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Kristaus Žengimo į dangų bažnyčios
ir parapijos istorija
Aldona Vasiliauskienė

Įvadas
Miesto ar miestelio istorija 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 į šventovę, ugdydami ir gilindami 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; buvo tas židinys, kurio atšvaitai siekė ir atokiausias parapijos vietas.
2009 m. Kupiškio etnografijos muziejus išleido didelės apimties knygą –
lokalinę monografiją „Kupiškis. Gamtos ir istorijos puslapiai“ (sudarytoja muziejaus darbuotoja istorikė Aušra Jonušytė), kurioje pirmąsyk pateikta nepublikuotos
medžiagos Kupiškio Kristaus Žengimo į dangų bažnyčios ir parapijos istorijai1.
Minėtame darbe akcentuota, kad publikuojamas straipsnis turėtų paskatinti naujus
tyrinėjimus.
Trečiosios Kupiškio – Kristaus Žengimo į dangų bažnyčios 100 metų jubiliejus (2014) įpareigojo straipsnio autorę kraštietę naujoms šaltinių ir literatūros,
taip pat senosios periodikos paieškoms.
Darbo tikslas – Kupiškio Kristaus Žengimo į dangų bažnyčios ir parapijos
istorijos atskleidimas.
Darbo uždaviniai – detalizuoti Kupiškio parapijos būklę iki 1923 m.; išskirti
Kupiškio dekanatą kitų Panevėžio vyskupijos dekanatų atžvilgiu; pristatyti parapijoje
veikusias katalikiškas organizacijas ir jų svarbą parapijos dvasingumo stiprėjimui,
kultūrinio lygmens plėtrai; supažindinti su Kupiškyje dirbusiais dvasininkais ir
jų poveikiu parapijos tikintiesiems; pirmąsyk pateikti įvairių metų parapijiečių
skaičių, pristatyti iš Kupiškio krašto kilusius dvasininkus.
Metodai – medžiagos analizė, lyginimas, statistiniai metodai.
Literatūra – archyvinė medžiaga (Panevėžio vyskupijos kurijos archyvas, Kupiškio bažnyčios archyvas, Lietuvos valstybės istorijos archyvas, Lietuvos ypatingasis
archyvas, Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių bibliotekos archyvas), Elenchai (prieškario katalikų žinynai), Katalikų kalendoriai-žinynai, monografijos, kiti
mokslo darbai ir tyrinėjimai, periodiniai prieškario ir nūdienos spaudos leidiniai.

Istoriografija
Apie Kupiškio bažnyčią ir parapiją rašė Bronius Kviklys kapitaliniame
darbe, skirtame Lietuvos bažnyčioms 2, Kazys Misius ir Romualdas Šinkūnas 3,
kunigas Vladislovas Kupstas4, Panevėžio vyskupijos kunigai, kentėję Sibiro kančias ar kitaip sovietų persekioti, minimi ir kun. Jono Jurgaičio knygoje „Aukos
keliu“5, faktinių duomenų rasta 1913–1940 metų spaudoje. Itin gausiai kruopščiai
surinktos archyvinės medžiagos pateikta „Kupiškėnų enciklopedijoje“6. Straipsnyje
naudotasi įvairių metų Elenchais7, kurie svarbūs parapijiečių skaičiui nustatyti,
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kunigų gyvenimo ir darbo parapijose datoms tikslinti, 1983–2013 metų Katalikų
žinynais (katalikų kalendoriais-žinynais)8, Viktoro Petkaus tyrinėjimais9. Duomenų
apie Kupiškio parapiją randame prof. Mečislovo Jučo tyrinėjimuose 10, Algirdo
Baliulio11 ir Alvydo Totorio12 straipsniuose, „Kupiškėnų mintyse“ skelbtuose Palmyros Keršulytės straipsniuose apie XX a. pirmojoje pusėje Kupiškyje jaunimo
leistus laikraščius13, kituose straipsniuose14.
Tačiau svarbiausi šaltiniai yra Panevėžio vyskupijos kurijos archyvas (toliau – PVKA): tai – parapijos15 bei kunigų asmens bylos16, leidžiančios susipažinti su katalikiška veikla Kupiškio Kristaus Žengimo į dangų parapijoje (ypač
1936–1938 m.), parapijoje dirbusiais dvasininkais ir jų atliktais darbais, taip pat
Kupiškio bažnyčios archyvas (toliau – KBA)17.
Naudotasi ir Kupiškio rajono savivaldybės viešosios bibliotekos Informacijos ir kraštotyros skyriaus (toliau – KVB IKS) surinkta rankraštine medžiaga18,
asmeniniais archyvais19.
Itin vertingos medžiagos, padedančios nustatyti Kupiškyje dirbusius dvasininkus, teikia Kupiškio Romos katalikų bažnyčios (RKB) metrikų knygos, saugomos
įvairiuose archyvuose. Lietuvos valstybės istorijos archyve kai kurios knygos jau
suskaitmenintos ir norintys net nepatekę į archyvą bylas gali peržiūrėti internete
(www.epaveldas.lt).
Tarp suskaitmenintų Lietuvos RKB metrikų knygų ir 27 Kupiškio RKB
knygos, saugomos Lietuvos valstybės istorijos archyve: Kupiškio RKB gimimo
metrikų aštuonios knygos (1781–1797; 1802–1818; 1862–1870; 1870–1878; 1879–1884;
1884–1893; 1893–1899; 1899–1906)20; santuokos metrikų devynios knygos (1781–1799;
1861–1870; 1870–1883; 1884–1891; 1891–1899; 1899–1918; 1919–1923; 1923–1929; 1929–
1940)21 ir mirties metrikų dešimt knygų (1781–1797; 1846; 1848–1866; 1866–1879;
1879–1888; 1888–1898; 1898–1918; 1919–1923; 1923–1932; 1932–1940)22. Pažymėtina,
kad 1802–1818 m. metrikos knygoje registruotas gimimas (krikštas), santuokos
ir mirtys23. Tad ši knyga įrašyta prie gimimo metrikų knygų ir nebekartojama.
Remiantis minėtomis metrikų knygomis pabandyta nustatyti Kupiškio katalikų
bažnyčioje dirbusius kunigus.
Su minėtomis Lietuvos valstybės istorijos archyve saugomomis metrikų
knygomis buvo supažindinti „Kupiškėnų minčių“ skaitytojai24, moksliniams tyrinėjimams šių archyvinių bylų medžiaga naudojama pirmą kartą.
Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių bibliotekos Rankraščių skyriuje
(toliau – LMA VB RS) saugoma daug Lietuvos istorijai svarbių ir vertingų dokumentų. Tarp jų – ir Kupiškio Romos Katalikų Bažnyčios (RKB) metrikų (krikšto, yra
įvardytų gimimo, santuokų ir mirimo) knygos. LMA VB RS 268 fonde (bažnytinių
archyvinių dokumentų kolekcija) saugomos bylos sietinos su bažnyčių istorija25.
Tarp jų 76 bylos, itin svarbios Kupiškiui26. Deja, seniausiomis datomis pažymėtose
knygose ir ankstyvosiose mirimo metrikų knygose neįrašytos kunigų pavardės.
Knygos pildytos ranka, juodu ir rudu rašalu, lotynų, lenkų ir rusų kalbomis,
tačiau kai kur dėl neaiškios rašysenos kyla keblumų perskaityti kunigo pavardę
(straipsnyje nurodomi galimi variantai).
Beveik visos metrikų knygos įrištos į kartoninius viršelius. Kai kurių jų pirmajame lape įrašyta, pvz.: „Kupiškio metrikų knyga pradėta komendoriaus Juozo
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Gineikos“ (1781–1785 m. knyga) arba „Kupiškio metrikų knyga pradėta klebono
Igno Ksavero Kontrymo“ (1786–1806); „Kupiškio krikšto knyga pradėta Mato Igno
Dryževičiaus“ (1794–1804); „Kupiškio krikšto knyga pradėta Antano Sebastijansko“
(1807–1813). Žodis „komendorius“ nūdienos vikaro atitikmuo.
Metrikų knygos padeda nustatyti parapijoje dirbusius kunigus, be to, jos
labai svarbios bandantiesiems surasti giminaičius ir nustatyti savo genealoginį
medį, galbūt čia išvardytos bylos padės ieškantiems savo giminystės šaknų.
Itin vertingos medžiagos kunigų veiklai sovietmečiu atskleisti, okupacinės
valdžios naudotos priemonės priversti kunigus bendradarbiauti rastos Lietuvos
ypatingajame (buvusiame KGB) archyve (toliau – LYA) saugomose bylose27: tai –
Kupiškio saugumo darbuotojų ataskaitos ir pažymos apie įvairių metų agentūrinę
veiklą; kitų metų agentūrinės veiklos planai; yra ir pažyma apie Kupiškio KGB
skyriaus kompleksinį patikrinimą, kurioje reiškiamas nepasitenkinimas, kad neatliktas svarbus darbas – neįtraukti į bendradarbius dvasininkai.
Žinių teikia ir 1797 m. Kupiškio parapijos dekanato vizitacijos medžiaga,
saugojama Vilniaus universiteto bibliotekos rankraščių skyriuje (toliau – VUB RS)28.
Įdomių faktų parapijos istorijai surasta 1914–1940 metų spaudoje: visuomenės,
literatūros ir politikos dienraštyje „Viltis“, kuri greitai tapo kultūros, visuomenės,
politikos ir literatūros dienraščiu, mėnesiniame Šv. Pranciškaus III Ordino laikraštyje „Pranciškonų pasaulis“ ir sovietmečio (šmeižikiški straipsniai apie kunigus)
bei Nepriklausomybę atgavusios Lietuvos spaudoje.
Dalis straipsnyje naudotos archyvinės medžiagos mūsų jau publikuota
knygose, skirtose daktarui monsinjorui Jonui Juodeliui29 bei prelatui Klemensui
Gutauskui30, mons. Petrui Baltuškai31.
Remiantis archyvuose surastais naujausiais duomenimis straipsnyje patikslinti
kai kurie spaudoje jau įsigalėję ir naudojami faktai.
1 lentelė*
Bažnyčios Lietuvoje 2016 m.
Eil.
Nr.

Arkivyskupijos

Vyskupijos

Dekanatų
skaičius

Parapijų skaičius

1.

Kauno arkivyskupija

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

7

92
13 parapijų, 7 rektoratai, 2
vienuolynų bažnyčios
12 parapijų
68
151
104
68
111
95
9 parapijos ir 8 rektoratai
6 parapijos

7

55

2.
3.
4.
5.
6.
7.

Vilniaus arkivyskupija

Iš
2
viso:

* Lentelė sudaryta remiantis „Katalikų žinynu“
2016, Vilnius, Katalikų pasaulio leidiniai, 2016,
p. 21–161, 362–363. Lentelėje nenurodytas nepa-

5
11
7
7
9
9
Vilniaus I
Vilniaus II

679, 15 rektoratų ir 2
vienuolynų bažnyčios

rapinių bažnyčių ir koplyčių skaičius, diecezinių
kunigų bei kunigų vienuolių skaičius, taip pat
nepateikti Kariuomenės ordinariato duomenys.
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Kupiškio Kristaus Žengimo į dangų parapija yra viena iš 679 Lietuvoje veikiančių parapijų (žr. 1 lentelę). Tačiau tenka apgailestauti, kad Kristaus Žengimo
į dangų vardu Lietuvoje pašventintos tik penkios bažnyčios: keturios Panevėžio
vyskupijoje (Dabužių, Kupiškio, Uliūnų ir Utenos) ir viena – Eišiškės Vilniaus
arkivyskupijoje (žr. 2 lentelę). Kupiškio bažnyčia, kaip ir kitos Kristaus Žengimo
į dangų bažnyčios, turi prasmingą ir sudėtingą istoriją. Dabartinė Kupiškio bažnyčia, atšventusi 100 metų jubiliejų, yra trečia (1616; 1791; 1914) – pirmosios dvi
medinės – viena suseno ir sudegė, antrą pakeitė didelė mūrinė į antrąjį amžių
įžengusi šventovė.
2 lentelė*
Kristaus Žengimo į dangų vardu tituluotos bažnyčios Lietuvoje
Eil.
Nr.

Parapija

Dekanatas

Vyskupija

Dabartinės bažnyčios
pastatymo metai

Panevėžio
1.
2.
3.
4.

Dabužių
Kupiškio
Uliūnų
Utenos

Anykščių
Kupiškio
Panevėžio–Krekenavos
Utenos

1926–1934
1900–1914
1932
1927
Vilniaus arkivyskupija

1.

Eišiškės

Šalčininkų

1847–1852

Pirmosios žinios apie Kupiškį yra iš XV a. pabaigos, kaip valdovo miestelis
Kupiškis sietinas su Pirmuoju Lietuvos Statutu, priimtu 1529 m. Kol Kupiškyje
nebuvo bažnyčios, tikinčiuosius aptarnavo Anykščių, Skapiškio, Svėdasų, Pandėlio
ir Subačiaus bažnyčios.
Kupiškio bažnyčių veikloje išskiriami trys laikotarpiai:
I. 1616–1781 m. – 165 metus Kupiškyje veikė pirmoji bažnyčia. Medinės
bažnyčios egzistenciją nutraukė viską suniokojęs 1781 m. rugpjūčio 14 d. gaisras.
II. 1791–1903 m. – 112 metų Kupiškio tikinčius katalikus aptarnavo antroji
medinė Kupiškio bažnyčia, joje dirbę ar atvykstantys dvasininkai.
III. Nuo 1914 m., kai buvo pastatyta trečioji mūrinė bažnyčia Kupiškyje,
2014 m. iškilmingai paminėjusi 100-mečio jubiliejų.
Straipsnyje detalizuosime kiekvieną mūsų čia išskirtą laikotarpį.

Senosios bažnyčios Kupiškyje
I. Pirmoji medinė bažnyčia Kupiškyje (1616–1781)
Pirmosios istorinės žinios apie Kupiškį siekia 1480 m. Tais metais į Krokuvą studentu užsirašė „Stanislaus Johanais de Cupyscky“, t. y. Stanislovas Jonaitis
iš Kupiškio. Kaip valdovo miestelis Kupiškis minimas 1529 m.32 Pirmoji medinė
bažnyčia33 pastatyta gana vėlai – 1616 m., Kupiškio seniūno Aleksandro Korvino Gosievskio pastangomis. Iki tol tikinčiuosius aptarnavo Anykščių, Skapiškio,
Svėdasų, Pandėlio ir Subačiaus bažnyčios34. Zigmantas III Vaza (1566 06 * Lentelė sudaryta remiantis „Katalikų žinynu“ 2016,
Vilnius, Katalikų pasaulio leidiniai, 2016, p. 394.
20–1632 04 30) 1616 m. birželio 13 d.
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patvirtino Gosevskio raštą dėl Katalikų bažnyčios įsteigimo Kupiškyje ir savo
privilegija bažnyčiai fundavo Pyragių kaimą su 10 valakų, 2 valakus miestelyje ir
10 valakų iš dvaro35. 1631 m. kovo 11 d. valdovas Zigmantas III Vaza Kupiškio
bažnyčiai užrašė Pienionių seniūnijai priklausiusį Dievelionių (Plundakų) kaimą su
10 valakų žemės, pusę valako lankos Lėvens slėnyje ir keletą sklypų miestelyje36.
Bažnyčiai išlaikyti turtų užrašė Vladislovas IV Vaza (1636 m. rugpjūčio 4 d.) ir
Jonas Sobieskis (1676 m.). Vladislovas Vaza bažnyčiai užrašė iš Kupiškio seniūnijos Nareišėnų (Vėžionių) kaimo Rukšlių užusienio 6 valakus miško, Dailydiškių
užusienį (30 margų) ir sklypą miestelyje; įpareigojo seniūniją rūpintis bažnyčios
priežiūra ir remontu37.
Valdovų rūpinimąsi bažnyčia ir jos parapijiečiais liudija faktas, kad karalius
Vladislovas IV Vaza (1595 06 09–1648 05 20) ne tik užrašė bažnyčiai turtų, bet
ir patvirtino Kupiškio seniūnijos revizoriaus Jono Kazimiero Paco (mirė 1696 m.)
nuostatus. Juose reikalauta, kad kiekvieną sekmadienį žmonės lankytųsi bažnyčioje ir tik dėl rimtų kliūčių vietoj savęs atsiųstų bernų. Po aštuonerių metų,
t. y. 1644 m. sausio 30 d., karalius Vladislovas IV patvirtino revizorių nuostatus
Kupiškio seniūnijai ir nustatė 6 grašių mokestį bažnyčiai už nebuvimą sekmadienį
joje ir tiek pat už velykinės išpažinties neatlikimą38.
1640 m. LDK raštininkas Jonas Kazimieras Pacas (šias pareigas ėjo 1639 m.
gegužę–1653 m.) ir Jonas Gloviševskis surašė Kupiškio dvaro gyventojų prievoles
bažnyčiai. Kupiškio parapijos klebono Jono Stanislovo Krukovskio 1674 m. surašytame bažnyčios inventoriuje minima, kad bažnyčios valdiniai ėjo trijų dienų
lažą (per savaitę) pagal nurodymą su arkliu ar jaučiu, važiuodavo į pastotes
(Vilnius, Ryga), o negalintys važiuoti mokėdavo po talerį. Per metus nuo valako
jie privalėjo duoti po žąsį, porą vištų, pundelį linų ir po 5 auksinus. Taip pat
kas savaitę iš eilės privalėjo eiti sargybon, ravėti daržus, kulti javus ir, jeigu reikėdavo, po du žmones nuo dūmo turėdavo eiti malti grūdų39. To paties klebono
1678 m. bažnyčios inventoriuje minima mokykla, špitolė, 3 jurzdiko gyventojai
(vienas siuvėjas, kitas kantorius), turėję po vieną margą žemės.
1721 m. bažnyčios inventoriuje (sudarė klebonas Mykolas Juozapas Petrauskas) rašoma, kad ji pastatyta 1616 m. (ant bažnyčios durų yra įrašas) Kupiškio
seniūno Vilhelmo Tyzenhauzo rūpesčiu, valsčiaus lėšomis. Todėl klebono skyrimo
teisė nuo senų laikų priklausė karaliui. 1721 m. bažnyčios inventoriuje minimas
ir rektorius Jonas Povienas. Inventoriuje minima, kad senoji klebonija du kartus
sudegė, todėl klebonas Korsakas ją perkėlė į bažnyčiai priklausantį Krasnavos
palivarką, ten pastatė naujus pastatus. M. J. Petrauskui išvykus, bažnyčią perėmęs Petras Kazimieras Roniška, 1722 m. rašęs apie bažnyčios būklę. 1726 m.
bažnyčią suremontavo klebonas Mykolas Pogirskis (žr. lentelę). Šventorius buvo
aptvertas medine tvora. Prie bažnyčios buvo pastatyta klebonija, kurios viename
gale apsistodavo iš palivarko atvykęs klebonas. 1737 m. inventoriuje užrašyta,
kad vargonininkas Narkuckis vaikus moko rašyti ir skaityti40.
1740 m. Augustas III patvirtino Zigmanto Vazos fundacinį raštą Kupiškio
bažnyčiai.
Po šešerių metų klebono Jokūbo Goiževskio rūpesčiu, Ukmergės seniūno
B. Tyzenhauzo lėšomis bažnyčia kapitališkai suremontuota. Klebonas Jokūbas
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Goiževskis minimas ir 1765 m. 1770 m. inventoriuje (nuo 1770 m. sausio 22 d.
klebonavo Tadas Milošas) rašoma, kad bažnyčios būklė nebloga, tačiau prakiuręs
stogas, irsta šventoriaus tvora. Klebonas T. Milošas Kupiškyje dirbo ir 1775 m.,
o jam talkino vikaras kun. Mykolas Skirgaila – tą liudija klebono raštas Vilniaus
vyskupui Ignotui Jokūbui Masalskiui. Rašoma apie iš dvaro gaunamus auksinus
(100), beneficiją, vargonininko, zakristijono ir vikaro išlaikymui skiriamas lėšas.
Minima, kad pamokslai sakomi lietuviškai.
1616 m. Kupiškyje pastačius bažnyčią ir įsteigus parapiją, ji priklausė Vilniaus vyskupijos (vartojamas vyskupystės terminas) Maišiagalos dekanatui. Statant
naujas bažnyčias, didėjant parapijų skaičiui, Maišiagalos dekanato teritorija gana
greitai buvo padalinta į tris dekanatus: Kupiškio, Maišiagalos ir Ukmergės41. Vėliau
įkurtas naujas Pabaisko dekanatas.
1651 m. Kupiškio dekanatui priklausė 18 parapijų42 ir trys filijinės bažnyčios:
Čedasų, Jūžintų, Pabiržės. 1669 m., be minėtų parapijų ir filijų, Kupiškio dekanate
įsikūrė dar trys naujos filijos: Gervėnų, Roviškių (1717 m. šių abiejų filijų Kupiškio
dekanate jau nebėra – sunyko), Šimonių. Netoli Kupiškio 1676 m. pradėta statyta
Palėvenės bažnyčia ir dominikonų vienuolynas priklausė Ukmergės dekanatui43.
1729 m. Pabiržės filija tapo parapija.
1744 m. diecezinio sinodo metu buvo sudarytas Vilniaus vyskupo ordinaro
Mykolo Jono Zenkavičiaus-Zenkevičiaus valdų sąrašas44, pagal kurį Vilniaus vyskupystę sudarė 26 dekanatai45. Kupiškio dekanatui priklausė 20 parapijų: Biržai,
Dusetos, Kamajai, Kriaunos, Krinčinas, Kupiškis, Kvetkai, Obeliai, Onuškis, Pandėlys,
Panemunis, Pasvalys, Rokiškis, Skapiškis (su altarija), Subačius, Svėdasai, Utena,
Užpaliai, Vabalninkas, Vyžuonos; trys filijos: Jūžintai (Dusetų filija), Papilys (Biržų
filija), Radkūnai (Panemunio filija), ir 5 koplyčios: Antalieptė, Aviliai, Daugailiai,
Miežiškiai, Salamiestis46.
1781 m. rugpjūčio 14 d. gaisras suniokojo Kupiškio miestelį. Sudegė ir
bažnyčia, klebonija, špitolė bei 5 klebonijai priklausę pastatai47.
LMAVB Bažnytinių archyvinių dokumentų kolekcijoje (f. 268) saugoma
pirmosios Kupiškio bažnyčios istorijai svarbi krikšto knyga – 132 byla „Księga
Metryk Chrzestnych Koscioła Parafialnego Kupiskiego od roku 1785 Februarii
21 dnia do roku 1794 Maia 27 dnia“. Knygos priešlapyje yra įrašas: „Metrica
Baptisatorum in Ecclesia Parochiali Kupiscensi Per me – Ignatium Xaverium
Kontrym – Canonicum Livoniem Parochii Kupiscensem Comparata Anno Dni
(Domini)1785 Mensie Febr 20 die...“
Šios knygos 81 (paskutiniame) lape 1834 m. kovo 20 d. yra įrašas ir Kupiškio dekano kun. Gasparo Dulskio parašas, patikslinantis lapų numeraciją, knygos
būklę, ir du antspaudai.
Remdamiesi krikšto registracijos įrašais nustatėme, kad 1785–1794 m. Kupiškyje klebonavo kan. Ignas Ksaveras Kontrimas (1785–1786?), vikaravo (kai
kur rašoma – viceprepozitus Cupisk) Motiejus Dryževičius (1782–1797), Juozapas
Butkevičius (1783 06–1792), Juozapatas Dryževičius (kitur įrašyta Juozapo Dryženiko pavardė (1788–1791), Antonius Drozdowski (Antanas Strazdelis 1790–1791),
Juozapas Daukša (1791–1798) (žr. 9 lentelę, p. 384–393).
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3 lentelė*
Kupiškio bažnyčioje pakrikštyti vaikai (1785–1794 metai)
Metai

1785 1786

1787

1788

1789

1790

1791

Skaičius
pakrikštytų

159

188

205

193

203

221
194
169
(iš jų 141
(iš jų 23
Strazdelis) Strazdelis)

Krikšto
įrašų
numeracija
Metrikų
knygoje

5–
159

160–347

348–
549

550–
738

739–
948

949–1 117 1 118–
1 311

Lapų
numeracija
Metrikų
knygoje

1–10 10 a. p.– 22–32 33–38 38
46–50
21 a. p. a. p. a. p. a. p.– a. p.
45
a. p.

50 a. p.–
55 a. p.

1792

1793

1794

227

82

1 312– 1 533–
1 532 1 759

55
a. p.–
65
a. p.

1 760–
1 841

65 a. p.– 76–80
76
l. a. p.

Krikštai apžvelgiamoje Metrikų knygoje pradėti registruoti tik nuo vasario
20 d. ir 5 numeriu. Tai liudija, kad keturi šių metų pradžioje pakrikštyti vaikai
įrašyti kitoje knygoje, todėl bendras 1785 metais pakrikštytųjų skaičius yra 159.
1794 metais krikštų skaičius toks mažas – tik 81 – todėl, kad tų metų gegužės
27 dieną baigti krikšto įrašai – užpildyta knyga.
Iš viso mūsų apžvelgiamu 1785–1794 metų laikotarpiu pakrikštytas 1 841
Romos apeigų katalikas (žr. 3 lentelę).
Nuo 1790 m. rugpjūčio 5 d. (įrašas knygoje 1052, l. 48 a. p.) iki 1791 m.
spalio 25 d. (įrašas knygoje 1276, l. 54) krikšto apeigas atliko Kupiškio vikaras
kunigas Antanas Strazdelis. Minėtu laiku krikštijo ir kiti kunigai – Juozapas (ar
Motiejus) Dryževičius – tik gerokai mažiau – 60 vaikų. Vieną kūdikį 1790 m.
spalio 7 d. (įrašas 1081) pakrikštijo kunigas iš Skapiškio Ignatijus Berluwski (Bertuwski) ar Besluwski (Bestuwski).
Per 15 mėnesių (1790 m. rugpjūčio 5 d.–1791 m. spalio 25 d.) pakrikštyti
225 naujagimiai, iš jų 164 (23 + 141) vaikus pakrikštijo kun. Antanas Strazdelis.
Pirmasis kun. A. Strazdelio krikštas 1790 m. rugpjūčio 5 d. – Tamošiaus
Laužiko ir Elzbietos Baltrūnaitės dukra – ją pakrikštijo Dominykos vardu. Krikšto
tėvai buvo Juozapas ir Agnietė Laužikai (įrašas knygoje Nr. 1052, l. 48 a. p.).
Kupiškyje Strazdelis vikaravo tris skirtingus laikotarpius: 1-asis laikotarpis
prasideda ne vėliau kaip 1790 m. rugpjūčio 5 d. ir baigiasi ne anksčiau kaip
1791 m. spalio 25 d.; 2-asis laikotarpis prasideda ne vėliau kaip 1798 m. gruodžio pabaigoje (30 d. krikštas) ir baigiasi ne anksčiau kaip 1801 m. sausį (sausio
27 d. krikštas); 3-iasis laikotarpis – 1816 m. sausį (galėtų būti ir 1815 m. pabaiga
bei kiti 1816 m. mėnesiai). Tad Strazdelis Kupiškyje vikaravo po gaisro atstatomoje ir atstatytoje antrojoje Kupiškio bažnyčioje. Kadangi Strazdelis svarbus ne
tik Kupiškiui, kuriame jis dirbo, bet ir visai Lietuvai, apie jį pateiksime daugiau
medžiagos, pirmąsyk analizuodami jo darbo Kupiškyje bažnytinių metrikų knygas.
Kupiškio vikaras kun. Antonius Drozdowski (1756 03 12–1789 * Lentelė sudaryta remiantis 1785–1794 m. Kupiškio
RKB krikšto metrikų knyga, LMAVB, f. 268-132.
03 28–1833 04 11) – visiems žinomų
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giesmių „Pulkim ant kelių“, „Linksma diena mums nušvito“ autorius (abi giesmes harmonizavo Juozas Naujalis). Tai vertingiausi poeto kūriniai, pirmoji – tarsi
himnas prieš šv. Mišias, o be antrosios – Velykų giesmės – neįsivaizduojamos
Prisikėlimo šv. Mišios.
Šis kunigas – tai Antanas Strazdas, visiems gerai žinomas Antano Strazdelio
vardu. Tad toliau kun. Antonijų Drozdovskį mes ir vadinsime šiuo – Strazdelio – vardu48.
Prof. Juozas Girdzijauskas yra rašęs: „Antanas Strazdas eilėraščių rinkinį „Giesmės svietiškos ir šventos“ išleido 1814 m. Tai buvo pirmas originaliosios lietuvių poezijos
rinkinys. Strazdui tada buvo 54-eri metai (turėtų būti įrašyta 58-eri, – A. V.). Antrąjį
rinkinį jis įteikė cenzūrai dar po dešimtmečio, turėdamas 64-erius metus (turėtų būti
68-eri, – A. V.). Taigi Strazdo poezija yra jau nebejauno žmogaus kūryba. O tokioje
kūryboje paprastai būna daugiau išminties. Strazdo poezijos išmintį brandino jo ilgas,
vingiuotas, konfliktiškas gyvenimas.“49
Daug žinių apie Strazdelį teikia „Anykštėnų biografijų žinynas“, tačiau ir
šį žinyno straipsnį, ir kitus leidinius patikslina archyvinė medžiaga – Kupiškio
RKB metrikų knygos.
1785–1794 m., be jau minėtų Kupiškyje dirbusių kunigų, krikšto metrikų
knygoje randami ir kiti kunigai vienuoliai: Alanius Januškevičius – Ordo Pred50
(1784–1786), Fortunatas Banevičius – Ordinis Minor51 (1792), Cezaris Kordovskis – kapelionas Zosm (?) (1793), Motiejus Petrulis – Pater Mil (1785), Juozapas
Ruseckas – Svedasų klebonas (1785), Motiejus Butkevičius (nuo 1784 m.).

II. Antroji medinė bažnyčia Kupiškyje
(1791–1903)
Praėjus 10 metų po gaisro, parapijiečių lėšomis buvo pastatyta nauja – antroji – medinė bažnyčia, 1791 m. rugpjūčio 21 d. pašventinta Angelų Sargų garbei.
Iš abiejų bažnyčios pusių pastatyta po vieną zakristiją. Bažnyčioje pastatyti 3 iš
gaisro išgelbėti altoriai ir įrengti du nauji. Statybą rėmė Kupiškio ir Pienionių
seniūnė kunigaikštienė Izabelė Čartoriska, ypač ja rūpinosi klebonas. Bažnyčia
parapijai tarnavo iki 1903 m., kol buvo nugriauta.
Šiam laikotarpiui, ypač kun. Strazdelio veiklai Kupiškyje detalizuoti svarbi
LMAVB Rankraščių skyriuje saugoma byla (f. 268-134) „Księga Metryk Krzestnych
Koscioła Parafialnego Kupiskiego od roku 1794 Maia 29 dnia do roku 1804 Maia
13 dnia. Kupiszki“52. Priešlapyje yra įrašas lotynų kalba „Metrica Baptisatorium In
Ecclesia Kupiscensi – Per me – Mathiam Ignatium Dryzewicz Curatum hujus(?)
Ecclesia Comparata Ao Dni (Anno Domini) 1794 Męsi Maij 29“. Toliau įrašas
pieštuku „1804“, galima manyti, įrašytas tais metais arba vėliau. 136 lapų knygoje įregistruoti 2 599 krikštai. Paskutiniame 137 lape du antspaudai ir Kupiškio
dekano Gasparo Dulskio 1834 m. kovo 20 d. įrašas.
Detalizuosime šios metrikų knygos 1798–1801 metus, kada Kupiškyje vikaravo
kun. Strazdelis, sukonkretindami jo antrąjį darbo laikotarpį Kupiškyje.
1798 m. Krikšto metrikų knygoje įrašytos kelių kunigų, krikštijusių vaikus,
pavardės: vikaras kun. Juozapas Daukša (paskutinis jo krikštas 1798 m. spalio
7 d.), kun. Česlovas Janovičius, vikaras kun. Domininkas Venskovičius, klebonas
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Motiejus Dryževičius, Antazavės kapelionas kun. Antonius Borna ir kun. Antonius Drazdowski (Strazdelis) – Kupiškio vikaras, jo pirmasis krikštas registruotas
907 numeriu 1798 m. gruodžio 30 d.
1799 m. 123 vaikus – daugiausia – pakrikštijo Strazdelis, be jo, krikštijo
Kupiškio vikaras kun. Ignatijus Šermulevičius (pirmasis krikštas 1799 m. gegužės
12 d., įrašytas 1004 numeriu), Vincentas Gedyminas (pirmasis krikštas 1799 m.
kovo 3 d., įrašytas 952 numeriu, l. 53 a. p.) ir klebonas Motiejus Dryževičius.
Iš viso pakrikštyti 296 vaikai (908–1203 įrašo numeriai).
1800 m. krikštijo Ignatijus Šermulevičius, Strazdelis, t. Andreas Uzupowicz
(jo pirmasis krikštas 1800 m. vasario 9 d. (įrašas Nr. 1234), Salamiesčio kapelionas
Mykolas Kopalinskis, klebonas Motiejus Dryževičius ir Juozapas Dryževičius (jo
pirmasis krikštas 1800 m. rugpjūčio 13 d. (įrašas Nr. 1388) (žr. 9 lentelę, p. 384–
393). Šiais metais pakrikštytas 281 vaikas (įrašų numeriai 1204–1484). Strazdelis
pakrikštijo 76 vaikus (žr. 4 lentelę).
4 lentelė*
Kupiškio bažnyčioje pakrikštyti vaikai (1798–1801 metai)
Metai

1798

1799

1800

1801

Skaičius pakrikštytų
Krikštijo kun. A. Strazdelis
Krikšto įrašų numeracija Metrikos
knygoje
Lapų numeracija Metrikos knygoje

229
1
679–907

296
123
908–1203

281
76
1204–1484

332
11
1485–1816

36 l. a. p.–
50 l. a. p.

50 l. a. p.–
66l. a. p.

66 l. a. p.–
80 l. a. p.

80 l. a. p.–
97 l.

