dėstė matematiką. Vedėjas, kaip teigė
kanauninkas, buvo labai geras žmogus, kilęs nuo Saločių.
Krinčine Povilas mokėsi penktame ir šeštame skyriuose (tai pirma ir antra
gimnazijos klasės). Prieš karą buvo pastatyta mokykla, karo metu sudeginta...
Mokytis skatino ir pusbrolis Paulius (tėvo sesers Veronikos, ištekėjusios už
Drevinsko Gulbinų kaime, Pabiržės parapijoje, sūnus). Jis, pasivadinęs Dreviniu,
rašė poeziją, išleido nemažai knygų. Sovietmečiu su tėvais buvo ištremtas į
Sibirą. Sugrįžęs iš tremties baigė pedagoginį institutą, mokytojavo Vilniaus
krašte, vėliau persikėlė į Klaipėdą, ten ir mirė. Pusbrolis Paulius į Krinčiną
atveždavo Povilui spaudos. Be jo įtakos gal nebūtų stojęs į gimnaziją, mat
Paulius jį skatino: trys broliai, reikia mokytis, nereikės dalyti žemės.
1938 m., baigęs mokslus Krinčino mokykloje, P. Varžinskas įstojo į Pasvalio
gimnaziją. Už mokslą reikėjo mokėti, tad mokytis buvo sudėtinga. Be to,
Pasvalys buvo už penkiolikos kilometrų, todėl reikėjo samdyti butą. Su kitu
gimnazistu gyveno pas Verutę Salučkaitė, užtat buvo kiek pigiau.
Baigęs šešis Pasvalio gimnazijos skyrius, 1943 m. įstojo į antrą licėjinį Kauno
tarpdiecezinės kunigų seminarijos kursą. l948 m. gruodžio 19 d. Povilas
Varžinskas buvo įšventintas į kunigus.
Darbas parapijose. Kunigui teko dirbti aštuoniose parapijose: Svėdasuose
ir Adomynėje, Nemunėlio Radviliškyje, Raguvėlėje, Kriaunose, Skapiškyje,
Pandėlyje, Daujėnuose.
Svėdasai ir Adomynė (1949 m. gegužė–1957 m.). Pirmoji darbo vieta –
vikaras Svėdasų Šv. Arkangelo Mykolo bažnyčioje. Jaunas kunigas talkino
klebonui Antanui Survilai (1885 12 07–1910 02 20–1961 03 14). Kartu dirbo
(eidamas klebono pareigas) ir Adomynės Švč. M. Marijos Vardo bažnyčioje.
Kanauninkas pasakojo apie kelionę į pirmąją paskyrimo vietą – Svėdasus.
„Nebuvo autobusų, tad važiavau kuo pasitaikė – daugiausia pakeleivingais sunkvežimiais. Vežiausi pagalvę, antklodę (kaldrą), turėjau knygų, tad keliavau ne su vienu
maišu ir buvau panašus daugiau į elgetą... Pirmiausia pakeleivingu sunkvežimiu
pasiekiau Ukmergę. Nuo Ukmergės iki Utenos visas peršlapau, nes labai lijo. Net
maniau susirgsiąs. Tačiau ką reiškia jaunuoliškas optimizmas. Iš Utenos šiaip
taip pasiekiau Svėdasus. Pasiekęs kleboniją, prisistačiau klebonui: „Klebone, mane
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vyskupas skiria jūsų prieglaudai, padėsiu ką nors jums.“ Pastebėjau, kad kieme
kažkas dega ir paklausiau, kas dega? Klebonas atsakė: „Niekai.“
Mat Verbų šeštadienį rūkė mėsą. Buvęs vikaras Savičiukas (jis iškeltas į Antalieptę) kalendos metu gavo skilanduką ir jį rūkė: kad būtų kvapniau, uždėjo eglės
šaką, darant duris, tą šaką išnešė ir uždegė pastatus, o klebonas sako – niekai...
Parapijiečiai sakė: „Dievo bausmė.“ Nesurado raktų, tad nieko neišnešė: sudegė
tvartas, klėtis, daržinė ir rūkykla.“
Sovietmečiu per šventes bažnyčiose būdavo daug žmonių. Tad vikaras
P. Varžinskas net iki vidurnakčio klausydavo išpažinčių. Jo aktyvi veikla
kėlė sovietų valdžios veikėjams nepasitenkinimą. Svėdasuose saugumiečiai
buvo paėmę kunigo pasą, gąsdindami netgi šaudė. Kanauninkas su šypsena
yra prisiminęs: „Žmonės rytojaus dieną stebėjosi, kad kunigėlis sako pamokslą,
juk jį vėlų vakarą „nušovė“...
Kartą kun. P. Varžinskui važiuojant į Adomynę, saugumiečiai girioje prie
Šimonių nužudė daug partizanų – kažkas Šimonyse juos išdavė. Kanauninkas
yra pasakojęs ir nelabai malonų prisiminimą: „Vaitkūnų kaime prie Svėdasų
turėjo krikštyti naujagimį – partizano vaiką. Kunigas nekrikštijo ir taip apsisaugojo
nuo Sibiro, žmonės tai žinodami nepyko.“
Adomynėje klebono P. Varžinsko iniciatyva kapinėse buvo iškirsti tie beržai,
kurie buvo per karą apdaužyti ir kliudė kapams. Vienas skrebas paskundė
valdžiai. Atvažiavo net iš Vilniaus Lietuvos religinių kultų reikalų tarybos
prie Lietuvos SSR Ministrų Tarybos įgaliotinis Bronius Pušinis (kanauninkas jį
prasmingai pavadino raudonuoju vyskupu) ir kun. P. Varžinskui buvo griežtai
pasakyta, kad beržines malkas perims Kupiškis, o dėl klebono likimo bus
atskira kalba: „Šnekėsimės.“
Tik po aštuonerių vikaravimo metų Svėdasuose paskirtas klebonu į Švč. Mergelės Marijos bažnyčią Nemunėlio Radviliškyje.
Nemunėlio Radviliškio klebonas (1957 m. ruduo–1964 m.). Kun. P. Varžinskui
atvykus į Nemunėlio Radviliškį, iš Sibiro pradėjo grįžti išvežtieji. Tremtinių
vaikai ėmė patarnauti bažnyčioje. Tarp jų buvo du broliai, vadinami Cukriukai
(Vilius Cukuras – Molėtų parapijos dekanas). Atvažiavo rajono pirmininko
pavaduotojas Karosas, partijos sekretorius iš Biržų ir KGB atstovas Žemaitis
klausinėjo, kas patarnavo per Velykas. Klebonas pasakė: „Suaugę žmonės,
pasakykit, ką bloga bažnyčia daro vaikams.“ Kadaise kun. Povilui kapelionas
J. Varnas yra sakęs, kad „Karosiukas taip gražiai tarnaudavo Mišioms, o dabar –
kyla partijoje“.
Nemunėlio Radviliškio zakristijonas kas metai bandydavo stoti į seminariją
ir vis nepavykdavo. Kanauninkas ne kartą yra prisiminęs į Nemunėlio Radviliškį ištremtą, beveik 20 metų (1959–1976) čia gyvenusį vysk. Vincentą
Sladkevičių.
Po septynerių metų darbo Nemunėlio Radviliškyje laukė naujas paskyrimas –
Raguvėlė.
Raguvėlė (1964 m. pavasaris–1975 m.) Raguvėlėje Šv. diakono Stepono
bažnyčioje kun. P. Varžinskas klebonavo vienuolika metų (1964–1975).