1801 metais Krikšto metrikų knygoje įrašytos šių kunigų pavardės: Antonius
Drazdowski, Mathias Dryzewicz, Ignatius Szyrmulewicz, Liudovicus Dorogman
(Ordin Predicat).
Strazdelis krikštijo tik metų pradžioje 11 vaikų. Paskutinis krikštas 1801 m.
sausio 27 d. (1513 įrašas, l. 81 a. p.).
Išnagrinėti krikštai leidžia sukonkretinti Strazdelio darbo Kupiškyje antrąjį laiką – 1798 m. gruodžio pabaiga (30 d. krikštas)–1801 m. sausis (sausio
27 d. krikštas). Per šiuos 25 mėnesius Strazdelis pakrikštijo 210 vaikų. Iš viso
1798–1801 m. pakrikštyti 1 137 vaikai.
Kun. A. Strazdelis mergaites krikštijo Agotos, Anastazijos, Annos (Onos),
Angelės, Angelės-Pranciškos, Apolonijos, Barboros, Bogumilos, Cecilijos, Celestinos,
Domicelės, Domininkos, Dorotėjos (Daratos), Helenos (Elenos), Honoratos, Elizabietos (Elžbietos), Gabrielės, Gindvilės, Ievos (Eva), Izabelės, Jadvygos (Hedvygos),
Julijonos, Justinos, Juozapotos, Kazimieros, Katerinos (Katrės), Kristinos, Leonoros
(Lehonoram), Magdalenos, Marcelės, Marijonos, Mortos, Petronėlės, Rozalijos, Rožės,
Salomėjos (Salomijos), Serafimos, Skolastikos, Teresės, Uršulės, Viktorijos vardais.
Berniukus: Adalberto, Adomo, Aleksandro, Aloyzo, Ambraziejaus, Andriejaus, Antonijaus (Antano), Augustino, Bartolomiejaus, Bazilijaus–Silvestro,
Bonaventūro, Dominyko, Eliziejaus,
Gabrielio, Gasparo (Kasparo), Geor- * Lentelė sudaryta remiantis 1794–1804 m. Kupiškio
gijaus (Jurgio), Igorio, Ignoto, Ipolito
RKB krikšto metrikų knyga, LMAVB, f. 268-134.
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(Hypolito), Joachimo, Jokūbo, Jono (Joano), Juozapato, Juozapo, Justino, Karolio,
Kazimiero, Kristoforo, Kristupo (Chrystophom), Ksaverino, Ladislovo (Vladislovo),
Lauryno, Marcijono–Leono, Michaelio (Mykolo), Motiejaus, Petro, Pranciškaus,
Sigizmundo Juozapo, Silvestro, Simono, Simono Jurgio, Stanislovo, Stepono, Tercijono, Teodoro, Teofiliaus, Tomo, Venantijaus, Vincentino (Vincento) vardais.
Juodžiau išskirti vardai – liudijimas, kad kun. Strazdelis tik kartą krikštijo
tokiu vardu. Įdomu, kad keletas vaikų pakrikštyti dviem vardais. Tačiau pažymėtina, kad dvigubi vardai – reti atvejai.
Detalizuojant 1794–1804 m. Kupiškio bažnyčios Gimimo metrikų knygoje
įrašytus kunigus, pažymėtina, kad 1801 m., jau išvykus iš Kupiškio kun. A. Strazdeliui, Kupiškio bažnyčioje krikštijo t. (tėvas) Liudvikas Dorogmak (Dowgmak ?)
(Ordin. Praedicator), t. Jurgis Pečelevičius (Georgius Pieczelewicz) – promotor
Cortus, vicar Palav. Jo pakrikštytųjų įrašus randame 1801 m. kovo 18 d.53, lapkričio
16 d.54, 1802 m. rugsėjo 5 d. (žr. 9 lentelę, p. 384–393)55.
1802 m. Krikšto metrikų knygos įrašuose, be kun. Ignatijaus Šermulevičiaus,
Motiejaus Dryževičiaus, įrašyti t. Aloyzas Laurinavičius (Lawrynowicz) – Concionator alternus Ordino Fratrum Praedicatorum (kovo 12 d.56; kovo 25 d.57 ir
toliau balandžio, gegužės, birželio, liepos, spalio, lapkričio bei gruodžio mėnesių)
krikštai. Jis krikštijo ir 1803 m. sausio mėnesį58.
1802 m. birželio 29 d. krikšto įrašas – krikštijo teologijos ir filosofijos mokslų
daktaras Domininkas Vasilevskis, nurodyta – Ordinis Praedicat. et Convent59. Tai
vienintelis surastas šio kunigo krikšto įrašas apžvelgiamoje Kupiškio RKB krikšto
metrikų knygoje.
1802 m. Kupiškio bažnyčioje krikštijo t. Jonas Lukianskis – Pavlovskis (Prior
Convent Palavensis), t. Glazorovičius (Ordini Praedicator).
1803 m. Kupiškyje toliau darbuojasi kunigai I. Šermulevičius, M. Dryževičius,
kuriems talkina jau minėtas t. Aloyzas Laurinovičius, t. Jonas Zaloga – Ordinid
P. Augustini Erem (1803 01 01)60, Antazavės kapelionas Antanas Borno (Kupiškio
krikšto knygose įrašytas 1798 m.) (1803 02 04)61, Juozapas Burba (1803 02 10)62,
t. Didanis (Didakus) Ugianskis – ordinis minor de observanti (1803 03 26) (žr. 9
lentelę, p. 384–393)63.
1803 m. kovo 29 d. krikšto metrikuose įrašyta naujo Kupiškio vikaro pavardė
kun. Vincentas Zotoch (Zolloch, kitur nuo 1805 m. Zodok).
Kupiškio RKB Krikšto metrikų knygoje randami kunigai Dryževičiai – Motiejus ir Juozapas. Ne visur prie pavardės įrašytas vardas, kilo mintis, kad tai
tas pats asmuo, vadintas dviem vardais. Kunigų, dirbusių Kupiškio bažnyčiose,
lentelėje jie įvardyti atskirai. Pavyko išsiaiškinti, kad Dryževičius Matas (Motiejus), dar įrašytas Igno vardas, Kupiškyje 1794–1803 m. klebonavo, o Dryženikas
(Dryževičius) Juozapatas (Juozapas) buvo vikaras (1788?–1801). 1800 m. rugpjūčio
13 d. (įrašas Nr. 1388) užrašytas jo krikštas.
Ši Krikšto metrikų knygų detalizacija liudija, kad Kupiškio bažnyčioje krikštijo
ir šiai bažnyčiai priklausiusių filijų ar parapijų kunigai, Palėvenės vienuolyno bei
kitų vienuolynų kunigai, Kupiškyje besilankantys svečiai (yra įrašų, nurodančių,
kad krikštijo „svečias“ (gost) ar iš toliau atvykę giminaičiai pakrikštyti savo artimųjų naujagimių).
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LMAVB Krikšto metrikų knyga (f. 268-137) „Księga Metryk chrzestnych
Koscioła Parafialnego Kupiskiego od roku 1813 _ 11 do roku 1821; od 60 – do
52“64 teikia žinių apie kun. Strazdelio trečiąjį darbo laikotarpį – 1816 m. pradžią.
Knygos pirmojo lapo viršuje yra įrašas lotynų kalba „Liber Baptisatorum
Ecclesia Parochialis Kupiscensis per me Antonium Sebastyanski Parochum Kupiscenski anno 1813 Comparatus“. 113 lapų knygoje 2 411 įregistruotų krikštų.
108 (paskutiniame) lape du antspaudai vienoje ir vienas kitoje lapo pusėje. Lapų
skaičius pagausėjo gale įrišus nedidelio formato lapus.
1816 m. sausio 15 d. Kupiškio klebonui Brastos kanauninkui Antanui Sebastijanskui mirus65 (mirė sulaukęs 58 metų, palaidotas Kupiškyje sausio 20 d.), ne
mažiau kaip porą metų klebono pareigas ėjo kun. Petras Valevskis (1805–1815 m.
buvęs vikaru Kupiškyje), vėliau – Ignatijus Kunčys (1816). Vikaru nuo 1813 m.
dirbo kun. Nikodemas Kasperavičius (pirmasis jo krikštas įrašytas 1813 m. gegužės 18 d.). Parapijoje darbavosi kun. Bruno Labyškis, talkino Alizavos kapelionas kun. Povilas Ruginovičius, kun. Domininkas Blaževičius, kun. Domininkas
Gintylevskis, kun. Mykolas Veževičius. Per 1816 metus 19 vaikų kun. Mykolas
Dirvonskis pakrikštijo Salamiesčio koplyčioje (žr. 9 lentelę, p. 384–393).
Kun. A. Strazdelis 1816 m. sausio 6 d. pakrikštijo dvi mergaites, sausio
7 d. – vieną. Daugiau krikštų neužregistruota. Be abejo, Strazdelis ir vėliau galėjo laidoti – to laikotarpio laidotuvių metrikų knygose reta mirusįjį laidojusio
kunigo pavardė. Teigtina, kad kun. A. Strazdelis 1816 m. Kupiškyje dirbo labai
trumpai – vos mėnesį, o gal ir tą nepilną...
Kupiškio bažnyčios istorijai svarbios ir mirties metrikų knygos. Detalizuosime
1786–1806 m. Kupiškio bažnyčios Mirimo metrikų knygą66 (f. 268-182) „Xięga
2a Metryki Umarłych Kosciola Kupiskiego od 1786 marca 6 do 1806 maja 29“ –
įrašas knygos viršelyje. Priešlapyje lotynų kalba „Metrici moriuorum Ecclesia
in Kupiscensi Parochial per me – Ignatium Xaverium Kentrym – Canonicum
Livonien: Prepositum Kupiscen: Comparata ano – dni.“ Žemiau įrašyti metai
1786 (žr. 5 lentelę).
Kanauninko Ignatijaus Ksavero Kontrymo (žinoma, kad Kupiškio klebonu
dirbo 1785–1786, gal ir ilgiau) pradėtoje Mirimų registracijos knygoje 76 lapai.
77 lape 1834 m. kovo 20 d. Kupiškio dekano kun. Gasparo Dulskio parašas, patikslinantis lapų numeraciją, knygos būklę, ir du antspaudai. Knygoje, kurią tris
kartus tikrino kan. Juozapas Mideckis (?), įregistruota 2 215 mirusiųjų.
Knygoje įrašytos mirusiųjų gyventos vietovės – kaimai, miesteliai ir laidojimo vieta – dažniausiai Kupiškio kapinės. Mažai įrašų, kuriuose būtų nurodytas mirusiojo amžius, ir, ko itin trūksta, – nė prie vieno laidojamojo neįrašyta
kunigo pavardė.
Tačiau teigtina, kad 1790–1791 m. Kupiškyje vikaravęs kun. A. Strazdelis ne
tik krikštijo vaikus, bet ir laidojo mirusiuosius. Iš 1790 m. palaidotų 69 mirusių,
o 1791 m. – 57 į Amžinybę ne vieną palydėjo ir kun. Antanas Strazdelis.
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5 lentelė*
1786–1806 m. Kupiškyje mirę katalikai
Metai

1786 1787 1788 1789

1790

1791

1792

1793

1794

1795

1796

Mirusiųjų
skaičius

104

31

70

58

99

144

109

87

101

Mirusiųjų
numeracija

1–
104

105– 136– 195–
135 194 238

239–
308

309–366

367–465

466–609

610–
718

719–905

906–
1 006

Lapų
numeracija
Metrikų
knygoje

1–4

5–6

Metai

1797

1798

1799

1800

1801

1802

1803

1804

1805

1806

Iš viso

Mirusiųjų
skaičius

91

117

154

113

132

128

159

131

110

74

2 215

59

6–8

44

8
10–12 12 a. p.– 14 a. p.– 17 a. p.–
a. p.– a. p. 14 a. p. 17 a. p. 21 a. p.
10

25 a. p.– 30 a.
30 a. p.

Mirusiųjų 1 007– 1 098– 1 215– 1 369– 1 482– 1 614– 1 742– 1 901– 2 032– 2 142– 2 215
numeracija 1 097 1 214 1 368 1 481 1 613 1 741 1 900 2 031 2 141 2 215
34–37
Lapų
numeracija
Metrikų
knygoje

37 a.

42–47

47–50
a. p.

50
a. p.–
56

56–61
a. p.

62–66
a. p.

66
a. p.–
70

70–73
a. p.

73
a. p.–
76

77

Išanalizavus metrikų knygas nustatytas poeto kun. A. Strazdelio darbo
laikas Kupiškyje:
1-asis laikotarpis prasideda ne vėliau kaip 1790 m. rugpjūčio 5 d. ir baigiasi
ne anksčiau kaip 1791 m. spalio 25 d. (pirmasis įregistruotas krikštas 1790 m.
rugpjūčio 5 d., paskutinis – 1791 m. spalio 25 d.);
2-asis laikotarpis prasideda ne vėliau kaip 1798 m. gruodžio pabaigoje ir
baigiasi ne anksčiau kaip 1801 m. sausio pabaigoje (pirmasis krikštas 1798 m.
gruodžio 30 d., paskutinis – 1801 m. sausio 27 d.);
3-iasis laikotarpis – 1816 m. sausis (trys krikštai sausio mėnesio pradžioje.
Tačiau darbo laikas galėtų būti ir pratęstas – 1815 m. pabaiga, kiti 1816 m. vėlesni mėnesiai).
Šie faktai leidžia daryti prielaidą ir dėl laiko tikslinimo kitose kun. A. Strazdelio darbų vietose.
Tačiau svarbiausia – reikia atkreipti dėmesį į Strazdelio gimimo datą – ji
labai įvairuoja (enciklopedijos, žinynai, straipsniai): 1760 (dažniausia), 1763 m. ir
galbūt šią datą reikėtų koreguoti.

Kada gimė kunigas Antanas Strazdelis
LMA VB RS fondo byla (f. 150-62) svarbi kunigo Antano Strazdelio gimimo
datai nustatyti. Šioje byloje tik vienas lapas – kunigo Antano Drazdausko mirimo
metrikos nuorašas. Rašoma, kad mirė 1833 m. balandžio 11 d. Kamajuose sulaukęs
77 metų. Palaidojo Kamajų bažnyčios
vikaras Juozapas Daukša balandžio * Lentelė sudaryta remiantis 1786–1806 metų Kupiškio
RKB mirties metrikų knyga, LMA VB RS, f. 268-182.
13 d. Kamajų kapinėse.
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„N 56. Roku Pańskiego 1833 miesięca Kvietnia 11 go dnia w Miasteczku Kamaiach
umarł Xsiądz Antoni Drozdowski, Emeryt opatrzony SS. Sakramentami, maiący wieku
lat 77, ktorego zwłóki pogrzebione zastały na mogile Parafialnej Komajskiey ad... księdza
Jozeffa Dawkszy Wikarego Komajskiego r. b. kwietnia 13go dnia. Nuorašas originalui
atatinka (parašas).“
Pastebėtina, kad kun. J. Daukša vikaravo Kupiškyje (1791 10 29–1797), pa
keisdamas į Subačiaus parapiją iškeltą vikarauti kun. A. Strazdelį, kur pastarasis
dirbo 1791–1792 m.
Atsižvelgiant į Mirimo metrikų nuorašo tekstą, kuriame akcentuojamas mirusiojo amžius – 77 metai, būtina rasti A. Strazdelio gimimo įrašą Krikšto metrikų
knygoje, o jo neradus – koreguoti kunigo gimimo metus – tada bus ne 1763 ar
1760 m., kaip įprasta literatūroje, bet 1756 m. – tai kadaise ir Vaclovo Biržiškos
nurodyta Strazdelio gimimo data, kurios, deja, nesilaikyta.
Paminėtini Kupiškio Angelų Sargų bažnyčioje XIX a. dirbę klebonai: 1805–
1815 m. iki mirties darbavosi kan. Antanas Sebastijanskis (1758–?–1816 01 15);
1816–1818 (1819?) m. – Petras Valevskis; 1829–1836 (1838?) m. – Gasparas (Kasparas) Dulskis (1788–1844 03 14); 1838–1860 m. – Jonas Jusevičius (Josevič, Jule
vič ?) (1794–1817 – mirė tarp 1860–1864); 1860–1868 m. – Andriejus Ivanavičius
(Ivanovičius) (1798–?–1868 10 20).
Kun. Kleopas Kozmianas (1840–1865–1893 08 03) Kupiškyje 1866–1893 m.
dirbo ir vikaru, ir administratoriumi bei klebonu, ir Utenos dekanu; vikaru, klebonu ir altarista 1883–1896 m. dirbo kun. Vincentas Smiglevičius (1822–1896 12 29).
1889–1890 m. Kupiškio klebonu dirbo kan. Adolfas Malachovskis; 1890–1897 m.
vikaru ir klebonu – kun. Pavelas Salučko (1867–1890 –?). 1897–1899 m. – Juozapas
Lavkovičius (1832–1855–po 1904).
1899 (1897)–1915 m. dirbo paskutinis Kupiškio antrosios bažnyčios ir kartu
pirmasis trečiosios – mūrinės bažnyčios klebonas, Utenos dekanas kun. Stanislovas
Janulevičius (1840–1875–1921) (žr. 9 lentelę, p. 384–393).
Po gaisro atstatant miestelį 1782 m., ties bažnyčia buvo išplatinta gatvė, tad
sumažėjo bažnyčios žemės plotas.
Prie medinės bažnyčios pastatytoje stulpinėje varpinėje buvo trys varpai
(du iš jų 1787 m. atgabenti iš Rygos, o trečiasis – mažasis – gautas iš Šimonių
bažnyčios). Varpai Pirmojo pasaulinio karo metu buvo išgabenti į Rusiją ir dingo.
1800 m. pastatyta nauja medinė klebonija, o 1811 m. klebono Antano Sebastijansko rūpesčiu – špitolė, kurioje 1812 m. gyveno 10 elgetų ir 3 invalidai,
išlaikomi Puponių seniūnės Angelės Rodzevičienės lėšomis67.
Bažnyčia (1816) ir klebonija (1818) apkaltos lentomis. 1819 m. klebono Petro
Valevskio pastangomis ir parapijiečių lėšomis mūro tvora aptvertas šventorius,
kuriame sumūryta nauja trijų aukštų varpinė, apdengta skarda, pakabinti 4 varpai.
Už kilometro nuo bažnyčios įsteigtos naujos kapinės, kuriose 1820 m. pastatyta
medinė šešiakampė koplyčia.
Kupiškio klebono Gasparo Dulskio lėšomis 1836 m. perstatyta špitolė.
Klebonas kun. Gasparas Dulskis mirė sulaukęs 56 metų – 1844 m. kovo 14 d.,
jo kapas – bažnyčios šventoriuje. 1842 m. gruodžio 15 d. caro įsaku nusavinus
bažnyčių žemes, jų neteko ir Kupiškio bažnyčia: Pyragių kaimas ir Krasnavos
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palivarkas prijungti prie Kupiškio valstybinio dvaro, o bažnyčiai palikta tik 37,3
dešimtinės žemės (4,3 miestelyje ir 33 buvusio Krasnavos palivarko teritorijoje).
1838–1860 m. Kupiškyje klebonavo Jonas Jusevičius, 1849 m. surašęs Kupiškio
bažnyčios kroniką, kurioje nurodyti bažnyčioje esantys paveikslai, sidabriniai apeigų
indai ir rakandai. Minimi bažnyčios šventoriuje esantys du akmeniniai kryžiai:
vienas ant ponios Puzirevskos, kitas – ant klebono Gasparo Dulskio kapo.
Šios antrosios bažnyčios laikotarpiu, t. y. 1849 m., Kupiškio parapija buvo
priskirta Žemaičių vyskupijos Utenos dekanatui. Tačiau iki tol ir vėliau Kupiškis
ne tik priklausė įvairiems dekanatams, bet ir pats vadovavo aplinkinėms parapijoms – tapo dekanatu.
1744 m., kaip jau minėta, Kupiškio dekanatui priklausė 20 parapijų, 3
filijos ir 5 koplyčios, o 1796 m. Kupiškio dekanatas jau vienijo 30 parapijų.
Tačiau 1798 m. Rusijos caras Povilas (Pavlo) I, neatsiklausęs Romos, įsteigė
Mogiliovo katalikų bažnytinę provinciją (sujungė Vilniaus ir Žemaičių vyskupijas bei dar kelias katalikų ir unitų vyskupijas). Tais pačiais metais iš minėtų
vyskupijų likučių – kairiajame Nemuno krante esančių tuomet Rusijai nepavaldžių
teritorijų – popiežius Pijus VI kovo 25 d. įkūrė Vygrių vyskupiją. Tad buvo
pertvarkyti dekanatai.
Įkūrus Obelių ir Upytės dekanatus bei tris parapijas perdavus Brėslaujos
dekanatui, sumažėjo Kupiškio dekanato teritorija ir liko tik 9 parapijos: Kupiškis,
Pandėlys, Skapiškis, Subačius, Svėdasai, Utena, Užpaliai, Viešintos, Vyžuonos68.
1809 m. prie Kupiškio dekanato buvo prijungtos 5 Ukmergės dekanato parapijos
(Anykščių, Debeikių, Leliūnų, Raguvos ir Troškūnų) ir 1822 m. Kupiškio dekanatui
priklausė 14 parapijų.
Sudarius Kauno guberniją (1847 m.) įvykdytas ir bažnytinis administracinis
pertvarkymas. 1849 m. dalis Vilniaus vyskupijos dekanatų: Obelių, Panevėžio
(Upytės) ir Kupiškio dekanatai – prijungti prie Žemaičių vyskupijos. Kupiškio
dekanatas panaikintas, o jo centras perkeltas į Uteną. Kartu ir jam priklausiusios
parapijos priskirtos naujai sudarytam Utenos dekanatui bei anksčiau buvusiems
Obelių (priskirti Pandėlys ir Skapiškis) ir Ukmergės (Raguva, Subačius, Troškūnai)
dekanatams.
1860 m. Utenos dekanatui priklausė 15 parapinių bažnyčių, 7 filijos ir
7 koplyčios, aptarnavusios 69 239 dekanato tikinčiuosius (katalikus). Kupiškio
parapinė bažnyčia, priklausiusi Utenos dekanatui, turėjo 9 550 parapijiečių. Parapijai
priklausė trys filijos: Šimonių (kun. Silvestras Kuprevičius), Alizavos (kun. Antanas Skablovskis) ir Palėvenės (kun. Dominykas Šafranas) bei Kreivenės koplyčia.
Kupiškio bažnyčios klebonu dirbo kun. Jonas Jusevičius, vikaru – kun. Feliksas
Mazulevičius69. 15 parapinių bažnyčių Utenos dekanate buvo ir 1872 m., tačiau
Kupiškio parapijai jau priklausė 10 786 katalikai, 3 filijos: Alizavoje (kun. Ferdinandas Ūselis), Palėvenėje (kun. Dominykas Šafranas) ir Šimonyse (kun. Ignotas
Petruševičius) ir dvi koplyčios: dar 1858 m. vietos gyventojų lėšomis pastatyta
koplyčia Kupiškio kapinėse (1929 m., kaip matysime vėliau, ji jau buvo labai
sunykusi, tad nugriauta) ir koplyčia Kreivenėje70.
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6 lentelė*
Telšių (Žemaitijos) vyskupijos dekanatai (1860, 1872)
Eil.
Nr.

Dekanatai

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

2; 2
5; 6
7; 7
6; 5
9; 9
8; 10
13; 14
8; 9
10; 9
5; 5
5; 5
6; 5
7; 8
8; 9
8; 8
10; 10
6; 6

6; 7
7; 4
13; 17
3; 7
3; 8
10; 15
13; 16
22; 24
6; 6
4; 9
7; 7
6; 10
7; 8
4; 9
1; 7
7; 17
1; 6

43
35
61
33
44
71
46
57
52
44
39
40
69
45
50
53
28

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)
Novoaleksandrovsko (Zarasų)
Alsėdžių (Olsiadensis)
Panevėžio
Rietavo
Šeduvos
Skuodo
Šiluvos (Szydloviensis)
Utenos
Viekšnių
Veliuonos
Ukmergės (Wilkomiriensis)
Varnių

764;
109;
713;
385;
528;
666;
132;
912;
224;
515;
794;
905;
239;
268;
267;
335;
045;

51
40
70
39
47
80
45
70
58
49
42
42
81
54
56
65
32

754
469
396
238
531
613
159
056
435
444
846
917
517
210
512
367
170

Kuršo gubernijoje
18.
19.

Nuslopinus 1863–1864 m. sukilimą, Kupiškio bažnyčia tapo slapto lietuviško švietimo centru, ypač 1868 m. čia pradėjus dirbti klebonui Kleopui (Kleofui)
Kozmianui (Kozminui).

Kanauninkas Kleopas Kozmianas (1840–1865–
1893 08 03) Kupiškyje (1865–1893)71
Antrosios medinės Kupiškio Angelų Sargų bažnyčios istorijai itin svarbi daugiau
kaip 28 metus vienintelėje bažnyčioje – Kupiškyje – dirbusio (iš pradžių vikaru, vėliau
klebonu ir Utenos dekanu) kan. Kleopo (Kleofo) Kozmiano (kitur rašo Kozmino)
(1840–1865–1893 08 03) veikla. Kozmiano pavardę liudija pirmąsyk mokslinei spaudai
pateikiama faksimilė su kunigo parašu (Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių
bibliotekos Bažnytinių archyvų dokumentų kolekcija, f. 268-192, l. 1 a. p.).
Nuslopinus 1863–1864 m. sukilimą, Kupiškio bažnyčia tapo slapto lietuviško švietimo centru, ypač 1868 m. čia klebonu pradėjus dirbti buvusiam vikarui
kun. K. Kozmianui.
Kan. Kleopas Kozmianas – knygnešys ir švietėjas – Kupiškyje dirbo beveik 28 metus (iš pradžių vikaru, vėliau klebonu). Gimė Šimonyse (Kupiškio r.),
vargingų valstiečių žemdirbių šeimoje.
Vietinio Šimonių klebono pastebėtas
* Lentelė sudaryta remiantis Directorium 1860, p. 100–
kaip gabus vaikas ir paragintas mokytis
127; Церковный Римско-католическiй указатель 1872,
buvo sušelptas – sulaukė parapijiečių
c. 152–213.
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paramos studijuoti. Baigė Sankt Peterburgo (Rusija) Romos katalikų dvasinę
akademiją, apie 1865 m. buvo įšventintas kunigu. 1865–1868 m. K. Kozmianas
buvo Kupiškio vikaras, talkino 1860–1868 m. šioje bažnyčioje klebonu dirbusiam
kun. Andriejui Ivanavičiui (Ivanovičius) (1798–?–1868 10 20). Jam mirus, nuo
1868 m. kun. K. Kozmianas buvo paskirtas Kupiškio klebonu ir šias pareigas
ėjo 1868–1893 m., iki gyvenimo pabaigos, 1876–1893 m. kun. K. Kozmianas buvo
Utenos dekanato dekanas, pakeltas Žemaičių vyskupijos garbės kanauninku.
Kupiškyje lietuviškos spaudos draudimo metais K. Kozmianas platino lietuvišką spaudą, lietuviškų knygų duodavo tik labai patikimiems parapijiečiams,
perspėdavo apie būsimą kratą. Kun. K. Kozmianas organizavo slaptą vaikų mokymą
Kupiškio parapijoje – kūrė nelegalias lietuviškas mokyklas, pats jas kontroliavo,
skatino rašto pramokusius valstiečius imtis poetinės kūrybos, Kupiškyje organizavo
tais laikais dar retą lietuvišką chorą. Amžininkų prisiminimuose dvasininkas liko
kaip labai geros širdies, taikus ir meilus klebonas, itin jaudinęsis dėl parapijiečių
ydų ir dėl to anksti netekęs sveikatos. 1892 m. pablogėjus sveikatai, K. Kozmianas
gydėsi Sankt Peterburge, o 1893 m. gavo atostogų ir vasaros pradžioje išvyko
gydytis į Vorishofeno kurortą Bavarijoje. Mirė 1893 m. rugpjūčio 3 d. Vorishofene
(dabar – Bad Verishofenas, Bavarija, Vokietija). Palaidotas Vorishofeno kapinėse,
kapas neišlikęs. K. Kozmiano nekrologą žurnale „Ūkininkas“ 1894 m. 1-ajame
numeryje paskelbė Liudvika Didžiulienė-Žmona72.
Kupiškėnų sumanymas pargabenti dvasininko palaikus į Kupiškį liko neįgyvendintas. Kupiškio kapinėse šalia kunigo motinos kapo 1906 m. buvo įrengtas
kenotafas (kapavietė su paminkliniu kryžiumi) klebonui K. Kozmianui atminti.
XX a. viduryje iš kapinių jis buvo pervežtas į Kupiškio bažnyčios šventorių, kur
stovi iki šiol šalia kitų Kupiškio kunigų kapaviečių.
Tad XIX a. antrosios pusės kultūrinė veikla Kupiškio krašte labiausiai sietina
su A. Baranausko studijų laikų bičiulio Kupiškio parapijos klebono Kleofo Kozmiano
vardu. Akademikas Vytautas Merkys straipsnyje „Kova dėl lietuviškos spaudos“,
paskelbtame rinkinyje „Kupiškio kraštas“ (1997 m.), rašė, kad „pirmaisiais spaudos
draudimo metais iškilo du kupiškėnai kunigai, kurie daug nusipelnė kovos dėl savosios
spaudos ir liaudies švietimo reikalams“. Vienas tų dvasininkų – „kupiškėnų kunigas
Kleofas Kozmianas, gimęs ir augęs Šimonyse. Tėvas buvo zakristijonas ir vertėsi amatais,
nes naudojosi tik viena dešimtine žemės. Kaip gabų jaunuolį Valančius Kozmianą iš
Žemaičių kunigų seminarijos pasiuntė į Peterburgo Romos katalikų akademiją, kurioje jis
studijavo iki 1865 m. Nežinia kodėl sau priderančios pagal mokslą vietos negavo – gal
sukliudė rusų administracija. Vyskupas iš pradžių jį paskyrė Kupiškio vikaru, o po trejų
metų – klebonu“. Apibūdindamas šį dvasininką V. Merkys tvirtina, kad jis „buvo
didelis dainų ir apskritai poezijos mėgėjas“. Jis skatino jaunimą rašyti eiles, apdainuoti
parapijos reikalus, taip pat ir paties klebono darbus, ypač daug dėmesio skyrė
mergaitėms, kaip būsimoms vaikų motinoms, šviesti. K. Kozmianas – kunigas,
skatinęs užrašyti dainas.
Apie tokią K. Kozmiano veiklą tuo metu žinojo ir ja džiaugėsi Antanas
Baranauskas73. Jiedu su K. Kozmianu, penkeriais metais jaunesniu dvasininku, šiek
tiek kartu studijavo Sankt Peterburgo dvasinėje akademijoje, tad nuo jaunystės
buvo pažįstami. Viename laiške vokiečių filologui, Veimaro gimnazijos mokytojui
© VðÁ „Versmës“ leidykla. Lietuvos lokaliniai tyrimai ISSN 2029-0799.
Interneto svetainës www.llt.lt pastaba: Šis tekstas, kurio nuorašas patvirtintas
nustatyta tvarka, internete nuolat skelbiamas nuo 2016 12 28.

16

LIETUVOS LOKALINIAI TYRIMAI. ISTORIJA

LIETUVOS VALSÈIAI. KUPIŠKIS

Hugo Weberiui A. Baranauskas apie K. Kozmianą rašė: „Kupiškio klebonas ne tiktai
parapijonis nuo girtybės sudraudė, gerais katekizmais apšvietė, bažnyčią gražiai padabino,
bet ir mergaites po ulyčias rašyt mokyties paakvatijo, giesmininkus pažadino, lyg kokias
paukštytes pračiulbino.“
Pasak V. Merkio, „per Kozmianą susisieja vyskupo Valančiaus laikų kovotojų
dėl lietuviškos spaudos karta su „Aušros“ leidėjų ir jos knygnešių karta“. Mat „Aušra“
buvo grynai pasaulietinio turinio lietuviškas laikraštis, dėl to nemažai senosios
kartos kunigų „Aušros“ nepalaikė ir jos šalinosi. Bet ne K. Kozmianas. Būtent
iš šio dvasininko 1883 m. pirmąjį „Aušros“ numerį gavo Griežionėlėse, pakeliui
nuo Kupiškio į Anykščius, gyvenęs Stanislovas Didžiulis. Vėliau apie tai savo
atsiminimuose rašys jo žmona Liudvika Didžiulienė, minėdama, kad tą „Aušrą“ Kupiškio klebonui atsiuntė studentas Jonas Šliūpas. Paskui šiose apylinkėse
nusistovėjo kitas „Aušros“ kelias: žymus šio laikraščio platintojas poetas Juozas
Miliauskas-Miglovara siųsdavo „Aušrą“ iš Rygos ir tiesiai S. Didžiuliui, ir dar
Uršulei Tamošiūnaitei, o ši jį perduodavo tiek S. Didžiuliui, tiek ir K. Kozmianui.
Kai 1885 m. caro žandarams įkliuvo S. Didžiulis, Kauno gubernatorius 1885 m.
balandžio 5 d. Vyriausiajai spaudos reikalų valdybai rašė, kad „bajoras Didžiulis
užsienyje leistas knygas gaudavo per kažkokią moterį, gyvenusią Kupiškio valsčiuje“. Tuo
metu kitos Tamošiūnaitės apie Kupiškį nebuvo, tad Uršulės namuose Pajuodupio
kaime buvo padaryta krata, rasta draudžiamų knygų ir keli „Aušros“ numeriai.
1947 m. Palėvenėlės klebonas Bronius Jareckas rašė: „Trys anuomet buvę kunigai,
didžios asmenybės, visų mylimi ir gerbiami, tai kun. Šafronas Pelevenėlėje, kun. Katelė Panemunėlyje ir kun. Kozminas Kupiškyje. Jie ir tarp savęs palaikydavo draugiškus santykius.“74
Kan. K. Kozmianui talkino vikarai: 1869–1887 m. kun. Petras Rimkevičius
(Rimovičius) (1842–1867–1907), 1881–1883 m. kun. Jonas Jacevičius, 1883 m. kun. Julius Petraševskis, 1883–1891 m. kun. Juozapas Šimovičius, 1883 m. kun. Vincentas
Smiglevičius (1822–?–1896 12 29).
Klebonas K. Kozmianas rūpinosi ne tik pastoracine, švietėjiška bei kultūrine
veikla Kupiškyje, bet ir ūkine. Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių bibliotekos
Rankraščių skyriuje saugomoje Bažnytinių archyvų dokumentų kolekcijoje (f. 268)
192 byloje yra 1873 m. liepos 30 d. sutartis (rusų kalba) tarp mūrininkų meistro
iš Kauno Aleksandro Butkevičiaus ir bažnyčios klebono Kleopo Kozmiano dėl
bažnyčios tvoros, varpinės ir kryžiaus kelio stočių šventoriuje remonto75. Dokumentas mokslinėje spaudoje nėra publikuotas76, tad pateiksime visus 6 sutarties
punktus:
„Aš žemiau pasirašęs mūrininkas meistras Aleksandras Butkevičius, gyvenantis Kaune, 1873 m. liepos 30 d. sudariau sutartį su Kupiškio klebonu:
1. Aš, Aleksandras Butkevičius, už suderėtą (sutartą) kainą 165
rub (šimtą šešiasdešimt penkis) sutinku atlikti mūrininko darbą aptveriant
bažnyčią ir įsipareigoju iš gautos medžiagos sutaisyti, nutinkuoti ir nubaltinti iš vidaus ir išorės varpinės karnizą.
2. Įsipareigoju taip pat iš gautos medžiagos cementu padengti bažnyčios šventoriaus tvorą, iš cemento padaryti karnizą ir viską nušlifuoti,
t. y. karnizą ir stogą.
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3. Įsipareigoju pataisyti visus pažeidimus pačios tvoros sienoje ir
Kalvarijų stacijų ir kur pasirodys reikalinga – nubaltinti.
4. Visą darbą turiu aš, Butkevičius, su savo meistrais ir darbininkais,
išlaikomais iš mano lėšų, užbaigti iki rugsėjo 6-os š. metų nuo nurodyto
laiko (sutarties pasirašymo laiko).
5. Prie viso to Butkevičius pasižada darbą atlikti sąžiningai ir su
savo žmonėmis neatitrūkti nuo darbų (nedirbti kitų darbų).
6. Pinigus išduos pagal atliktą darbą. Jeigu darbas pašaliniams
asmenims pasirodys neteisingas (nekokybiškas), pinigai nebus išmokami.
Apgriuvusį, apirusį stulpą vartuose turime pataisyti ir visą sieną vartuose,
kuri padengta lentomis, turime padengti cementu.“

Sutartį pasirašė klebonas K. Kozmianas ir Aleksandras Butkevičius. Liudininkai buvo dvarininkas Ivanas Francevičius ir kunigas Petras Rimkevičius.
Toliau dokumente nurodyta išmokėta pinigų suma (skaičiais ir žodžiu), data
(pinigai gauti 8 kartus), o už kiekvieną sumą A. Butkevičius pasirašė.
Pagal sąlygas darbams priėmė 16 (šešiolika) rublių: rugpjūčio 13 d. gavo 15
rublių, 20 d. – 15 rublių, 22 d. – 25 rublius, rugsėjo 1 d. – 18 rublių, 18 d. – 10
rublių, spalio 10 d. – 16 rublių, 24 d. – 20 rublių.
Įrašai dokumente liudija, kad meistras A. Butkevičius iš suderėtos sumos
gavo 135 rublius. Tad jam liko neišmokėta 30 rublių, nes vietos įrašyti gaunamas
sumas dokumente likę. Nors darbas pagal sutartį buvo numatytas atlikti iki rugsėjo 6 dienos, net spalio 24 d. buvo sumokėti paskutiniai 20 rublių. Neaišku, ar
darbas buvo užbaigtas, ar dėl tokio ilgo užtęsimo ir jį užbaigus nebuvo sumokėta
visa sutartyje numatyta suma...
Dokumentas įdomus ir tuo, kad jame minimos šventoriuje buvusios Kalvarijų stacijos, kurias reikėjo remontuoti. Daugiau duomenų apie jas nepavyko rasti.
1883 m. Kupiškio parapijoje buvo apie 11 tūkstančių katalikų77. Tuo metu
dirbo kun. Vincentas Smiglevičius, kuris mirė sulaukęs 63 metų – 1896 m. gruodžio 29 d. ir palaidotas bažnyčios šventoriuje. 1906 m. Utenos dekanate tikinčiųjų
skaičius pasiekė 97 614, Kupiškio parapijoje – 11 544.
Paskutiniam Kupiškio antrosios bažnyčios ir kartu pirmajam trečiosios –
mūrinės bažnyčios klebonui (1899 (1897)–1915) Utenos dekanui kun. Stanislovui
Janulevičiui (1840–1875–1921) talkino vikaras Jonas Deveikis. Kupiškio parapijai
priklausė dvi jau minėtos koplyčios ir trys filijos, kuriose dirbo kun. Jonas Kreiva
(Alizava), Bronislovas Lukoševičius (Palėvenė) ir Antanas Pauliukas (Šimonys)78.
Kaip jau minėta, paskutinis Kupiškio antrosios bažnyčios ir kartu pirmasis trečiosios – mūrinės bažnyčios klebonas, Utenos dekanas kun. Stanislovas Janulevičius
Kupiškyje dirbo beveik 20 metų (žr. 9 lentelę, p. 384–393).
1897 m. į Kupiškį vikaru paskirtas kun. Julijonas Ipolitas Kasperavičius
buvo publicistas, religinių raštų rengėjas, knygnešys79. Kupiškyje platino lietuvišką
spaudą, padėjo kun. Felicijonui Lialiui (1870 01 01–1892 11 29–1949 07 07) organizuoti lietuviškus vaidinimus. Kun. F. Lialis 1897–1900, 1901–1904 ir 1914 m.
žinomas kaip Kupiškio vikaras ir Šimonių filijalistas. Kun. J. I. Kasperavičius
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Kupiškyje vikaravo 1897–1898 m., talkindamas 1897–1899 m. dirbusiam klebonui
Juozapui Lavkovičiui (1832–1855–po 1904).
Parapijos veiklai atskleisti itin svarbūs dekanato vizitacijų (vyskupų, dekanų
ar kitų patikėtų asmenų) dokumentai. Vyskupų ir dekanų parapijų vizitacijose
galima rasti duomenų apie lietuvių kalbos vartojimą XVIII a. pabaigoje. Vizitatoriams buvo surašyti nuostatai, kur pirmajame paragrafe klausiama: „Kokia
kalba sekmadieniais ir švenčių metu vyksta šventos pamaldos?“ Lietuviškose Livonijos
vyskupijos parapijose 1783 m. vizitatoriai rado, kad Subačiuje „pamaldos ir šventi
pamokslai sakomi lenkų arba lietuvių kalbomis“. Matyt, kad ir Vilniaus vyskupijos
vizitatoriams (pagal Kupiškio dekano Mykolo Smolsko ataskaitas) iškildavo kalbos
klausimas80. Žinių teikia ir 1797 m. Kupiškio parapijos dekanato vizitacija81.

III. Trečioji – dabartinė mūrinė bažnyčia
Kupiškyje (nuo 1914 m.)
Dabartinę – trečiąją – pseudogotikinę (neogotikinę) Kupiškio bažnyčią parapijiečių lėšomis statė Kupiškio klebonas ir dekanas Stanislovas Janulevičius,
projektavo Rygos politechnikumo profesorius inžinierius Konstantinas Rončevskis
(1875 01 13–1935 11 07)82. Telšių vyskupas iš Kauno 1899 m. kovo 16 d. raštu
kun. S. Janulevičių skiria Kupiškio klebonu83. Leidimas bažnyčios statybai buvo
gautas jau 1897 m. Didingos neogotikinės bažnyčios projektas patvirtintas 1898 m.
ir 1899 m., atvykus klebonui Janulevičiui, prasidėjo statybos darbai. 1900 m. liepos
23 d. klebonas S. Janulevičius pašventino kertinį bažnyčios pamatų akmenį, o iki
metų pabaigos buvo išlieti pamatai. Tuo metu vikaru į Kupiškio bažnyčią buvo
paskirtas Felicijonas Lialis (1870 01 01–1892 09 19–1949 07 07). Čia jis vikaravo
trejus metus: 1897 06 22–1900 08 0384 (žr. 9 lentelę, p. 384–393).
Bendra statybos darbų sąmata sudarė 27 849,51 rb, tad lėšos buvo renkamos
visoje parapijoje (nuo valako po 25 rb). Bažnyčios statybai plytos buvo degamos
Pašepetyje įkurtoje plytinėje.
Išskirtinė ir pati bažnyčios statyba – mūrinę bažnyčią pradėjo statyti aplink
senąją medinę. 1901 m. pradėtų mūryti sienų ir kiti darbai tęsėsi ilgai – iki
1914 m., nes trūko lėšų. 1908 m. sienos buvo išmūrytos iki senosios bažnyčios
stogo, kurioje vyko pamaldos. 1908 m. senoji bažnyčia nugriauta ir iš jos medžiagų pastatyta laikina koplyčia.
1908 m. uždengtas bažnyčios stogas, o po metų, 1909 m. spalio 2 d., Angelų Sargų
atlaidų šv. Mišios buvo aukojamos prie laikinai įrengto altoriaus. Nors ir nepasiekę
projekte numatyto aukščio, 1909–1910 m. buvo išmūryti apie 56 metrų aukščio bokštai.
1913 m. visuomenės, literatūros ir politikos laikraštyje „Viltis“ minimas tragiškas įvykis bažnyčios statybose ir užsitęsęs teismas. Rašoma: „1911 m. gegužės
28 d. Kupiškyje, baigiant statyti bažnyčią, nuo 20 sieksnių aukštumo rūštavonės nukrito
ir užsimušė darbininkas Delininkaitis. Tardymo metu išaiškinta, kad nukrito, nes rūštavonė nebuvo tinkamai aptverta.
Kauno apygardos teismo prokuroras bažnyčios statytoją Robašauską apkaltino 1468
baudžiamojo įstatymo str. Po ilgų kliūčių tik 1913 m. balandžio 22 d. Kaune įvyko
teismas. Visiems liudininkams kitaip parodžius negu per tardymą, teismas Robašauską
išteisino, iškeldamas spėliones dėl galimo nusižudymo.
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Kupiškis Pirmojo pasaulinio karo metu. KEM

Tačiau 80-mečio Delininkaičio advokatas Babovkinas perkėlė bylą į Vilniaus teismo
rūmus, čia ji svarstyta rugsėjo 4 d.
Vilniaus teismo rūmai panaikino Kauno apygardos teismo sprendimą ir pripažino
Robašauską kaltu pagal 1468-ąjį str. ir įsakė jam mokėti Delininkaičio tėvui iki gyvos
galvos po 300 rublių; šiaip gi remiantis manifestu, Robašausko nebebausti.“85
36 metų Jonas Dielininkaitis buvo kilęs iš Suvalkų gubernijos Budkos valsčiaus.
1912 m. užkėlus virš bokštų kryžius, pradėti ardyti statybų pastoliai, kuriuos buvo planuota panaudoti Blaivybės namų statybai. Tačiau jų jau 1914 m.
pradžioje nebeliko.
Iki Pirmojo pasaulinio karo pradžios ištinkuotas bažnyčios vidus, sudėtos
grindys, įrengti altoriai, pastatyti vargonai. Trys gotiški altoriai padaryti Šiauliuose
Aleksandro Zaborskio, turėjusio vienas moderniausių bažnytinių reikmenų dirbtuvių ir dariusio altorius daugiausia iš ąžuolo. Jis padarė ir sakyklą su smulkiais
pinkliais ir akutėmis. Vietinis meistras Jonas Jakutis padarė labai profesionalius
suolus, pritaikytus prie pagrindinio altoriaus86. 1914 m. užbaigus statybą bažnyčia
buvo pašventinta.
Kilus karui, apdailos darbai nutrūko, o 1915 m. rusų valdžia išsivežė tris
bažnyčios varpus. 1915 m. rugpjūčio 27 d. rusų artilerijai apšaudant vokiečių užimtą
miestą, 7 sviediniai pataikė į bažnyčią ir pramušė sieną, apgadino skliautus, varpinę.
Vokiečiai bažnyčioje įkūrė karo ligoninę, žuvusius ir nuo žaizdų mirusius
ėmė laidoti prie šventoriaus įrengtose kapinėse.
Vokiečiai niokojo bažnyčią: ardė ir kūreno grindis, vargonus, altorius.
1919 m. vasarą Kupiškyje įsitvirtinus Lietuvos Respublikos valdžiai, pradėtos
likviduoti bažnyčios nuniokojimo pasekmės – pradėti atstatymo darbai. Užbaigus
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pagrindinius įrengimo darbus, 1921 m. rugsėjo 7 d. Žemaičių vyskupas Pranciškus
Karevičius MIC (1861 09 30–1886 05 17–1914 05 17–1945 05 30) Kupiškio bažnyčią
konsekravo Kristaus Žengimo į dangų (vartotas ir Kristaus Dangun Ėmimo) vardu.
Trinavė Kupiškio bažnyčia, turinti presbiteriją ir dvi zakristijas, – viena
didžiausių Lietuvoje (neskaitant katedrų): ilgis – 60 m, plotis – 43 m, bokštų
aukštis – 60 m.
Bažnyčią puošia dailininko Antano Pšeslanskio (Antoni Przeslanski, 1878–1965)
1913 ir 1914 m. tapyti paveikslai: didžiajame altoriuje – „Viešpats Jėzus Kristus
įžengia į dangų“, dešiniajame – „Angelas Sargas“, kairiajame – „Švč. Mergelės
Marijos Nekalto Prasidėjimo“ (ispanų baroko tapytojo Bartalomės Estabano Muriljo (1617–1682) paveikslo „Nekaltas Prasidėjimas“, sukurto 1680 m., kopija).
A. Pšeslanskio 1915 m. nutapyti šv. Pranciškaus Asyžiečio ir šv. Jurgio paveikslai
puošia Žemaičių Kalvarijos baziliką. Išlikę jo tapyti altorių paveikslai „Šventasis
Jurgis“ ir „Angelas Sargas“ Daujėnų Švč. Jėzaus Vardo bažnyčioje (pastarasis
paveikslas 1909 m. buvo nutapytas restauruojamos Daujėnų bažnyčios šoniniam
altoriui, o 1914 m. – tokio pat siužeto paveikslas – Kupiškio bažnyčios altoriui,
A. Pšeslanskiui padėjo vokiečių dailininko Bernardo Plokhorsto (Bernhard Plockhorst, 1825–1907 m.) 1886 m. nutapytas paveikslas „Angelas Sargas“87).
1921 m. Utenos dekanate buvo 96 908 tikintieji. Dekanatui priklausė 15
parapinių bažnyčių (tarp jų ir Kupiškio), 9 filijos ir 18 koplyčių88. Kupiškio parapijos dvasininkai tuo metu aptarnavo 7 000 tikinčiųjų. 1921 m. Kupiškio parapijai
priklausė trys filijos: Alizava (kuratas kun. Kazimieras Mockus (1869/1870–1936),
Palėvenė (kuratas kun. Jonas Mališauskas (kitur rašoma Juozas) ir Šimonys (kuratas
kun. Juozas Norvila). Klebonu dirbo Antanas Bajorinas (1875–1903–1927 01 02),
vikarais – Antanas Kripaitis (1889 03 31–1914–1961 06 19) ir Liudvikas Povilanis
(1881 08 22–1911 06 05–1953 09 22). Pastarasis vikaru dirbo kiek daugiau nei
mėnesį (1921 m. gruodžio 5 d.–1922 m. sausio 12 d.).
1922 m. gruodžio 29 d.–1926 m. gruodžio 29 d. Kupiškyje vikaravo kun. Stanislovas Žulys (1894 04 21–1918 05 01–1956 12 15), kuris kelias dienas buvo deleguotas į Subačių ir vėl komandiruotas vikaru ekonomu į Kupiškį (nuo 1927 m.
sausio 3 d. iki 1930 m. birželio 28 d.) (žr. 9 lentelę, p. 384–393).
7 lentelė*
Kupiškio dekanatas (1924–1940)

Parapinės
bažnyčios

1924

1926

1929

1934

1940

Kupiškis
Palėvenė
Pandėlys
Skapiškis
Vabalninkas

Kupiškis
Palėvenė
Pandėlys
Skapiškis
Vabalninkas

Kupiškis
Palėvenė
Pandėlys
Skapiškis
Vabalninkas

Kupiškis
Palėvenė
Pandėlys
Skapiškis
Vabalninkas

Kupiškis
Palėvenė
Pandėlys
Skapiškis
Vabalninkas

* Lentelė sudaryta remiantis 1929–1940 m. leidiniaiskatalogais: Elenchus omnium Ecclesiarum et universi
Cleri Provinciae Ecclesiasricae Lituanae pro anno Lituanae
pro anno Domini (1929, p. 76–100; 1934, p. 111–131;
1935, p. 111–130; 1937, p. 108–137; 1938, p. 115–146;
1939, 117–148; 1940, p. 137–183).
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(tęsinys)

Filijos

Koplyčios

1924

1926

1929

1934

1940

Alizava
Antašava
Diliava

Alizava
Antašava
Diliava

Alizava
Antašava
-

Alizava
Antašava
Diliai

Kalažiai
Kupreliškis
Salamiestis
Šimonys
Palėvenėlė

Gelažiai
Kupreliškis
Salamiestis
Šimonys
Palėvenėlė

Gelažiai
Kupreliškis
Salamiestis
Šimonys
Palėvenėlė

Alizava
Antašava
Diliava
(Diliai, 1935)
Gelažiai
Kupreliškis
Salamiestis
Šimonys
-

Gelažiai
Kupreliškis
Salamiestis
Šimonys
-

Apasčios
Daukšėnai
Skapiškis

Apasčios
Daukšėnai
Skapiškis
Gikonys
Vabalninkas

Ančiškė
Apasčios
Daukšėnai
Skapiškis
Gikonys
Vabalninkas
Deikiškė
Diliava
Ikoniai
Jasiuliškiai
Lamokai
Martišūnai
Oginiai
Sodeliai
Šakiniai

Ančiškė
Daukšėnai
Skapiškis
Gikonys
Vabalninkas
Deikiškė
Jasiuliškiai
Lamokai
Martišūnai
Oginiai
Sodeliai
Šakioniai
Kupriai

Ančiškė
Daukšėnai
Skapiškis
Gikonys
Vabalninkas
Deikiškė
Jasiuliškiai
Lamokai
Martišūnai
Oginiai
Sodeliai
Šakioniai
Kupriai

Alizava
Palėvenėlė
Šimonys

Alizava
Palėvenėlė
Šimonys

Alizava
Palėvenėlė
Šimonys

Parapijai
priklausiusios
filijos

1924 m. įkurtas savarankiškas Kupiškio dekanatas, kurio pirmuoju dekanu
paskiriamas kun. Matas Kirlys (1872 11 12–1897 06 09–1958 10 15)89 (žr. 8 lentelę).
1924 m. Kupiškio dekanatas vienijo 13 bažnyčių, iš jų 5 parapijines, 8
filijines bei 3 koplyčias (žr. 7 lentelę). Kupiškio dekanatui priklausė 42 377 tikintieji, parapijoje dirbo klebonas Antanas Bajorinas, vikaras – Stanislovas Žulys,
progimnazijos kapelionu buvo paskirtas kun. Leonardas Gižinskas (1893 (1894 12
17)–1917 03 04–1977 07 06)90.
8 lentelė*
Kupiškio dekanato dekanai 1924–2014 metais
Eil.
Nr.

Kunigo vardas, pavardė

Darbo Kupiškio
dekanu metai

Gimimo, įšventinimo į kunigus ir mirties
datos

1.
2.
3.
4.

Matas Kirlys
Vladislovas Kupstas
Klemensas Gutauskas
Vladas Rabašauskas

1923 (1924)–1943
1943–1964
1964–2000
2000–2008

1872 09 12–1897 06 09–1958 10 15
1904 05 08–1927 06 11–1970 11 24
1915 11 28–1941 01 26–2002 08 19
Gim. 1933 m. kovo 1 d., įšventinas
į kunigus 1961 m. kovo 29 d.

* Lentelė sudaryta remiantis PVKA. b. Kupiškis.
Kristaus Žengimo į dangų.
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(tęsinys)
Eil.
Nr.

Kunigo vardas, pavardė

Darbo Kupiškio
dekanu metai

Gimimo, įšventinimo į kunigus ir mirties
datos

5.

Dr. Rimantas Gudelis

2008–2014

6.

Mindaugas Kučinskas

Nuo 2014

Gim. 1964 m. vasario 29 d.; įšventinas
į kunigus 1990 m. gegužės 27 d.
Gim. 1979 m. gruodžio 3 d.; įšventintas
į kunigus 2004 m. spalio 30 d.

Iki 1926 m. Kupiškio dekanate buvo įkurtos dar dvi koplyčios: Gikonyse
bei Vabalninke, nors dekanate tikinčiųjų skaičius sumažėjo iki 40 636 parapijiečių.
Pačiame Kupiškyje buvo 6 200 tikinčiųjų. Pasikeitė ir progimnazijos kapelionas.
Nuo 1925 m. trejus metus šias pareigas ėjo kun. Petras Rauduvė (1901 02 17–1925
06 14–1982 08 20)91.
9 lentelė*
Kupiškio bažnyčios metrikose įrašyti kunigai
Eil.
Nr.

Kunigo pavardė, vardas

Užimamos
pareigos

Darbo Kupiškyje
metai

1.

Krukovskis Jonas
Stanislovas
Korsakas (Juozapas?)
Petrauskas Mykolas
Juozapas
Povienas Jonas
Roniška Petras Kazimieras
Pogirskis Mykolas
Goiževskis Jokūbas
Dulskis Motiejus Antanas
Lučko Kazimieras
Milošas Tadas
Skirgaila Mykolas
Moygis Martianas
Gineyko Juozapas
Kajetanas
Kontrimas Ignotas
Ksaveras
Markevičius Tomas
Stankevičius Vincentius

Klebonas

1674–1678

Klebonas
Klebonas

?
Iki 1721 m.

Rektorius
Klebonas
Klebonas
Klebonas
Klebonas
Vikaras
Klebonas
Vikaras
Vikaras
Vikaras

1721
1721 (?)–1722
1726
1746–1765
1769
1769–1772
1770 01 22–1779
1772–1777
1777 12–1778
1778–1779

Vikaras

1781

Ord. predicator
Ord. pred.

Dembinskas Johanas
Stankevičius Tomas
Pakuldingas Pranciškus
Dryževičius Motiejus
Ignas

Ord. predicator
Vikaras

1781 08 15 krik.
1781–1783, 1786,
1792
1782, 1783 05 krik.
1782 01 krik.
1782 06 krik.
1782–1797

Vicarius anikszten
Vikaras Kup.

1782 06 11, Nuo
1782 m. liepos 7 d.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Gyvenimo,
įšventinimo
į kunigus metai

Dar rašoma vice
prep. Cupiscensit
1784 m. –
viceprepositus Cup;
1785 m. – vicar

* Lentelė sudaryta remiantis Kupiškio RKB Metrikų
(krikšto, santuokos, mirties) knygomis.
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(tęsinys)
Eil.
Nr.

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.

Kunigo pavardė, vardas

Markewicz (Merkiewicz)
Joanes
Paliulowicz (Pakutowicz)
Pranciškus Leonardas
Kowalewski Justus
Jusevič Julian
Butkevičius Juozapas
Januškevičius Alanius
Butkevičius Motiejus
Petrulis Mathej
Rusecki Josef
Kan. Kontrimas Ignas
Ksaveras
Dryženikas (Dryževičius)
Juozapatas (Juozapas)
Drozdovskis Antonijus
Strazdas Antanas
Daukša Juozapas
Baniewicz Fortunat
Kordowski Cezarius
Tomaszewski Marcellus
Antonius Borna (?)
Janovičius Česlovas
Venskovičius Dominynkas
Šermulevičius
(Šarmulevičius) Ignotas

Gedyminas Vincentas
Uzupovičius Andriejus
Kopalynskis Mykolas

Užimamos
pareigos

Darbo Kupiškyje
metai

Gyvenimo,
įšventinimo
į kunigus metai

Klebonas; Klebonu
minimas ir 1792 m.
krikštuose, ir
1794 m. – kitur
curatas
Cond. Subasent
Subačiaus vikaras ?
Carmel. Convent
Pompianas
Pater Ord. pred.
Ord. min. observaten
Vikaras
Ordo Pred.

1794–1803, 1802

1796 m. (vasaris –
klebonas), 1797 m.
birželis – kuratas,
gruodis – kuratas

1782, 1784

Pater mil
Pleban Swiadoski
Klebonas

1782 m. nuo
geguž.
1782, 1783
1783
1783 06–1792
1784–1786
1784 m. nuo geguž.
1785
1785
1785–1786

Vikaras

1788? – 1801

Vikaras 1790 08 5–
1791 10 25, 1798
12 30–1801
Vikaras
Ordinis Minor.
Cap. Zosm?
Ord. pred.
Antazavės kapelionas
Vikaras
Vikaras
Vikaras

1790–1791; 1798–
1801, 1816

Kupiškio bažnyčios
viceprepozitas;
kapelionas
Administratorius
Klebonas

1805

Salamiesčio
kapelionas
Dorogmanas (Dorogmakas) Ordin Predicat
Liudvikas
Pečelevičius Jurgis
Palėvenės vikaras
Promotor Cortus
Vasilevskis Domininkas
Dr.; Ordinis
Praedicat et Convent
Lukianskis-Pavlovskis
Prior Convent
Jonas
Palavensis
Laurynovičius Aloyzas
Vienuolis
Glazorovičius
Ordini Praedicator
Zaloga Jonas
Ordini P. Augustini
Erem
Ugianskis t. Didanis
Ordinis minor de
(Didakus)
observanti

1756 03 12–1789
03 28–1833 04 11

1791 10 29–1798
1792
1793
1794
1798–1803
1798
1798
1799–1803

1807–1811
1803
1805
1799
1800
1800–1809
1801
1801–1803 07 03
1802
1802
1802–1805
1802
1803
1803
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(tęsinys)
Eil.
Nr.

Kunigo pavardė, vardas

Užimamos
pareigos

Darbo Kupiškyje
metai

52.
53.

Burba Juozapas
Zotoch (Zolloch, Zodok)
Vincentas
Grickievičius Motiejus

Administratorius
Vikaras

1803
1803–1805

Kapelionas (Šimonių
filija)
Administratorius
Klebonas
Vikaras
Kapelionas (Zv)
Vikaras
Klebonas
Kapelionas (Šimonių
filija)
Kapelionas (God ??
filija)
Kaznodzej Polav

1804–1809

54.
55.
56.
57.
58.

Kan. Sebastijanskas
Antanas
Paškauskas Jeronimas
Žilevičiaus
Valevskis Petras

59.

Vilenskis Joachimas

60.

Kasperavičius Nikodemas

70.
71.
72.

Labenskis (Labiszki)
Labyškis Bruno
Kunčys Ignatijus
Ruginovičius Povilas

73.

Blaževičius Domininkas

74.
75.
76.
77.
77.
78.
79.
80.

Gintylevskis Dominykas
Vėževičius Mykolas
Dirvianskis Mykolas
Klimovičius Motiejus
Klimovičius Motiejus
Birretti Bonaventura
Kasperovičius Jurgis
Kasparas
Puronas Juozapas

81.
82.
83.

t. Lebiedinski Petras
Mingin Joanes
t. Tarvidas Florent

84.
85.
86.

Jurevičius Mykolas
Kisielevičius (Kisielius)
Tomas
Kurylovičius Justinas

87.
88.
89.

Jankovskis Ambrozijus
Bryningas Jurgis
Dulskis Gasparas

90.

Rudovskis Marianas

91.

Ščensovičius Fortunatas

92.

Skorvydas Nikodemas

93.
94.

Ilgenevičius Juozapas
Klangevičius Adomas

Klebonas
Vikaras (Alizavos
kapelionas)
Vikaras
(Š. kapelionas)
Salamiestis
Šimonių filija
Šimonių filija
Palėven kapelionas
Alizavos filija
Novogrodenski
klebonas
Vabalninko vikaras
Contional Paleven
Ordinis Praedicator
Salocensis vikaras
vikaras
Komendorius
Zaslavinzis ?
bažnyčios
Vikaras
Vikaras
Kuratas, prepozitas,
vicedekanas, klebonas
(Kupiškio dekanas)
Ordinis
Praedicatorum
Conventis Skapisensis
ex concessione
parochi Kupiscensis
Karsakiškio
altaristas
Ordinis
Praedicatorum
Viešintų vikaras
Vabalninko vikaras

1805–1815
1805–1807
1805–1806
1805–1815
1816–1818?
1810–1811

Gyvenimo,
įšventinimo
į kunigus metai

1758–?–1816 01 15.
Mirė 58 m.

1813–1817
1814–1818
1816
1816–1818
1816–1817
1816
1816
1817–1818
1817–1818
1817–1826
1821–1822
1822–1831
1822
1823
1823–1828
1824–1825
1824
1824–1825
1824–1825
1825
1825–1831
1825–1827, 1827–
1830, 1831–1836
(1938?)
1826

1788–?–1844 03 14

1826
1827
1827
1829
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(tęsinys)
Eil.
Nr.

Kunigo pavardė, vardas

Užimamos
pareigos

Darbo Kupiškyje
metai

95.

Vojnor Lucesinus

1829

96.

Stasevičius Petras

97.
98.
99.
100.

Reutas Juozapas
Soroka Joanas
Rymkevičius Silvestras
Zernievičius Tomas

101.

Vikaras
Vikaras

1846
1846
1848 pab.–1849 pr.

Vikaras
Vikaras
Vikaras
Vikaras
Alizavos filija
Vikaras
Vikaras
Palėvenės filijalistas
Palėvenės filijalistas
Vikaras

1850–1851
1852
1852
1853 pab.–1854 pab.
1854
1855
1855–1861
1857–1858
1858
1860–1862

Klebonas
administratorius
Salamiesčio filijalistas
Vikaras

1860–1868

1798–?–1868 10 20

116.
117.
118.
119.
120.

Jusevičius Josevič (Julevič)
Joanas
Volskis Pranciškus
Sollohubas Valerianas
Monginolskas (?)
Konstantinas
Adomovičius Kazimieras
Jurša Martynas
Srebakovičius Domininkas
Legeijka Antonijus
Brušetovičius Jonas
Butkevičius Pantaleijmonas
Mazulevičius Feliksas
Jaselskis Adomas
Pacevičius Jonas
Beliavskis Juozapatas;
kitur – Juozapas
Ivanavičius (Ivanovičius)
Andriejus
Valevskis Antanas
Stankūnas Jurgis
Vivulskis Julijanas
Kuprevičius Silvestras
Gailevičius Povilas

Ordinis
Praedicatorum
Conventus
Palavenensi
Curatus Mataleniis,
Mulatenis, Madatenis
Šimonių kapelionas
Vabalninko vikaras
Kupreliškio kapelion
Ordinis
Praedicatorum
Klebonas

1805–1847–?
1815–1838–?

121.

Šafranas Domininkas

Palėvenės filijalistas

1861–1889
1862–1863
1862
1862–1865
1862, 1887 laidojo
Viešintų kapinėse
1862–1903

122.
123.

Noreika Vladislovas
Milašovičius (Milaševičius)
Adolfas
Jakovičius
Gadlevskis Antanas
Skavblovskis Antonijus
Mackevičius Adomas
Kozmianas Kleopas

Vikaras
Vikaras

1863–1864
1864–1866

Alizavos filijalistas
Antašavos filijalistas
Vikaras

1869–1877
1869–1887

132.

Cesevičius (Usevičius,
Uselevičius)
Pacevičius Liudvikas
Rimkevičius (Rimovičius)
Petras
Valevskis

1864
1864
1864–1865
1866–1871
1866–1869, 1869–
1892, 1876–1893
1867–1869

1869–1881

133.

Petruševičius Ignas

Salamiesčio
filijalistas
Šimonių filijalistas

102.
103.
104.
105.
106.
107.
108.
109.
110.
111.
112.
113.
114.
115.

124.
125.
126.
127.
128.
129.
130.
131.

Šimonių filijalistas
Iš Viešintų

Šimonių
Alizavos
Alizavos
Šimonių
Vikaras

filijalistas
filijalistas
filijalistas
filijalistas

Gyvenimo,
įšventinimo
į kunigus metai

1829
1830
1830
1831
1831
1838–1860

1794–1817–mirė tarp
1860–1864

1822–1846–?
1830–1855–1907
1816–1841–?
1823–1847–?
1837–?–?

1817–1837–?
1828–1853–1904
05 11
1835–1859–?

1840–1865–1893
08 03

1842–1867–1907

1872–1878
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(tęsinys)
Eil.
Nr.

Kunigo pavardė, vardas

Užimamos
pareigos

Darbo Kupiškyje
metai

134.
135.
136.
137.
138.
139.

Piaseckis Apolinaras
Jacevičius Jonas
Šimovičius Juozapas
Klionovskis
Petraševskis Julius
Smiglevičius Vincentas

Diakonas
Vikaras
Vikaras
Palėvenės kap.
Vikaras
Vikaras, klebonas,
altaristas

1879
1881–1883
1883–1891
1883
1883–1885
1883–1896

140.
141.
142.
143.
144.
145.

Vangelis
Mickevičius Telesforas
Rimkevičius Juozapas
Klimanskis Jurgis
Vilei... kis Juozapas
Avgulis (Augulis) Johanas
turi būti Aggulis

Antašavos filijalistas

1884–1894
1885
1885
1885
1886, 1890
1887, 1888, 1890,
1893, 1895

146.
147.

Vaitiekūnas Petras
Mackevičius Adomas

148.

Kviklis Stanislovas

149.

Braždžionis Ignatijus

150.
151.
152.
153.
154.
155.
156.
157.
158.
159.
160.
161.
162.
163.
164.
165.
166.
167.

Dombrovskis Vladislovas
Tinteris Povilas
Klianovskis Leonas
kan. Malachovskis Adolfas
Vilimovičius Vinkentijus
Valentas Petras
Sokšackis Giliarijus
Šniūkšto Juozapas
Šalučko (Salučko) Pavelas
Lovmanas (Lovmianskis)
Henrikas
Kemėšis Vikentijus
Jankevičius
Masiulis A.
Juodviršis Petras
Davidovičius
Jurgaitis Justinas
Kuliukas V.
Smiglevičius Vincentas

168.
169.

Sekliuckis (Seklickis) G.
Vitortas Antanas

170.
171.

Jadviršis (Juodviršis)
Petras
Lavkovičius Juozapas

172.

Lialis

Felicijonas

Diakonas (Telšių
seminarijos), Plungės
Vikaras
Vikaras
Kapelionas (Telšių
dvasinė seminarija),
Vikaras
Diakonas, vikaras
Andrioniškio
filijalistas
Šimonių filijalistas
Klebonas
Salamiesčio filijalistas

Vikaras, klebonas
Vikaras
Diakonas

1887, 1900
1887
1888–1890
1889
1889
1889–1890
1889
1889
1889
1890
1890–1896, 1897
1892

Klebonas (altaristas)

Vikaras

1894–1896
1895–1897

Klebonas, Šimonių
vikaras
Vikaras, Šimonių
filijalistas

1822 (1833, 1845)–
?–1896 12 29 (mirė
75 m.)

1863–1887–?

1887–1890
1887, 1891–1897

1892–1894
1893
1893–1894
1893–1897
1894–1898
1894
1894
1894–1896

Diakonas, kunigas

Gyvenimo,
įšventinimo
į kunigus metai

1896, 1902, 1910–
1912
1897–1899, 1897–
1899
1897–1900, 1914,
1891–1904
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1865–1888–1904
09 16

1863–1887–?
1867–1890–?
1875–1899–?
1865–1888–?

1833 (1845)–?–1896
12 29 (mirė 75
metų)
1864–1886–po 1904?
(1863 12 3/15–1886
12?–1932 02 ?)
1873–1897–po 1904
1832–1855–po 1904
1870 01 01–1892
11 29–1949 07 07
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(tęsinys)
Eil.
Nr.

Kunigo pavardė, vardas

Užimamos
pareigos

Darbo Kupiškyje
metai

173.

Kasperavičius Julijonas,
Ipolitas
Gulobinas
Janulevičius Stanislovas

Vikaras

1897–1898

174.
175.
176.
177.
178.
179.

Klebonas
administratorius,
Utenos dekanas
Šimonių filijalistas
Vikaras

1898
1899 (1897?)–1915,
1905

1840–1875–1921

180.

Davidovičius J.
Meškauskas Jonas
Puidokas Jonas
Juozafovičius
(Juzefovičius) Antanas
Bričkus Tomas

181.
182.

Leikus Juozapas
Mockus Kazimieras

Vikaras
Vikaras

1901–1902
1902–1904

183.

Pauliukas Antanas

1902–1903

184.
185.
186.
187.
188.

Pocius Domininkas
Juodviršis Petras
Breiva (Kreiva) Jonas
Šapalas Juozapas
Rimovičius (Rimaučius)
Edvardas (?)
Lukaševičius Bronislovas

Šimonių filijalistas
vikaras
Vikaras

1858–1891–1904
01 02
1875–1898–?
1871 (1869)–1895–
1936 11 01 (mirė 65
metų)
1868–1890–?

1902–1903
1902–1912
1903
1903
1904

1866–1892–?
1873–1897–?
1867–1890–?
1870–1896–?
1875–1898–?

1904–1906

1875–1901–?

1904–1907
1907–1909

1873–1898 (1902)–?
1884–1907–1962 03

1909
1909–1913

1878–1904–?

189.
190.
191.
192.
193.
194.

Deveikis Jonas
Čepulis Pranciškus
(t. Kazimieras OFM)
Kviatkovskis
Počiobutas Mykolas

195.

Česnulevičius (Cesevičius,
Česnevičius) Aleksandras
Vitkevičius Pranciškus

196.

Alizavos filijalistas
vikaras
Vikaras

Alizavos filijalistas
Vikaras
Vikaras
Palėvenės filija,
vikaras
Vikaras
Vikaras
Komandorius
(vikaras)
Vikaras

1899–1900
1899–1901 (1904?)
1900
1900–1903

Gyvenimo,
įšventinimo
į kunigus metai

1901?

1912–1915
1912–1913

Kripaitis Antanas

Komandorius
(vikaras)
Vikaras

197.

Bajorinas Antanas

Klebonas

1915–1927

198.

Vikaras, klebonas
Vikaras

1918–1925, 1927–
1940 (1941?)
1919–1922

200.
201.
202.

Baltrimas Eduardas
Stanislovas
Pavilanis (Povilanis)
Liudvikas
Tumelionis
Kasakauskas
Šiliūnas Romualdas

Palėvenės bažn.
Vikaras

1920–1921
1921
1922–1923

203.

Gižinskas Leonardas

Tikybos mokytojas,
vikaras

1922–1925

204.

Žulys Stanislovas

Vikaras

1923–(1926?) 1930

199.

1914–1922
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1875–1898–?
1872–1897–
1872–1895–?

1862–1885–1928
09 21
1877 10 09–1901
12 16–po 1940
1889 03 31–1914–
1961 06 19
1875–1903–1927 01
02 (mirė 51 metų)
1889 10 13–1912
05 14–1941 06 24
1881 08 22– 1911
06 05–1953 09 22
1878 11 07–1907
10 28–po 1940
1893 (1894 12 17)–
1917 03 04–1977
07 06
1894 04 21–1918
05 01–1956 12 15
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(tęsinys)
Eil.
Nr.

Kunigo pavardė, vardas

Užimamos
pareigos

Darbo Kupiškyje
metai

Gyvenimo,
įšventinimo
į kunigus metai

205.

Rauduvė Petras

1925–1929

206.

Survila Antanas

Tikybos mokytojas,
vikaras
Vikaras

207.
208.
209.

Jankevičius
Macelis Kazimieras
(t. Rokas OFM Cap)
Prunskis Juozas

1901 02 17–1925
03 01–1982 08 20
1885 12 07–1910
02 20–1961 03 14

210.

Vikaras

1928 (1929)–1932
(1930)
1930
1930–1932
1932–1933, 1934

Šermukšnis Matas

Vikaras, tikybos
mokytojas
Vikaras

211.

Gutauskas Jonas

Tikybos mokytojas

1934–1937

212.
213.

Dulksnys Kazimieras
Mockus Kazimieras

214.

Garška Juozapas

Vikaras

1936–1939

215.

Ereminas Feliksas

Altaristas

1937–1939

216.

Tarvydis Mykolas

217.

Ragauskas Jonas

218.

Kupstas Vladislovas

219.
220.

Kiemėšis (Kemėšis)
Vincentas
Bičiūnas Jonas

221.

Monsinjoras
(altaristas)

1933–1936

1935
1935–1936

1937 (1938?)
Gimaz. mokyt;
kariuomenės kap.
Vicedekanas,
klebonas, dekanas
Altaristas

1938–1940

Vikaras

1939

Spurgis Albinas

Vicedekanas

1939 10 31–1944

222.

Čiučkis Paulius

Vikaras

1942–1945

223.

Kartočius Vaclovas

Vikaras

1944–1945

224.

Varnas Juozas

Vikaras

1945

225.

Strelčiūnas Alfonsas

Vikaras

1945–1947

226.

Ruškys Juozapas

Altaristas

1946

227.

Nakas Matas

Altaristas

1947–1950

228.

Juodelis Jonas

Vikaras

1947–1948

229.

Grigaliūnas Antanas

Altaristas

1947–1950

230.

Kirlys Matas

Altaristas

1949–1957

231.

Smilgevičius Jurgis SJ

Vikaras

1951?

232.

Lukšas Leonas

Vikaras

1953–1956

1938–1940, 1941–
1964, 1943–1964
1940–1946
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1902 02 25–1927–
1994 02 14
1907 12 22–1932
05 22–2003 04 26
1902 03 15–1930
06 14–1978 02 06
1906 01 16–1932
05 21–1986 09 17
1871 (1869)–1898–
1936 11 01 (mirė 65
metų)
1907 11 23–1934 05
26–1990 08 24
1890 01 07–1915
05 16–1962 10 27
1904 09 13–1931
12 27–1980 01 18
1907 08 23–1935
06 15–1967 10 11
1904 05 08–1927
06 11–1970 11 24
1865 11 14–1888
11 17–1946 01 23
1908 06 24–1938
06 11–1975 04 06
1907 09 06–1932
05 21–1985 10 07
1915 11 04–1940
06 16–1990 02 16
1912 09 28–1936
05 31–1955 03 03
1909 07 11–1934
05 26–1990 07 09
1920 10 06–1945
01 14–1988 08 25
1888 09 16–1912
03 23–po 1946 m.
1886 11 20–1912
05 31–1958 12 13
1921 05 21–1947
06 29–2006 01 07
1893 09 08–1918
05 01– 1960 07 07
1872 09 12–1897
06 09–1958 10 15
1902 12 15–1936–
1979 02 26 (?)
1923 10 03–1948
12 19–1997 08 04
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(tęsinys)
Eil.
Nr.

Kunigo pavardė, vardas

Užimamos
pareigos

Darbo Kupiškyje
metai

Gyvenimo,
įšventinimo
į kunigus metai

233.

Baronas Kazimieras

Vikaras, klebonas

234.