Kanauninkas yra pasakojęs, kad Komaro dvare buvo žemės ūkio mokykla.
Ten dėstė Stukas. Prieš karą bažnyčia buvo apleista: vanduo bėgo ir ant
vargonų. Žmonės prisinešė šiaudų ir iš vidaus kiaurumas uždengė. Po kiek
laiko atvažiavo milicininkai, gąsdino uždarysią.
Vasario šešioliktosios penkiasdešimtmečio proga Raguvėlės bažnyčios
varpinėje suskambo varpas. Skambintojas buvo suimtas. Tai sukėlė didelį
pasipriešinimą: išvežant suimtąjį mokinių pulkas, skandavo: „Skambink per
amžius, varpe Lietuvos, tas laisvės nevertas, kas negina jos.”
Dievo Apvaizdos bažnyčioje Kriaunose (1975–1984). Kan. P. Varžinskas devynerius metus darbavosi Dievo Apvaizdos bažnyčioje Kriaunose (1975–1984).
Tai, kaip pasakojo kan. P. Varžinskas, Griškevičiaus – Lietuvos karaliuko,
pirmojo sekretoriaus Petro tėviškė, o Sartų tarybiniam ūkiui vadovavo Petro
brolis Albinas Griškevičius. „Nebuvo jie blogi žmonės – per daug nenukentėjau“, – kalbėjo kanauninkas.
Ūkis pasistatė didžiulius kultūros namus, jiems reikėjo vietos, tad nuvertė
klebonijai priklausiusį tvartuką. Vis dėlto leido nusipirkti likusias medžiagas
(už tris tūkstančius rb), iš kurių klebonas pastatė ūkinį pastatą, mat laikė
ožkų, triušių... Kai jau pastatė, sovietų valdininkai sumąstė, kad pigiai
pardavė medžiagą ir paprašė pridėti dar vieną tūkstantį.
Dirbdamas Kriaunose klebonas P. Varžinskas iš vidaus išdažė bažnyčią.
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Skapiškio šv. Hiacinto (Jackaus) parapijoje (1984–2005). Nuo 1984 m. gegužės 30 d. kun. P. Varžinskas darbavosi Skapiškyje Šv. Hiacinto (Jackaus)
parapijoje. Taigi iš beveik 64 kunigystės metų 21 metus dirbta Skapiškyje.
Kaip ir kitose bažnyčiose, kun. P. Varžinskas atliko remonto darbų, pats
svarbiausias – per dvejus metus (1986–1987) perdengė visą bažnyčios stogą.
Dirbo du dengėjai. Jiems sumokėta už skardos nuplėšimą, perdengimą ir
pačią skardą – iš viso 25 tūkstančius rublių. Be to, klebono iniciatyva Lietuvos kariuomenės minuotojų būrys pašalino nuo karo pabaigos bažnyčioje
užsilikusią giliai įsmigusią bombą.
Kanauninkas džiaugėsi, kad ankstesnio Skapiškio klebono kun. Juozapo Lukšo
(1917 10 19–1944 03 25–1997 03 09) bažnyčia buvo labai gerai išdekoruota,
tad nereikėjo dažyti kaip Kriaunose ar Raguvėlėje.
Skapiškyje gražiai paminėtas kunigo P. Varžinsko darbo Šv. Hiacinto (Jackaus) parapijoje dvidešimtmetis.
Kunigo 20 metų darbo Skapiškyje pagerbimas. 2004 m. gegužės 22–23 d.
Skapiškyje vyko dviguba šventė: liaudies teatrų festivalis ir klebono Povilo
Varžinsko darbo Skapiškyje dvidešimtmečio minėjimas.
Skapiškis teatrų šventėmis garsėja ne tik Kupiškio rajone, Lietuvoje, bet
ir toli už mūsų šalies ribų. Teatrų šventės organizuojamos pagal amžiaus
grupes: vaikams – „Pienių medus“, jaunimui – „Pienių vynas“ ir senjorams – „Pienių pūkas“. 2004 m. gegužės 22–23 d. Skapiškyje jau aštuntą
kartą susirinko įvairūs teatrai. Šį kartą – senjorai.
Miestelio gyventojai ir atvykę svečiai džiaugėsi išmoningai sudaryta programa. Šventėje dalyvavo garsūs aktoriai Tomas Vaisieta, Ferdinandas Jakšys,
prof. Petras Bielskis, Regimantas Adomaitis su žmona skapiškiete Eugenija
Bajoryte. Spektaklius parodė Skapiškio teatras „Stebulė“, Vilniaus Taurakalnio kultūros centro senjorų teatras ir kiti svečiai. Vyko susitikimas su
kraštiečiais, gegužinėje grojo kaimiškos muzikos ansamblis „Jonis“, miestelio
aikštėje amatininkai demonstravo liaudies amatus, bibliotekos direktorė Jolita
Pipynienė parengė liaudies menininkų parodas: eksponuoti tekstilininkės
Valerijos Markevičiūtės, medžio drožėjo Broniaus Bickaus, nėrėjos Laimutės
Papučkaitės darbai.
Labai prasminga, kad į programą buvo įtrauktos ir šv. Mišios, kurių metu
Šv. Hiacinto (Jackaus) šventovėje, be bažnytinio choro, giedojo ir svečiai –
Lietuvos kariuomenės Vilniaus įgulos karininkų ramovės vokalinis ansamblis
„Guostė“.
Po šv. Mišių dr. Aldona Vasiliauskienė kalbėjo apie arkivyskupą Mečislovą
Reinį, jo pasiaukojamo gyvenimo kelią, atvedusį į Lietuvos kankinių bei Dievo
tarnų gretas, taip pat apie dvasininkus, tęsiančius arkivyskupo M. Reinio
veiklą, – supažindino su svarbiausiais darbais jau dvidešimt metų Skapiškyje
dirbančio kunigo Povilo Varžinsko, nužengusio 80 metų gyvenimo kelią.
Skapiškio seniūnas Valdas Juškevičius ir senjorų teatrų šventės „Pienių pūkas“ sumanytoja ir režisierė Vita Vadoklytė parapijiečių ir šventės dalyvių
vardu pasveikino kun. Povilą Varžinską veiklos Skapiškyje jubiliejaus proga.
Pandėlys. 2005 m. birželio 22 d. paskirtas altaristu jubiliaru į Pandėlio
Švč. Mergelės Marijos Vardo parapiją talkinti kun. Kostui Balsiui. Pandėlyje kun. P. Varžinskui buvo suteiktas garbės kanauninko titulas. Jį gražiai
prisimena pandėliečiai.
(Žr.: Panevėžio vyskupijos kurija. Netekome kanauninko Povilo Varžinsko,
Kupiškėnų mintys, 2012, rugpj. 2; Vasiliauskienė A. Dvidešimt metų Skapiškio parapijoje, XXI amžius, 2004, birž. 25, Nr. 48; Vasiliauskienė A.
Ilgametis Skapiškio Šv. Hiacinto (Jackaus) parapijos klebonas kan. Povilas
Varžinskas, Lietuvos aidas, 2015, kovo 3, Nr. 55, 56, 57; kovo 14, Nr. 58,
59, 60; Vasiliauskienė A. Ilgiausiai klebonavęs Skapiškyje A † A garbės
kanauninkas Povilas Varžinskas (1922 11 25–1948 12 19–2012 07 31), XXI
amžius, 2012, rugpj. 31, Nr. 32; Vasiliauskienė A. Garbės kanauninkas
Povilas Varžinskas (1922 11 25–1948 12 19–2012 07 31), Skapiškis, Lietuvos
valsčiai, sud. ir vyr. redaktorė Aušra Jonušytė, Vilnius (spaudoje); autorės
užrašytas kunigo pasakojimas ekspedicijos metu, saugomas A. Vasiliauskienės
asmeniniame archyve.)
257
Kun. Juozapas Varnas (1909 07 11–1934 05 26–1990 07 09). Būsimasis kunigas gimė 1909 m. liepos 11 d. Varnupių vienkiemyje (Ūdrupio k.), Rokiškio
rajone, Onos Leikutės ir Kazimiero Varno šeimoje. 1925–1929 m. mokėsi
Rokiškio gimnazijoje ir baigė 8 klases. Aktyviai dalyvavo skautų veikloje.
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1929–1930 m. mokėsi Kauno kunigų seminarijoje, nuo 1930 m. rudens iki
1934 m. birželio 15 d. – VDU Teologijos-filosofijos fakultete.
1933 m. balandžio 1 d. įšventintas į subdiakonus, 1934 m. gegužės 26 d. – į
kunigus.
1934 m. birželio 15 d. raštu Nr. 3094 nuo liepos 1 d. paskirtas Kamajų
vikaru. 1934 m. gruodžio 19 d. (raštas Nr. 5458) buvo deleguotas į Lukštus
pavaduoti susirgusio klebono kun. Liudviko Povilanio.
1935 m. birželio 21 d. paskirtas vikaru Alantoje, 1936 m. birželio 23 d.
(raštas Nr. 3400) – Biržų vikaru. Biržų administratoriui kun. Antanui Grigaliūnui išvykus atostogų, 1937 m. rugsėjo 2 d. raštu Nr. 4924 jį pavaduoti
paskirtas vikaras kun. J. Varnas. Vikarui susirgus, į Biržus jo pavaduoti
1939 m. liepos 1 d. paskirtas kun. Stanislovas Krištanaitis.
Nuo 1939 m. rugsėjo 1 d. (raštas Nr. 4842) paskirtas Pasvalio inž. P. Vileišio gimnazijos tikybos mokytoju ir kapelionu, 1941 m. rugsėjo 2 d. (raštas
Nr. 2638) – Pasvalio gimnazijos tikybos mokytoju ir kapelionu, 1944 m.
rugsėjo 11 d. (raštas Nr. 1301) – Pasvalio vikaru. 1945 m. kovo 31 d. (raštas
Nr. 362) laikinai deleguotas į Kupiškį vikaro pareigoms. Iš Kupiškio 1945 m.
rugsėjo 17 d. (raštas Nr. 1060) deleguotas administratoriumi į Antalieptę.
1948 m. vasarį kun. J. Varnui susirgus, į Antalieptę jo pavaduoti deleguoti
kunigai iš Baltriškės, Antazavės (Navickas), o 1948 m. rugpjūčio 14 d. buvo
deleguotas kun. Jonas Butkys.
1950 m. liepos 7 d. (raštas Nr. 703) kun. J. Varnas paskirtas eiti Zarasų dekanato dekano pareigas, o 1950 m. lapkričio 3 d. (raštas Nr. 1105) perkeltas
administratoriumi į Joniškėlį. 1958 m. sausio 20 d. kunigas parašė Panevėžio
vyskupui prašymą į Joniškėlį paskirti jauną vikarą, nes kun. J. Liubšys tik
savo kambarėlyje gali aukoti Mišias, o kun. Kazimieras Mozūras, motyvuodamas reikalinga gydytojų priežiūra, gyvena Pasvalyje ir pareiškęs, kad jo
sveikatai dar labiau nusilpus, į Joniškėlį atvažiuoti išvis nebegalįs. 1963 m.
liepos 25 d. kun. J. Varnas iš rajono valdžios gavo ultimatyvų pareiškimą:
„Nevykdai Rajono valdžios įsakymų. Buvo sakyta, kad prie Krikšto reikėtų turėti
abiejų vaiko tėvų raštišką sutikimą krikštyti. Jūs jų neturite. Važiuokite namo ir
apsigalvokite. Jei to nevykdysite, tai arba pats išsikelkite iš rajono ribų arba mes
atimsime Jūsų darbo pažymėjimą“ (kun. J. Varno 1963 m. liepos 26 d. pareiškimas. Tad kunigas, kad nereikėtų konfliktuoti su savo sąžine ir nebekiltų
naujų konfliktų su rajono valdžia, prašė atleisti iš administratoriaus pareigų,
palikti kunigu altaristu ar perkelti į kitą parapiją.
1963 m. rugsėjo 18 d. (raštas Nr. 495) paskirtas Vabalninko klebonu. 1963 m.
rugsėjo 19 d. kun. J. Varnui religinių kultų reikalų įgaliotinis Rugienis pasirašė
Kulto tarnautojo registracijos pažymėjimą Nr. 616, t. y. kunigas užregistruotas
kaip kulto tarnautojas – Vabalninko katalikų bažnyčios klebonas.
1970 m. gruodžio 21 d. Vabalninko klebonas kun. J. Varnas, remdamasis
1970 m. gruodžio 2 d. dokumentu (raštas Nr. 1077), Biržų katalikų bažnyčios
parapiją perdavė kun. Broniui Strazdui ir priėmė jo priesaiką dalyvaujant
Biržų Bažnytinio komiteto pirmininkui Leonui Sasiūrui ir kasininkui Juozui
Stikleriui (raštas Nr. 15, 1970 m. gruodžio 21 d.).
1973 m. rugpjūčio 21 d. (raštas Nr. 7) Vabalninko klebonas kun. J. Varnas pareiškime kurijai akcentavo, kad pastaruoju metu ligoninėje nebegali
aprūpinti Sakramentais mirštančių ligonių, jau buvo atvejų, kada žmonės
mirė be jų. Gydytojas, nors prašomas mirštančiojo giminių, atsisako įleisti
į ligoninę kunigą, kad jis aprūpintų Švč. Sakramentais.
1974 m. gegužės 24 d. (raštas Nr. 115) Panevėžio vyskupijos apaštališkasis
administratorius vysk. dr. R. Krikščiūnas parašė kun. J. Varnui sveikinimą:
„Sveikiname Jus sulaukus ypač garbingo keturiasdešimt metų kunigystės jubiliejaus.
Jau keturiasdešimt metų, kai Jūs ištikimai einate Katalikų Bažnyčios kunigo pareigas,
pareigas sunkias ir didžiai atsakingas Dievo ir savo tautos požiūriu. Tegul Jūsų,
kaip kilnaus kunigo pavyzdys ir toliau šviečia jauniems konfratrams, tegul Dievas
stiprina Jūsų jėgas dideliems ateities darbams Kristaus vynuogyne. Švenčiausioji
Dievo Motina teapgaubia Jus ir toliau ypatinga savo globa.“
1979 m. kun. Gediminui Blynui išvykus į JAV pas brolį, Kupreliškio parapiją
aptarnavo kun. J. Varnas. Klebonui kun. J. Varnui Vabalninke talkino vikaras
būsimasis vyskupas kun. Aleksandras Kaškevičius. 1981 m. gegužės 31 d.
raštu Nr. 136 Vabalninko parapijos vikaru paskirtas neopresbiteris kun. Tadas
Ivanovskis, 1981 m. spalio 20 d. (raštas Nr. 305) – kun. Antanas Zulonas,
buvęs Pakalnių parapijos administratorius. Susirgęs kun. S. Krištanaitis
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(1912 08 17–1939 06 03–1980 05 22) buvo globojamas kun. J. Varno, kuriuo
jis labai pasitikėjo. Nuo 1963 m. paskirtas altaristu į Vabalninką, kur buvo
iki mirties. Palaidotas Vabalninko bažnyčios šventoriuje.