Mažeika Antanas

Altaristas

1958–1965, 1991–
1993
1963–1966

235.

Gutauskas Klemensas

Klebonas, dekanas

236.

Tamulionis Pranciškus
Benediktas

Vikaras

1964 04 10–1990
05 29; 1990 10
21–1991 07 07; 1993
09 22–1998 06 12;
1964 04 12–2000
02 22
1965–1970

1927 12 05–1957
04 17–2008 06 08
1908 04 05–1931
05 30–1966 03 01
1915 11 28–1941
01 26–2002 08 19

237.

Vaišnoras Edvardas

Altaristas

1966–1982

238.

Indriūnas Juozas

Vikaras

1973–1976

239.

Balčiūnas Juozapas

Vikaras

1976–1977

240.

Krumpliauskas Stanislovas

Vikaras

1977–1982

241.

Saprigonas Raimundas

Vikaras

1982–1983

242.

Klezys Povilas

Vikaras

1983–1986

243.

Zubavičius Stasys

Vikaras

1986–1988

244.

Linda Leonas

Vikaras

1988 05 30–1988
11 17

245.

Staleronka Eugenijus

Vikaras

1988–1989

246.

Liuima Virgilijus

Vikaras

1989–1998
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Gim. 1939 m.
vasario 25 d.;
įšventintas į
kunigus 1965 m.
balandžio 14 d.
1906 07 28–1930
06 14–1982 04 22
Gim. 1942 m.
balandžio 11 d.;
įšventintas į
kunigus 1972 m.
balandžio 16 d.
1934 02 01–1968
05 22– 2002 05 28
Gim. 1945 m.
balandžio 24 d.;
įšventintas į
kunigus 1974 m.
balandžio 9 d.
1958 12 22–1982
06 06–1996 05 17
Gim. 1957 m.
gegužės 6 d.;
įšventintas į
kunigus 1981 m.
gegužės 31 d.
1953 02 22–1980
06 01–2011 12 24
Gim. 1958 m.
birželio 28 d.;
įšventintas į
kunigus 1988 m.
gegužės 29 d.
Gim. 1960 m. kovo
31 d.; įšventintas
į kunigus 1986 m.
birželio 1 d.
Gim. 1961 m.
rugpjūčio 8 d.;
įšventintas į
kunigus 1989 m.
gegužės 28 d.
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(tęsinys)
Eil.
Nr.

Kunigo pavardė, vardas

Užimamos
pareigos

Darbo Kupiškyje
metai

Gyvenimo,
įšventinimo
į kunigus metai

247.

Kazėnas Stanislovas SJ

Administratorius

1990 06 24–1990
12 21

248.

Jankevičius Povilas

Altaristas

1991–1998

249.

Juozevičius Juozas

Altaristas

1994–1998

250.

Narušis Algirdas Jonas

Klebonas

251.

Simonavičius Raimundas

Vikaras

1998 06 12–2000
02 05
1998–2001

252.

Rabašauskas Vladas

Klebonas
dekanas

2000 02 22–2008
08 11

253.

Vijeikis

Vikaras

2000–2001

254.

Keras Saulius

Vikaras

2001–2003

255.

Jankūnas Gediminas

Vikaras

2003–2005

256.

Kumelis Saulius

Vikaras

2005–2007

257.

Mizaras

Vikaras

2007–2008

258.

Papirtis Nerijus

Vikaras

2008–2011

259.

Gudelis Rimantas

Klebonas dekanas

2008–2014

Gim. 1956 m.
lapkričio 21 d.;
įšventintas į
kunigus 1983 m.
gegužės 29 d.
1908 05 19–1934
05 26–1998 05 19
1909 11 09–1936
01 05–1998 04 27
1942 03 08–1973
04 17–2000 02 05
Gim. 1970 m.
balandžio 18 d.;
įšventintas į
kunigus 1997 m.
gruodžio 7 d.
Gim. 1933 m. kovo
1 d.; įšventintas į
kunigus 1961 m.
kovo 29 d.
Gim. 1971 m.
lapkričio 21 d.;
įšventintas į
kunigus 1996 m.
liepos 13 d.
Gim. 1975 m. kovo
13 d.; įšventintas
į kunigus 1999 m.
balandžio 25 d.
Gim. 1978 m.
lapkričio 23 d.;
įšventintas į
kunigus 2003 m.
rugpjūčio 23 d.
Gim. 1980 m.
birželio 12 d.;
įšventintas į
kunigus 2005 m.
liepos 16 d.
Gim. 1982 m.
rugpjūčio 12 d.;
įšventintas į
kunigus 2007 m.
liepos 14 d.
Gim. 1982 m.
gruodžio 9 d.;
įšventintas į
kunigus 2008 m.
rugpjūčio 10 d.
Gim. 1964 m.
vasario 29 d.;
įšventintas į
kunigus 1990 m.
gegužės 27 d.

Egidijus

Mindaugas
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(tęsinys)
Eil.
Nr.

Kunigo pavardė, vardas

Užimamos
pareigos

Darbo Kupiškyje
metai

Gyvenimo,
įšventinimo
į kunigus metai

260.

Jasėnas Justas

Vikaras

2011–2012 ir nuo
2014

261.

Juodvalkis Modestas

Vikaras

2012–2013

262.

Rimkus Rimantas

Vikaras

2013–2014

263.

Kučinskas Mindaugas

Klebonas dekanas

Nuo 2014

Gim. 1982 m.
birželio 16 d.;
įšventintas į
kunigus 2007 m.
liepos 14 d.
Gim. 1980 m. liepos
30 d.; įšventintas
į kunigus 2009 m.
gegužės 9 d.
Gim. 1979 m.
gruodžio 17 d.;
įšventintas į
kunigus 2009 m.
spalio 18 d.
Gim. 1979 m.
gruodžio 3 d.;
įšventintas į
kunigus 2004 m.
spalio 30 d.

Bažnyčios žemė
Be pastoracinės veiklos, bažnyčios ir parapijai priklausančių pastatų statybos,
remonto darbų, Lietuvos parapijų klebonams dar reikėjo rūpintis kadaise dovanota
ar įsigyta parapijai priklausančia žeme. Ne išimtis buvo ir Kupiškis. Rasti XX a.
pradžios dokumentai kalba apie žemių mainymą, nuomojimą, pardavimą.
Tarkim, 1919 m. pabaigoje kun. Antanas Bajorinas kreipiasi į vyskupą, prašydamas leisti sukeisti žemės sklypus. 1919 m. gruodžio 9 d. tarp Aukštupėnų
sodžiaus ūkininkų ir Kupiškio bažnyčios klebono kun. A. Bajorino pasirašyta
„Laisva sutartis“, kurią patvirtino matininkas Vladas Kopliauskas, pateikdamas ir
„Schematišką braižinį“ – planą. Pagal sutartį klebonas perleidžia Kupiškio bažnyčios žinioje esantį Kauno konsistorijos Krasnavos viensėdį (plotas 33 deš. 737 m2)
Aukštupėnų sodžiaus ūkininkams (tuo metu palivarke buvo penkios trobos). Aukštupėnų sodžiaus ūkininkai Kupiško bažnyčios žinion atiduoda 26 deš. naudingos
žemės palei vieškelį, einantį iš Pandėlio į Kupiškį nuo bažnyčios kapinių link ir
visą sklypą į ežerėlio pievą ir į ežerėlį. Aukštupėnų sodžiaus sklypas Nr. 7 tampa
Kupiškio miestelio bažnyčios nuosavybe92.
Bažnyčiai priklausančią žemę rodo „Suskaldymo planas“, sudarytas Žemės
tvarkymo ir matavimo departamento matininko V. Kopliausko ir 1921 m. rugsėjo
5 d. patvirtintas Vyriausiosios žemės tvarkomosios komisijos. 1922 m. sausio 27 d.
jį patikrino matininkai.
1922 m. dalį bažnytinės žemės, apie trisdešimt kvadratinių sieksnių, buvo
manyta parduoti Emilijai Čereškaitei katalikiškai arbatinei netoli bažnyčios statyti. Prašydamas Žemaičių vyskupijos Bažnyčios turtų valdymo tarybos (ŽVBTVT)
leidimo parduoti žemę klebonas A. Bajorinas motyvavo, kad parapijos lėšomis
negalima pastatyti arbatinės, o už tą teritoriją gautų 1 000 auksinų, kuriuos panau© VðÁ „Versmës“ leidykla. Lietuvos lokaliniai tyrimai ISSN 2029-0799.
Interneto svetainës www.llt.lt pastaba: Šis tekstas, kurio nuorašas patvirtintas
nustatyta tvarka, internete nuolat skelbiamas nuo 2016 12 28.

32

LIETUVOS LOKALINIAI TYRIMAI. ISTORIJA

LIETUVOS VALSÈIAI. KUPIŠKIS

dotų bažnyčiai taisyti ir parapijos pastatams remontuoti. Dėl neaiškių priežasčių
pirkimo ir pardavimo sutartis nebuvo pasirašyta, nors leidimas gautas 1922 m.
balandžio 8 d. Tada arbatinės statybos iniciatyvos ėmėsi pats klebonas, prašydamas
ŽVBTVT išnuomoti 50 m2 sklypą prie špitolės 36 metams. Pasibaigus nuomos
laikui, t. y. 1959 m. rugpjūčio 1 d., pastatyti namai tampa Kupiškio bažnyčios
nuosavybe. Vėliau prašoma prie 50 m2 pridėti dar 40 m2 žemės93.
Klebonas A. Bajorinas prašė leisti kurijos nurodytomis sąlygomis pasistatyti
ant Kupiškio bažnyčiai priklausančios žemės namus ir kitus reikiamus ūkinius
trobesius.
1925 m. Keršuliškių kaimo gyventoja Veronika Braknytė prašo leisti ant
Kupiškio bažnyčios „ubagynui priklausančio pleciaus“ (apie 60 m2) pasistatyti medinį
namą, kuriame gyventų ji su giminaite Paulina Petrulyte iš Žaidelių sodžiaus.
Pastatu naudotųsi 36 metus, mokėdama 5 aukso rublius nuomos. Tokia sutartis
buvo patvirtinta 1925 m. spalio 26 d.94

Kultūrinė veikla
Kunigas A. Kripaitis vadovavo Kupiškyje veikusiai Blaivybės draugijai.
Intensyvią draugijos veiklą, naujų veiklos išraiškos būdų paieškas mini
laikraštis „Viltis“. Pateiksime keletą pavyzdžių.
1914 m. sausio 19 d. Kupiškyje buvo visuotinis metinis „Blaivybės“ skyriaus
susirinkimas95. Atvyko apie 60 narių, tačiau apgailestaujama, kad susirinkimas buvo
mažiau gyvas negu ankstesni: „Vis dar mūsų blaivininkų mažai tebojama svarstomųjų
susirinkime klausimų. Vis dar draugijos reikalas – ne kiekvieno nario reikalas.“ Vienas
narių (spaudoje įrašyti jo inicialai „V. K.“) aiškino, kad „reikia ne tik negerti alkoholio, bet ir iš viso visuomet būti blaiviems – blaiviai gyventi.
Svarstytas naujos valdybos rinkimas. J. B. inicialais įvardytas asmuo siūlė į valdybą rinkti abstinentus, kaip tai daroma kitur. Į valdybą išrinkti penki nariai pasiskirstė
pareigomis: pirmininkas Juz. Būkėnas; jo padėjėjas Jok. Balys, sekretorius Pel. Šinkūnas,
iždininkas Ign. Plūkas ir valdybos narys P. Vireliūnas.
Kaune vykstančiam suvažiavimui išrinkti delegatai: J. Būkėnas ir Ig. Plūkas (jie
susitars, kuris važiuos). Delegato kelionei susirinkimas paskyrė 10 r.
Išrinktas delegatas (P. Šinkūnas) į visuotinį Kupiškio vartotojų draugijos susirinkimą, nes „Blaivybės“ skyrius ten įnešęs 100 r. pajų“.
Kalbėta dar apie kai kuriuos skyriaus reikalus ir susirinkimas nukeltas į vasario 9 d., kol revizija parengs ataskaitą ir bus išrinktas naujas revizijos komitetas.
1914 m. gegužės mėnesio „Viltis“ informuoja, kad Kupiškyje veikia trys
draugijos: Kupiškio ūkio draugija, „Blaivybės“ skyrius ir Vartotojų draugija.
„Geriausiai sekasi Ūkio draugijai. Ji tesirūpina vienais savo ūkio reikalais, darydama tuo tikslu apydažnius narių pasikalbėjimus, pasikviesdama žinovų, svajodama apie
savo pieninės įsteigimą ir t. t. Ir manai žmogus, kas čia per burtai, kad Kupiškio Ūkio
draugijai sekasi, o „Blaivybės“ skyriui ir Vartotojų krautuvei nelabai?“
Jos susirinkimuose svarstomi būtinieji, tikrieji reikalai, įvairūs prieštaravimai,
ginčai neskleidžiami viešumon; kitų gi – daug sugaištama ginčams ir rietenoms.
„Šion draugijon susimesta žmonių ne kam kitam, tiktai pakelti savo ūkio ir šalies gerovei.
Todėl ir nereikalingai ginčyties ne visuomet beturima noro ir laiko.“
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Kupiškio vartotojai, tikriau sakant, jų vadai, randa laiko barti buhalterį,
kalbėti apie kavinėje parduodamą „Liaudies ūkį“ su „Šaltiniu“ ir nebelieka laiko
rinkti naują valdybą. Apie tą netvarką ne kartą rašyta „Viltyje“. „Nuo savęs bepridėsiu, kad ši netvarka su rietenomis yra kilę ne tiek rūpintis vartotojams tiesioginiais
reikalais, kiek antraeiliais.“96
Įdomus faktas, kad 1914 m. gegužės 3 d. į Kupiškio valsčių išrinkti atstovai beveik
vienu balsu nutarė uždaryti Kupišky monopolį, visas alines, traktierius ir smukles97.
O jau kitą dieną (gegužės 4-ąją) vykusiame Kupiškio „Blaivybės“ skyriaus
eiliniame mėnesiniame susirinkime padėkota valsčiaus rinktiniams už nutarimą
Kupiškyje uždaryti girtybės įstaigas. Tam padėjo ir kai kurie blaivininkai. Taryba
nusiuntė prašymą zemskiui, kad keltų rinktinių sueigoj girtybės įstaigų uždarymo
klausimą, kiti gi blaivininkai agitavo valsčiaus rinktiniuose ir t. t.
Susirinkime aiškintasi, kaip elgtis su nesumokėjusiais nario mokesčio, nes jau
visuotiniame susirinkime nutarta raginti laiškais ir palaukti 3 mėn. Tačiau dar liko
nemažai nesumokėjusių. Nutarta palaukti dar mėnesį, o tada išbraukti iš narių.
Apgailestauta, kad Tarybai nepriklauso kunigas. Nors vikaras slaptu balsavimu buvo gavęs mažiau balsų ir liko tik Tarybos kandidatu, jis nesilanko
susirinkimuose. Todėl buvo išrinkti du delegatai paklausti kunigo nesilankymo
„Blaivybės“ skyriaus susirinkimuose priežasties.
Nutarta organizuoti gegužines.
Nutarta klausti kleboną, ar negalėtų užleisti blaivininkų arbatinei viso špitolės galo.
Susirinkimo pabaigoje perskaitytas Vydūno „Kaimo didvyris“98.
Tų pačių 1914 m. birželio 1 d. vyko du susirinkimai: Vartotojų ir „Blaivybės“ skyriaus. Po pamaldų susirinko daug „Blaivybės“ narių ir svečių. Išklausytas
Revizijos komisijos pranešimas. Pasidžiaugta, kad arbatinė nuo naujų metų davė
112 rb pelno. Tartasi dėl naujos arbatinės miestelyje, o Tarybai palikta ieškoti jai
tinkamo buto. Tartasi ir dėl praplatinimo esamos arbatinės – ji miestelio krašte,
špitolėje prie bažnyčios. Padidinimui reikia viso špitolės galo – tam reikia klebono sutikimo.
1914 m. birželio 1 d. Kupiškio „Blaivybės“ skyriui priklausė 200 narių. Pagarsintos 80 žmonių, nesumokėjusių 1913 m. nario mokesčio, pavardės. Kai kurie
dar žadėjo susimokėti. Įstojo naujų narių.
Kunigas, įvardytas inicialu „C.“, dėl nesilankymo susirinkimuose atsakęs,
kad tai jo asmeninis reikalas, ir protestavo prieš Vydūno „Jaunimą“, kad esąs
netinkamas arbatinei, nes nekatalikiškas.
Tikimasi birželio 15 d. Pyragių beržynėlyje (2 varstai nuo Kupiškio) surengti
gegužinę su žaislais, dainomis, šokiais ir bufetu (be svaigiųjų gėrimų)99.
Kupiškio „Blaivybės“ skyriaus padėtis iš pagrindų pasikeitė į Kupiškį paskyrus vikarą kun. Antaną Kripaitį.
1914 m. gruodžio 7 d. „Blaivybės“ draugijos Kupiškio skyriaus mėnesinis
susirinkimas. Priimti 28 nauji nariai.
Susirinkimo posėdžio pirm. kun. A. Kripaitis paskaitė apie naują blaivybės
užduotį iš „Vilties“ ir „Rygos garso“ straipsnių ir papasakojo, koks dabar didžiausias blaivybės draugijos veikimo reikalas ir kokie patogiausi būdai blaivininkams
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veikti. Buvo tariamasi geromis aplinkybėmis esant įkurti draugijai vaikų prieglaudą,
kad tokiu būdu „gėriaus protiškai parengtus žmones atitrauktų nuo gėrimo vėliaus“100.
1915 m. balandžio 5 d. blaivybės susirinkime Kupiškio skyriaus pirmininkas
kun. A. Kripaitis „kalbėjo apie ruošos kursus moterims – nuspręsta kursus organizuoti
iki gegužės mėnesio, o jei nepavyks – tada rudenį. Kalbėjo apie žinių dėl užkrečiamų
ligų svarbą – apie jas straipsnius iš „Vilties“ skaitė Ign. Plukas. Į draugiją priimti 28
asmenys. Pasiūlyta narių sumanymus raštu įmesti į specialią dėžutę“101.
Po mėnesio, t. y. gegužės 7 d., vykusiame susirinkime, kuriame dalyvavo
apie 150 narių ir didesnė dalis – jaunimo, pirmininkas kun. Antanas Kripaitis
skaitė pačių narių parašytus rašinėlius – pasiūlymus, išimtus iš Kupiškio arbatinėje įtaisytos dėžutės (į ją dedami sumanymai), įvairiais blaivinimo klausimais.
Išnagrinėti 4 rašinėliai, svarstytas opus naminio alaus vartojimo klausimas.
„Bet kada prieita prie klausimo, ar gali blaivininkas jį gerti, vis dėlto pritrūko
drąsos griežtai pasisakyti, ir nors nemažai kalbėtojų priešinosi jo vartojimui, galutinio
klausimo išrišimas atidėtas kitam susirinkimui, gi geresnei rezoliucijai atsiekti susitarta
per minėtąją dėžutę padaryti narių anketą...“
„Ta proga verta priminti apie vieną įdomų kupiškėnų išradimą – tai tam tikra
medinė rankena arbatinės laikraščiams: į ją įrakinama su spynute laikraštis, kad jo koks
storžievis neišsineštų, o kartu ji taip padaryta, kad joje žmogui patogiau ir laikraštis
rankoje laikant skaityti.“102
Kun. A. Kripaitis, stengdamasis blaivybės draugijos narius sudominti platesne
veikla, į susirinkimus ėmė kviesti svečių. 1915 m. liepos 5 d. Kupiškio Blaivybės
draugijos susirinkime dalyvavo svečiai iš Vabalninko. Viena viešnia, kalbėdama
apie auklėjimą, akcentavo dorumą, blaivumą ir krikščionišką auklėjimą103.
Aktyvi kun. A. Kripaičio ir jo vadovaujamos Kupiškio skyriaus blaivininkų
draugijos veikla davė gražių rezultatų. 1915 m. kovo mėnesio „Viltyje“ rašyta, kad
„1915 m. vasario 31 d. Kupiškio valsčiaus vyrija susirinkime priėmė raštą – padėką
vyresnybei už gėrimo įstaigų uždarymą ir prašymą jų nebeatidaryti. Tai jau antras jų
prašymas. „Blaivybės“ draugijos nariai tuo nesitenkino, mėnesiniame susirinkime nutarė
prašyti tokio nutarimo seniūnijos sueigai, vasario 4 d., kurioje vienu balsu pasirašė po
nutarimu, kad nebūtų Kupiškio miestelyje pardavinėjami svaiginamieji gėrimai.
Džiugo blaivininkai toje sueigoje, kad agituoja ir kursto kitus pasirašyti tie vyrai,
kurie kitados gerokai mėgo išgerti.“104
Reikia pasakyti, kad 1928 m. vasario 20 d. Kaune vykusioje Kunigų abstinentų vyskupo Valančiaus draugijos konferencijoje, minint Blaivybės draugijos
20-metį ir 70 metų blaivybės brolijų jubiliejų, į naująją centro valdybą išrinktas
kun. Antanas Kripaitis, kun. Kazimieras Mozūras ir kleb. Mamertas Lumbė.
1917 m. rugsėjo 22 d. laiške Žemaičių vyskupui Kupiškio bažnyčios administratorius A. Bajorinas prašo vyskupo paskirti Palėvenės bažnyčiai kunigą, leisti
Kupiškio parapijoje įkurti tretininkų draugiją su direktoriumi Kupiškio vikaru
kun. A. Kripaičiu bei įsteigti Kupiškio parapijoje Gyvojo Rožančiaus kanoniškąją
draugiją, kurios direktorius galėtų būti kun. A. Kripaitis. Tačiau karinės administracijos viršininkas nesutiko ir vysk. P. Karevičiui pranešė, kad vyriausioji Rytų
vado valdžia negalinti leisti steigti Tretininkų Šv. Pranciškaus ordino. Šią žinią
1918 m. kovo 9 d. raštu vyskupas pranešė kun. A. Kripaičiui105.
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Blaivybės baruose itin ženkli kun. Pranciškaus Čepulio (1884–1925–1962 03)
veikla. Jis daug laiko skyrė ir jaunimui. Tad neatsitiktinai, rengiantis jį iškelti iš
Kupiškio, parapijiečiai rašė vyskupui, prašydami palikti kunigą parapijoje, nurodydami jo atliktus darbus ir nuopelnus plečiant mokslą.
Būdavę ir tautinių nesutarimų: 1921 m., dingus krikščionių vaikui, apkaltinti
žydai. Šie gandai pasiekė ir Žemaičių vyskupijos kuriją Kaune. Vysk. Pranciškus
Karevičius 1921 m. balandžio 9 d. raštu Nr. 848 teiravosi klebono Antano Bajorino
apie esamą padėtį106.
Kupiškėnams rūpėjo lietuvių kalba, tą liudija ir informacija spaudoje: „Kupiškyje krautuvę atidarė vietinis zakristijonas, lietuvis. Nors Kupiškyje dauguma žydelių,
ir tie savo parduotuvėse iškabas turi parašytas rusiškai ir lietuviškai, naujasis krautuvininkas lietuvis padėjo tik rusišką parašą. Kodėl?“107

Bažnytinės provincijos įkūrimas Lietuvoje
Pastoracinė, kultūrinė ir švietėjiška veikla parapijose itin sustiprėjo Lietuvai
tapus savarankiška bažnytine provincija. Ne išimtis buvo ir Kupiškis. Tad būtina
žvilgtelėti į Lietuvos bažnytinės provincijos įkūrimą, o kartu ir į Panevėžio vyskupijos, kuriai priklausė ir Kupiškio dekanatas, įkūrimą.
1926 m. balandžio 4 d. popiežius Pijus XI bule ,,Lituanorum Gente“ paskelbė Lietuvos bažnytinės provincijos įkūrimą. Knygos apie arkivyskupą Mečislovą
Reinį autorius kun. Juozas Šalčius rašė: ,,Nepriklausomos Lietuvos bažnytinės provincijos akto sudarymas valstybiniu požiūriu buvo svarbus įvykis: Lietuvos Bažnyčia grįžo
tokion garbingon padėtin, kokioje ji buvo pačioje pradžioje, Mindaugo laikais. Jogailos ir
kitų Lietuvos valdovų šiame dalyke padarytos klaidos – pajungimas Lietuvos bažnytinio
gyvenimo Lenkijoje gyvenantiems hierarchams – buvo atitaisytos.“108 Rengiant savarankiškos bažnytinės provincijos projektą, Žemaičių vyskupija buvo padalinta į tris
dalis – vyskupijas: Panevėžio, Telšių vyskupiją su Klaipėdos prelatūra ir Kauno
arkivyskupiją su metropolitu. Sukurta ir Kaišiadorių vyskupija (ji buvo Vilniaus
vyskupijos dalis). Lietuvos vyriausybei pageidaujant, ši sudaryta taip, kad jos ribos
rodytų, jog Vilniaus vyskupijos klausimas dar neišspręstas. Panaikinta 1918–1926 m.
gyvavusi Seinų vyskupija (Popiežius Pijus VI 1798 m. kovo 25 d. bule įkūrė Vygrių vyskupiją, jos teritorijoje popiežius Pijus VII 1918 m. birželio 30 d. bule ,,Ex
imposita Nobis“ įkūrė Seinų (Augustavo) vyskupiją). Iš Seinų vyskupijos dekanatų,
patekusių Lietuvos Respublikos teritorijon, buvo sudaryta Vilkaviškio vyskupija.
Kauno arkivyskupu metropolitu buvo paskirtas vyskupas Juozapas Skvireckas
(1873 09 18–1899 06 24–1919 07 13–1959 12 03)109, Vilkaviškio vyskupu – Seinų vyskupas Antanas Karosas (1856 02 02–1883 07 06–1907 06 16–1947 07 07)110. Kadangi
jis buvo itin garbaus amžiaus, pagalbininku – koadjutoriumi jam buvo paskirtas
vysk. M. Reinys (1884 02 03–1907 06 10–1926 04 05–1953 11 08)111. Panevėžio vyskupu buvo paskirtas Kazimieras Paltarokas (1875 10 22–1902 03 22–1926 04 05–1958
01 03)112, Kaišiadorių – Juozapas Kukta (1873 02 03–1898 10 31–1926 04 05–1942 06
16)113, o Telšių – Justinas Staugaitis (1866 11 14–1890 06 24–1926 04 05–1943 07 08)114.
1926 m. sudarius Lietuvos bažnytinę provinciją, Panevėžio vyskupu, kaip
jau minėta, buvo paskirtas Kazimieras Paltarokas, 1949 m. tapęs ir dalies Vilniaus
arkivyskupijos, priklausiusios Lietuvos SSR, valdytoju – kapituliniu vikaru.
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Įkūrus Lietuvos bažnytinę provinciją, Kupiškio dekanatas tapo vienu iš
dešimties115 Panevėžio vyskupijos dekanatų. Panevėžio vyskupija vienijo 69 parapijas, 41 filijinę bažnyčią, 4 rektoratus, 79 koplyčias, 171 bažnyčią ir apie 375 000
tikinčiųjų116 (žr. 10 lentelę).

Kupiškio dekanatas ir parapija Panevėžio
vyskupijoje (1926–1940)
Įkūrus Lietuvos bažnytinę provinciją, per visą tarpukario Lietuvos laikotarpį Kupiškio dekanatas vienijo 5 parapijines ir 7 filijines bažnyčias (pastarųjų
skaičius minimu laikotarpiu išaugo iki 8), taip pat didėjo koplyčių skaičius (žr. 7
lentelę). Net aštuonios koplyčios priklausė Vabalninko parapijai, kuri turėjo dar
dvi filijines – Antašavos ir Salamiesčio bažnyčias.
Kupiškio parapijai priklausė trys filijos: Alizava, Palėvenė ir Šimonys.
Įkūrus bažnytinę provinciją, suaktyvėjo kunigų veikla, labiau sutelkti parapijiečiai aktyviau talkino kunigams, jungėsi į katalikiškas organizacijas atlikdami
gražius dvasinės kultūros darbus.
10 lentelė*
Kupiškio Kristaus Žengimo į dangų bažnyčios ir Kupiškio dekanato
parapijiečiai 1927–1940 metais
Metai/
parapija,
dekanatas
Kupiškio
parapija
Kupiškio
dekanatas

1927

6 200**
40 636

1928

1929

1932

1933

1934

4 500

4 500

4 610

4 637

5 938

41 164

40 827

41 292

41 450

43 138

1935

6 006

1936

6 104

1937

6 152

1938

6 214

1939

1940

6 274

6 332

43 555 43 915 44 163 44 484 44 794

45 052

1927 m. liepos mėnesį išrinktas 10 žmonių Kupiškio bažnytinis komitetas117
(jį rinko iš anksto pakviesti 28 maršalkos). Daugiausia balsų surinkusių septynių
asmenų sąrašas buvo pasiųstas tvirtinti Panevėžio vyskupui118. Vėliau sudaryta
Kupiškio bažnyčios Palaikymo taryba.
Komitetas intensyviai ėmėsi veiklos rūpindamasis bažnyčia ir tikinčiaisiais.
Buvo pasiūlyta įrengti klauptus. Kiekvienas, norintis iki gyvos galvos turėti vietą
klauptuose, jų fondan turėjo įnešti 30 litų. Sukauptus pinigus numatyta panaudoti
klauptams įsigyti. Tokiam siūlymui 1928 m. pradžioje pritarė Vyskupijos bažnyčios
turtų ir valdymo taryba ir vyskupas119.

Bažnytinė valda
Kupiškio bažnyčios Palaikymo
tarybai nerimą kėlė bažnyčios žemė
tarp arbatinės ir elgetyno (Gedimino
gatvė, 3/4 ha sklypas). 1932 m. lapkritį
viename posėdžių nutarta tą sklypą
parduoti120. Pardavimui pritarė ir Kupiškio dekanas kun. Matas Kirlys (1872

* Lentelė sudaryta remiantis: Elenchus 1927, p. 86–88;
Elenchus 1928, p. 85–87; Elenchus 1929, p. 85–86;
Elenchus 1932, p. 106–107; Elenchus 1933, p. 93–94;
Elenchus 1934, p. 114–116; Elenchus 1935, p. 114–116;
Elenchus 1936, p. 118–120; Elenchus 1937, p. 120–122;
Elenchus 1938, p. 127–129; Elenchus 1939, p. 129–131;
Elenchus 1940, p. 156–159.
** Kupiškio parapijai priskirti ir Palėvenėlės filijos
tikintieji.
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09 12–1897 06 09–1958 10 15). Tačiau juridiškai šis procesas ilgai užsitęsė: vyko
susirašinėjimai su Bažnytinių turtų valdymo taryba (BTVT), buvo išsiaiškinta, kad
sklypo, kuriuo naudojasi bažnyčios tarnai, pajamos – tik apie 50 Lt per metus.
Klebonas Eduardas Stanislovas Baltrimas (1889 10 13–1912 05 14–1941 06 24) tvirtino, kad galima ten statyti trobą, bet tai kainuotų daug pinigų, kurių bažnyčiai
ir taip trūksta. O pardavus sklypą pinigus bus galima panaudoti beneficialių
trobesių remontui. Pagaliau 1934 m. spalį BTVT pasirašė leidimą, įgaliodama
Kupiškio kleboną S. Baltrimą sudaryti prekybos sandorį121.
1936 m. Kupiškio parapijos beneficijos žemės plotas – 30 ha, už kurį valstybės ir savivaldybių mokesčių per metus sumokama 280,16 Lt. Apskaičiuota, kad
ją išnuomojus būtų galima gauti apie 400–600 Lt122.
Kitų metų parapijos ataskaitoje išvardyta beneficijos sudėtis: gyvenamasis
namas, vežiminė su svirnu, stoginė, tvartas, pirtis ir klojimas bei 30 ha žemės –
viskas įvertinta 20 tūkstančių litų. Bažnyčios trobesius sudarė: klebonija, špitolė ir
elgetnamis. Pažymėta, kad tais 1937 m. bažnyčios trobesiuose pastatytas šaldytuvas.
Įvardytas ir parapijos kaimų kapinių skaičius – aštuonerios123.
Kupiškio valsčiaus savivaldybė 1937 m. balandžio mėn. kreipiasi į Kupiškio
bažnyčios kleboną prašydama būsimai turgavietei parduoti sklypą žemės (apie
2 ha) palei vieškelį Kupiškis–Pandėlys ir palei antrąjį kelią į kapines124. Klebonas,
gavęs Kupiškio bažnyčios Palaikymo tarybos pritarimą, kreipiasi į Panevėžio vyskupijos kurijos BTVT, kuri apsvarsčiusi įgalioja kun. S. Baltrimą parduoti Kupiškio
valsčiaus savivaldybei iš Kupiškio bažnyčios beneficijos 2 ha žemės sklypą miesto
turgavietei su tam tikromis sąlygomis (turgavietė turi būti aptverta ne žemesne
kaip 2 m aklina tvora; esamų ir naujai tiesiamų gatvių bažnyčios teritorijoje
grindinio valymu rūpinsis savivaldybė ir kt.), o gautus pinigus (6 658 Lt 50 ct)
panaudoti Kupiškio bažnyčios beneficijos reikalams125.
1939 m. naujosios turgavietės zonoje nutarta statyboms išnuomoti ir bažnyčiai
priklausantį žemės sklypą. Šį klausimą svarstė komisija: pirmininkas – Kupiškio
dekanato vicedekanas kun. Vladas Kupstas (1904 05 08–1927 06 11–1970 11 24)
bei nariai: Subačiaus klebonas kun. Vincentas Beinoris (1890 03 30–1915 05 16–iki
1956) ir Kupiškio klebonas S. Baltrimas126 (žr. 9 lentelę, p. 384–393).
Stasys Vaitkūnas 1940 m. vasarą paprašė klebono S. Baltrimo parduoti jam
dalį bažnyčios žemės. Jo sklypas palei vieškelį ribojasi su parapijos žemės sklypu,
šis gi ribojasi su arklių turgaviete, o palei laisvamanių kapines iki ežero yra išsikišęs žemės gabalas – 10–12 ha. Jį ir prašė parduoti. Panevėžio vyskupijos kurijos
BTVT posėdyje nutarta leisti Kupiškio klebonui S. Baltrimui parduoti minėtą žemę
rinkos kaina, o gautus pinigus panaudoti Kupiškio bažnyčios beneficijos reikalams, išskyrus 25 %, kuriuos turi atsiųsti Panevėžio vyskupijos kurijai Panevėžio
Mažosios klierikų seminarijos statybos reikalams127.
Pateikti žemės nuosavybės tvarkymo pavyzdžiai liudija, kad žemės klausimas
buvo labai aktualus vyskupijai ir ten aktyviai veikusiai Bažnytinių turtų valdymo
tarybai, tad buvo siekiama jos klausimus spręsti atsakingai.
Vokiečių karių kapai. Pirmojo pasaulinio karo metu vokiečiai Kupiškio
bažnyčios šventoriuje, būdami okupantai ir nieko neatsiklausdami, palaidojo žuvusius šiame krašte savo karius.
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1926 m. rudenį, vėlgi nesikreipdami į Bažnyčios vadovybę, Vokietijos vyriausybės įgalioti asmenys nuliedino cemento stulpus, ant kurių 1927 m. pavasarį
buvo įtvirtinta tvora, pastatytas kryžius. Betonine tvora užtvertos kapinės asimetriškai iškraipė šventoriaus teritoriją – tarp bažnyčios ir karių kapinių tvoros
kampų teliko dešimt metrų procesijai praeiti. Kupiškio kleboną S. Baltrimą toks
elgesys papiktino. Rašte vyskupui jis pažymi: „Neradęs archyve jokių dokumentų,
įrodančių vokiečių teises į bažnyčios žemę, ir įsitikinęs, kad okupacija yra likviduota,
manau, tolimesnis vokiečių šeimininkavimas bažnyčios žemėje yra neteisėtas.“128 Tačiau
vyskupijos kurijos susirašinėjimas su vokiečių vyriausybės įgaliotiniu tęsėsi ilgai.
1935 m. rugpjūčio 13 d. klebonas rašo Panevėžio vyskupijos kurijai, kad kapines
nori iš naujo pertvarkyti, ir siūlo nukelti karių kapinių tvoros kampus toliau nuo
bažnyčios šventoriaus129. Matysime, kad po sovietmečio, atėjus Nepriklausomybei,
lietuviai atstatys medinį kryžių ir kapinių teritoriją aptvers gyvatvore.

Bažnyčiai priklausiusių pastatų
tvarkymas
1928 m. lapkričio 28 d. Kupiškio dekanas kan. M. Kirlys kreipiasi į Panevėžio
vyskupijos Bažnytinių turtų valdymo tarybą prašydamas leisti nugriauti mūrinę
varpinę. Motyvuoja tuo, kad viena varpinės kolona išgriauta, nebėra stogo, medžio
dalys supuvusios, be to, varpams vietos visiškai užtenka bažnyčios bokštuose.
Dekanas pažymi, kad „nenukentės nei menas, nei architektūrai nebus žalos, anaiptol,
ant šventoriaus bus gražiau ir tvarkingiau“130. Apsvarsčiusi pateiktą prašymą BTVT
nutarė leisti nugriauti varpinę, o medžiagas sunaudoti šventoriaus reikalams131.
Sulaukus naujų varpų ir įkėlus juos į bažnyčios bokštą, senoji varpinė nugriauta.
1929 m. rūpesčių sukėlė Kupiškio kapinėse esanti medinė koplytėlė. 20
metų ji nebuvo remontuojama, tad baigė sugriūti: stogas supuvęs, nebuvo nei
grindų, nei langų, todėl remontuoti nebeapsimokėjo. Koplyčios nugriovimui pritarė
Kupiškio bažnyčios Palaikymo taryba. Klebonas kreipėsi į vyskupijos BTVT, kuri
pritarė klebono siūlymui: koplytėlė buvo nugriauta132.