1982 m. birželio 30 d. (raštas Nr. 30) Vabalninko klebonas kun. J. Varnas
dėl susilpnėjusios sveikatos prašė atleisti iš klebono pareigų, nes jų nebepajėgė tinkamai atlikti. Atsižvelgus į jo prašymą, 1982 m. liepos 20 d.
(raštas Nr. 181) kun. J. Varnas paliktas dirbti pastoracinį darbą Vabalninko
parapijoje garbės klebono titulu su pilna jurisdikcija.
Kun. J. Varnas mirė Vabalninke 1990 m. liepos 9 d. Kardinolas V. Sladkevičius Panevėžio vysk. J. Preikšui atsiuntė telegramą: „Brangios atminties
kun. Juozapą Varną gerbiau kaip ištikimą Bažnyčios sūnų bei kilnią asmenybę
ir mylėjau kaip tikrą brolį. Dėl jo mirties reiškiu nuoširdžią užuojautą velionies
artimiesiems ir visai Panevėžio vyskupijos dvasiškijai.“
Palaidotas liepos 11 d. Vabalninko bažnyčios šventoriuje.
Pasvaliečių kultūriniam gyvenimui svarbios reikšmės turėjo kun. J. Varno,
kitų vietinių inteligentų sukauptos turtingos asmeninės bibliotekos. Draugijoje
kun. J. Varnas mėgdavo kalbėti – pasakyti lakų žodį ar aštrų sąmojį, tiksliai
charakterizuoti padėtį. Mylėjo jį draugai, vertino tikintieji ir netikintieji. Jis
švietė ir spinduliavo gerumu.
(Žr. PVKA, B. Kun. Varnas Juozas 1909 07 11 x 1934 05 26 x 1990 07 09.)
258
Ikamas G. Daujėnai (mašinraštis), 1996, p. 1.
259
Ten pat.
260
Ikamas G. Daujėnai (mašinraštis), 1996, p. 2.
261
Giedrytė T. Ir išėjusiems, ir pasilikusiems, Darbas, 2000, gruodžio 9, Nr. 143.
262
Magelinskienė Z. Partizanų atminimą saugos kryžius, Darbas, 2010,
birž. 17, Nr. 67.
263
Šauklys ištrimitavo Daujėnų mokyklos šimtmetį, Darbas, 2010, geg. 25, Nr. 57.
264
Vyskupas Jonas Kauneckas (gim. 1938 06 06, įšventintas į kunigus 1977 05 22,
konsekracija 2000 08 05).
Daujėnų kapinėse palaidoti vyskupo J. Kaunecko seneliai (tėvo tėvai), trys dėdės
(tėvo broliai), tėvai: mama Veronika Stanevičiūtė-Kauneckienė (1903–1989) ir
tėvas Petras Kauneckas (1894–1981), bei vyskupo sesuo Veronika (1903–1989).
Sudėtingas vyskupo Jono Kaunecko, gimusio 1938 m. birželio 6 d. Trajoniškio
kaime, kelias į kunigystę. Augo didelėje šeimoje, kurioje iš dešimties vaikų
gyvi liko septyni. Mokydamasis Panevėžio hidromelioracijos technikume
(1954–1958) ne kartą kentė badą. Jį baigęs, būsimasis vyskupas dirbo įvairiose
vietose ir nuo 1959 m. kasmet nesėkmingai (sovietų valdžia neleido) bandė
stoti į Tarpdiecezinę kunigų seminariją Kaune. Nepaisydamas nesėkmių,
tą laiką išnaudojo mokslui: 1964–1968 m. Maskvos aukštuosiuose užsienio
kalbų kursuose neakivaizdiniu būdu studijavo vokiečių kalbą, vėliau Vilniaus
universitete – lietuvių kalbą ir literatūrą. Pagaliau 1972 m. buvo priimtas
ir į Tarpdiecezinę kunigų seminariją Kaune.
1977 m. gegužės 22 d. Kauno arkikatedroje įšventintas į kunigus, vikaravo
Telšių katedroje (1977–1983), buvo Skaudvilės ir Adakavo klebonu.
Aktyviai įsitraukė į veiklą pogrindžio spaudoje: rinko medžiagą „Lietuvos
katalikų bažnyčios kronikai“. 1978–1978 m. buvo Tikinčiųjų teisėms ginti
komiteto narys.
Vysk. J. Kauneckas – nuo 1990 m. atkurtos Telšių kunigų seminarijos vicerektorius ir dėstytojas, vėliau (nuo 1993 m.) – seminarijos dvasios vadas, ėjęs atsakingas pareigas vyskupijos kurijoje. Nuo 1994 m. tapo Telšių vyskupijos ateitininkų dvasios vadu, o po šešerių metų (2000) – Ateitininkų federacijos dvasios vadu.
1993 m. popiežius jam suteikė monsinjoro titulą, 2000 m. gegužės 13 d.
buvo nominuotas, o rugpjūčio 5 d. konsekruotas tituliniu Forkonijo vyskupu. Vyskupas, atsisakydamas įprasto herbo, pasirinko šūkį ,,Žiūrėti Jo
žvilgsniu“. Jo herbas – trikampis – simbolizuoja Dievo akį, Jo Apvaizdą ir
žvilgsnį, jame žmogaus veidas pridengtas delnais su stigmomis. Trikampio
kampuose – saulė ir mėnulis, simbolizuojantys laiką nuo saulėtekio iki
saulėlydžio. Tekstas – ,,Žiūrėti Jo žvilgsniu“ – daug kartų Šventajame Rašte
minimas posakis, pasirinktas ženklo pagrindu. Vyskupas, kaip ir kiekvienas
dvasininkas, privalo žvelgti į viską per Jėzaus kančią, jo žaizdas – stigmas.
Herbą sukūrė tuometinis klierikas Marius Auruškevičius.
2002 m. vasario 14 d. vyskupas J. Kauneckas oficialiai pradėjo eiti Panevėžio
vyskupijos ordinaro pareigas, o 2002 m. vasario 17 d. vyko jo ingresas į
Panevėžio katedrą.
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Vyskupui J. Kauneckui 2008 metais suteiktas Pasvalio miesto garbės piliečio
vardas. Šiuo vardu iki 2010 m. sausio 1 d. apdovanoti 30 žymių krašto
asmenų, garsinusių Pasvalio vardą. Tarp jų keturi dvasininkai: kun. Benediktas Urbonas (1998), JE vysk. Jonas Kauneckas ir kun. Vytautas Butkus
(2008) bei kun. Albinas Pipiras (2009).
265
1967 metų Daujėnų parapijos dekano vizitacijos aktas, PVKA, B. Daujėnai.
Švč. Jėzaus Vardo.
266
Čepėnas J. Trumpi a. a. kun. Antano Kiznio gyvenimo ir būdo bruožai,
Tiesos kelias, 1935, Nr. 10, p. 530–553.
267
Čepėnas J. Sacerdos in Aeternum. Velaikių Juozelio atsiminimai, Kaunas,
2010, p. 522–523.
268
1929 m. kovo 30 d. raštas Nr. 1286, PVKA, B. Kun. Kriščiūnas Jonas 1896
02 16 x 1919 05 14 x 1968 12 24.