Naujieji Kupiškio bažnyčios varpai
1931 m. parapijiečių lėšomis ir kunigų Stanislovo Eduardo Baltrimo (1889
10 13–1912 05 14–1941 06 24)133 ir kapucino Roko – kun. Kazimiero Macelio OFM
Cap (1902 02 25–1927–1994 02 14)134 rūpesčiu (pastarasis tuo metu gyveno Petrašiūnų vienuolyne ir buvo seserų kazimieriečių nuodėmklausys) buvo nupirkti
trys varpai135. Didįjį jų – Šv. Oną, sveriantį 1 507 kg, – nupirko kupiškietės. Kitas varpas – Angelas Sargas, 931 kg, trečiasis – Šv. Jonas, 655,5 kg. Visi varpai
plieniniai, juos pagamino vokiečių firma Vereinigte („Stahlwerkle – Bochmuener
Verein“, Bochumas). Varpus įkėlus į aukštą bažnyčios bokštą, per karą apgriauta
varpinė liko nebereikalinga, todėl 1935 m. nugriauta (kitame dokumente minima,
kad varpinė nugriauta 1929 m., bet reikėtų laikytis 1935 m. datos, kadangi 1929 m.
dar tik prasidėjo susirašinėjimas dėl varpų įsigijimo). Varpai minimi Kupiškio
parapijos 1937 m. apyskaitoje136.
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Altarijos steigimas
1925 m. gegužės 12 d., t. y. dar iki Lietuvos bažnytinės provincijos įkūrimo, Kupiškio dekanato kunigų konferencijoje buvo nutarta steigti dvi altarijas:
Kupiškyje ir Palėvenėje137. Dokumente užfiksuota, kad 1931 m. kunigai Stanislovas
Eduardas Baltrimas, Kazimieras Mockus ir Kazimieras Macelis (t. Rokas OFM
Cap) (1902 02 25–1927–1994 02 14) įsteigė Kupiškyje altariją. Kun. K. Mockus
(1869–1898–1936 11 01), buvęs Kupiškio vikaras, vėliau Alizavos ir Panemunėlio
klebonas, netoli Kupiškio bažnyčios, Aukštupėnų vienkiemyje, iš Povilo Matulionio
nupirko 2,10 ha žemės (tinkamos žemės 2 ha ir netinkamos 10 arų). Matininkas
Balys Galvydis 1933 m. sudarė Kupiškio altarijos žemės sklypo planą. Tačiau iki
oficialaus altarijos įteisinimo praėjo ne vieneri metai.
Įsigytą altarijai sklypą iš rytų ribojo vieškelis iš Kupiškio į Pandėlį, iš pie
tų – Kupiškio bažnyčios sodyba – beneficijos žemė ir kelelis, iš vakarų ir šiaurės – pardavėjo P. Matulionio žemė prie vieškelio iš Kupiškio į Pandėlį.
1934 m. kun. K. Mockaus lėšomis ant betono pamatų pastatytas didelis
mūrinis vieno aukšto gyvenamasis namas, įvestas vandentiekis ir elektra. Jo
vidus tinkuotas ir dekoruotas dažais, stogas – cinkuotos skardos. Name penki
kambariai, du koridoriai, du prieangiai, įrengta vonia, pušinės grindys, trys baltų
koklių krosnys. Be to, pastatyta didelė medinė daržinė su rūsiais, atskiras pastatas
malkoms laikyti, tvartas.
1934 m. sklypas buvo aptvertas medine tvora. Užveistas sodas – pasodinta 400
puikios veislės sodinukų: obelaičių ir kriaušių, Žagarės vyšnių, slyvų, agrastų, serbentų.
1935 m. sausio 3 d. kun. K. Mockus, atsisakęs klebono pareigų, apsigyveno
įsirengtoje altarijoje.
1936 m. lapkričio 1 d. jis mirė. Palaidotas Kupiškio kapinėse. Pažymėtą savo
turtą 1935 m. notariniu testamentu buvo palikęs altarijai. Testamentą Kupiškio
apskrities teismas patvirtino 1936 m. lapkričio 14 d. (Nr. 292/36). Altarija perėjo
vyskupo žinion.
Visas minėtas turtas pavestas Panevėžio vyskupijos kurijai su sąlyga, kad čia
gyventų senas kunigas emeritas (taigi palikta Kupiškio altarijai). Kun. K. Mockaus
noru tas kunigas turi būti „bene maertus“ negirtuoklis, neištvirkęs, turįs 40 metų
kunigavimo ar 65 metų amžiaus.
Apsigyvenęs altarijoje emeritas turi kas mėnuo laikyti po vienerias skaitytines šv. Mišias už aukotoją kun. Kazimierą Mockų tol, kol tas kunigas naudosis
paliktu turtu138.
Panevėžio vyskupijos kurija, mirus kun. Kazimierui Mockui, jo paliktus namus
Kupiškyje leido išnuomoti pusei metų, t. y. iki 1937 m. liepos 1 d., pavesdama
dekanui M. Kirliui (jis buvo testamento vykdytojas) rūpintis paliktu turtu. Namas
ir 2 ha žemės palikti Kunigų invalidų-emeritų kasai, veikiančiai kaip labdaros
institucija139. Tačiau išnuomoti nespėjama, nes 1936 m. pabaigoje iš vyskupijos
kurijos pranešama, kad kun. K. Mockaus paliktuose namuose steigiama Kupiškio
altarija ir 1937 m. pradžioje joje bus apgyvendintas kunigas.
Vysk. K. Paltarokas Kupiškio klebono teiravosi, kuris bažnyčios altorius
galėtų būti skirtas altarijai, nes altarija parapijos bažnyčioje privalo turėtų altorių.
Klebonas altarijai skyrė Angelo Sargo altorių140.
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Tačiau oficialus altarijos įkūrimas dar nusitęsė, nes kun. K. Mockaus testamentas ilgą laiką buvo teisme – užvesta byla dėl Panevėžio mokesčių inspektoriaus
skirto palaikų mokesčio. Testamentą jo vykdytojas gavo tik 1939 m. Tada Kupiškio
dekanas M. Kirlys atsiskaitė su kun. K. Mockaus broliu Antanu Mockumi bei
dviem seserimis – Marijona Mockaite ir Barbora Kauliene, gyvenusiais Rietavo
valsčiaus Užpinikų ir Piaulių kaime. Byloje saugomas kvitas apie B. Kaulienei
paštu išsiųstus 2 666 litus ir 30 centų. Atsiskaitydamas su įpėdiniais testamento
vykdytojas dekanas M. Kirlys turėjo užleisti Valerijai Bražinskaitei (buvusiai klebono
K. Mockaus šeimininkei) iki gyvos galvos iš altarijos žemės 85 × 45 m sklypelį
su esančiais jame trobesiais ir augančiais vaismedžiais, su teise naudotis šuliniu ir
įvažiavimu į gatvę ir jai primokėti 4 000 Lt, o vyskupijos Kunigų invalidų-emeritų
kasos taryba mokesčių inspekcijai sumokėti palaikų mokesčių 3 889,20 litus141.
Užsitęsus teisminiams procesams, Kupiškio klebonas kreipėsi į dekaną, prašyda
mas pavesti kun. K. Mockaus palikimą vienuolėms kotrynietėms 6 ar 10 metų, kad jos
galėtų globoti miesto vaikus – įsteigtų vaikų darželį142. Tačiau pritarimo nesulaukta.
Tik 1939 m. balandžio 12 d. Panevėžio vyskupijos kurijos BTVT įvykusiame
posėdyje nutarta steigti Kupiškio altariją ir ją pavadinti Šv. Kazimiero vardu.
Altaristui gyventi skirtas mūrinis pastatas, altarijai išlaikyti – daržas ir sodas.
Altaristas turės talkinti parapijos kunigams pastoracinėje veikloje, jam Kupiškio
bažnyčioje skiriamas Angelo Sargo altorius, prie jo kas mėnesį altaristas laikys
vienerias šv. Mišias už fundatoriaus kun. Kazimiero vėlę. Altarija perduodama
vyskupijos Kunigų invalidų ir emeritų kasos tarybai143.
Kun. Feliksas Ereminas (1890 01 07–1915 05 16–1962 10 27)144, nuo 1936 m.
iki 1939 m. birželio 21 d. gyvenęs būsimoje altarijoje, tapo pirmuoju altaristu,
vėliau jis buvo iškeltas į Vadaktėlius (kilęs iš Naujamiesčio, dirbęs vikaru Naujamiestyje, Papilyje)145.
1940 m. altarijoje apsigyveno 1865 m. lapkričio 14 d. gimęs ir 1888 m.
lapkričio 17 d. į kunigus įšventintas altaristas Vincentas Kiemėšis (Kemėšis) (1865
11 14–1888 11 17–1946 01 23)146.
Deja, neilgai džiaugtasi altarija – prasideda okupacijos, karas. Be to, 1939–1940
metų žiemos šalčiai iššaldė kun. K. Mockaus sodą. Kun. V. Kiemėšis užfiksavo,
kad iš 192 obelaičių iššalo 45, iš 32 kriaušių – 23, iš 14 slyvų išliko sveikos 4,
vyšnių išliko 22147.
1947 m. rugsėjo 19 d. Kupiškio altaristu buvo paskirtas kun. Matas Nakas
(1886 11 20–1912 05 31–1958 12 13), kuris čia gyveno iki 1950 m. spalio 4 d., kol
buvo paskirtas Velykių administratoriumi.
1949–1957 m. altarijoje gyveno jos steigėjo kun. A. Mockaus testamento
vykdytojas kan. Matas Kirlys (1872 11 12–1897 06 09–1958 10 15).

Iš kunigų veiklos Kupiškio dekanate
Įkūrus Panevėžio vyskupiją, suaktyvėjo ir pačių kunigų veikla. Kupiškio
dekanate veikė Emeritų komisija, kuri rūpinosi vyresnio amžiaus kunigais. 1927 m.
į ją buvo išrinkti: dekanas Motiejus (Matas) Kirlys, kun. Nikodemas Kasperiūnas
(1872 01 02–1896 05 18–1956 02 13) ir Antanas Kiznis (1871 10 01 (13)–1895 12 23–
1935 05 26). Vyskupijoje įkurta Kunigų invalidų ir emeritų kasos taryba.
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Kupiškio dekanato kunigų konferencijos
Itin svarbų vaidmenį kunigų žinių sklaidai atliko kunigų konferencijos (žr.
11 lentelę). Kaip ir visuose dekanatuose, Kupiškio dekanate du tris kartus per
metus įvairiose parapijose (iš pradžių – dekano gyvenamoje vietoje) vyko kunigų
konferencijos.
Konferencijose buvo svarstomi įvairūs teologiniai ir sielovados klausimai,
kunigai supažindinami su naujais iš Vyskupijos kurijos gautais raštais, aptariami
įvairūs finansiniai reikalai, Panevėžio katedros statybos ir lėšų rinkimo problemos. Žinoma, kad Kupiškio dekanate 1926–1928 metais katedros statybai buvo
surinkta 10 631 litas 95 centai, o 1929 m. – 2 105 litai 45 centai, 1932 m. – 823
litai 30 centų, 1933 m. – 263 litai 11 centų. Tačiau daugiausia dėmesio – paskaitoms. Klausomasi konfratrų pranešimų aktualiausiais klausimais, diskutuojama
(žr. 11 lentelę).
Kunigų konferencijos vyko Kupiškio dekanato parapijų – Alizavos, Kupiškio, Palėvenės, Vabalninko, Salamiesčio, Skapiškio ir kitų – patalpose. Daugiausia
konferencijų vyko Kupiškyje ir Vabalninke, kelios – Skapiškyje.
Iš lentelės duomenų matyti, kad per 11 metų (1929–1939) perskaitytos 47
paskaitos: 29 kunigai skaitė po vieną paskaitą, 6 – po dvi ir du – Skapiškio
klebonas Nikodemas Kasperiūnas (1872 01 02–1896 05 18–1956 02 13) ir Vladas
Butvila (1891 01 19–1915–1961 03 17)148 – po tris. Jie kalbėjo temomis: „Mūsų
vyskupijos aprobuota josios casus reservati ir kaip elgtis in casu?“, „Blaivybė ir
pastoracija“ bei „Kas pagerėjo ir kas pablogėjo nuo Didžiojo karo Lietuvos liaudies
papročiuose religiniu, doroviniu atžvilgiu ir iš to plaukiančios išvados“ (skaitė
kun. N. Kasperiūnas). Kun. V. Butvila gvildeno šias temas: „Organizacijų veikimas
praktikoje“, „Praktiškas darbas Katalikų akcijoje“ ir „Katalikų akcijos organizacija
kanonų ir Lietuvos Respublikos teisių šviesoje“.
11 lentelė*
Kupiškio dekanato kunigų konferencijos (1929–1939)
Eil.
Nr.

Metai

Mėnuo, diena

Kunigo vardas, pavardė

Skaityto pranešimo tema

1.

1929 m.

Vasario 14 d.

Nikodemas Kasperiūnas

2.
3.

Vasario 14 d.
Rugpjūčio 9 d.

Petras Lukošiūnas
Antanas Survila

4.
5.

Rugpjūčio 9 d.
Spalio 2 d.

Kostas Šimašis
Jurgis Martinaitis

6.

Spalio 2 d.

Mykolas Šeižys

Balandžio 24 d.

Mykolas Šeižys

Mūsų vyskupijos aprobuota josios
casus reservati ir kaip elgtis in
casu?
Pranešimo tema nenurodyta
Moterystės kliūtys, kur ir kaip
kreiptis joms esant
Kunigas ir katalikiškoji akcija
Kaip rengtis prie pamokslų ir kaip
juos skaityti
Daugiau prasiplatinę liaudyje
tikybos priekaištai ir kaip į juos
atsakyti
Kunigų kalėdojimas

7.

1930 m.

* Lentelė sudaryta remiantis Kupiškio dekanato
kunigų konferencijų protokolais (1929–1939) ir
Kupiškio dekanato kunigų konferencijų protokolais

Nr. 1, Nr. 2, Nr. 3, PVKA, bylos: Kupiškio dekanato kunigų konferencija. Nuo 1927; B. Kupiškio
dekanato kunigų konferencija. Vabalninkas, 1933.
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(tęsinys)
Eil.
Nr.

Metai

Mėnuo, diena

Kunigo vardas, pavardė

Skaityto pranešimo tema

Balandžio 24 d.
Rugsėjo 16 d.
Rugsėjo 16 d.

Bronius Masiokas
Juozapas Čepėnas
Antanas Beresnevičius

Spalio 2 d.
Birželio 2 d.

Juozapas Jasinskis
Kazimieras Macelis

13.

Birželio 2 d.

Jurgis Šimonėlis

14.
15.

Rugpjūčio 16 d.
Rugpjūčio 16 d.

Nikodemas Kasperiūnas
Jonas Ragauskas

16.
17.

Spalio 2 d.
Spalio 2 d.

Vincentas Švagždys
Stanislovas Baltrimas

Rugpjūčio 6 d.

Juozapas Laurinčikas

19.
20.

Rugpjūčio 6 d.
Spalio 1 d.

Antanas Kiznis
Benediktas Šveikauskas

21.

Spalio 1 d.

Juozapas Čepėnas

22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.

Rugpjūčio 16 d.
Rugpjūčio 16 d.
Spalio 2 d.
Spalio 2 d.
Birželio 14 d.
Rugpjūčio 16 d.
Spalio 2 d.

Juozas Prunskis
Kazimieras Pukenis
Juozapas Melys
Justinas Ribokas
Vladas Butvila
Vincas Beinoris
Kazimieras Kuzminskas

Spalio 2 d.

Juozapas Melys

Spalio 2
Gegužės
Gegužės
Gegužės

Juozapas Mineikis
Vladas Butvila
Antanas Riauba
Stanislovas Baltrimas

Liberalizmas
Vaikų katechizacija
Šv. Sosto ir Lietuvos Respublikos
konkordatas
Bažnyčios palaikymas
Kova su neleistinu vengimu
padauginimo šeimos moterystėje
Katalikiškų organizacijų reikšmė
ir jų reikalingumas
Blaivybė ir pastoracija
Kova su plikomis madomis ir
moderniškais šokiais
Katalikų vyrų organizacija
Labdarybė – parapijos,
prieglaudos, senelių namai, vaikų
darželiai
Dvasios lavybų reikalas
dvasiškiams ir pasaulionims
Katalikų universitetas Lietuvoje
Kunigų solidarumas pastoracijos
darbe ir visuomeniškame veikime
Bažnytinių turtų administratorių
teisė ir pareiga administruojant
bažnytinius turtus
Bažnyčia ir mokykla
Suaugusiųjų katechizacija
Kunigai ir politika
Kapai: istorija ir tvarkymas
Organizacinis veikimas praktikoje
Katalikų veikimo trūkumai
Dabartinio organizuoto bei
neorganizuoto jaunimo ydos ir
kaip reaguoti
Kaip patraukti prie bažnyčios
atšalėlius ir nepraktikuojančius
katalikus
Examen sponsorum
Praktiškas darbas Katalikų akcijoje
Abortai tikybiniu atžvilgiu
Mūsų vyskupijos ordinariato
rezervuotos cenzūros
Tikybos dėstymas pradžios
mokyklose
Pareigose apsileidęs kunigas
Kodėl vyrai mažiau dalyvauja
katalikiškose organizacijose ir
kokias panaudoti priemones, kad
juos geriau įtraukti į minėtą darbą
Katalikiškos spaudos trūkumai, jos
platinimo reikalai ir būdai
Girtavimo žala ir kunigų kova su
juo
Kas darytina, kad iškilmingos
bažnyčios šventės įgautų daugiau
dvasinio pobūdžio

8.
9.
10.
11.
12.

18.

1931 m.

1932 m.

1933 m.
1934 m.

29.
30.
31.
32.
33.

1935 m.

34.

d.
16 d.
16 d.
16 d.

Spalio 3 d.

Matas Šermukšnis

Spalio 3 d.
Rugpjūčio 14 d.

Kazimieras Rankelė
Ignas Šiaučiūnas

37.

Spalio 2 d.

Povilas Astrauskas

38.

Spalio 2 d.

Kazimieras Pukenis

39.

Spalio 2 d.

Juozapas Saukaitis

35.
36.

1936 m.
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(tęsinys)
Eil.
Nr.

Metai

Mėnuo, diena

Kunigo vardas, pavardė

Skaityto pranešimo tema

40.

1937 m.

Spalio 2 d.

Nikodemas Kasperiūnas

Spalio 2 d.

Juozapas Garška

Birželio 7 d.

Vladas Butvila

43.

Rugsėjo 14 d.

Ignas Šaučiūnas

44.

Rugsėjo 14 d.

Vladas Kupstas

45.

Rugsėjo 14 d.

Kazimieras Kuzminskas

Rugsėjo 14 d.
Rugsėjo 6 d.

Kazimieras Čyplys
Albinas Spurgis

Kas pagerėjo ir kas pablogėjo nuo
Didžiojo karo Lietuvos liaudies
papročiuose religiniu, doroviniu
atžvilgiu ir iš to plaukiančios
išvados
Krikščioniškojo mokslo brolijos
veikla ir jos globojamoji Angelo
Sargo vaikų sąjunga
Katalikų akcijos organizacija
kanonų ir Lietuvos Respublikos
teisių šviesoje
Kovos būdai su plintančia jaunimo
tarpe nedorove
Kunigai ir neorganizuotieji parapijiečiai: vaikai, jaunimas ir jų
individuali pastoracija
Katalikiškų organizacijų
sąmoninimas ir kaip patraukti
vyrus, kad jie gausiau dėtųsi į
Katalikiškąją vyrų sąjungą
Pranešimo tema nenurodyta
Metodinis tikybos dėstymas
pradžios mokykloje

41.
42.

46.
47.

1938 m.

1939 m.

Kadangi ir dabar vis daugiau dėmesio skiriama dvasininkams bei jų veiklai,
paminėsime keletą ir šiandien labai aktualių temų. Pvz., 1927 m. rugpjūčio 16 d.
Vabalninke vykusioje Kupiškio dekanato kunigų konferencijoje tarp svarstytų klausimų vienas buvo skirtas katalikiškai spaudai palaikyti ir platinti. Kun. Juozapas
Lomanas (1899 09 23–1923 06 10–1959 02 07), skaitydamas pranešimą katalikiškos
spaudos klausimu, akcentavo jos reikšmę ir būklę Vakarų Europoje, lygino su esama
Lietuvoje ir ragino susirūpinti jos palaikymu ir platinimu. Susirinkusiems kunigams
perskaityti „Ryto“ redaktoriaus ir vysk. K. Paltaroko raštai spaudos klausimais. Nutarta kas mėnesį iš algos duoti 4 Lt mėnesio pašalpą katalikiškai spaudai palaikyti149.
1930 m. spalio 2 d. paskaitą „Bažnyčios palaikymas“ perskaitė klebonas
Juozapas Jasinskis (1873 05 09–1896 05 18–po 1940 m.), iškeldamas mintį, kad
dekanatuose ar kurijose būtų išrinkta komisija, kuri patikrintų senus bažnytinio
meno dalykus, įvertintų ir perduotų kurijos bažnyčios muziejui150.
Daug diskusijų sulaukė kun. Stanislovas Baltrimas po paskaitos „Labdarybė – parapijos, prieglaudos, senelių namai, vaikų darželiai“ (1931 m. spalio 2 d.
konferencija). Nutarta kreiptis į Vyskupijos kuriją, kad ji parengtų „reguliaminą“
(statutą) įsteigti dekanate našlaičių prieglaudą151.
1932 m. rugpjūčio 6 d. Vabalninke vykusioje kunigų konferencijoje kun. Antanas Kiznis (1871 10 01(13)–1895 12 23–1935 05 26) paskaitoje „Katalikų universitetas Lietuvoje“, remdamasis skaičiais ir pavyzdžiais iš užsienio, iškėlė katalikiško
universiteto Lietuvoje būtinybę, galimumą ir būdus jam įsteigti. Dekanas kan.
Matas Kirlys pastebėjo, kad Panevėžio vyskupija būsimam Lietuvos katalikų universitetui surinkusi daugiau aukų negu buvo prašyta152.
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1937 m. konferencijoje išklausytos dvi paskaitos: jau minėta Skapiškio klebono kan. Nikodemo Kasperiūno „Kas pagerėjo ir kas pablogėjo nuo Didžiojo karo
Lietuvos liaudies papročiuose religiniu, doroviniu atžvilgiu ir iš to plaukiančios
išvados“ ir 1936–1939 m. Kupiškyje vikaravusio Juozo Garškos (1907 11 23–1934
05 26–1990 08 24) – „Krikščioniškojo mokslo brolijos veikla ir jos globojamoji
Angelo Sargo vaikų sąjunga parapijoje“153.
Reikia pasakyti, kad konferencijų temas vertindavo vyskupijos kurijoje Dekanalinėms kunigų konferencijoms temų parinkimo ir vertinimo komisija154.
Kunigų konferencijose keliamoms problemoms fiksuoti kasmet buvo renkami
sekretoriai. 1928, 1929 ir 1938 m. šioms pareigoms buvo išrinktas dr. kun. Juozapas
Čepėnas (1880 10 30–1905 10 23–1976 01 24).
1929 m. spalio 27 d. vyskupas K. Paltarokas įsteigė diacezinį Vytauto katalikiškųjų mokyklų fondą, kuriam lėšos buvo renkamos vyskupijos parapijose. Šis
klausimas svarstytas ir Kupiškio dekanato kunigų konferencijose.

Dekanato kunigų pozicija to meto
valdžios atžvilgiu
Kupiškio dekanato kunigai jautriai reagavo į tautininkų poelgį – moksleivių ateitininkų veiklos uždraudimą. Protestuodami prieš tokią poziciją Kupiškio
dekanato kunigai 1930 m. spalio 2 d. parašė laišką Prezidentui:
Jo Ekscelencijai Ponui Respublikos Prezidentui
Mes, žemiau pasirašę Kupiškio dekanato kunigai, eilinėje savo konferencijoje apsvarstę katalikams padarytą skriaudą, užtariant moksleivių
ateitininkų kuopeles, laikome Švietimo Ministerio žygį prieš ateitininkus neteisėtu, neteisingu ir katalikybei kenksmingu, nes moksleiviai
ateitininkai yra Katalikų akcijos vyskupų žinioje esanti dalis, religinė
kultūrinė organizacija, kuri skatina giliau pažinti katalikišką pasaulėžiūrą, pagal ją tvarkyti savo gyvenimą, saugoja jaunuolius nuo
antikatalikiškos ir antikrikščioniškos įtakos gyvenime ir mokyklose
su įvairių tikybų bei ideologijų mokytojais.
Lietuvoje, ačiū Dievui, jau turime skaitlingą būrį katalikiškos
inteligentijos, kuri savo pavyzdžiu ir darbu atlieka labai naudingą
apaštalavimo darbą, stiprindama liaudyje katalikybę. Šitoji inteligentija savo absoliučia dauguma yra išėjusi iš ateitininkų organizacijos.
Kreipdami Jūsų Ekscelencijos malonų dėmesį į tai, mes griežtai
protestuojame prieš Švietimo Ministerio neteisėtą ir neteisingą žygį,
neleidžiant moksleiviams telktis ir tartis bendro lavinimosi, religijos
ir dorovės klausimais. Ir nuolankiai prašome Jūsų Ekscelencijos Švietimo Ministerio klaidą atitaisyti Katalikų akcijos daliai – moksleivių
ateitininkų organizacijai – leidžiant nevaržomiems veikti didesnei
Dievo garbei ir Tėvynės naudai155.

Šį raštą pasirašė visi Kupiškio dekanato kunigai, išskyrus (dėl susidariusių
aplinkybių) Kazimierą Macelį ir Juozapą Jasinską.
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1932 m. spalio 4–5 d. Vyskupų konferencija svarstė „Jaunosios Lietuvos“
veiklą – nors prieš metus jai buvo duotas kanoniškas arkivyskupo metropolito
Juozapo Skvirecko įspėjimas, tačiau Lietuvių tautiško jaunimo sąjunga nepakeitė
veiklos krypties. Tad buvo nutarta: jei lietuvių tautiškojo jaunimo sąjungos „Jaunoji
Lietuva“ atstovai kreipiasi dėl pamaldų savo suvažiavimų metu, pamaldos gali
būti laikomos bažnyčiose; jei prašoma pamokslo – jis gali būti sakomas, tačiau tik
bendro pobūdžio, neminint Sąjungos bei jos suvažiavimo; Sąjungos nariai dalyvauja pamaldose be savo organizacijos vėliavų; kunigui nevalia šventinti Sąjungos
vėliavų; kunigams nevalia lankytis Sąjungos susirinkimuose156.

Kultūrinis parapijos gyvenimas
Aktyvi dvasininkų veikla skatino darbuotis ir pasauliečius. Kupiškio parapijoje
XIX a. 4-ajame dešimtmetyje veikė 12 katalikiškų organizacijų: Švč. Sakramento,
Krikščioniškojo mokslo, Gyvojo Rožančiaus, Tretininkų sodalicija, Maldos Apaštalavimo grupė, pavasarininkai: jaunučių (vaikų), vyrų bei mergaičių grupės, L. K.
vyrų sąjunga, L. K. moterų sąjunga, Šv. Cecilijos draugija, Šv. Vincento Pauliečio
draugija, Angelaičiai (žr. 12 lentelę). Lentelėje pateikti finansai: gaunamos pajamos
ir išlaidos liudija minėtų organizacijų aktyvią veiklą.
12 lentelė*
Kupiškio parapijoje veikusios katalikiškos brolijos bei draugijos
(1936–1938)
Eil.
Nr.

Pavadinimas/metai

1.

Švč. Sakramento
1936 m.
1937 m.
1938 m.
Krikščioniškojo mokslo
1936 m.
1937 m.
1938 m.
Gyvojo Rožančiaus
1936 m.
1937 m.
1938 m.
Tretininkų sodalicija
1936 m.
1937 m.
1938 m.
Maldos Apaštalavimo grupė
1936 m.
1937 m.
1938 m.

2.

3.

4.

5.

Bendras
narių
skaičius

vyrų

moterų

Pajamos
(Lt)

Išlaidos
(Lt)

930
921
918

45
42
19

885
879
899

90,50
285
236,35

220,50
279,50
202,25

141
143
171

16
14
12

125
129
159

31,20
14,10
32,40

28
13
30,20

870
900
900

30
30
15

840
870
885

407,55
405
471,10

400
405
282

225
224
222

18
17
3

207
207
219

181,35
33
349,95

148,80
130,60
282

340
312
400

26
29
10

214
283
390

48,30
14
80

36,45
12,80
55

* Lentelė sudaryta remiantis Panevėžio vyskupijos
Kupiškio dekanato Kupiškio parapijos apyskaitomis
už 1936 m. nr. 577, 1937 m. nr. 633 ir 1938 m.
nr. 223. PVKA, b. Kupiškis.
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(tęsinys)
Eil.
Nr.

Pavadinimas/metai

6.

Pavasarininkai: a) jaunieji
1936 m.
1937 m.
1938 m.
b) vyrai
1936 m.
c) vyrai ir merginos
1937 m.
1938 m.
d) mergaitės
1936 m.
1938 m.
L. K. vyrų Sąjunga
1936 m.
1937 m.
1938 m.
L. K. moterų Sąjunga
1936 m.
1937 m.
1938 m.
Šv. Cecilijos draugija
1936 m.
1937 m.
Šv. Vincento Pauliečio draugija
1936 m.
1937 m.
1938 m.
Angelaičiai
1936 m.
1937 m.
1938 m.

7.

8.

9.
10.

11.

Bendras
narių
skaičius

vyrų

moterų

Pajamos
(Lt)

Išlaidos
(Lt)

60
60
30
32
112
34

32
34

80
70
20
20
22

80

92
116

89
170,15

80
70

200
269,10

170
232,10

20
20
22

150
152
138

7
150
152
138

250
142
408,08

8,65
200
130
379,10

62
64

29
30

33
34

30
3

28
11,90

82
72
72

34
33
9

48
39
63

461
1 420
292,60

457,50
1 404,50
280

150
159
150

71
72

79
87

55

49

Iš Tretininkų sodalicijos* istorijos Kupiškyje
Pasauliečių pranciškonų ordinas yra visų pasauliečių pranciškonų brolijų,
pasklidusių po pasaulį ir atvirų kiekvienam tikinčiųjų sluoksniui, darni sąjunga.
Šiose brolijose broliai ir seserys, Dvasios raginami, siekia tobulos meilės pagal
savo, kaip pasauliečių, padėtį, įžadais įsipareigodami šv. Pranciškaus pavyzdžiu
gyventi Evangelija ir laikytis Bažnyčios patvirtintos Regulos (Plg. Reg. 2).
Pasauliečių pranciškonų ordinas skirstomas į įvairių lygmenų brolijas: vietines, regionines, nacionalines ir tarptautines. Kiekviena jų yra moralinis asmuo
Bažnyčioje. Šios įvairių lygmenų brolijos tarpusavyje derinasi ir jungiasi pagal
Regulos ir Konstitucijų normas (Reg. 20). Pasauliečiai pranciškonai vadinami tretininkais – Pranciškonų trečiojo ordino nariais.
1938 m. liepos 17 d. Kupiškyje, minint tretininkų kongregacijos 20-metį,
prisiminta kongregacijos istorija 157. Į renginį iš Kretingos atvyko vizitatorius
t. Augustinas Dirvelė OFM158. Tretininkų kongregaciją Kupiškyje 1917 m. * Tretininkų sodalicija – taip dokumente įvardyta
trečiajam pranciškonų ordinui priklausiusi bendrija.
įkūrė kun. Antanas Kripaitis (1889 03
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31–1914–1961 06 19). Pirmasis negausus susirinkimas įvyko tų metų gruodžio
23 d., todėl gruodžio 26 d. įvyko pakartotinis susirinkimas, į kurį susirinko jau
per 80 žmonių, įstojusių į kongregaciją. Šiame susirinkime išrinkta taryba, kurią
sudarė 7 moterys: Uršulė Buzaitė (pirmininkė), Malvina Ožytė (pavaduotoja), Juzė
Laužikaitė (sekretorė), Marijona Angulytė (kasininkė), Julė Užtupaitė (naujokių
mokytoja), Uršulė Žiurlytė (zakristijonė), Uršulė Dečkuvienė (ligonių slaugytoja).
Kun. A. Kripaičiui patariant, kongregacijos globėja pasirinkta šv. Elžbieta.
1917 m. gruodžio 30 d. Kupiškio Kristaus Žengimo į dangų bažnyčioje paminėtas
iškilmingas tretininkų kongregacijos įkūrimas.
Išrinkta taryba numatė veiklos planą, kuriam pritarė kongregacijos narės:
rūpinimasis vargšais, ligoniais ir našlaičiais vaikais. Tretininkių patraukli veikla
buvo paskata stoti į šią kongregaciją – neatsitiktinai po metų ji jau vienijo 257
narius ir 68 naujokus.
1919 m. rugsėjo 21 d. atvykęs vizitatorius t. Pranciškus Bizauskas OFM
gražiai įvertino kupiškėnų darbus. Akcentuotina svarbi kun. A. Kripaičio veikla
kongregacijoje, jo vedamos rekolekcijos.
Kongregaciją globojo Kupiškio kunigai: direktorius ir įkūrėjas kun. Antanas
Kripaitis (1917–1922), kun. Romualdas Šiliūnas (tačiau tik kelis mėnesius pabuvęs
Kupiškyje buvo iškeltas į kitą parapiją), kun. Stasys Žulys (1923–1927), kun. Eduardas Stanislovas Baltrimas (1927–1933), kun. Matas Šermukšnis (1933–1936), o
nuo 1936 m. – kun. Juozapas Garška.
Tretininkių kongregacijos pirmininke išrinkta Uršulė Buzaitė šias pareigas ėjo
iki mirties – iki 1925 m., vėliau pirmininkėmis dirbo Marijona Augulytė, Veronika
Bruknytė. Naujokų mokytoja Julė Užtupaitė šias pareigas ėjo beveik 20 metų.
Marijona Augulytė 11 metų užėmė pirmininkės postą, 3 metus sekretoriavo ir 3
metus buvo kasininkė. Straipsnyje „Žinios iš kongregacijų. Kupiškis“, išspausdintame mėnraštyje „Pranciškonų pasaulis“, nurodytas 1917–1938 m. mirusių narių
skaičius – jų 139 bei išvykusių gyventi į kitas parapijas skaičius – 20. 1938 m.
Kupiškio tretininkų kongregacijoje buvo 220 narių.
Tretininkai įsigijo ratelius vežioti į bažnyčią paralyžiuotiesiems, vonią, smulkesnių daiktų (antklodžių, pagalvių, paklodžių). Surengė vaidinimų, kuriems patys
pasisiuvo drabužius. Pastatė veikalą iš pirmųjų krikščionybės laikų „Patricija“,
kurį režisavo kun. S. Žulys, bei kitus vaidinimus. Už vakarų metu gautą pelną
įsigijo Šv. Pranciškaus vėliavą (900 Lt). Bažnyčiai tretininkai įgijo Šv. Pranciškaus
altorėlį (300 Lt), relikvijorių (250 Lt), be to, Betliejui įrengti tretininkai paaukojo
200 Lt, o perkant lempą prisidėjo 170 Lt. Stambių sumų bažnyčiai yra paaukojusios
tretininkės, kurios nenorėjo garsinti savo vardo – viešinti pavardės.
Tretininkai daug dirbo ir Šv. Vincento Pauliečio bei Švč. Sakramento brolijose – puošė bažnyčią, prisidėdavo, kad kuo iškilmingesnės būtų procesijos.
Tretininkai padėjo vietos kunigams vaikų katechizacijos metu. Kartu su Lietuvos
katalikių moterų sąjungos Kupiškio draugijos narėmis rinko lėšas kariams, kovojantiems dėl Lietuvos nepriklausomybės, sužeistuosius lankė ligoninėse.
Direktorius kun. Juozapas Garška (1907 11 23–1934 05 26–1990 08 24) 1938 m.
kovo 1–3 d. Kupiškyje vedė tretininkams rekolekcijas159. Jis kalbėjo apie tretininko
vaidmenį šeimoje, visuomenėje, sau pačiam. Aiškino, su kuo reikia kovoti, ko
vengti, kokiomis priemonėmis įgyvendinti dvasinį atsinaujinimą.
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Ateitininkai – religinis būrelis
1930 m. rugpjūčio 30 d. švietimo ministras Konstantinas Šakenis (1881 11
27–1959 07 07) uždraudė ateitininkų veiklą mokyklose, todėl minėtuose parapijų
ataskaitų dokumentuose ši organizacija neminima. Tačiau ateitininkai savo veiklą,
remiami daugelio dvasininkų, tęsė pogrindyje.
2014 m. sausio 25 d. „Kupiškėnų minčių“ Nr. 11 yra Palmyros Keršulytės
straipsnis, skirtas Kupiškio ateitininkams160, kurio mintimis čia pasinaudosime,
pasiremsime ir prieškario „Ateities“ žurnale spausdinta informacija.
1914 m. balandį išleistas slaptas rankraštinis laikraštėlis „Sietynas“ liudija,
kad jau 1913 m. pabaigoje Kupiškyje „veikė slapta nemoksleiviška jaunimo grupelė.
Laikraštėlis baigiamas mintimi: „Vardu visų ateitininkų tariame ačiū draugams, taip gražiai
padailinusiems ir dar pažadėjusiems padailinti mūsų laikraštėlį. Red.“ Manoma, kad šį
laikraštį leido Bakšėnų pradžios mokyklos mokytojas Kazys Mikonis (laikraštėlio
pirmojo lapo viršutiniame kampe įrašyta K. Mikonis).
1918 m. Kupiškio progimnazijoje įkurta moksleivių ateitininkų kuopa161.
Ateitininkai per savo viešą veiklą turėjo apie 150 narių, vėliavą, knygynėlį, šapirografą, nario ženklelius, su pertraukomis veikė abstinentų, labdaros, eucharistininkų,
dailės, literatų, sportininkų, misijų sekcijos.
1920 m. moksleiviai ateitininkai išleido tris pirmuosius laikraštėlio „Švyturėlis“ numerius. Laikraštėlis leistas iki 1940 m. Uždraudus ateitininkų veiklą,
laikraštėlio paantraštėse nurodomi vis kiti leidėjai. Visi „Švyturėliai“ – sąsiuvinio
dydžio, 10–16 lapų šapirografuoti rankraštėliai, iliustruoti, tik 1940 m. išleistas
„Švyturėlis“ – rašomojo lapo dydžio mašinraštis.
1926 m. Kupiškio kuopą instruktavo stud. Dėdinas162 (Valentinas? 1904 02 04–
1990 06 20). 1926 m. gegužės 16 d. Centro valdybos pirmininkas Pranas Viktoras
Kupiškio progimnazijos ateitininkų kuopa. 1922 m. birželio 13 d.
M. Palo nuotr. KEM
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Raulinaitis (1895–1969) dalyvavo linksmoje ir iškilmingoje Kupiškio laisvai pradėjusios veikti ateitininkų kuopos šventėje. Jis skaitė paskaitą „Šiandieniniai ateitininkų
idealai ir idėjos“. Po susirinkimo, prieš kurį buvo išpažintis ir šv. Komunija,
aplankytas piliakalnis. Vakare dar buvo radijo koncertas163. Tais pačiais metais
Kupiškio ateitininkų kuopą aplankė studentas Stasys Gabaliauskas (1904 10 10)164.
Truputį informacijos apie Kupiškio ateitininkų veiklą 1927 m. 1927 m. kovo
12 d. įvyko bendras vaikinų ir mergaičių ateitininkų kuopos susirinkimas. Išklausyta
vienos mokinės parengta paskaita, priimta 16 naujų narių, nutarta prenumeruoti
„Ateitį“. Kupiškio ateitininkai leidžia laikraštėlį „Švyturėlis“, kurio 1927 m. išėjo
jau du numeriai. Ateitininkus globoja kun. P. Rauduvė165.
Centro valdybos pirmininkas Stasys Lūšys (1903 08 31–1980 12 17), išvykęs į
Aukštaitijos gilumą, aplankė Panevėžio, Kupiškio, Skapiškio ir Rokiškio ateitininkų
kuopas. Informuojama, kad kiek silpniau veikusios kuopos, artėjant konferencijai,
pradėjo intensyvią veiklą166. Tais pačiais 1927 metais Centro valdybos pirmininkas
Vladas Viliamas (1904 10 15–1972 07 12), ekskursuodamas po Lietuvą, aplankė
Linkuvos, Šiluvos, Panevėžio, Kupiškio ir Rokiškio kuopas. Kupiškyje kalbėjosi
su kuopos globėju kun. P. Rauduve167.
Nuo 1928 m. sausio 28 d. prasidėjo ateitininkų kuopų lankymas ir reviza168
vimas . Moksleivių ateitininkų sąjungos revizijos komisijos pirmininkas V. Valiukevičius vasario pradžioje lankė Kėdainių, Krekenavos, Ramygalos, Raguvos,
Panevėžio, Kupiškio, Rokiškio, Skapiškio, Šeduvos ir Šėtos kuopas, susirinkimuose
skaitė paskaitas, tarėsi su vadais, atliko reviziją169. Tais pačiais 1928 metais, beveik
po mėnesio (vasario 20–21 d.), Panevėžio apylinkės jaunųjų ateitininkų kursuose
dalyvavo du atstovai ir iš Kupiškio. Šarkauskaitė buvo pakviesta į prezidiumą170.
,,Ateities” žurnale paskelbta, kad Kupiškis leidžia laikraštėlį ,,Švyturėlis” ir pageidauja kuo daugiau viešnių bei svečių iš centro171.
1929 m. Kupiškio ateitininkų kuopelė rinko naują valdybą. Pirmininku
išrinktas Albinas Petronis, vicepirmininke – Domininka (Domicelė) Puodžiūnaitė, sekretore – Stasė Jakubauskaitė, iždininke – Stasė Dūdaitė ir knygininku –
B. Likas172.
Minint Vilniaus gedulo dieną, Kupiškio ateitininkų kuopos susirinkime paskaitą apie Vilniaus reikšmę Lietuvai ir jo atvadavimo būdus173 skaitė mokytojas
Antanas Puodžiūnas (1896 09 24–1940 08 (?)–1980 01 30)174.
Kupiškyje, aplankydama ateitininkus Panevėžyje ir Rokiškyje, lankėsi Moksleivių ateitininkų sąjungos Centro valdybos mergaičių reikalų vedėja Elena Sabalytė
(1929)175, revizijos komisijos pirmininkas Bronius Dundulis (1930). Šios kelionės
metu jis kartu lankėsi Rokiškyje, Panevėžyje, Zarasuose, Antalieptėje, Užpaliuose
ir Utenoje176.
1930 m. Kupiškio ateitininkų kuopoje buvo 47 nariai. Rūpindamiesi savo
veikla sausio–gegužės mėnesiais sušaukė 3 visuotinius susirinkimus. Juose skaitytos
paskaitos: „Teisingumas“, „Ateitininkų darbai“, „Stiprinkime savo valią“, gegužės
4 d. iškilmingai paminėta Motinos diena. Paskaitą „Ateitininkų pasaulėžiūra“ skaitė
Panevėžio mokytojų seminarijos mokytojas J. Mičiulis. Kupiškio ateitininkai išleido
vieną numerį laikraštėlio „Švyturėlis“. O į gegužės 25 d. organizuotą šventę atvyko
Centro valdybos atstovas A. Šerkšnas. Po susirinkimo ateitininkai ir svečiai su
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vėliava nuėjo į kapus, padėjo vainiką žuvusiesiems dėl Lietuvos laisvės, kalbėta
patriotine tema, o renginys užbaigtas gegužine ant piliakalnio177.
Platesnis straipsnelis, skirtas Religinio būrelio nariams (taip Kupiškio ateitininkai, uždraudus veiklą, pakeitė pavadinimą), pasirašytas Kupiškėno, išspausdintas
1936 m. „Ateities“ Nr. 4:
,,1936 m. kovo 22 d. Religinio būrelio nariai surengė vakarą-koncertą. Vaidinta 5
v. drama ,,Moksikos kankiniai“. Koncerte dalyvavo 2 Kauno konservatorijos klausytojai.
Kaip vakaras, taip ir koncertas pavyko, gauta 173 litai pelno.
Religiniame būrelyje dalyvauja 75 % katalikų moksleivių. Veikia misijų ir labdarybės
sekcijos. Prieš Velykas aplankyta ir sušelpta keliolika neturtingų šeimų. Susirašinėjama
su lietuviais misionieriais. Surinkta apie 2 000 pašto ženklų ir daug blizgučių.
Kas mėnesį Religinio būrelio nariams esti bendra išpažintis, Komunija ir agapė.
Visi nariai priklauso Jėzaus Širdies Sąjungai – Maldos Apaštalautojams.
Susirinkimuose (jie kas dvi savaitės) skelbiami nauji konkursai, disputuojama, skaitomi referatai, Šv. Raštas, katalikiškų laikraščių apžvalga, linksmoji dalis ir t. t.
Po Velykų žada pasirodyti būrelio leidžiamo ,,Švyturėlio” 2 nr. Numatoma padaryti
ekskursiją į Panevėžį. Būrelį tvarko energinga valdyba: pirmininkas J. Morkūnas, sekretorė
Vasiliauskaitė, iždininkė Jankevičiūtė ir J. Šateika.“178
O tų pačių metų „Ateities“ Nr. 12 rašoma: ,,Na, ir Kupiškis panoro iškišti
savo nosį į „Ateities“ puslapius. Mat iki šiol nedrįso (nedrąsūs korespondentai!). Šįmet
mokyklai padidėjus į progimnaziją, įdomesnis ir jos gyvenimas: čia gabesnieji ping-pongą žaidžia, ten ketvirtokai, slegiami dvejetukų rūpesčio, daina raminasi, penktokai fiziką
studijuoja ir t. t.
Tik būreliai, išskyrus religinį ir meno sekciją, gana saldžiai miega. Ar amžinu, ar
letargo miegu, tai nežinia… Tiesa, humanitarinis būrelis žada pabusti. Žinoma, tada ne
vienas galėtume daugiau sužinoti iš literatūrinio pasaulio ir pasirodyti savaisiais kūriniais.
Laukiame! Pirmąjį trimestrą dviejose berniukų klasėse siautė vokiečių kalbos „dvoikių“
epidemija. Nukentėjusių, berods, arti pusės (45 %). Na, vyručiai, tempo!“179
Moksleivių veikla Kupiškyje apžvelgiama 1937 m. „Ateityje“. Apgailestaujama, kad neįvairus gyvenimas mokykloje: retkarčiais aplankomas kariuomenės
kinas, rengiami minėjimai, skaitomi savos kūrybos kūriniai. Savo veiklą pagyvino
religinis būrelis, įvesdamas „moksleivio teismus“, literatai su kitų gimnazijų literatais stengiasi užmegzti ryšius pasinaudodami ekskursijomis. Pasidžiaugiama, kad
mokykloje skaitoma daug laikraščių ir itin mėgstama „Ateitis“, nes joje įdomūs
kun. Alfonso Sušinsko (1909 01 25–1934–1966 06 18) straipsniai bei kita medžiaga180.
„1937 m. lapkričio 7 d. religinio būrelio nariai penktą kartą susirinko mokyklos salėje.
Susirinkimas vyko įdomiai, religingai. Buvo daug klausimų apie šokius „modern“. Priėjom
išvadą – religinio būrelio narys tango-fokstrot nešoka! Šįmet būreliui vadovauja Jurgis
Kireilis. Lapkričio 9 d. – literatūros mėgėjų būrelio antras susirinkimas. Daug pasiryžta
nuveikti, tačiau trūksta drąsos, šio būrelio susirinkimai melancholiški.“181
Svarbus kunigų veiklos Kupiškyje faktas – „Ateityje“ paminėtas tikybos
mokytojo kun. Jono Gutausko (1906 01 16–1932 05 21–1986 09 17) darbo laikas:
„Iki 1938 m. Kupiškio gimnazijoje kapelionu dirbo kun. J. Gutauskas, vėliau buvo iškeltas
į Biržus“182. „Kupiškiečiai buvusiam mūsų Dvasios Vadui linki viso geriausio ateities
darbuos.“183
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Kupiškio progimnazijoje Religinis būrelis (globojo kapelionas kun. Jonas
Ragauskas) aktyviai veikė. 1938 m. sausio 23 d. susirinkime išklausyti M. Gutauskaitės, J. Morkūno ir S. Žiūkaitės skaityti referatai. Akcentuojama, kad Religinio
būrelio nariai užsiima pirmųjų mėnesio penktadienių religine praktika. Vasario
4 d. maždaug 100 mokinių susirinko priimti Švenčiausiąjį184. Vasario 20 d. Religinio būrelio susirinkimo metu (dalyvavo apie 150 moksleivių) būrelio globėjas
kun. J. Ragauskas skaitė paskaitą „Sugestija ir jos įtaka žmogaus gyvenime“.
Renginyje dalyvavęs progimnazijos direktorius A. Dičpetris pateikė įdomių minčių
ir suformulavo išvadas: 1. Religininku būti yra gera; 2. Ieškoti tiesos yra kilnu;
3. Klysti yra angeliška; 4. Iš klaidos paklysti yra dieviška185.
Periodikoje pažymima, kad visų būrelių, išskyrus Religinį, veikla Kupiškio progimnazijoje snūduriuoja, o pavasarį įsisteigė dar vienas – sporto būrelis, globojamas mokytojo Felikso Visocko186. ,,Šįmet ypačiai pas mus daug įvairių
būrelių: religininkų, Raudonojo Kryžiaus, meno, literatūros, kraštotyros, matematikos,
sporto, deja, kad nė vienas iš jų (išskyrus Religinį būrelį) nepradeda veikti. Pabuskit
iš miego!“187 Religinio būrelio aktyvumą visoje gimnazijoje akcentavo ir direktorius, 1938 m. lapkričio 6 d. dalyvavęs gimnazijos salėje šio būrelio surengtuose
pusryčiuose – agape188.
Džiaugiamasi, kad gimnazijoje pradeda veikti mokiniams įsteigta skaitykla,
kuri gauna apie 30 įvairių laikraščių ir žurnalų, o gimnazijos literatai, vadovaujami mokytojo M. Stonio, 1938 m. lapkričio 6 d. organizavo pirmąjį susirinkimą
(pirmininku išrinktas VII klasės mokinys B. Vaidila). 1938–1939 m. m. gimnazija
turėjo patalpas net trijose vietose189.
1938 m. rudenį suaktyvėjo įvairių būrelių veikla190:
lapkričio 26 d. kariuomenės minėjimo proga Kupiškio gimnazijos penktokai
surengė vakarą. Suvaidino vieno veiksmo dramą „Neverki pas kapą“. Penktokės
padainavo keletą dainų, padeklamavo eilėraščių;
lapkričio 23 d. sportininkai sušaukė susirinkimą. Nutarta būrelį padalinti į
sekcijas: krepšinio, orasvydžio ir stalo teniso;
lapkričio 27 d. įvyko pirmasis gamtininkų būrelio susirinkimas. Šiame būrelyje viešpatauja tik ,,reformatai“;
lapkričio 28 d. įvyko steigiamasis matematikų–fizikų susirinkimas. Globėjas
mokytojas Paulauskas pareiškė, kad čia bus progos padaryti daug fizikos bandymų, spręsti įdomių uždavinių ir kt. Būrelis ruošiasi aktyviai dirbti;
lapkričio 28 d. savo valdybą išrinko ir geografai. Pirmininkė – VI klasės
mokinė A. Čiurlytė.
Gražiai veikia literatų būrelis (per 50 narių). Renka medžiagą leidžiamam
laikraštėliui „Kūrybos žodžiai“.
Raudonojo Kryžiaus būrelis pasiryžęs susirašinėti su užsieniečiais. Buvęs
būrelio globėjas mokytojas K. Buivydas savo pareigas perleido mok. Šimaičiui.
Meno sekcija, nors susirinkimus ir šaukia, dirba labai nerangiai. Dar tebelaukiama nutartų nupiešti dekoracijų.
1938 m. rugsėjo 25 d. būrelis šeštokų dviratininkų, vadovaujamų mokytojo
M. Stonio, vyko į Kamajus. Ekskursijos metu apžiūrėjo Antano Strazdelio kapą,
paminklą ir kitas vietas, kur poetas gyveno ir kūrė.
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Religinio būrelio narių dėmesį ir jautrumą savo draugams liudija faktas –
mirus VI klasės mokinės Uršulės Vyšniauskaitės motinai (1938 m. pavasaris),
klasės mokiniai pareiškė užuojautą spaudoje191.
Gimnazijoje moksleivių veikla buvo ženkli ir 1939 m.: mokytojo Petrausko
vadovaujamas gimnazijos choras sekmadieniais pradėjo giedoti per pamaldas;
vasario 4 d. kariuomenės salėje gimnazijos vadovybė ir tėvų komitetas surengė
vakarą, kurio pelnas skirtas neturtingiems mokiniams šelpti. Pastatytas „Aitvaras
teisėjas“ (režisavo kapelionas kun J. Ragauskas, dekoracijas piešė piešimo mokytojas K. Buivydas). Vakaras sulaukė didelio susidomėjimo. Kariams ir pradžios
mokyklų mokiniams programa parodyta atskirai ir vėliau192.
Kovo 1 d. įvyko literatų susirinkimas. Paskaityta ištraukų iš rašytojų premijuotų veikalų: C. Vaičikonis (VI kl.) skaitė iš „Keturių mylimų“, A. Janiūnas
(VI) iš „Diemedžiu žydėsiu“ ir J. Morkūnas (VI) iš „Kasdieninių istorijų“. Po to
C. Vaičikonis skaitė pranešimą apie Viekšnių literatų vakarą, į kurį buvo nuvykę
ir kupiškėnai. J. Morkūnas perskaitė referatą „B. Brazdžionio lyrikos motyvai“;
abstinentai (būrelyje apie 30 narių) nutarė visomis jėgomis kovoti su alkoholiu ir
užsisakyti blaivybės organą „Sargyba“; literatai pasižadėjo išleisti savo laikraštį193.
Spalio 28 d. Religijos būrelio nariai surengė Kristaus Karaliaus minėjimą,
kuriame dalyvavo gimnazijos direktorius, dalis mokytojų, daug mokinių. Renginį
pradėjo būrelio pirmininkas C. Vaičikonis (VII kl.). Mokyt. M. Stonys skaitė paskaitą „Kristus Karalius“. F. Vėtaitė (IV kl.) ir D. Stukaitė (VI kl.) padeklamavo
religinių eilėraščių. C. Vaičikonis skaitė referatą „Gyvasis Kristus“, J. Kireilis (VIII
kl.) – „Kristus ar Barabas?“, Vasiliauskaitė (VIII kl.) – „Ramybės kunigaikštis“.
Gimnazijos choras (mokyt. V. Petrauskas) pagiedojo Kristaus Karaliaus himną ir
keletą giesmių. Baigdamas minėjimą būrelio globėjas kun. J. Ragauskas palinkėjo
Kristų laikyti savo Karaliumi, kad mūsų neištiktų toks likimas, koks ištiko Jeruzalę. Pabaigoje B. Grinaitė (VI kl.) paskaitė „Maldą į Kristų“ (Giovani Papini)194.
Plečiantis veiklai, jaunieji literatai atsiskyrė nuo vyresniųjų. Spalio 27 d.
pirmajame savo susirinkime globėjai mokytojai M. Stonys ir O. Zupkienė palinkėjo
jiems sėkmingo darbo. Mokytojas Stonys papasakojo apie dzūkų tautosaką, visus
paragino rinkti tautosaką. Buvo išrinkta valdyba: A. Baltrūnas (II kl.), F. Jončys
(III kl.) ir I. Karazijaitė (III kl.). Antras susirinkimas įvyko lapkričio 11 d. Jaunieji skaitė savo kūrybą (I. Karazijaitė ir Marcinkevičiūtė), L. Kadžiulis (III kl.)
paskaitė A. Baltrūno „Alys mokykloje“. Mokytoja O. Zupkienė pakalbėjo apie
kūrybą. F. Jončys paskaitė svėdasiškio Stepo Zobarsko (1911 01 30–1984 06 09)
„Pabėgėlį“, E. Markevičiūtė „Sesei iš Vilniaus“, o A. Vaitiekūnas A. Baltrūno
„Rudens nuotaika“195.
1939 m. spalio 22 d. gimnazistų abstinentų susirinkime kalbėjo mok. Pajarskas, Stonys ir gimnazijos kapelionas kun. J. Ragauskas. Į valdybą išrinkti: Liolis
(VI kl.), J. Pajarskas (VI kl.), Eidukaitė (VI kl.), J. Kireilis (VIII kl.) ir Grinaitė (VI
kl.). Susirinkime dalyvavo direktorius, mokytojai196.
Spalio 26 d. įsteigtas prancūzų kalbos būrelis (globėjas mokyt. S. Aksenavičius), kurį sudaro apie 120 mokinių. Į valdybą išrinkti: Vyčinas (VIII kl.), Vaidila
(VIII kl.), Jonušys (VI kl.), Dambrauskaitė (VI kl.), Kirlytė (VI kl.) ir Grūcė (IV
kl.). Numatyta nagrinėti prancūzų kultūrą, jų poetų veikalus197.
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Lapkričio 10 d. Kupiškio gimnazijoje vyko šaulių būrio steigiamasis
susirinkimas. Direktorius palinkėjo būti
gerais šauliais, o rinktinės vado atstovas
perdavė vado sveikinimus ir ragino
gerai atlikti pareigas. Būriui vadovauja
leit. Bulota. Nariais įstojo 37 moksleiviai, tarybą sudaro: J. Kisielis, B. Vaidila, A. Žiukas ir V. Varža. Revizijos
komisija: J. Lisauskas, A. Kalvelis ir
L. Veščiūnas. Manoma lavintis šaudybos ir kitose karinio mokslo srityse.
1939 m. lapkričio 12 d. įsteigtas
Mažųjų religininkų būrelis (pirmininkas
A. Dubrindys). Buvo perskaityti referatai: „Moksleivis ir Vilnius“ (L. Kadžiulis,
III kl.), „Andri Marie Amperie“ (Aleksas
Baltrūnas). Būrelio globėjas kun. J. Ragauskas pasmerkė pavydą ir kerštą ir
patarė su jais kovoti. J. Kireilis paskatino Kupiškio mokytojai ant gimnazijos laiptų.
dirbti ir nepasiduoti pagundai198.
Trečias iš dešinės – direktorius Teodoras
Lapkričio 18 d. paminėta La- Blinstrubas. Apie 1938–1939 m. KEM
tvijos nepriklausomybės šventė. Gimnazijos direktorius T. Blinstrubas kalbėjo apie latvių tautą. Apie latvių kultūrą kalbėjo mokyt. M. Stonys. Minėjimas užbaigtas Latvijos himnu.
1939 m. lapkričio 23 d., minint kariuomenės šventę, šv. Mišias aukojo ir
pamokslą sakė kun. J. Ragauskas. Karinio parengimo mokytojas leitenantas Bulota
kalbėjo apie mūsų kariuomenės sukūrimą. Mokytojas J. Šalkauskas papasakojo
įspūdžius iš pirmųjų mūsų kariuomenės gyvavimo dienų.
Lapkričio 24 d. jaunieji literatai sukvietė susirinkimą. Perskaityti savos kūrybos kūriniai: novelę „Jonuko špargalka“ skaitė F. Jončys (III kl.), novelę „Jokūbo
malūnas“ – A. Baltrūnas (II kl.). Mokytoja Zupkienė kalbėjo apie knygų skaitymą
akcentuodama, kokias knygas reikia skaityti, koks laikas joms pasirinkti skaityti,
kaip reikia knygas skaityti, ką skaitant padaryti, kad iš to būtų naudos. L. Kadžiulis
(III kl.) paskaitė ištrauką iš Marcinkevičiaus „Kražių skerdynės“, A. Vaitiekūnas
(II kl.) padeklamavo L. Matuzevičiaus eilėraštį „Mūsų pasiryžimas“, A. Baltrūnas
(II kl.) – „Rudens vakarą“ ir Reginos Bakevičiūtės „Neklausk“. Vyresniųjų literatūrininkų globėjas mok. M. Stonys pasidžiaugė jaunesniųjų veikla. Lapkričio 26 d.
gimnazijos literatai organizavo ekskursiją Kupos pakrantėmis199.
Lapkričio 26 d. Religinio būrelio susirinkime J. Kireilis (VIII kl.) skaitė referatą
apie erelio akis ir jaunystės dienas. Kapelionas J. Ragauskas kalbėjo apie artimo
meilę. Bausytė (VII kl.) paskaitė ištrauką iš Vaižganto raštų apie Aleksiuką ir jo
meilę motinai, A. Mazūrevičiūtė (VII kl.) – humoristišką ištrauką iš T. Tilvyčio
„Dičiaus“. Meninėje dalyje C. Vaičikonis (VII kl.) smuiku pagrojo „Ave Marija“
ir Šuberto „Standchen“. Šio susirinkimo metu nutarta įvesti nario mokestį.
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Jaunimo ratelis200
1909 m. Kupiškyje pradėjo slaptą veiklą viena pirmųjų Aukštaitijoje jaunimo
draugijėlių Jaunimo ratelis, į kurį būrėsi Bukonių vienkiemio, Račiupėnų, Šalnakandžių ir Pupinių kaimų jaunimas. Jaunimo ratelio tikslas – „Švieskis ir šviesk“.
Ir kitose vietose įsikūrė panašių draugijų, tačiau Kupiškio buvo pati veikliausia
ir stipriausia, leido laikraštėlius.
Kaizerio Vokietijai okupavus Lietuvą, prieškarinių jaunimo ratelių vadovai
1915 m. susibūrė į Aukštaičių pažangiojo jaunimo organizaciją (APJO), leido įvairius laikraštėlius, rengė jaunimo švietimo kursus, organizavo vaidinimus. Deja,
APJO dėl skirtingų narių pažiūrų veikė iki 1918 m. lapkričio mėn.

Ekonominės kultūrinės draugijos
ir tikybai priešiškos organizacijos
Kupiškyje veikė ir ekonominės kultūrinės draugijos: Lietuvai pagražinti,
Kovai su tuberkulioze, Gaisrininkų201, Smulkaus kredito bankas, „Lietūkis“, kuris
nuo 1938 m. pertvarkytas į Žemės ūkio kooperatyvą (žr. 13 lentelę).
13 lentelė*
Kupiškio parapijoje veikusios ekonominės ir kultūrinės
(1936–1938)
Eil.
Nr.

Pavadinimas/metai

1.

Lietuvai pagražinti draugija
1936 m.
1937 m.
1938 m.
Kovai su tuberkulioze draugija
1936 m.
1937 m.
1938 m.
Gaisrininkų draugija
1936 m.
1937 m.
1938 m.
Smulkaus kredito bankas
1936 m.
1937 m.
1938 m.
„Lietūkis“
1936 m.
1937 m.
Žemės ūkio kooperatyvas
1938 m.

2.

3.

4.

5 a.
5 b.

draugijos

Narių
skaičius

Valdybos nusistatymas
katalikiškai veikti

Veikla

52
52
60

pagirtinas
pagirtinas
pagirtinas

aktyvi
aktyvi
aktyvi

27
27
29

pagirtinas
pagirtinas
pagirtinas

aktyvi
aktyvi
aktyvi

70
70
70

pagirtinas
pagirtinas
neutralus

aktyvi
aktyvi
aktyvi

600
600
700

neutralus
neutralus
neutralus

aktyvi
aktyvi
aktyvi

135
140

neutralus
neutralus

aktyvi
aktyvi

600

neutralus

aktyvi

Kupiškyje būta ir tikybai priešiškų organizacijų, tačiau jų veikla bažnyčių
dokumentuose nedetalizuojama. Minima, kad 1936 m. čia veikė jaunalietuviai
ir laisvamaniai. Pastarųjų nurodomas
apytikslis skaičius (12–14, iš jų 2 mo- * Lentelė sudaryta remiantis Panevėžio vyskupijos
Kupiškio dekanato Kupiškio parapijos apyskaitomis
terys), pažymima, kad tarp parapijiečių
už 1936 m. nr. 577, 1937 m. nr. 633 ir 1938 m.
jie pasisekimo neturėjo ir savo veikla
nr. 223, PVKA, b. Kupiškis.
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neišsiskyrė. 1937 m. minima 40 jaunalietuvių grupė (25 vyrai ir 15 moterų), tačiau
jų veikla apmirusi. 1938 m. jų buvo iki 30, tačiau ir toliau liko neutralūs.
Pažymėta, kad veikė laisvamaniai ir tautininkai202, tačiau kitų duomenų
nepateikta. Apie jaunųjų ūkininkų ratelį (1938 m. sudarė 60 žmonių: 41 vyras ir
19 moterų) parašyta, kad jis tikybos klausimais buvo neutralus ir parapijiečiams
turėjo pusėtiną įtaką203.
Kupiškio parapijos įvairių tikybų gyventojų skaičių liudija 14 lentelė. Be katalikų bažnyčios, Kupiškyje veikė sinagoga, kurioje 1937 m. dirbo du dvasininkai204.
14 lentelė*
Kupiškio parapijos gyventojai (1936–1938)
Eil.
Nr.

Parapijos gyventojai

1936 m.

1937 m. (kiti duomenys nenurodyti)

1938 m.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Parapijiečiai
Kitatikiai
Žydai
Sentikiai
Stačiatikiai
Liuteronai

5 642
1 584
1 300
197
14
75

5 642 (5 582 lietuviai ir 60 lenkų)

4 812
274
apie 1 320
194
13
67

Mokyklos
1934 m. į Kupiškį atvykęs kunigas Jonas Gutauskas (1906 01 16–1932 05
21–1986 09 17) buvo vienas Kupiškio gimnazijos steigimo iniciatorių205. 1934–1938 m.
J. Gutauskas, paskirtas kapelionu į Kupiškį, dirbo progimnazijoje, buvo ne tik
kapelionas, bet ir lotynų bei vokiečių kalbų mokytojas. Jis buvo vienas Kupiškio
gimnazijos kūrimo iniciatorių ir organizatorių, bet įkūrus gimnaziją 1938 m. buvo
perkeltas kapelionu į Biržus. Gyvendamas Kupiškyje J. Gutauskas intensyviai
lavinosi, išmoko rusų kalbą, rašė disertaciją, 1935 m. Paryžiuje baigė prancūzų
kalbos kursus.
1938 m. į Kupiškį dirbti progimnazijos kapelionu atvyko jaunas kunigas
Jonas Ragauskas (1907 08 23–1935 06 15–1967 10 11). Gimęs ir užaugęs Stasiuliškių kaime netoli Vašuokėnų dvaro (Anykščių r.), baigęs Kauno kunigų seminariją
ir 1935 m. įšventintas kunigu, pirmąsias šv. Mišias aukojo gimtosios Subačiaus
parapijos bažnyčioje. Kupiškyje J. Ragauskas praleido ketverius metus – vieną
sudėtingiausių savo gyvenimo laikotarpių. Jis buvo Kupiškio progimnazijos kapelionas, paskui pirmasis įkurtos gimnazijos kapelionas. 1938–1940 m., iki sovietinio perversmo, jis taip pat buvo Kupiškio įgulos Karaliaus Mindaugo pulko
vicekapelionas. Kupiškyje J. Ragauskas subūrė ateitininkų kuopą ir jai vadovavo,
turėjo gausų religinį būrelį su daugybe sekcijų. Čia jis pasižymėjo kaip atviras,
paprastas, linkęs bendrauti geraširdis dvasininkas, sušelpdavo skurstančiuosius.
1940–1941 m. sovietinės okupacijos laikotarpiu, kai buvo uždraustas tikybos
mokymas, jis pusiau slapta palaikė ryšius su mokiniais tik iš Kupiškio klebonijos. Vėliau, 1942–1944 m., J. Ragauskas
buvo Panevėžio berniukų gimnazijos * Lentelė sudaryta remiantis Panevėžio vyskupijos
Kupiškio dekanato Kupiškio parapijos apyskaitokapelionas, 1944–1948 m. – Kauno kumis už 1936 m. nr. 577, 1937 m. nr. 633, 1938 m.
nigų seminarijos dėstytojas, profesorius,
nr. 223, PVKA, b. Kupiškis.
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klierikų dvasios tėvas, kol atsisakė kunigystės ir paskutinius du savo gyvenimo
dešimtmečius skyrė antireliginei ir literatūrinei veiklai. Sukūręs šeimą su kupiškėne žmona Ramune Barbora Aidukaite (1921–1971), užaugino sūnų Saulių (gim.
1950 m.) ir dukterį Mimozą (gim. 1951 m.), mirė sulaukęs 60 metų Vilniuje,
palaidotas Antakalnio kapinėse.
***
Parapijos kultūrinio gyvenimo plėtrai itin svarbios buvo mokyklos. Kupiškio
parapijoje 1936 m. jų veikė trys: Kupiškio progimnazija (penkių komplektų) miestelyje ir dvi pradinės mokyklos (Skodinių ir Kuosėnų) už 6–7 km nuo miestelio.
Kupiškio mokykloje dirbo 5 pedagogai, iš jų trys buvo katalikai ir du neutralūs.
Kitų mokyklų mokytojai – katalikai.
1938 m. Kupiškio progimnazija jau turėjo 10 komplektų ir dirbo 10 mokytojų (8 katalikai ir du neutralūs). Kuosėnuose ir Skodiniuose mokytojų skaičius
bei jų pažiūros nepasikeitė.
Tikybą Kupiškio mokykloje dėstė kunigai Juozapas Garška ir Mykolas Tarvydis
(1904 09 13–1931 12 27–1980 01 18), Kuosėnuose ir Skodiniuose – kun. J. Garška.