269
1935 m. birželio 21 d. raštas Nr. 300, ten pat.
270
1937 m. sausio 5 d. raštas Nr. 73, ten pat.
271
1939 m. gruodžio 29 d. raštas Nr. 7226, ten pat.
272
1944 m. rugsėjo 8 d. raštas Nr. 1280, ten pat.
273
Kriščiūnas J. Utena, Panevėžio vyskupija. Istoriniai duomenys, pastoracinė
veikla, red. K. Paltarokas, Vilnius, 1998, p. 557–565.
274
1953 m. rugsėjo 4 d. raštas Nr. 967, PVKA, B. Kun. Kriščiūnas Jonas 1896
02 16 x 1919 05 14 x 1968 12 24.
275
1953 m. lapkričio 4 d. raštas Nr. 1190, ten pat.
276
Raštas Nr. 826, ten pat.
277
1966 m. sausio 26 d. raštas Nr. 38, ten pat.
278
Tarulis P. Dalinau Tavo tiesą, Utena, 2004, p. 147.
279
Ten pat, p. 148.
280
Kun. J. Gasiūnas rašė:
„Kan. Jonas Kriščiūnas buvo jau vyresnio amžiaus, turėjo nemažai patyrimo pastoraciniame darbe. Vysk. K. Paltarokas jį pažinojo iš Kauno kunigų seminarijos laikų,
nes buvo jo auklėtinis. Kaip kunigą, jį pažinojo iš Pabiržės (Biržų apskr.) laikų, kur
kaip kunigų seminarijos inspektorius praleisdavo atostogas pas savo draugą, Pabiržės
kleboną kun. I. Andrašiūną. Tuo laiku kun. J. Kriščiūnas buvo Pabiržės vikaru.
Vysk. K. Paltarokas, tapęs Panevėžio vyskupu, paskyrė kun. J. Kriščiūną nemažos
Kamajų parapijos kleboną (Kamajų parapija 1940 m. turėjo 61 216 tikinčiųjų)
ir kartu Utenos dekanato vicedekanu. 1953 m. rugsėjo 4 d. vysk. K. Paltarokas
panorėjo jį turėti arčiau savęs. Pakėlęs į kanauninkus, paskyrė vyskupijos kancleriu.
Kun. J. Kriščiūnas nebuvo baigęs nei teologinių, nei kanono srities aukštesniųjų
mokslų, buvo baigęs tik kunigų seminariją Kaune, bet turėjo ilgą ir gerą pastoracinę
patirtį; buvo tvarkingas ir labai socialus kunigas. Jis Vilniui buvo labai reikalingas,
nes gerai mokėjo rusų ir lenkų kalbas, kas Vilniaus vyskupijoje pastoraciniam, ypač
kurijos darbininkui, buvo labai reikalinga. Svarbiausia, kad tuometinėse gyvenimo
sąlygose vysk. K. Paltarokas galėjo juo pasitikėti.
Kun. J. Kriščiūnas niekada nebuvo dirbęs kurijos darbo, tad jam paskirtos naujos
pareigos nebuvo prie širdies. Mėgo pastoracinį darbą su žmonėmis, bet ne su raštais, kurie kanceliarijoje yra kansdieninė duona ir dargi nenormaliomis gyvenimo
sąlygomis. Kaip pareigingas kunigas jis savo darbą sąžiningai ir stropiai atlikinėjo.
Tik, deja, neilgai jam teko šią sunkią ir atsakingą naštą nešti. Būdamas kancleriu,
jis dėl savo būdo ir kitų gerų privalumų pasiliko populiarus ir visų mylimas, ypač
liaudies. Tie jo geri privalumai ir buvo pradžia didelės nesėkmės. Saugumas visą
tai matė ir stebėjo, pagaliau panoro panaudoti jį savo reikalams. Kan. J. Kriščiūnas gauna iš Kulto ministerijos raštą, kad atvyktų į ministeriją. Buvo nurodyta,
pro kurias duris turi įeiti (neoficialios). Jis greit nuvyko nurodytu keliu. Nuvedė
į mažą kambarėlį rūsyje, liepė atsisėsti ir laukti, kol ateis paskirtas žmogus. Po
keliolikos minučių įeina vyriškis, pradeda kalbėti ir duoti įvairius klausimus. Ateina
po valandėlės antras ir trečias. Tie patys klausimai, tie patys siūlymai. Atsakymas
tas pats: „Ne! Nesutinku!“ Pavargo ir kanauninkas ir tardytojas. Pagaliau sako
kanauninkui: „Lauk iš čia, nes bus dar sprendimas“ pasakęs išėjo. Kanauninkas
laukė susijaudinęs. Viena laukiama valanda virto mėnesiu. Galų gale atsirado sienoje
mažas langelis. Pasirodo asmuo, kuris pamoja kanauninkui Jonui pirštu ir pakviečia
arčiau prie savęs. Iš rankose laikomo rašto skaito sprendimą: „Per 24 valandas
turi apleisti Vilnių. Turi apsigyventi provincijoje.“ Užbaigęs skaityti raštą, grasinančiu balsu sako: „Kas čia buvo kalbėta tardymo metu, visa tardymo procedūra
turi likti paslaptyje, tik pačiam vienam težinoma. Jei reikalas išeis viešumon, Jums
gresia Sibiras, – ir pabrėždamas pridėjo, – ir mirtis“. Kanauninkas atsakė: „Vilnių
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paliksiu per 8 valandas“. Asmuo, skaitęs sprendimą, jam pasakė: „Gerai, o dabar
eik namo!“ Kanauninkas paliko rusį, išbuvęs jame septyniolika valandų. Jį išvedė
pro specialius vartus, kad niekas iš gyventojų jo nepastebėtų.
Išėjęs kanauninkas jautėsi lyg po kokios didelės avarijos. Širdyje pasidarė lengviau,
nes manė prieš tai, kad po septyniolikos valandų tardymo mažame rūsio kambarėlyje
laisvas nebeišeis. Atsidurs kokiame Rusijos kalėjime ar koncentracijos stovvykloje,
kas atsitiko su kai kuriais Lietuvos vyskupais ir kunigais.
Parėjęs namo, kur gyveno su savo seserimi Barbora (jau buvo vidurnaktis), sako
jai: „Renkis, pakuok, nes rytoj anksti rytą išvažiuojam iš Vilniaus“.
Rytojaus dieną, nemiegojęs ir tardymų išvargintas, per naktį supakavęs daiktus
kelionei, atvyko pas vysk. K. Paltaroką atsisveikinti. Įėjęs į saloną, pabučiavęs
vyskupui žiedą, nepadaręs jokių paaiškinimų, nes buvo pažadėjęs laikyti paslaptį, ir
neprašęs vyskupo, kad jis skirtų į kitą vietą kitoms pareigoms provincijoje, tiesiog
jam pasakė: „Sudiev, Ekselencija, aš išvažiuoju iš Vilniaus“. Vyskupas K. Paltarokas
pažiūrėjo į jį nustebęs ir kiek palaukęs pakeltu balsu tarė: „Ar aš to tikėjausi iš
tavęs?!“ Kan J. Kriščiūnas žinojo, kad visi kambariai yra aprūpinti mikrafonais ir
neatsargus prasitarimas būtų priežastis jį dar Vilniuje areštuoti. Vysk. K. Paltarokas
pamanė, kad kelis kartus (tardymo metu) nepasirodęs kanceliarijoje savarankiškai
sugalvojo pasitraukti iš kanclerio nelengvų pareigų. Taip be jo kaltės susikomplikavo
kan. Jono Kriščiūno reikalas.
Sugrįžęs po atsisveikinimo su vyskupu, pasisamdęs vežiką ir sudėjęs savo daiktus,
išvažiavo su savo seserimi į mažą miestelį Vyžuonas, kur nusisamdęs labai mažą
butelį su seserimi gyveno be jokių pareigų. Vėliau vyskupo buvo tenai paskirtas
klebonu, o susilpnėjus sveikatai – altaristu. Vilnių paliko 1953 m. gruodžio 1 d.
Kunigai, nežinodami tikros išvažiavimo priežasties, įvairiai spėliojo ir aiškino.
Žinodami tų laikų kunigų gyvenimo sąlygas, manė, kad tai padaręs komunistinės
valdžios verčiamas. Kunigai jį gerbė ir mylėjo. Pats kaunauninkas Jonas Kriščiūnas
buvo neramus savo sieloje. Sąžinė jam vis primindavo netaktišką atsisveikinimą su
vyskupu ir kad paliko vyskupą toliau nešti sunkias ganytojo pareigas. Dar prieš
mirtį šią savo sąžinės naštą sumanė pasidalinti su savo artimu ir gerai patikimu
draugu. Kartą jam atvykus jo aplankyti (su sąlyga, kad iki jo mirties niekam
nepasakys, nes kitu atveju pagreitintų jo paties mirtį ir gal girdinčiojo pasakojimus), išpasakojo su visomis smulkmenomis, kodėl jis turėjo iš Vilniaus skubotai
išsikelti ir kodėl per šiurkščiai ir lakoniškai atsisveikino su savo vyskupu. Šiam
sutikus paslaptį išlaikyti, pasakė tikrą išvažiavimo priežastį. Sugrįžęs į namus, kad
nepamirštų, tuojau visa surašė, praleisdamas vietą, vardus ir datas, kad nelauktai
atėjus policijai ir raštą suradus, neišaiškinų tikrojo reikalo. Po kan. J. kriščiūno
mirties šį raštą papildė ir įdavė savo artimiausiam draugui. (Jo pavardės dėl žinomų
priežasčių negaliu minėti.) Skaičiau originalą ir pasidariau fotokopiją, tad dalį to
pranešimo ir panaudojau rašydamas apie vysk. K. Paltaroko kanclerį J. Kriščiūną.
Kan. J. Kriščiūnas mirė 1968 m. Kūčių dieną. Į jo laidotuves susirinko didžiulė
minia tikinčiųjų ir apie 96 kunigus, kurie pakaitomis nešė jo karstą. Taip konfratrai
kunigai ir tikintieji atsisveikino su ištikimu Dievo tarnu ir nuoširdžiu darbininku
Kristaus vynuogyne. Kunigai manė, kad tik dėl jo išimtinio populiarumo darbo
žmonių tarpe jis į Sibirą nebuvo išvežtas, kas buvo padaryta su keliais vyskupais
ir daugeliu kunigų.
(Žr.: Paltarokas K. Gyvenimo bruožai. Atsiminimai, Vilnius, 2005, p. 335–338).
281
1917 m. rugpjūčio 17 d. raportas, PVKA, B. Kun. Kriščiūnas Kazimieras
1882 12 08 x 1906 11 19 x 1965 11 02.
282
1917 m. spalio 9 d. raportas, ten pat.
283
1917 m. spalio 12 d. raštas Nr. 1094, ten pat.
284
1918 m. birželio 13 d. kun. Kazimiero Kriščiūno raštas Žemaičių vyskupui,
ten pat.
285
1922 m. gegužės 16 d. raštas Nr. 330, ten pat.
286
1938 m. balandžio 2 d. raštas Nr. 326, ten pat.
287
1930 m. sausio 25 d. raštas Nr. 52, ten pat.
288
1930 m. liepos 15 d. raštas Nr. 579, ten pat.
289
Gyvenimą dovanojusios širdys... Žūvančiųjų gelbėjimo kryžių įteikimo ceremonija, parengė D. Selčinskaja, Vilnius, 2012, p. 11–12.
290
1943 m. liepos 24 d. raštas Nr. 135, PVKA, B. Kun. Kriščiūnas Kazimieras
1882 12 08 x 1906 11 19 x 1965 11 02.
291
1943 m. rugsėjo 13 d. raštas Nr. 146, ten pat.
292
1943 m. rugsėjo 13 d. liudijimas Nr. 2822; 1943 m. gruodžio 18 d. raštas
Nr. 3359, ten pat.
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1943 m. gruodžio 20 d. raštas Nr. 3378, ten pat.
1945 m. balandžio 5 d. raštas Nr. 374, ten pat.
295
1948 m. balandžio 29 d. raštas Nr. 629, ten pat.
296
1946 m. rugsėjo 9 d. raštas Nr. 1078, ten pat.
297
1947 m. kovo 3 d. raštas Nr. 24, ten pat.
298
1947 m. sausio 29 d. raštas Nr. 13, ten pat.
299
1961 m. sausio 2 d. prašymas, ten pat.
300
1956 m. lapkričio 25 d. laiškas, ten pat.
301
1946 m. kovo 11 d. raštas Nr. 274, PVKA, B. Kun. Pelešynas Steponas
1908 10 11 x 1933 04 01 x 1984 07 21.
302
1957 m. spalio 3 d. raštas Nr. 2159, ten pat.
303
1965 m. balandžio 24 d. raštas Nr. 1121, ten pat.
304
1965 m. gegužės 4 d. raštas Nr. 1182, ten pat.
305
1978 m. balandžio 21 d. raštas Nr. 90, ten pat.
306
1981 m. birželio 9 d. raštas Nr. 158, ten pat.
307
1926 m. liepos 14 d. raštas Nr. 322, PVKA, B. Kun. Rauduvė Petras 1901
02 17 x 1925 06 14 x 1982 08 20.
308
1926 m. gruodžio 10 d. raštas Nr. 2334, ten pat.
309
1927 m. liepos 1 d. raštas Nr. 3133, ten pat.
310
1928 m. balandžio 30 d. raštas, ten pat.
311
1928 m. rugpjūčio 28 d. slaptas raštas Nr. 3498, ten pat.
312
1929 m. sausio 22 d. raštas, ten pat.
313
1922 m. sausio 28 d. raštas Nr. 417, ten pat.
314
1931 m. vasario 7 d. raštas Nr. 554, ten pat.
315
1931 m. rugpjūčio 10 d. raštas Nr. 3254, ten pat.
316
1933 m. sausio 12 d. raštas Nr. 13, ten pat.
317
1939 m. liepos 28 d. raštas, ten pat.
318
1940 m. liepos 18 d. kunigo P. Rauduvės laiškas Panevėžio vyskupui, ten pat.
319
1941 m. balandžio 19 d. kunigo P. Rauduvės laiškas Panevėžio vyskupui,
ten pat.
320
1946 m. rugpjūčio 23 d. raštas Nr. 1020, ten pat.
321
1953 m. sausio 1 d. raštas Nr. 1592, ten pat.
322
1964 m. birželio 8 d. raštas Nr. 356, ten pat.
323
1964 m. rugpjūčio 18 d. raštas, ten pat.
324
1968 m. spalio 24 d. raštas Nr. 302, ten pat.
325
1969 m. lapkričio 20 d. raštas Nr. 701, ten pat.
326
1970 m. kovo 31 d. raštas Nr. 276, ten pat.