Spauda
Religinei sampratai gilinti, religingumo plėtrai itin svarbi katalikiška spauda.
Katalikiškai spaudai platinti Kupiškio parapijoje, kaip ir visose Panevėžio bei kitų
vyskupijų parapijose, pirmąjį advento sekmadienį sakytas pamokslas.
Parapijoje buvo įsteigtas ir katalikiškos spaudos prenumeratos rinkimo komitetas. Todėl neatsitiktinai 1936 m. kas 4 šeima skaitė katalikišką laikraštį, o jų
buvo užsisakoma 900. Tačiau parapijų ataskaitose minima, kad minėtais metais
žmonės skaitė dar ir neutralius (500), priešingus tikybai (427) bei „geltonuosius“
(100) laikraščius. 1938 m. parapija buvo užsiprenumeravusi 1 012 katalikiškų laikraščių, 804 neutralius, 440 priešingų tikybai ir apie 100 „geltonųjų“206.
Žinias parapijiečiai galėjo gilinti ir skaitydami katalikišką literatūrą, kurią
kaupė parapijos knygynas. 1936 m. jis turėjo 998 knygas. Kasmet buvo įsigyjama
naujų knygų: 1935 m. – 30; 1936 m. – 46; 1937 m. – 70. Didėjo ir skaitytojų skaičius: 1936 m. buvo 78 skaitytojai (41 vyras ir 37 moterys), o 1938 m. pažymėti
189 skaitytojai (107 vyrai ir 82 moterys).
Garsėjo ir bažnyčios choras. 1937 m. jame giedojo dvylika vyrų ir šešiolika
moterų, o vargonininkas Ignas Plūkas turėjo cenzą (apie bažnytinį chorą bus
kalbama vėliau). Minimų metų duomenimis, zakristijonu dirbo Pranas Manelis,
buvo ir du varpininkai: Baltras Indilas ir Karolis Gulbinas.
Kupiškyje veikė valdžios ir savivaldybės įstaigos: apylinkės teismas, notariatas, policijos nuovada, tardytojas, trys agronomai-instruktoriai, sveikatos punktas,
valsčiaus savivaldybė, kariuomenės įgulos štabas, veterinarijos rajonas, saugumo
policija, progimnazija, Žiemos žemės ūkio mokykla.
Buvo ir privačių įmonių: elektros tiekimo stotis, keturi malūnai, statoma
pieninė, keletas vežimų dirbtuvių.
Dvasininkija įvairiais būdais kovojo su tuo metu paplitusiomis ydomis.
Svarbiausios jų išvardytos 1936–1938 m. ataskaitose: tai – domėjimasis neutraliąja
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bei prieštikybine spauda, girtavimas, Kupiškio Žiemos žemės ūkio mokyklos rudens–
bylinėjimasis. Iš minėtų blogybių į dva- žiemos mokslo merginų grupė. Pirmoje eilėje
singumą kėlė kasmet vykstančios trijų sėdi (iš kairės): J. Čepelytė, Aleknaitė, nežinoma;
dienų rekolekcijos, o 1932 m. tėvas antroje eilėje centre – mokyklos sargo dukra
Aloyzas (Petras Janušaitis) OFM (iš Jonė Žebrytė. Iš Jonės Žebrytės albumo. KEM
Kretingos) Kupiškyje vedė misijas.
Kupiškio bažnyčioje iki sovietinės okupacijos buvo švenčiami atlaidai: Šeštinės, Dievo Kūno, Angelų Sargų ir Šv. Kazimiero, kuriuose parapijos kunigams
talkindavo iš gretimų parapijų atvykstantys dvasininkai. Jų suvažiuodavo 12–14.
1937 m., be minėtų atlaidų, dar švęsta 40 valandų (horaris) šventė.
Archyviniai duomenys liudija, kad 1937 m. sutuoktos 33 poros, pakrikštyti
148 vaikai, įvyko 3 atsivertimai. Kalbamaisiais metais mirė 88 parapijiečiai, keturi – be paskutinių sakramentų. Gimė keturi nesantuokiniai (dokumente rašoma
pavainikiai). 1938 m. užfiksuotos 49 santuokos (viena mišri santuoka (dokumente
rašoma moterystė), 160 krikštų; parapijoje – 72 mirtys (keturios – be paskutinių
sakramentų). Minimas vienas atsivertimas (stačiatikė priėmė katalikų tikėjimą) ir
du nesantuokiniai. 1938 m. Pirmąją šv. Komuniją priėmė 155 (92 berniukai ir
63 mergaitės). Vieni jų įsirašė į Angelo Sargo sąjungą (132, arba 72 berniukai ir
60 mergaičių), kiti – į jaunesniuosius pavasarininkus (12, iš jų 11 berniukų ir 1
mergaitė)207.
Nepriklausomoje Lietuvoje Kupiškio šviesuliai buvo daugelis dvasininkų.
Itin ženkli tragiško likimo Kupiškio klebono kun. Stanislovo Eduardo Baltrimo
(1889 10 13–1912 05 14–1941 06 24) veikla208. Jo iniciatyva, kaip jau minėta, įsigyti
varpai Kupiškio bažnyčiai, jis minėtas kaip aktyvus dekanato kunigų konferencijų
paskaitininkas, ilgus metus čia dirbęs klebonu, iškeltas į Zarasus, o besitraukiančių
sovietinės armijos karių buvo žiauriai nukankintas.
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1928 m. pabaigoje į Naujamiestį iškeltas Kupiškio mokyklos kapelionas
(šias pareigas, kaip jau minėta, ėjęs trejus metus) kun. Petras Rauduvė. Vietoj jo
Kupiškio kapelionu ir vikaru paskirtas kun. Antanas Survila (1885 12 07–1910 02
20–1961 03 14)209.
Kupiškyje dvasininko darbą pradėjo ir porą metų (1932–1934) čia darbavosi
būsimasis dr. prel. Juozas Prunskis (1907 12 22–1932 05 22–2003 04 26)210. Kunigo
veikla Kupiškyje, galima teigti, tapo tvirtu tolesnio jo gyvenimo pagrindu.
Išeivijoje, o nepriklausomybę atgavus ir Lietuvoje, plačiai savo mecenato
veikla išgarsėjęs dr. prel. Juozas Prunskis tapo savotiška legenda, geruoju pasakos seneliu, radusiu lėšų paremti visas katalikiškas organizacijas bei institucijas,
katalikybei dirbančius asmenis – jo įsteigti fondai bei premijos ir šiandieną nepaliauja stebinti kiekvieną. Jis tapo garsus ne tik finansine parama – gerai žinoma
ir prelato atkakli kova Vakarų spaudoje (lietuvių ir kitataučių) bei pranešimai dėl
Lietuvos laisvės, jo parašytos bei parengtos knygos, pasakytos kalbos tikėjimo,
doros, atsakomybės ir pareigos, meilės Dievui, tėvynei ir kiekvienam žmogui
klausimais. Juozo Prunskio sielovada, žurnalistinė veikla, studijos, knygos, visuomeniniai darbai, rūpinimasis kitais, išaugę į didžiulį mecenavimą, formavo savitą
pėdsaką Lietuvos kultūros istorijoje. Dvasininko pastoracinę veiklą aukštai įvertino
Šv. Tėvas, pakeldamas jį prelatu (1987). Didžiuodamiesi savo kraštiečiu uteniškiai
pagarbos ženklan jam suteikė Utenos miesto garbės piliečio vardą (1997). Dėkinga
ir Lietuvos valstybė, apdovanojusi jį Didžiojo Lietuvos kunigaikščio Gedimino
trečiojo laipsnio ordinu (1999).
1997 m., minint prel. Juozo Prunskio 90 metų amžiaus ir 65 metų kunigystės jubiliejų, pasirodė knyga „Gyvenimas Dievui ir Lietuvai“211, kurioje apžvelgtas
prelato gyvenimas, jo pastoracinė, žurnalistinė, mokslinė, mecenato veikla ir kiti
atlikti darbai. Knyga parašyta remiantis prelato archyvine medžiaga, kuri saugoma
Čikagoje, Pasaulio lietuvių archyve, paties prelato papasakotais atsiminimais, kita
archyvine medžiaga, studijomis ir periodine spauda. Dera pastebėti, kad knygos
rankraščius skaitė ir tikslino pats dr. J. Prunskis. Darbe pateiktas ir prelato redaguotų, sudarytų ar parašytų knygų sąrašas (39 pozicijos).
1933(34)–1936 m. vikaraudamas Kupiškyje kun. Matas Šermukšnis (1902
03 15–1930 06 14–1978 02 07)212 daug nuveikė dirbdamas su vaikais ir jaunimu,
ugdydamas jų dorą ir tikėjimą.
1937 m. minimi penki kunigai, dirbę Kupiškio parapijoje. Tai – naujai paskirtas
Mykolas Tarvydis (1904 09 13–1931 12 27–1980 01 18) – vicekapelionas (Kupiškio,
Kėdainių, Alytaus ir Tauragės Lietuvos kariuomenės kapelionas, 1936–1940 m.),
Jonas Ragauskas – progimnazijos kapelionas, Juozapas Garška – vikaras, altaristas
Feliksas Ereminas, be pareigų, ir Stasys Baltrimas – klebonas.
Kun. Juozapas Garška (1907 11 23–1934 05 26–1990 08 24)213 dirbo Kupiškio
parapijos mokyklose. Savo darbo su jaunimu patirtį jis išsakė 1937 m. Kupiškio
dekanato kunigų konferencijoje skaitydamas pranešimą „Krikščioniškojo mokslo
brolijos veikla ir jos globojamoji Angelo Sargo vaikų sąjunga parapijoje“. Kupiškyje
vikaravo 1936–1939 m., vėliau iškeltas kuratoriumi į Gelažių filiją.
1940 m. Kupiškyje dar klebonavo S. Baltrimas, vikaru dirbo kun. J. Ragauskas, altarijoje, kaip jau minėta, apsigyveno kun. Vincentas Kemėšis.
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Žinomas beveik metus (1941 02 18–1942 01 01) Kupiškyje vikaravęs kun. Petras Kuzmickas (1910 11 07–1935 06 15–2012 09 10)214.
Šalia šviesių asmenybių Kupiškyje beveik penkerius metus (1938–1942) dirbo
kunigas Jonas Ragauskas (1907 08 10–1935 06 15–1967 10 11)215, vienintelis visoje
Lietuvoje sovietmečiu išgarsėjęs antireligine veikla. Kupiškyje jis užėmė įvairias
pareigas: progimnazijos kapeliono, Kupiškio vikaro, gimnazijos tikybos mokytojo
ir kapeliono. 1938–1940 m. jis taip pat buvo Kupiškio įgulos Karaliaus Mindaugo
pulko vicekapelionas.
Kupiškyje J. Ragauskas subūrė ateitininkų kuopą ir jai vadovavo, turėjo gausų
religinį būrelį su daugybe sekcijų. Čia jis pasižymėjo kaip atviras, komunikabilus,
paprastas ir geraširdis dvasininkas, sušelpdavęs skurstančiuosius.
1940–1941 m., sovietinės okupacijos laikotarpiu, kai buvo uždraustas tikybos
mokymas, jis pusiau slapta palaikė ryšius su mokiniais tik iš Kupiškio klebonijos.
1948 m. atsisakęs kunigystės, nes ji nebeatitiko jo filosofinės sampratos, padarė
nemažai žalos smerkdamas tikėjimą, palaikydamas sovietinės valdžios diegiamą
ateizmą, antiklerikalizmą. Išlikusi viena epigrama, skirta ekskunigui J. Ragauskui:

Epigrama drg. R.
Mūs draugas R. jau metė kunigavęs
Ir džiaugias, bolševikuos laisvę gavęs.
O mesti priežasčių tiek daug turėjo –
Katalikybė, girdi, liaudies neapkenčia
Ir vien laidokam buožėm pasišvenčia.
Scholastika… Ak, priežasčių jis daug išdėjo,
Bet gaila, kad svarbiausiosios nepaminėjo:
Kai velnias popo sielos nepatraukia,
Tai bobą į pagalbą gražią pasišaukia.

Nors autoriaus pavardė nenurodyta, tyrinėtojai, žinantys, kas iš dvasininkijos
tuo metu turėjo kandžią plunksną, sugretinę rankraščius, manau, nesunkiai galėtų nustatyti tikrą autoriaus pavardę – Metraštininku pasirašinėjusį kun. Steponą
Galvydį.

Panevėžio vyskupija sovietmečiu
Baigiantis Antrajam pasauliniam karui, Panevėžio vyskupijoje buvo 98 parapijos, 26 filijos, 4 rektoratai, 81 koplyčia, įkurta 11 naujų bažnytkaimių. Iki 1940 m.
buvo įšventinti 195 nauji vyskupijos kunigai. 1940 m. Panevėžio vyskupijoje dirbo
241 kunigas, aptarnaujantis 418 950 katalikų216.
Nė vienoje Lietuvos vyskupijoje sovietmečiu nebuvo tokia sudėtinga situacija
kaip Panevėžio vyskupijoje217 – ji ilgą laiką neturėjo savo ganytojo, o tai sunkino
visų dekanatų tikinčiųjų, taip pat ir Kupiškio, dvasinį gyvenimą.
1955 m. gegužės 22 d. Julijonas Steponavičius (1911 10 18–1936 06 21–1955
05 22–1991 06 18) Šv. Tėvo buvo pakeltas tituliniu Abtarado vyskupu ir paskirtas
Panevėžio vyskupo K. Paltaroko pagalbininku. 1955 m. rugsėjo 11 d. jis vyskupo
K. Paltaroko konsekruotas Panevėžio katedroje, o 1957 m. Apaštalų Sostas vysk.
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J. Steponavičiui suteikė Panevėžio ir Vilniaus apaštališkojo administratoriaus galias
su rezidencinio vyskupo teisėmis.
1958 m. sausio 3 d. mirus vysk. K. Paltarokui, vysk. J. Steponavičius tapo
Vilniaus ir Panevėžio vyskupijų apaštališkuoju administratoriumi. Tačiau šias pa
reigas tegalėjo eiti porą metų. Vyskupas J. Steponavičius, nesutikęs su okupacinės
valdžios nurodymais, siekęs statyti bažnyčią, o ne ją griauti, 1961 m. sausio 24 d.
buvo suimtas ir ištremtas už jo valdomų vyskupijos ribų, apgyvendintas Žagarėje218.
Ilgą laiką vyskupija buvo be vyskupo – valdė kapitulinis vikaras. Šventasis
Sostas Panevėžio vyskupijos apaštališkuoju administratoriumi paskyrė Panevėžio
katedros kleboną kan. Paulių Šidlauską (1890 10 15–1916 05 22–1972 05 22)219,
tačiau okupacinė valdžia neleido jam eiti pareigų ir ištrėmė už vyskupijos ribų – į
Varėną. Tada valdytoju buvo išrinktas Kupiškio vicedekanas, Antašavos klebonas
kan. Vladislovas Kupstas (1904 05 08–1927 06 11–1970 11 24), tačiau ir jam okupacinė valdžia neleido eiti skirtų pareigų.
1963 m. kovo 13 d. Panevėžio katedros kapitula vyskupijos valdytoju išrinko
kapitulinį vikarą ad normam can 432 & 1 kan. Povilą Bakšį (1901 10 21–1930
06 14–1973 07 02), jau 1962 m. tapusį Kaišiadorių vyskupijos valdytoju. Kurijos
buveine tapo Kaišiadorių vyskupijos patalpos. Panevėžio vyskupijos valdytojo
pareigas kan. P. Bakšys ėjo iki 1973 05 30.
Panevėžio vyskupiją apaštališkojo administratoriaus teisėmis nuo 1973 m.
rugpjūčio 6 d. dešimtį metų valdė bažnytinės teisės daktaras vyskupas Romualdas Krikščiūnas (1930 07 18–1954 09 12–1969 12 21–2010 11 02)220. 1983 m. dėl
ligos jį atleidus, tų pačių metų gegužės 2 d. Panevėžio kapitula vyskupą Julijoną
Steponavičių vėl išrinko vyskupijos kapituliniu vikaru, tačiau jam nebuvo leista
sugrįžti iš tremties.
Tada kapitula gegužės 8 d. išrinko naują Panevėžio vyskupijos valdytoją –
Krekenavos kleboną Kazimierą Dulksnį (1910 02 09–1935 06 15–2001 12 09)221,
kuris gegužės 13 d. pradėjo eiti pareigas.

Atgavus Nepriklausomybę
Nuo 1989 m. Panevėžio vyskupijos apaštalinis administratorius – vyskupas
Juozas Preikšas222 (1984 m. gruodžio 2 d. konsekruotas vyskupu). 1988–1989 m. jis
buvo Vilkaviškio vyskupijos ir Kauno arkivyskupijos apaštaliniu administratoriumi.
1989 m. vasario 7 d. popiežius Jonas Paulius II toms pačioms pareigoms perkėlė
į Panevėžį, o po dviejų mėnesių, t. y. 1989 m. balandžio 2 d., paskyrė Panevėžio
vyskupijos ordinariniu vyskupu. Tai buvo antrasis Panevėžio vyskupas ordinaras;
pirmasis, kaip žinome, buvo vyskupas Kazimieras Paltarokas.
Šešerius metus Panevėžio vyskupija neturėjo vyskupo. 1989 m. balandžio
2 d. vyko naujojo Panevėžio vyskupijos apaštalinio administratoriaus vyskupo
J. Preikšo ingresas223.
1997 m., steigiant Šiaulių vyskupiją, 10 Panevėžio vyskupijos parapijų buvo
priskirtos naujajai vyskupijai224. Perskirstytos kai kurių dekanatų parapijos, tačiau
Kupiškio dekanatas išliko toks pat – 11 parapijų.
2001 m. sausio 1 d. duomenimis, Panevėžio vyskupijoje – devyni dekanatai
(Anykščių, Biržų, Kupiškio, Krekenavos, Panevėžio, Pasvalio, Rokiškio, Utenos,
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Zarasų), 114 parapijų, dirbo 98 kunigai: 5 monsinjorai (Juozapas Antanavičius, Jonas
Balčiūnas, Klemensas Gutauskas, Jonas Juodelis, Petras Kuzmickas), 2 kanauninkai
(Bronius Antanaitis, Petras Žiukelis), 1 kapitulos prelatas (Kazimieras Dulksnys)225.
2013 m. sausio 1 d. duomenimis, Panevėžio vyskupijoje yra 9 dekanatai,
111 parapijų, 74 neparapinės bažnyčios ir koplyčios, dirba 89 kunigai, 4 kunigai
vienuoliai. Tarp Panevėžio vyskupijoje dirbančių kunigų – apaštališkasis protonotaras Bronislovas Antanaitis, monsinjoras Juozapas Antanavičius, 7 kanauninkai
(Petras Baniulis, Petras Budriūnas, Juozas Janulis, Stanislovas Krumpliauskas,
Vytautas Masys, Povilas Miškinis, Vladas Rabašauskas) ir 6 garbės kanauninkai
(Vilnis Viktoras Cukuras, Juozapas Kuodis, Vytautas Aloyzas Morozas, Povilas
Svirskis, Bronius Šlapelis, Pranciškus Benediktas Tamulionis)226. Pateikti duomenys
liudija, kad nuo 2001 m. į Amžinybę iškeliavo 4 monsinjorai ir ženklus skaičius
dvasininkų...
Pagal bažnytinius kanonus, 75 metų sulaukęs vyskupas privalo atsistatydinti.
Tad vyskupui J. Preikšui ir dar dviem Lietuvos ganytojams (vysk. Antanui Vaičiui ir vysk. Juozui Žemaičiui MIC), tais pačiais metais sulaukusiems 75 metų ir
atsistatydinus, jų vietoje Šventasis Tėvas Jonas Paulius II 24-ais savo pontifikato
metais 2002 m. sausio 5 d. bule paskyrė tris naujus vyskupijų ordinarus: Telšių
vyskupijai – Joną Borutą SJ, Vilkaviškio vyskupijai – Rimantą Norvilą ir Panevėžio vyskupijai – Joną Kaunecką.
J. E. vysk. J. Kauneckas 2000 m. gegužės 13 d. nominuotas, rugpjūčio 5 d.
konsekruotas tituliniu Forkonijo vyskupu. Vyskupas pasirinko šūkį „Žiūrėti Jo
žvilgsniu“227, atsisakydamas įprasto herbo. 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 17 d. vyko vyskupo Jono Kaunecko ingresas į Panevėžio
katedrą. Šventėje dalyvavo per 70 dvasininkų, tarp jų ir kardinolas Audrys Juozas
Bačkis, naujasis Šventojo Sosto apaštalinis nuncijus arkivyskupas Peteris Štefanas
Curbrigenas (Peter Stephan Zurbriggen), Šventojo Sosto reikalų patikėtinis mons.
Džordžas Antonysamy, arkivyskupas Sigitas Tamkevičius SJ, vyskupai: Eugenijus
Bartulis, Jonas Boruta SJ, Rimantas Norvila, Juozapas Matulaitis, Juozas Tunaitis,
Juozas Žemaitis MIC, Antanas Vaičius.
Buvo pagerbtas Katedros kriptoje besiilsintis pirmasis Panevėžio vyskupas
Kazimieras Paltarokas, ganytojišką darbą Panevėžyje dirbęs beveik 31 metus (1926–
1957); pasimelsta ir prie Štuthofo konclagerio kalinio kun. Alfonso Lipniūno (1905
03 12–1930 06 14–1945 03 28), perlaidoto 1989 m. rugsėjo 12 d., kapo šventoriuje.
Vyskupas J. Kauneckas Panevėžio vyskupijai vadovavo 2002–2013 m.
Nuo 2013 m. Panevėžio vyskupijai vadovauja jau šeštas Panevėžio vyskupijoje
besidarbuojantis vyskupas ir ketvirtas vyskupas ordinaras – Lionginas Virbalas SJ.
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Vysk. Lionginas Virbalas SJ
2013 m. rugpjūčio 14 d. Panevėžio Kristaus Karaliaus katedroje vyko Liongino Virbalo SJ vyskupo šventimų ir ingreso iškilmės, kuriose dalyvavo beveik
100 kunigų, per 20 vyskupų ir perpildyta katedra tikinčiųjų, atvažiavusių iš
įvairiausių Lietuvos vietų228.
Iškilmėms buvo išleista 40 p. šventimų knygelė (maketas Silvijos Knezekytės ir Jūratės Karašauskienės; knygelės leidimą organizavo Jūratė Grabytė), kurią
gavo kiekvienas, atvykęs į šventę. Knygelės paskutiniuose puslapiuose svarbiausios
vyskupo L. Virbalo gyvenimo ir veiklos datos su nuotrauka (p. 35–37), herbo
aprašas (p. 38–39) su simbolių piešiniais229.
Vyskupas Lionignas Virbalas SJ – Aukštaitijos krašto sūnus230. 1986 m. įstojo į Tarpdiecezinę kunigų seminariją Kaune, o 1989 m. liepos 26 d. – į Jėzaus
draugiją. 1991 m. gegužės 30 d. buvo įšventintas į kunigus.
2013 m. birželio 6 d. Šventasis Tėvas Pranciškus kun. Lionginą Virbalą SJ paskyrė Panevėžio vyskupu, o rugpjūčio 10 d. – Šv. Lauryno diakono
šventės dieną – kardinolui Audriui Juozui Bačkiui vadovaujant, arkivyskupui
metropolitui Sigitui Tamkevičiui SJ ir vyskupui Jonui Kauneckui asistuojant,
dalyvaujant Lietuvos ir užsienio vyskupams, kunigams ir Dievo tautai, susirinkusiai Panevėžio Kristaus Karaliaus katedroje – iškilmingų šv. Mišių metu
įšventintas į vyskupus231.
Vyskupą L. Virbalą sveikino Apaštalinis nuncijus mons. Liuigi Bonazzi232.
Keletas vyskupo Liongino Virbalo SJ minčių. Naujasis Panevėžio vyskupas
Lionginas Virbalas SJ pirmiausia dėkojo popiežiui Pranciškui už paskyrimą bei jį
pasveikinusiam ir padrąsinusiam nuncijui mons. Liuigi Bonazzi.
Vyskupas prisiminė, kad prieš 40 metų pilnoje žmonių bažnyčioje per
kunigų šventimus jis kaip patarnautojas stovėjo kamputyje. „Nedaug žingsnių, –
sakė vyskupas, – skiria nuo patarnautojo vietos iki vyskupo – tačiau tai buvo ilgas ir
sudėtingas gyvenimas, kuriame gėrio pradžia – šeima. Tai, ką turiu geriausio, – tėvelių
Aleksandros ir Kazimiero meilės dėka, seserų Kristinos ir Reginos dėmesio ir rūpesčio
dėka, – kalbėjo vysk. L. Virbalas. – Stengiuosi visus, kuriuos savo gyvenimo kely sutikau ir pažinojau, apglėbti širdy – maldoje. Dėkoju kardinolui Audriui Juozui Bačkiui,
arkivyskupui metropolitui Sigitui Tamkevičiui SJ, vyskupui emeritui Jonui Kauneckui –
bus nelengva tęsti jo darbus.“
Naujasis vyskupas dėkojo visiems svečiams, kunigams. Priminė, kad vysk.
Jonas Boruta SJ priėmė jį į Jėzaus draugiją, džiaugėsi, kad šventėje dalyvauja kurso
draugas vyskupas Rimantas Norvila, kiti Kauno tarpdiecezinės kunigų seminarijos
kurso draugai, broliai jėzuitai, šventėje besimeldžiantys evangelikai reformatai ir
stačiatikiai, kurie jam artimi nuo gyvenimo Biržuose laikų.
Vyskupas dėkojo visiems, kurie giedojo, puošė katedrą, patarnavo. Dėkojo
Lietuvos televizijai, sudariusiai galimybę visoje Lietuvoje stebėti šv. Mišias.
Naujasis vyskupas padėką užbaigė kreipdamasis į Panevėžio vyskupijos
kunigus: „Esame vienoje valtyje – Bažnyčioje, kurioje yra Kristus. Būnant Jo artumoje
galime darbuotis, jei esame vieningi: jei skauda vienam – kiti negali būti abejingi. Ačiū!“
Naujasis vyskupas L. Virbalas palaimino susirinkusiuosius.
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Katedros šventoriuje, Panevėžio Kazimiero Paltaroko gimnazijoje. Po šv. Mišių ilgai bendrauta Katedros šventoriuje, vėliau – prie Katedros esančioje Kazimiero
Paltaroko gimnazijoje, kurioje nusidriekė ilga sveikintojų eilė.
Naujasis Panevėžio vyskupas L. Virbalas pageidavo, kad sveikintojai nepirktų
nei gėlių, nei dovanų. Tam skirtus pinigus prašė aukoti Panevėžio „Caritas“ organizacijai. Aukų dėžutė buvo pastatyta netoli salių su vaišėmis. Bendrystė tęsėsi
ir prie vaišių stalų. Sveikinimo salėje ekrane buvo rodomi vaizdai iš vyskupo
gyvenimo, veiklos, kelionių...
Pirmąsias šv. Mišias Panevėžio vyskupas Lionginas Virbalas SJ jau kitą
dieną – sekmadienį – aukojo Panevėžio pataisos namų koplyčioje bausmę atliekančioms moterims.
2014 m. spalio 28 d. vysk. L. Virbalas SJ buvo išrinktas Lietuvos vyskupų
konferencijos vicepirmininku ir Liturginės komisijos pirmininku.
2015 m. birželio 11 d. 54 metų Panevėžio vyskupas L. Virbalas SJ paskirtas
Kauno arkivyskupu metropolitu, jis taip pat ėjo Panevėžio vyskupijos apaštalinio
administratoriaus pareigas. O 2015 m. birželio 30 d. išrinktas Lietuvos vyskupų
konferencijos Visuomenės informavimo priemonių komisijos pirmininku.
Kauno arkivyskupo metropolito Liongino Virbalo ingresas Kauno arkikatedroje vyko 2015 m. liepos 11 d.232a

Kupiškio parapija sovietmečiu ir atgavus
nepriklausomybę
Karo metais ir jam pasibaigus (nuo 1942 m. sausio 28 d. iki 1945 m.) Kupiškyje vikaravo ir kapeliono pareigas ėjo kun. Paulius Čiučkis (1915 11 04–1940
06 16–1990 02 16)233, 1939 m. gruodžio 31 d. Kupiškio dekanato vicedekanu buvo
paskirtas kun. Albinas Spurgis (1907 09 06–1932 05 21–1985 10 07)234, kuris 1944
metais artėjant frontui išvyko į užsienį.
Sovietmečiu, kada bažnyčią buvo stengtasi izoliuoti nuo visuomenės, persekiojami tikintieji ir ypač jaunimas, dvasininkijos veikla tapo itin sudėtinga. Tačiau,
nepaisant draudimų, persekiojimų, kalėjimų ir tremties, kunigai skelbė ir liudijo
Dievo Žodį. Kelis mėnesius (1944 m. rugsėjo 11 d.–1945 m. kovo 31 d.) vikaro
pareigas Kupiškyje ėjo kun. Vaclovas Kartočius (1912 09 28–1936 05 31–1955 03 03).
1945 m. Kupiškio vikaru buvo paskirtas kun. Juozapas Varnas (1909 07 11–
1934 05 26–1990 07 09)235, o 1945 m. lapkričio 24 d. – kun. Alfonsas Strelčiūnas
(1920 10 06–1945 01 14–1988 08 25)236. Jis Kupiškyje dirbo beveik porą metų – iki
1947 m. rugpjūčio 25 d., kol buvo paskirtas į Naujamiestį.
1947–1948 m. vikaru dirbo kun. Jonas Juodelis (1921 05 21–1947 06 29–2006
01 07)237. Kupiškis kun. Jonui Juodeliui išskirtinis keliais aspektais: moksline, pedagogine, dvasine veikla – susitelkimu į šias kryptis. Čia, be pastoracinio darbo
ir plačios pedagoginės veiklos, jis ėmėsi ir studijų. Klebono V. Kupsto skatinamas
kunigas parašė filosofijos licenciatą, kurį sėkmingai apgynė. Atėjus nepriklausomybei jo darbas nostrifikuotas ir mon. J. Juodelis pripažintas teologijos daktaru.
Kurdamas ar talkindamas steigiant katalikiškas mokyklas bei įvairias katalikiškas organizacijas Panevėžyje bei Panevėžio vyskupijoje, jis sėkmingai pasinaudojo
Kupiškyje įgyta pedagoginio darbo patirtimi.
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Sovietmečiu Kupiškio dekanato vicedekano pareigas 1945–1951 m. ėjo kun. Jonas Bagdonas (1907 11 13–1935 06 15–1994 01 26)238.
Ryškų pėdsaką parapijos dvasiniame gyvenime paliko Kupiškio klebonas
kun. Vladislovas Kupstas (1904 05 08–1927 06 11–1970 11 24)239. Jis, būdamas
Kupiškio klebonas ir dekanas, 1947 m. birželio 22 d. parašė Kupiškio dekanato
istoriją (penki mašinėle spausdinti lapai)240.
1944 m. Kupiškio bažnyčioje buvo įrengta nauja neogotikinė sakykla, kurią padarė meistras Vladas Čižauskas (tikroji pavardė Polinauskas) (1888–1970)
iš Šiaulių (1937 m. jis įrengė altorių Grūžių Švč. Mergelės Marijos bažnyčioje,
1932 m. pagal jo parengtą projektą atstatytas Didysis Anykščių bažnyčios altorius,
jis sukūrė Kuršėnų Šv. Jono Krikštytojo bažnyčios visų altorių projektus).
1941 m. buvo nacionalizuota Kupiškio bažnyčios špitolė. 1948 m. pabaigoje
joje gyveno vargonininkas ir varpininkas su šeimomis. Jie užėmė du butus su
dviem virtuvėmis ir trimis kambariais. Likusiuose kambariuose gyveno dvi šeimos iš miesto. Zakristijonas ir antrasis varpininkas gyveno nuosavuose namuose
mieste241.
Dekanas Vladas Kupstas ilgai gyveno senojoje klebonijoje. Sovietinė valdžia, nepajėgdama jo iš ten geruoju iškrapštyti, nutarė daryti klebonijos remontą.
Kun. V. Kupstui buvo pasiūlyta nusipirkti pusę namelio, o baigus remontuoti
kleboniją, jam pažadėta leisti grįžti. Kun. V. Kupstas nusipirko pusę nedidelio
namelio Kapų gatvėje (sovietmečiu vadinta Čkalovo gatve). Tačiau klebonijos
remontas ilgai užsitęsė, buvo pristatyti priestatai – klebonija paversta butais.
Vėliau, kaip matysime, į Kupiškį klebonu ir dekanu paskirtas kun. Klemensas
Gutauskas apsigyvens kun. V. Kupsto įsigytoje namelio dalyje, nusipirks ir kitą
pastato dalį, jį suremontuos, pastatys ūkinį pastatą. Sutvarkęs ir išgražinęs visą
sodybą, testamentu paliks ją altarijai.
1946 m. kovo 28 d. Kupiškio altarija, jos inventorius ir beneficija buvo
perduota naujai paskirtam altaristui kan. Juozapui Ruškiui (1888 09 16–1912 03
23–1946). Jam mirus, 122 paliktas knygas buvo pavesta saugoti kun. V. Kupstui.
Altariją reikėjo remontuoti – per karą bombarduojant, langai buvo išdaužyti,
reikėjo remontuoti vandentiekį, tinkuoti. 1947 m. Kupiškio dekanas V. Kupstas,
susirūpinęs paminklu altaristui kun. J. Ruškiui, kuris yra dirbęs ir Panevėžyje,
prašė vyskupijos prisidėti lėšomis242.
Kupiškio altaristui kun. Antanui Grigaliūnui (1893 11 08(?)–1918 05 01–1960
07 07)243 išvykus iš Kupiškio, dekanas vyskupijos kurijos prašė skirti nuolatiniu
altaristu dažnai sirguliuojantį kun. Antaną Keraitį (1879 11 02–1903 11 02–1952 03
30)244, Krinčino kleboną, kuriam reikalingos ramesnės gyvenimo sąlygos245. Tačiau
kun. A. Keraitis taip ir nebesuspėjo pasidžiaugti buvusio vikaro rūpestingumu –
1952 m. iškeliavo į Amžinybę.
1951 m. Kupiškio dekano rašte Panevėžio vyskupui Vilniuje atsiskleidžia
valdžios pozicija dvasininkijos atžvilgiu: Vabalninko rajone visi kunigai buvo verčiami pasirašyti didžiules paskolas. Pastariesiems bandant aiškintis, iš jų pradėti
atiminėti religijos kultų įgaliotinio kunigams duoti darbo pažymėjimai246, siūloma
susitarti su religijos reikalų įgaliotiniu Broniumi Pušiniu dėl oficialaus rašto, kuriuo
galėtų vadovautis dvasininkai247.
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Kupiškyje beveik trejetą metų (1953 06 17–1956 02 01) yra vikaravęs kun. Leonas Lukšas (1923 10 03–1948 12 19–1997 08 04), įšventintas 1948 m. gruodžio
19 d.248 Iš Kupiškio jis buvo paskirtas į Zarasus.
Kupiškio parapijos gyvenime itin ženklų pėdsaką paliko mons. Klemensas
Gutauskas, nuo 1964 m. čia gyvenęs ir dirbęs, iki leido jėgos. 2002 m. jis Kupiškyje mirė, čia, bažnyčios šventoriuje, ir palaidotas.