327
1975 m. spalio 15 d. raštas Nr. 152, ten pat.
328
1976 m. vasario 11 d. sveikinimas Nr. 28, ten pat.
329
Kunigo P. Kuzmicko prisiminimai, ten pat.
330
Vaitkus M. Metropolitas Juozapas Pirmasis. Arkivyskupas Juozapas Skvireckas, Keturi ganytojai, Chicago, 1960, p. 113.
331
Tu es sacerdos. Arkivyskupo Juozapo Skvirecko įšventinimas kunigu (iš
Metropolito atsiminimų), Aidai, 1949, Nr. 23, p. 49–50.
322
Padolskis V. Arkivysk. dr. J. Skvireckas Šv. Rašto vertėjas, Aidai, 1953,
Nr. 6, p. 243.
333
Yla S. Juozas Skvireckas. Šventojo Rašto vertėjas, pirmasis tautos metropolitas, Vardai ir veidai mūsų kultūros istorijoje, Chicago, 1973, p. 315–316.
334
Vaitkus M. Metropolitas Juozapas Pirmasis. Arkivyskupas Juozapas Skvireckas, Keturi ganytojai, Chicago, 1960, p. 108.
335
Tulaba L. Arkivyskupas Juozapas Skvireckas (1873–1959), Lietuvių katalikų
mokslo akademijos metraštis, Roma, 1965, t. 1, p. 297.
336
Steigiamojo seimo šventė, Tauta, 1920, geg. 18, Nr. 21 (30).
337
Bačkis S. LKM Akademijos 60 metų sukakties minėjimas, Lietuvių katalikų
mokslo akademijos suvažiavimo darbai, Roma, 1987, t. 12, p. 16.
338
Tulaba L. Arkivyskupas Juozapas Skvireckas (1873–1959), Lietuvių katalikų
mokslo akademijos metraštis, Roma, 1965, t. 1, p. 257.
339
[Autorius nenurodytas]. Arkivyskupas Mečislovas Reinys, Chicago, 1977, p. 50–51.
340
Ten pat, p. 51.
341
Reinys M. A. a. Pijus Vienuoliktasis, Lietuvių katalikų mokslo akademijos
suvažiavimo darbai, Roma, 1972, t. 3, p. 8.
342
Vasiliauskienė A. 120 metų Šventojo Rašto vertėjui (minint metropolito
Juozapo Skvirecko jubiliejų), Lietuvių katalikų mokslo akademijos metraštis,
Vilnius, 1994, t. 7, p. 91–92.
293
294
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Tulaba L. Popiežiškoji lietuvių Šv. Kazimiero kolegija Romoje (1945–1970),
Roma (nenurodyta išleidimo data), p. 11, 17–20.
344
Tulaba L. Arkivyskupas Juozapas Skvireckas (1873–1959), Lietuvių katalikų
mokslo akademijos metraštis, Roma, 1965, t. 1, p. 299.
345
Yla S. Juozas Skvireckas. Šventojo Rašto vertėjas, pirmasis tautos metropolitas, Vardai ir veidai mūsų kultūros istorijoje, Chicago, 1973, p. 315–316.
346
Padolskis V. Arkivysk. dr. J. Skvireckas Šv. Rašto vertėjas, Aidai, 1953,
Nr. 6, p. 241.
347
Yla S. Juozas Skvireckas. Šventojo Rašto vertėjas, pirmasis tautos metropolitas, Vardai ir veidai mūsų kultūros istorijoje, Chicago, 1973, p. 316–317.
348
Padolskis V. Arkivysk. dr. J. Skvireckas Šv. Rašto vertėjas, Aidai, 1953,
Nr. 6, p. 242.
349
Yla S. Juozas Skvireckas. Šventojo Rašto vertėjas, pirmasis tautos metropolitas, Vardai ir veidai mūsų kultūros istorijoje, Chicago, 1973, p. 317.
350
Ten pat, p. 325.
351
Padolskis V. Arkivysk. dr. J. Skvireckas Šv. Rašto vertėjas, Aidai, 1953,
Nr. 6, p. 244.
352
Vasiliauskienė A. Arkivyskupas Metropolitas Juozapas Skvireckas –
Šventojo Rašto vertėjas, Lietuvių katalikų mokslo akademijos metraštis, Vilnius,
1999, t. 14, p. 561.
353
Vasiliauskienė A. Arkivyskupo metropolito Juozapo Skvirecko laiškai
prelatui Aleksandrui Dambrauskui – Adomui Jakštui, Lietuvių katalikų mokslo
akademijos metraštis, Vilnius, 2000, t. 16, p. 527–580.
354
Tulaba L. Arkivyskupas Juozapas Skvireckas (1873–1959), Lietuvių katalikų
mokslo akademijos metraštis, Roma, 1965, t. 1, p. 300.
355
Yla S. Juozas Skvireckas. Šventojo Rašto vertėjas, pirmasis tautos metropolitas, Vardai ir veidai mūsų kultūros istorijoje, Chicago, 1973, p. 323–324.
356
Ten pat, p. 333.
357
Prunskis J. [Be pavadinimo], Tėvų kelias, 1953, Nr. 3, p. 814.
358
Mikulevičius J. Šventojo Rašto vertėjas (J. E. Ark. Metr. J. Skvirecko
60 mt. sukaktuvėms paminėti Ateitis, 1933, Nr. 9/10, p. 385.
359
Stankevičius J. Dviejų mūsų Bažnyčios hierarchų jubiliejus, Židinys, 1933,
t. 18, Nr. 8/9, p. 187–188.
360
[Redakcija]. J. E. Arkivyskupas Metropolitas Juozapas Skvireckas – sukaktuvininkas, Tiesos kelias, 1939, Nr. 9, p. 669–671.
361
Padolskis V. Arkivysk. dr. J. Skvireckas Šv. Rašto vertėjas, Aidai, 1953,
Nr. 6, p. 241–247.
362
[Autorius nenurodytas]. Įvykiai, Aidai, 1956, Nr. 2, p. 98.
363
Ružanec-Ružancovas A. Lietuvių išeivių katalikų religinė knyga. 1948–
1958 metų bibliografija, Lietuvių katalikų mokslo akademijos metraštis, Roma,
1965, t. 1, p. 249.
364
Ten pat, p. 225–271.
365
Tulaba L. Arkivyskupas Juozapas Skvireckas (1873–1959), Lietuvių katalikų
mokslo akademijos metraštis, Roma, 1965, t. 1, p. 295–308.
366
Vaitkus M. Metropolitas Juozapas Pirmasis. Arkivyskupas Juozapas Skvireckas, Keturi ganytojai, Chicago, 1960, p. 101–151.
367
Yla S. Juozas Skvireckas. Šventojo Rašto vertėjas, pirmasis tautos metropolitas, Vardai ir veidai mūsų kultūros istorijoje, Chicago, 1973, p. 310–333.
368
Vasiliauskienė A. 120 metų Šventojo Rašto vertėjui (minint metropolito
Juozapo Skvirecko jubiliejų), Lietuvių katalikų mokslo akademijos metraštis,
Vilnius, 1994, t. 7, p. 117.
369
Arkivyskupas Juozapas Jonas Skvireckas (1873–1959), Mūsų švyturiai, Kaunas, 1993, p. 262–265.
370
Katinas P. Atlikę pareigą artimui, XXI amžius (priedas apie Lietuvą ir
pasaulį), 2006, vas. 22, Nr. 4.
371
Sakaitė V. Lietuvos dvasininkai – žydų gelbėtojai, XXI amžius, 2010, rugs.
24, Nr. 70; Sakaitė V. Lietuvos dvasininkai – žydų gelbėtojai, prieiga per
internetą.
372
Ten pat.
373
Elenchus omnium Ecclesiarum et universi ceri provinciae Ecclesiasticae Lithuanae
pro anno Domini 1940, p. 162.
374
Koraliova V. Kas tas žmogus?, Stalino keliu, 1959, lapkr. 21.
375
Jakobsonaitė E. Ačiū jums už gyvybę, broliai!, Stalino keliu, 1960, kovo
2, Nr. 18.
343
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Vasiliauskienė A. Feliksas Ereminas – pirmasis Kupiškio altarijos kunigas
(120-osioms kunigo gimimo metinėms), Kupiškėnų mintys, 2010, rugpj. 7, Nr. 87.
377
Jaraminas F. Sovietinio teroro sutemose. Unikalus Daujėnų parapijos klebono
1945–1946 metų dienoraštis, Vilnius, 1994, p. 94.
378
Jaraminas F. Klebono dienoraštis primena ... Darbas, 1984, gruodžio 11,
Nr. 148; gruodžio 15, Nr. 150; gruodžio 18, Nr. 151.
379
Sunkus rūpestis dėl gyvybės ir duonos“, A. Martinionis, Švyturys, 1988,
Nr. 8, Nr. 9.
380
Jaraminas F. Sovietinio teroro sutemose, Vilnius, 1994, p. 94.
381
Ereminas F. Kančių dienoraštis, Daujėnai. Skiriama Pasvalio 500 metų ir
Daujėnų 450 metų jubiliejams, sud. A. Šimkūnas, Vilnius, 2004, p. 95–195.
382
Vasiliauskienė A. Kunigas Feliksas Ereminas ir Rachelė Regina Rozenbergaitė-Šteimanienė, XXI amžius, 2011, kovo 4, Nr. 17; Vasiliauskienė A.
Kančių dienoraštis, Lietuvos aidas, 2012, Nr. 70, 71, 72; Vasiliauskienė A.
Kunigas Feliksas Ereminas, Lietuvos aidas, 2012, Nr. 55, 56, 57; Vasiliauskienė A. Kun. Feliksas Ereminas – ilgametis Daujėnų parapijos klebonas
(Jo mirties 50-mečiui), Darbas, 2012, lapkr. 15, Nr. 131, lapkr. 22, Nr. 134;
lapkr. 29, Nr. 137.
383
Vasiliauskienė A. Penki kunigai pagerbti už žydų gelbėjimą, XXI amžiaus,
priedas „Pro Vita“, 2012, spalio 19, Nr. 39; Vasiliauskienė A. Žūvančiųjų
gelbėjimo kryžiai Lietuvos kunigams, Utenis, 2012, spalio 10, Nr. 81.
384
Gyvenimą dovanojusios širdys..., par. D. Selčinskaja, Vilnius, 2012, p. 14–15.
385
Vasiliauskienė A. Kunigas Feliksas Ereminas – Pasaulio tautų teisuolis,
Lietuvos aidas, 2014, gruodžio 13, Nr. 277, 278, 279, p. 6–7; Vasiliauskienė A. Ilgametis Daujėnų klebonas – pasaulio tautų teisuolis, Darbas, 2015,
bal. 18, Nr. 44.
386
Ereminas F. Daujėnai, Panevėžio vyskupija. Istoriniai duomenys, pastoracinė
veikla, red. K. Paltarokas, Vilnius, 1998, p. 324–326.
387
Daujėnai, sud. A. Šimkūnas, Vilnius, 2004, p. 326–327.
388
Klebono dienoraštis primena... Darbas, 1984, gruodžio 11, Nr. 148; gruodžio
15, Nr. 150; gruodžio 18, Nr. 151.
389
Sunkus rūpestis dėl gyvybės ir duonos, par. A. Martinionis, Švyturys,
1988, Nr. 8, 9.
390
Jaraminas F. Sovietinio teroro sutemose. Unikalus Daujėnų parapijos klebono
1945–1946 metų dienoraštis, Vilnius, 1994, p. 94.
391
Viktoraitis H. Kunigo dienoraštis, Gairės, 1995, Nr. 3, p. 46–47.
392
Ereminas F. Kančių dienoraštis, Daujėnai, sud. A. Šimkūnas, Vilnius,
2004, p. 95–192.
393
Vasiliauskienė A. Kančių dienoraštis, Lietuvos aidas, 2012, Nr. 70, 71,
72; V a s i l i a u s k i e n ė A . Kunigas Feliksas Ereminas ir Rachelė Regina
Rozenbergaitė-Šteimanienė, XXI amžius, 2011, kovo 4, Nr. 17; Vasiliauskienė A. Klebono ir žydų mergaitės istorija. Kun. Feliksas Ereminas ir
Rachelės (Reginos) Rozenbergaitės šeima, XXI amžius, 2011, geg. 6, Nr. 34;
Vasiliauskienė A. Kun. Feliksas Ereminas – ilgametis Daujėnų parapijos
klebonas (Jo mirties 50-mečiui), Darbas, 2012, lapkr. 29, Nr. 137.
394
Klebono dienoraštis primena... Darbas, 1984, gruodžio 11, Nr. 148; gruodžio
15, Nr. 150; gruodžio 18, Nr. 151.
395
Sunkus rūpestis dėl gyvybės ir duonos, par. A. Martinionis, Švyturys,
1988, Nr. 8, 9.
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Jaraminas F. Sovietinio teroro sutemose. Unikalus Daujėnų parapijos klebono
1945–1946 metų dienoraštis, Vilnius, 1994, p. 94.
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Viktoraitis H. Kunigo dienoraštis, Gairės, 1995, Nr. 3, p. 46–47.
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LIETUVOS VALSÈIAI. DAUJĖNAI

Straipsnis numatomas spausdinti „Lietuvos valsčių“ serijos monografijoje
„Daujėnai“ (vyr. redaktorius ir sudarytojas Antanas Šimkūnas).
Straipsnio kalbos redaktorius Albinas Masaitis, korektorė Rasa Kašėtienė,
anglų k. redaktorius, vertėjas Aloyzas Pranas Knabikas.
Straipsnis vertintas ne mažiau kaip dviejų mokslininkų ekspertų.
Straipsnio priedai skelbiami atskirai tam skirtuose leidinio skyriuose:
1. Straipsnio santraukos lietuvių ir anglų kalbomis.
2. Žinios apie autorių.

Nurodymai dël straipsniø naudojimo (citavimo): Skelbiant ar bet kokiu bûdu panaudojant bet kurá elektroninio
serialinio leidinio „Lietuvos lokaliniai tyrimai“ svetainës www.llt.lt straipsná ar jo dalá kartu su juo privaloma
skelbti leidinio „Lietuvos lokaliniai tyrimai“ visà nesutrumpintà pavadinimà, jo tarptautinio standartinio
serialinio leidinio numerá ISSN 2029-0799, interneto svetainës www.llt.lt pavadinimà, tomo (darbo) sutartiná
kodiná pavadinimà, straipsnio autoriø, straipsnio pavadinimà, „Lietuvos valsèiø“ serijos ir monografijos, kuriai
straipsnis parašytas, pavadinimus bei straipsnio pirmojo paskelbimo serijos monografijoje ir jo paskelbimo
svetainëje www.llt.lt datas (jei šios datos sutampa, skelbiama viena – paskelbimo svetainëje www.llt.lt data).
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