Monsinjoras Klemensas Gutauskas
(1915 11 28–1941 01 26–2002 08 19)249
Kupiškio Kristaus Žengimo į dangų bažnyčios garbės klebono (1990), monsinjoro – popiežiaus kapeliono (1993) Klemenso Gutausko, išrinkto populiariausiu
Kupiškio rajono žmogumi (1994), turinčio Kupiškio krašto garbės piliečio vardą
(2001), sulaukusio įvairiausių padėkų raštų, gyvenimas ir veikla Kupiškyje apima
du kardinaliai priešingus periodus: sovietinę okupaciją ir nepriklausomybę atgavusią Lietuvą. Visa kunigo darbuotė buvo nukreipta į žmogaus – asmenybės bei
tėvynės Lietuvos tikėjimo laisvę, Dievo Žodžio skelbimą ir Dievo Meilės skleidimą.
Buvęs Panevėžio dekanato dekanas, Panevėžio Kristaus Karaliaus katedros
klebonas kun. Klemensas Gutauskas 1964 m. balandžio 10 d. Panevėžio vyskupijos valdytojo P. Bakšio pasirašytu
raštu paskiriamas eiti Kupiškio Kristaus
Žengimo į dangų bažnyčią klebono250,
o po dviejų dienų – Kupiškio dekanato
dekano251 pareigas. 1964 m. balandžio
13 d. J. Rugienis jam pasirašė kulto tarnautojo registracijos pažymėjimą
Nr. 2002252, o pareigas klebonas pradėjo
eiti gegužės 6 d.
Atvykęs į Kupiškį rado vikarą
kun. Kazimierą Baroną (1927 12 05–
1957 04 17–2008 06 08)253 ir altaristą
kun. Antaną Mažeiką (1908 04 05–1931
05 30–1966 03 01)254. Zakristijonu nuo
1963 m., pakeitęs Praną Manelį, dirbo Izidorius Šaparauskas (dirbo iki
1967 m.)255. Vargonininkavo Jonas Gimžauskas256, dirbo ir 1995-aisiais, mirė
2000 m. Kūčių vakarą. Susirgus J. Gimžauskui, jį pavadavo Bronius Petronis.
1966 m. kovo 1 d. mirus altaristui
kun. A. Mažeikai, į Kupiškį altaristu
atkeliamas kun. Edvardas Vaišnoras Susitikimas pas dekaną kunigą Klemensą
(1906 07 28–1930 06 14–1982 04 22)257. Gutauską Kupiškyje. Iš kairės: rašytojas Juozas
Nors ir būdamas silpnos sveikatos, jis Baltušis (Albertas Juozėnas), Klemensas
kiek galėdamas stengėsi padėti para- Gutauskas ir „Senovinių kupiškėnų vestuvių“
pijiečiams: klausydavo išpažinčių, su- režisierius Povilas Zulonas. Apie 1979 m. KEM
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teikdavo kitas dvasines paslaugas. Buvo poetų Antano Miškinio ir brolių Tilvyčių
giminaitis, pats kūrė posmus, pasirašydamas Ed. Vencio slapyvardžiu.
Klebonui K. Gutauskui talkino ir kiti altaristai: 1991–1998 m. kun. Povilas
Jankevičius (1908 05 19–1934 05 26–1998 05 19)258, 1994–1998 m. – kun. Juozas
Juozevičius (1909 11 09–1936 01 05–1998 04 27)259.
Pažymėtina Kupiškyje gyvenusių ir dirbusių altaristų, turėjusių platų žinių
bagažą, svarba parapijos tikinčiųjų ugdymui ir telkimui sunkiu sovietinės okupacijos – ateistizacijos laikotarpiu.
Kupiškyje kun. K. Gutauskas gyveno iki pat mirties ir, kol leido sveikata,
dirbo klebonu iki 1990 m. pavasario, nuo tų metų gegužės 29 d. likdamas garbės
klebonu260, o dekanu – iki 2000 m.
1990 m. birželio 24 d. kun. K. Gutauskas Kupiškio parapiją, bažnyčią su
visu inventoriumi ir dokumentacija perdavė naujai paskirtam parapijos administratoriui kun. Stanislovui Kazėnui SJ. Tačiau šis, tėvams jėzuitams prašant,
Panevėžio vyskupijos apaštalinio administratoriaus vysk. J. Preikšo 1990 m.
pabaigoje buvo išleistas dirbti į Kauno arkivyskupiją261, ir dekanas K. Gutauskas 1990 m. gruodžio 21 d. raštu Nr. 547 buvo paprašytas vėl eiti Kupiškio
bažnyčios klebono pareigas.
1991 m. liepos 7 d. kun. K. Gutauskas viską perdavė naujai paskirtam klebonui Kazimierui Baronui, buvusiam Ramygalos parapijos administratoriui. Tačiau
kun. K. Baronas Kupiškio klebono pareigas ėjo tik porą metų. 1993 m. rugsėjo
22 d. jis buvo paskirtas Raguvos klebonu. Tad Kupiškio klebono pareigas vėl
teko eiti kun. K. Gutauskui.
Ligų ir operacijų iškamuotas monsinjoras 1997 m. rudenį rašo vyskupui
prašymą dėl sveikatos atleisti iš pareigų 262. 1998 m. birželio 12 d. monsinjoro
prašymas buvo patenkintas: jis atleistas iš klebono pareigų263, o Kupiškio parapijos klebonu paskirtas kun. Algirdas Jonas Narušis (1942 03 08–1973 04 17–2000
02 05)264.
Monsinjoras dar galėjo pasidžiaugti, kad 1998 m. rugsėjo 7 d. Lietuvos
Respublikos teisingumo ministerija išdavė religinės bendruomenės pažymėjimą,
kuriame liudijama, kad Kupiškio Kristaus Žengimo į dangų bažnyčia yra juridinis
asmuo. Pažymėjimą pasirašė teisingumo ministras prof. Vytautas Pakalniškis265.
Neilgai dirbęs Kupiškyje klebonas A. J. Narušis 2000 m. vasario 5 d. staiga mirė266.
Nauju Kupiškio parapijos klebonu paskiriamas kan. Vladas Rabašauskas,
Anykščių dekanas, ilgametis (1983–2000) Svėdasų klebonas. 2000 m. vasario 22 d.
mons. Klemensas Gutauskas atleidžiamas iš Kupiškio dekano pareigų267. 2000 m.
vasario 27 d. Kupiškio bažnyčią ir jos inventorių pagal apeigyne nurodytą formuliarą kun. K. Gutauskas perdavė naujai paskirtam klebonui dekanui kan. Vladui
Rabašauskui.
Monsinjoras Klemensas Gutauskas mirė 2002 m. rugpjūčio 19 d., palaidotas
Kupiškio bažnyčios šventoriuje.
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Bažnyčios remonto darbai
Sovietmečiu dvasininkai ūkio darbais – statybomis, bažnyčių remontu, puošimu – siekė nukreipti sovietinės valdžios dėmesį, kad galėtų slapta vykdyti ir
plėsti pastoracinę veiklą. Kupiškio bažnyčią reikėjo remontuoti, tad 1964 m. atliktas
dalinis bažnyčios stogo remontas, sutvarkytos choro grindys, įsigyta balta kapa
ir du arnotai, sutvarkytas šventorius268. Klebono K. Gutausko rūpesčiu 1966 m.
įsigytas butas. Mokamas draudimo mokestis 740,75 rb ir žemės bei trobesių mokestis 3 018,29 rb269.
1969 m. nuo balandžio iki rugsėjo 8 d. bažnyčia buvo išdekoruota. Kitais
metais pastatyti vargonai, vėliau – nauji gipsiniai kryžiaus keliai, dalis naujų suolų,
bokšte choristams įrengtas kambarys, tvarkomas bažnyčios stogas.
Pagal sovietinės valdžios nurodymus 1969 m. buvo sudarytas „dvidešimtukas“ – Kupiškio bažnyčios komitetas270, išrinktas Bažnyčios komiteto vykdomasis
organas ir revizijos komisija.
Remontuojant bažnyčią, valdžia per daug nesikišo, tačiau Devintinių pabaigos
procesijos, pirmasis krikštas buvo nepageidaujami ir erzino sovietinės valdžios
darbuotojus. Nors patys Kupiškio saugumiečiai tuo metu buvo gana pakantūs,
mandagūs, tačiau rajono pareigūnas, išsikvietęs kleboną K. Gutauską, net grasino
atimti pažymėjimą.
1973 m. dokumente nurodoma, kad vikarui kun. Juozui Indriūnui yra samdomas butas, altaristas kun. Edvardas Vaišnoras gyvena savo name, asmeniniame
name gyvena ir klebonas K. Gutauskas.
Klebonas pamažu, žingsnis po žingsnio, darbas po darbo remontavo, puošė ir
gražino bažnyčią, įsigydamas naujų bažnytinių drabužių, kitų būtiniausių bažnyčiai
daiktų. Tai akivaizdžiai liudija Kupiškio bažnyčios metinių dekanalinių vizitacijų
protokolai (1976–1995)271, kiti dokumentai. 1976 m. perdengtas bažnyčios stogas,
sutvarkyti bokšteliai (21), padirbti ketveri geležiniai vartai šventoriuje, gipsinės
stacijos ąžuolo rėmais, nupirkti du arnotai (žalias ir baltas). 1977 m. įsigytas naujas
tabernakulis, 1978 m. laiptu pakeltos aštuonios klausyklos, padaryta spinta adoraciniams drabužiams, pertvarkyti vandens nutekamieji vamzdžiai. 1979 m. padaryta
šešiolika suolų, sutvarkytas presbiterijos stogas, įrengtas kambarys choristams
bažnyčios bokšte. 1980 m. nudažytas bažnyčios bokšto stogas, įsigyta Šv. Aloyzo
vėliava. 1982 m. įsigytas naujas mėlynas arnotas, pertvarkyta bažnyčios elektros
instaliacija. 1983 m. patvarkytas bažnyčios stogas, 1990 m. įdėti antri langai.
1993 m. remontuotas bažnyčios stogas272. 1994 m. atliktas bažnyčios bokšto
remontas – Antanui ir Broniui Varanauskams sumokėta 100 litų273, apskardinti
bažnyčios kontraforsai (350 Lt)274, 1994 m. atliktas bažnyčios stogo275 ir instaliacijos remontas (1 100 litų)276. 1995 m. dviem stogo meistrams, broliams nuo
Vabalninko, už atliktus darbus sumokėta 500 litų277. 1995 m. rudenį remontuotos
bažnyčios grindys.
Susirūpinta vargonų būkle. 1990 m. jie restauruoti, pridėta keletas balsų,
1994 m. vargonams nupirktas ir įmontuotas naujas elektros variklis (320 Lt)278, o iš
Vilniaus atvykęs vargonų meistras Juozapas Lekeravičius atliko vargonų remontą
ir derinimą (350 Lt)279.
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Kupiškio bažnyčios archyve esančioje byloje „Pateisinami dokumentai 1993“
ir „Pateisinami dokumentai“ pateikiamos atliktų darbų išlaidos: 1994 m. skirta
lėšų altarijos pastato remontui ir už skirtus 1 350 litų atliktas pastato stogo
remontas, be to, 1994 m. už 30 litų buvo apkaustytos altarijos durys, taip pat
suremontuota parapijos mašina „Moskvič“ (750 Lt). 1995 m. altarijai šildyti už
2 300 litų nupirkta krosnis.
2001 m. atnaujintas bažnyčios prieangis, įrengtas butas vargonininkui280.
2002 m. – nauji remonto darbai: kapitališkai suremontuota zakristija, akmeniniai
laiptai, pertvarkyta elektros instaliacija bažnyčioje, sutvarkyta pusė šventoriaus.
Sugrąžintas klebonijos namas.
2003 m. įrengti nauji takai, padaryti nauji laiptai, atnaujinta kunigų zakristija281.
Atgautoje klebonijoje, kaip jau minėta, sovietmečiu paverstoje daugiabučiu,
Kupiškio dekanas klebonas kan. Vladas Rabašauskas, gebėjęs rasti lėšų (padėjo
katalikiškos užsienio organizacijos), ėmėsi didžiulių remonto ir statybos darbų. Ir
gana greitai – 2005 m. antrą Kalėdų dieną – šalia Kupiškio bažnyčios iškilmingai
buvo atidaryti parapijos namai282.

Bažnyčios išniekinimas
Sovietmečiu visur brukama ateistinė ideologija padarė nemažai juodų darbų, jaučiamų ir šiandien. Bažnyčių vagysčių pasitaikydavo ir tarpukario Lietuvos
laikais, tačiau tokie vagys buvo visos visuomenės smerkiami, nes Dievo namai
buvo laikomi šventa vieta. Sovietmečiu, tikinčiuosius viešai vadinant religiniais fanatikais, nesubrendėliais, atsilikusios mąstysenos menkystomis, ateistinė-marksistinė
pasaulėžiūra davė vaisių. Silpnesnės valios žmonės keitė požiūrį į Bažnyčią – jeigu
ne iš širdies, tai bent išoriškai. Bažnyčia turėjo likti viena su dvasininkais. Taigi
gal ir neatsitiktinai praėjusio amžiaus 7–8-ajame dešimtmečiais daugelį Lietuvos
bažnyčių nusiaubė vagys. Aišku, neišvengė tokio likimo ir Kupiškio Kristaus
Žengimo į dangų bažnyčia.
1976 m. vieną kovo mėn. naktį į bažnyčią įsibrovė vagys. Byloje yra mons.
K. Gutausko raštelis-kreipimasis į parapijiečius, prašant Dievo malonių tiems nusidėjėliams: ,,Kaip jau žinote, kovo mėn. iš 20 į 21 naktį nežinomi piktadariai apvogė
mūsų bažnyčią. Išmušę langą, išlaužę vienas zakristijos duris išnešė monstranciją, relikvijorių ir 5 patenas. Vienas dalykas stebina, kad šio amžiaus žmonės dar įsitikinę, jog
bažnyčiose yra kokios tai brangenybės. Liturginiai rakandai brangūs ne savo metalu, bet
savo paskirtimi ir meniškumu. Niekur kitur jie netinka ir niekur kitur jie nepanaudojami.
Gerb. Parapijiečiai, prašom ir raginam melstis už juos, kad suprastų savo elgesio blogumą
ir nebegrobtų valstybės turto, o grįžtų į dorų piliečių tarpą.“283
Tik tokios didelės tolerancijos asmenybė, melsdamasi už nusikaltėlius ir
prašydama parapijiečių maldų, tikintiesiems liudijo Dievo Meilę, sulaukdama net
ir netikinčiųjų pagarbos.
Praėjus porai metų po įsilaužimo į bažnyčią, komjaunuoliai aktyvistai paliko vandališką pėdsaką Kupiškio kapinėse. Jau minėtas kun. Kazimieras Mockus
(1869–1898–1936 11 01), Kupiškyje palikęs kunigams altariją, buvo pasistatęs
antkapinį paminklą – Lurdą su gražia Švč. Mergelės Marijos skulptūra. Tai jai –
Marijai – komjaunuoliai numušė rankų plaštakas. Moterys jas rado numestas
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darže. Surastos rankos tuometinio dekano K. Gutausko nurodymu buvo padėtos
ant altoriaus ir visą oktavą meldžiamasi, trokštant permaldauti Mariją dėl įžeidimo, prašant atleidimo nusikaltėliams ir jų atsivertimo į doros kelią. Pasibaigus
oktavai, numuštos rankos iškilmingos procesijos (ji tęsėsi per visą Kapų gatvę)
buvo nuneštos į kapines ir priklijuotos. Daugiau panašių dalykų nepasikartojo.
Bažnyčios niekinimas, dvasininkų – kunigų ir vienuolių – kompromitavimas
visą sovietmetį vyko pasitelkiant visuomenės informavimo priemones: spaudą,
radiją, vėliau – ir televiziją. Saugumiečiai, nepajėgdami nutildyti kunigų skleidžiamo Dievo Žodžio bažnyčioje, nepriversdami jų paklusti sovietinei nomenklatūrai,
griebdavosi šmeižto (apie tai dar bus kalbama). O ir šiaip spaudoje netrūko
kunigų „nusikaltimus“ atskleidžiančių straipsnių. Tarkim, 1951 m. gruodžio 26 d.
Kupiškio rajoniniame laikraštyje, impozantiškai pavadintame „Stalino keliu“,
publikuotas straipsnis „Imperializmo tarnai“284, kuriame kalbama apie prieškario Lietuvos kunigus, o dvasininkų susibūrimai vadinami „juodašimčių lizdu“.
Minimas Kupiškio kun. Julius (Jurgis) Smilgevičius, Palėvenės klebonas Kazys
Pukenis (jis įvardijamas buože). Rašoma, kad po 1926 m. gruodžio 17 d. įvykių
kleb. Stasys Baltrimas kartu su minėtais kunigais atliko „kruvinus darbus“ – neva
jie papirko liudininkus ir tie melagingai liudijo, todėl buvo areštuoti revoliucingai
nusiteikę darbininkai.
Kitame to paties numerio straipsnyje jau kalbama apie 1941 m. dirbusius
kunigus. Straipsnis grėsmingas jau pavadinimu „Šnipai ir žudikai“. Čia taip pat
minimi Kupiškio dekanato kunigai: Maneikis (turėtų būti Juozapas Mineikis)
ir J. Laurenčikas (Palėvenė), Kazlauskas, J. Matulis ir V. Beinoris (Subačiaus, tačiau
jis tuo metu priklausė Raguvos dekanatui), M. Šermukšnis (Kupiškis), I. Šiaučiūnas (Skapiškis). Teigiama, kad per išpažintis sužinoję svarbias paslaptis jie
panaudojo susidoroti su kitaip mąstančiais, kitaip tariant, su komunistuojančiais
asmenimis.
Paminėta tik pora pavyzdžių, tačiau tokio ir panašaus pobūdžio straipsniais
buvo „maitinami“ visi sovietų okupuotos Lietuvos gyventojai. Kupiškio rajoninė
spauda negalėjo atsilikti.

Meninių vertybių saugojimas, paminklai
1963 m. Religinių kultų reikalų tarybos prie LTSR MT įgaliotinio Justo Rugienio ir Lietuvos TSR kultūros ministro pavaduotojo Vytauto Jakelaičio pasirašytu
dokumentu į meno vertybių apyskaitą buvo įtraukti Kupiškio bažnyčioje esantys
du XVIII ir XIX a. arnotai, 4 medinės skulptūros (viena jų datuota 1884 m.)285.
1966 m. kun. K. Gutauskas rašo įsipareigojimą saugoti dailės paminklus286.
Tačiau čia minimas tik vienas XIX a. arnotas, kurio ,,vidurinėje juostoje augalinis
ornamentas, austas sidabro siūlais. Fonas melsvai rusvas. Slucko juostų imitacija“.
1992 m. rugpjūčio 4 d. paminklosaugos tarnybos atstovė Eugenija Urbonienė ir Kultūros paveldo inspekcijos atstovas Kazys Stančikas, apžiūrėję Kupiškio
bažnyčioje esančius meno dirbinius, nustatė 12 paminklų, kuriuos, atlikę techninę
apžiūrą, surašė apžiūros aktus: aprašė jų esamą būklę, saugojimo vietą287. Tarp
12 paminklų – vysk. K. Paltaroko žalvario bareljefas (1960 m. Petro Rimšos (1881
11 03–1961 10 02) darbas), 1884 m. medinė skulptūra ,,Nukryžiuotasis“, dar dvi
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medinės XIX a. skulptūros: „Šventasis su stula“ ir „Šventasis su knyga“, trys
arnotai (vienas jau minėtas – su Slucko juosta), žibintai, žvakidės.
Meno paminklai – ne tik pačioje bažnyčioje, jų yra ir šventoriuje. Kupiškio
bažnyčios šventorių puošia kryžiai, antkapiniai paminklai, skulptūros. Einant į
Kupiškio bažnyčią per centrinius vartus, kairėje priešventorio pusėje pasitinka
tautodailininko Romualdo Dobricko288 darytas stogastulpis, kurio viršūnėje puikuojasi Broniaus Kėdainio (1919 11 10–1998 11 28) metalinė saulutė. Stogastulpyje
yra įrašas: „1941-ųjų ir pokario metų stalinizmo aukoms – tremtiniams. Broliai ir sesės,
tremties vergija pažymėti, per audrą, per darganą neškim meilės žiburį Lietuvai. 1989 m.
birželio 14 d.“
Įėjus į šventorių, matyti abipus didžiųjų bažnyčios durų laiptų jau išsikerojusios,
kadaise vienuolės Viktorijos Karaliukaitės pasodintos sidabrinės eglutės. Šventorių
puošia 7 kryžiai, stogastulpiai, kunigų antkapiniai paminklai. Šventoriuje esančius
antkapinius paminklus suregistravo prof. Vacys Milius (1926 12 08–2005 10 02)289.
Ant postamento, imituojančio nupjautą medį, iš kurio išaugusi šaka užsibaigia kryžiaus ženklu, kuklus įrašas „Fund. Konstantinas Tuczius“.
1980 m. iš kitos šventoriaus vietos perkelti ir sutvirtinti du tokio pat stiliaus
kryžiai, kuriuose kuklūs įrašai: „1901–1980“ ir „1922–1980. Misijų kryžius“.
„Carito“ įsteigimo proga 1990 m. gegužės 7 d. šventoriuje buvo pastatytas
kryžius290 (tautodailininkas Romualdas Dobrickas).
Kupiškio bažnyčios šventoriuje 1982 m. pastatytas paminklas kun. Edvardui
Vaišnorui291, 1988 m. – Leono Perekšlio (1929 10 27–2014 07 28)292 ir Romualdo
Dobricko stogastulpis Eminencijos kardinolo Vincento Sladkevičiaus apsilankymui
atminti ir Marijos metų garbei, o 1994 m. buvo pastatytas tautodailininkų Leono
Perekšlio ir Jono Šmigelskio293 išdrožtas medžio kryžius popiežiaus Jono Pauliaus
II vizitui Lietuvoje 1993 m. atminti bei 1994-iesiems – Šeimos metams – įamžinti294. Per Šeštinių atlaidus (1994 m.) kryžių pašventino Panevėžio vyskupas Juozas
Preikšas, daugiau kaip dviem šimtams mergaičių, berniukų ir subrendusiam jaunimui suteikęs Sutvirtinimo sakramentą295.
Laukiant 2000 Kristaus gimimo metų jubiliejaus, menininkas Vytautas Jasinskas padovanojo kryžių, kuris pastatytas šventoriuje su jubiliejiniu ženklu bei
įrašu jame: „Kristus vakar, šiandien, rytoj.“ Autorius įrašė: „Kupiškio parapijai – 1999.
Vyt. Jasinskas.“
2006 m. spalio 1 d. Panevėžio vyskupijos generalvikaras kun. dr. Robertas
Pukenis Kupiškio Kristaus Žengimo į dangų bažnyčioje aukojo šv. Mišias, o po
jų šventoriuje pašventino Ateitininkų ir Tretininkų kryžius.
Politinių kalinių ir tremtinių Kupiškio skyriaus tarybos iniciatyva šventoriuje
buvo pradėtas statyti paminklas296. Jis pastatytas iš lauko akmenų, kurie byloja apie
tėvų, brolių ir sesių atminimą. Prie jų vardų, pavardžių, tremties ar žūties datų
surašyti Vorkutos, Krasnojarsko, Tomsko, Irkutsko, Jakutijos pavadinimai. Tai paminklas, kuris neliudija čia ilsintis žuvusiųjų kūnus, tik žymi gyvųjų pagarbą jiems.
Akmenų paminklas primena tvirtą uolos nuolaužą, kurios viršūnėje stiebiasi trys
metalo saulutės: tėvo, motinos ir vaiko įvaizdis297. Šis akmenų paminklas bažnyčios
mūrų pavėsyje – dar vienas praeities liudininkas. 1992 m. birželio 14 d. Kupiškio
bažnyčios klebonas Kazimieras Baronas pašventino šį lauko akmenų paminklą.
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Šventoriuje, dešinėje centrinių vartų pusėje, – septyni kunigų kapai, aptverti
bendra tvorele. Pirmajame ant akmeninio postamento stovi didžiulis cementinis
kryžius. Kitoje jo pusėje įrašas: „Tu spoczywa Ksiądz Gaspar Dulski pleban Kupiski
zył łat 56 umarl Rł 1844 Marca 14 dnia. Proszę o 5 pacierzy.“
Antrajame kape palaidotas Kupiškio klebonas Algirdas Jonas Narušis (1942–
1973–2000): „Tu, Viešpatie, poilsis po darbo. Tu – gyvenimas po mirties! Tu ir mirusiems
suteiksi amžiną atilsį!“
Kitame antkapyje granito kryžius, kuriame įrašas „Cze palaidotas kunas kun. /
VINCENTO SMILGEVICZIAUS / mirusiojo 29 d. gruodžio 1896 m. amžiaus 63 m. /
Geradejyste visiems gyvenantiems yra maloni, / bet neatsisakyk jos teipogi ir numirusiems“ / (Sirach.) / Sveika, Marija“ (minėto prof. V. Miliaus registracijoje – įrašas
49 numeriu).
Viduriniame kape palaidotas „Kun. monsinjoras Klemensas Gutauskas, ilgametis
Kupiškio klebonas ir dekanas. 1915. 1941. 2002. Mylimieji, mylėkime vieni kitus, nes
meilė yra iš Dievo (I. Jn 4,7).“
Greta jo kitame kape – „Kunigas Edvardas Vaišnoras 1906–1982. Requiescat
in Pace“.
O septintajame antkapiniame paminkle prie granito paminklo pritvirtinta metalinė plokštė. Jos viršuje metaliniuose rėmeliuose įtaisytas emalio dirbinys – atliktas
portretas. Plokštėje įrašyta: KUN. KLEOFAS KOZMIANAS, / BUVĘS 25 METUS
KUPŻŠKY KLOBONU, / MIRĖ 1893 METŲ RUGPIUČIO 3 DIENĄ / BAVARIJOJE
VORISHOFENO MIESTE, / TEN IR PALAIJDOTAS. / AMŽINĄ ATILSĮ DUOK
JAM VIEŠPATIE (minėto prof. V. Miliaus registracijoje – įrašas 25 numeriu).
Prie šventoriaus esančiose Pirmojo pasaulinio karo metų vokiečių karių
kapinėse ant aukšto cementinio postamento pagal Kupiškio savivaldybės paminklosaugininko Vinco Dičkaus projektą 1994 m. buvo atstatytas medinis kryžius,
buvusios kapinės aptvertos gyvatvore. Teritorijos svarbą liudija lentelė su įrašu:
„Pirmojo pasaulinio karo vokiečių karių kapinės, saugomos valstybės.“
Prasidedant Atgimimui, Lietuvoje pradėti atstatinėti sovietmečiu nugriauti
bei išniekinti kryžiai, statomi nauji. Atstatomi kryžiai liudijo – tauta gyvens.
Į kryžių atstatymą aktyviai įsitraukė kunigai: jie buvo iniciatoriai, šventindami
juos kalbėjo apie kryžiaus, tikėjimo, dvasingumo svarbą tautos prisikėlimui, išlikimui ir suklestėjimui.

Kupiškio bažnyčios choras
Pirmieji chorai kūrėsi prie parapijų bažnyčių. Kupiškio krašte pirmasis
choras buvo jau 1907 metais298. Jame giedojo nuo 90 iki 100 žmonių. Žinoma,
kad Kupiškio bažnyčios choras, pasivadinęs „Dainų mylėtojais“, dalyvavo Kaune
vykusiose pirmojoje299 (1924) ir antrojoje300 (1928) Respublikinėse dainų šventėse.
Pastarojoje dalyvavo 92 choristai, žinomas netgi jų pasiskirstymas balsais: 26 sopranai, 24 altai, 20 tenorų ir 22 bosai. Chorui vadovavo Ignas Plūkas (1899–1941).
Nepriklausomoje Lietuvoje Juozo Naujalio ir kitų muzikų dėka visoje šalyje buvo
propaguojami bažnyčių chorai (įkurti vargonininkų kursai, leidžiami specialūs laikraščiai ir žurnalai), vargonininkai laikomi kultūros skleidėjais ne tik bažnyčiose,
bet ir visoje tautoje. Tikintiesiems jie tokie liko ir sovietmečiu.
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Pokario metais Kupiškio bažny- Šv. Cecilijos choro dalyviai prie Kupiškio
čios choras ženkliai sumažėjo. Giedojo bažnyčios. Antroje eilėje centre sėdi choro
iki 50 choristų. Vargonininku 1942 m. vadovas Ignas Plūkas. 1934 m. KEM
dirbo J. Tiškevičius. Keturiolika metų –
nuo 1943 metų rudens iki mirties – vargonavo Albinas Gokas (1899 09 05–1957
12 21). Jam mirus – Jonas Gimžauskas, dirbęs Kupiškyje, kaip jau minėta, iki
mirties (2000 m.). Pažymėtina, kad vargonininko Albino Goko ir Valerijos Pateckaitės (1897 03 05–1974 05 06) šeimoje visos penkios dukros itin muzikalios, o trims
iš jų: Irenai Cecilijai (1933 02 27–1989 07 05), Benignai ir Genovaitei Maironienei
(1941 06 17–2000 01 22) muzika tapo profesija visam gyvenimui.
Iš Skapiškio į Kupiškį atvykęs A. Gokas rado jaunimo (gimnazijos) ir gausų
parapijos chorą, kuris dėl trėmimų, sovietinių persekiojimų mažėjo301. Sovietmečiu
gimnazistams buvo uždrausta giedoti bažnyčioje, be to, dalis su tėvais pakliuvo
į Sibirą – taigi jaunimo choras iširo. Vietoj jo vargonininkas organizavo vaikų
chorą – jame giedojo ir penkios vargonininko dukros. Vaikų choras giedojo per
Votyvos Mišias. Sumos chorui (nemažai giedotojų ateidavo iš aplinkinių kaimų,
kadangi miesto inteligentija jau vengė giedoti) vargonininkas buvo parengęs
įvairų ir gana sudėtingą mišių bei giesmių repertuarą, kuris buvo atliekamas tik
didžiosiose Lietuvos bažnyčiose.
Sumos choras giedodavo per sekmadienio pamaldas ir kitas religines šventes
ne tik Kupiškyje. Žinomos ir jo išvykos į kitus miestus. Siekdami išvengti sovietinės valdžios kliudymų, prisidengdavo ekskursijomis (Anykščiai, Biržai, Palanga).
Penkiolikametė vargonininko A. Goko vyriausioji dukra Irena Cecilija, pavaduodama tėvą, pradėjo groti bažnyčioje. Tai buvo savotiška sensacija ne tik
Kupiškyje, nes tuo laiku bažnyčioje moterys vargonininkės dar buvo retenybė.
Vėliau, Irenai išvykus muzikos mokytis į Panevėžį, šią tradiciją tęsė kitos dukros: Stefanija, Benigna, Genovaitė. Esant reikalui, jos buvo kviečiamos groti per
šv. Mišias ir į kitas parapijas (Antašavą, Palėvenę, Kupreliškį, Salamiestį ir kt.).
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Vargonavimas ir giedojimas bažnyčiose mokinėms turėjo nemalonių pasekmių.
Tuo „pasirūpindavo“ pedagogai, atliekantys ateistinį auklėjimą.
Ir kiti chorų vadovai, tęsdami A. Goko tradicijas, kurio nors asmens vardu išsinuomodavo autobusą ir, prisidengdami ekskursija, vykdavo į kitas parapijas. Taip Kupiškio bažnyčios choristai aplankė Pasvalį ir kartu su vietiniu choru giedojo šv. Mišiose
(1967 m.), Zarasus (1970 m.) – čia suvažiavo apie 200 choristų iš keturių parapijų ir
visi giedojo bendras giesmes šv. Mišių metu – akompanavo Kupiškio vargonininkas
J. Gimžauskas, nes kitų chorų vadovai buvo jaunesni ir nedrįso sėsti prie vargonų.
Kalėdų švenčių laikotarpiu Kupiškio bažnyčios chorui teko giedoti ir Anykščių Šv. Apaštalo evangelisto Mato bažnyčioje. Čia koncertavo ne tik Kupiškio, bet
ir Pasvalio bei Anykščių chorai.
Susirgus vargonininkui J. Gimžauskui, jį pavadavo Bronius Petronis. Šis
muzikos buvo mokęsis Rokiškyje, tačiau mokslų nebaigęs, tad kleb. K. Gutauskas
sudarė palankias sąlygas jam dirbti ir padėjo vargonininkui siekti mokslo. B. Pet
ronis atsitiesė – įgijo patirties, subūrė Vabalninke chorą ir ėmė jam vadovauti.
Kupiškio bažnyčios choras nuo seno kasmet mini Šv. Cecilijos – kankinės
mergelės, muzikos globėjos – dieną – lapkričio 22 d.
Atkūrus Nepriklausomybę, Kupiškio bažnyčios chorui, kaip ir kitų Lietuvos
parapijų chorams, susidarė neribotos galimybės rodyti savo meną. 1994 m. Kupiškio
choristai buvo išvykę į Svėdasus302, į giesmių šventę Anykščiuose303 ir kitur. Nuo
2001 m. sausio mėnesio chorui vadovauja Marijonas Remeikis.

Kupiškio dvasininkai KGB gniaužtuose
KGB organai akylai sekė okupuotų valstybių (ir ne tik jų!) žmonių gyvenimą,
stengdamiesi išsiaiškinti kiekvieno jų pasaulėžiūrą, dvasinį gyvenimą, nuotaikas,
kad iš anksto galėtų slopinti bet kokias kalbas ar veiksmus, prieštaraujančius
Sovietų Sąjungos valdžios pareigūnų prievarta brukamai ir diegiamai komunistinei-ateistinei ideologijai.
KGB voratinklis plačiai buvo išsiskleidęs visoje Lietuvoje. Kupiškio rajone šį
darbą organizavo Valstybės saugumo komiteto prie LTSR Ministrų Tarybos Kupiškio
rajono poskyris, vadovaujamas kapitono Broniaus Gutauto. Minėto poskyrio veiklos
planuose ir ataskaitose, be abejo, daug dėmesio skirta Bažnyčiai. Saugumo darbo
dvasinėje plotmėje veiklos kryptys, remiantis Lietuvos ypatingojo archyvo LYA
bylomis, kaip ir kunigai, vienuolės, bažnyčios patarnautojai, parapijiečiai, apžvelgti
knygoje „Monsinjoras Klemensas Gutauskas“304 bei straipsnyje „Kunigas Stanislovas
Krumpliauskas KGB dokumentuose“305. Saugumo darbuotojų veikla turėjo bendrą
tikslą – apsaugoti vietovę nuo „galimų diversijų“, „sovietinės valdžios šantažo“,
jaunimo atitraukimo nuo ateistinės-komunistinės ideologijos ir pan.
KGB Kupiškio rajono skyriaus kasmetinėse (1974–1984)306 ataskaitose konstatuota, kad rajone veikė 11 bažnyčių, kurias 1964 m. aptarnavo 14 kunigų, o
1965 m. pabaigoje tik – 13307, 1974–1984 m. – 10 dvasininkų (kituose dokumentuose
rašyta: veikė 10 bažnyčių, kurias aptarnavo 11 dvasininkų), tačiau tarp dvasininkų
vis dar nėra ne tik agentų, bet ir patikimų asmenų.
Įdomu sužinoti, kad 1962 m. buvo tik 10 agentų, o per beveik trejus metus
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gų atsisakyta. Tad 1964 m. Kupiškyje ir rajone veikė 23 agentai (5 jų dirbo kaip
„patriotai“, kiti penki užverbuoti kompromitacijos būdu, o likusieji 13 – iš tremties ar kalėjimų sugrįžusieji)308. 1974 m. Kupiškio rajono saugumo poskyris turėjo
du slaptus butus KGB atstovų susitikimams su savo agentais, parankiniais, jam
talkino du patikimi asmenys ir 20 agentų. Pagal amžiaus grupes daugiausia (8)
agentų buvo tarp 45 ir 50 metų. Pagal išsilavinimą – 6 buvo baigę vos pradinį
mokslą ir tik trys – aukštąjį309. Ši statistika liudija, kad talkininko okupantams
kelią pasirinko (o gal buvo priversti tai padaryti?) žmonės ne iš jaunatviško nesubrendimo, o turintys gražaus amžiaus gyvenimo patirties. KGB pagalbininkų
skaičius Kupiškyje gana greitai augo. 1975 m. jau dirbo 24 agentai ir 47 patikimi
asmenys, veikė du slapti butai310, 1978 m. – 34 agentai, 56 patikimi asmenys,
veikė trys butai311, 1985 m. – 46 agentai312.
Vieni talkino saugumui ir skundė savo pažįstamus, draugus, kiti gi – priešingai – nieko nepaisydami dirbo Lietuvai, tikėdami jos būsima laisve, nepriklausomybe. Likdami tvirti katalikai, tie patriotai gebėjo rasti įvairiausių būdų ir
formų, liudijančių jų meilę ir pagarbą savo Tėvynei bei jos praeičiai. Tarp tokių
patriotų – ir to laikotarpio Kupiškio dekanato kunigai bei ilgametis klebonas
Klemensas Gutauskas, paminėti ir KGB dokumentuose.
1965 m. KGB Kupiškio rajono veiklos planuose numatyta „atkreipti ypatingą
dėmesį į reakcingai nusiteikusius kunigus“: Alfonsą Strelčiūną, Juozą Antanavičių,
Antaną Vaškevičių ir Klemensą Gutauską, siekiančius tarp tikinčiųjų ir jaunimo
skleisti priešišką tarybų valdžiai ideologiją ir, per agentūrą bei kitus asmenis
išsiaiškinus konkrečius faktus, kompromituoti juos visuomenės akyse313.
Saugumiečiams rūpėjo įvairi veikla. Gal daug ko jie nebūtų ir pastebėję arba
net neatkreipę dėmesio, jeigu ne „sąžiningi pagalbininkai“. Tarkim, 1974 m. rugpjūčio
17 d. ir rugsėjo 20 d. KGB patikimas asmuo „S“ praneša faktą: Kupiškio kapinėse
ant paminklo 1918–1920 m. žuvusiems savanoriams (dokumente jie traktuojami
kaip „nacionalistai“) nutrintas tinkas, slėpęs buržuazinės Lietuvos herbą. Gavę
tokią informaciją, saugumiečiai imasi veikti ir gana greitai nustato kaltininką – tai
1943 m. gimęs centrinėje rajoninėje ligoninėje dirbantis Alfonsas Zulonas. Jis apšmeižiamas, neva esąs nestabilios psichinės būsenos asmuo314, kitame dokumente
vadinamas religiniu fanatiku. KGB sužino, kad jis tinką nuo herbo nugrandydavo
klebono K. Gutausko prašymu315. Be to, KGB išsiaiškino kaltininkus, kurie tų pačių
metų lapkričio 1 d. padėjo gėlių vazonėlius ir uždegė žvakutes prie jau minėto
paminklo „Kovoje prieš tarybų valdžią žuvusiems nacionalistams“ [taip rašoma KGB
dokumente]. Tai atliko dvi 80 metų Kupiškio gyventojos Akvilia Bliumaitė ir Paulina
Petrulytė, aštuoniolikametis Vytautas Lupeikis ir dvidešimtmetis Rimas Kriauna.
KGB įvardija asmenį, liudijusį, kad „nusikaltimas“ padarytas klebono K. Gutausko prašymu. 1946 m. lapkričio 1 d. Kupiškio liaudies draugovininkai sulaikė du
Kupiškio vidurinės mokyklos 10 klasės mokinius – Kulešovą ir Vainauską, kurie
degė žvakutes prie Lietuvos vėliavą imituojančų spalvotų lempelių ant jau minėtų
kapų. Išsiaiškino, kad moksleivius paskatino „buržuazinių pažiūrų besilaikanti religinė
fanatikė“, Kupiškio banko skyriaus vedėja Janina Leonova (gim. 1922 m.)316.
Siekdami užkirsti kelią kitiems panašiems „nusikaltimams“, Kupiškio saugumiečiai 1975 m. plane dvasininkijai skyrė visą 8 punktą. Jame rašoma: „Ištyrinėti
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Skapiškio, Adomynės, Alizavos, Palėvenės parapijų dvasininkų ryšius, gyvenimo būdą,
elgesį, polinkius ir nuspręsti, kuriuo iš jų būtų galima pasinaudoti mūsų priemonėms.
Sustiprinti kunigų, gyvenančių rajone, agentūrinį stebėjimą, kad būtų galima išsiaiškinti
jų praktinę veiklą ir laiku numatyti galimą priešišką veiklą. Šiems tikslams pasinaudoti
agentais „Gražina“, „Varnėnas“, „Kaunas“ ir patikimais asmenimis „S“ ir „P“.“ Už šio
punkto vykdymą atsakomybę prisiėmė pats B. Gutautas, Valstybės saugumo komiteto prie LTSR Ministrų Tarybos Kupiškio rajono poskyrio viršininkas, kapitonas317.
Kupiškyje augantis KGB pagalbininkų skaičius leido saugumiečiams vis
daugiau dėmesio skirti dvasininkijai, sustiprinti jos sekimą. 1976 m. buvo nuspręsta ištyrinėti Kupiškio, Subačiaus ir Salamiesčio parapijų dvasininkų ryšius,
gyvenimo būdą, elgesį, polinkius, tikintis juos užverbuoti. Be to, buvo siūloma
išsiaiškinti vargonininkus, varpininkus, bažnyčių komitetų pirmininkus, tikintis
jais pasinaudoti prieš dvasininkus. „Reakcingai nusiteikusių kunigų Gutausko ir Blyno
pamokslų religinių apeigų metu klausymui panaudoti agentus „Gražina“, „Varnėnas“ bei
patikimus asmenis „S“ ir „T“318.“
Tačiau, nesuradus patikimų dvasininkų iš tyrinėtų bažnyčių, 1977 m. Kupiškio
rajono saugumo veiklos planuose numatyta sustiprinti dvasininkų bei bažnyčios
patarnautojų sekimą iš kitų parapijų: Skapiškio, Antašavos, Alizavos, pasinaudojant
agentais „Klevas“, „Kaunas“, „Varnėnas“ ir „Gražina“319.
1978 m. dvasininkus sekė 3 agentai320, 1981 m. – jau penki321.
1976 m. ataskaitoje pažymėta, kad tik iš bažnyčios tarnų surasti du saugumui patikimi asmenys, tačiau nenurodyta nei vietovė, nei jų pavardės ar slapyvardžiai322. Taigi jie ne agentai, o tik patikimi asmenys, ir jų patikimumas buvo
laikinas, tolesniuose dokumentuose apie juos nebeužsimenama.
Kupiškio rajono saugumo poskyriui daug rūpesčių sukėlė 1977 m. į Kupiškį
dekanui klebonui K. Gutauskui padėti atkeltas vikaras Stanislovas Krumpliauskas323.
Per beveik penkerius jo veiklos metus (1977–1982) ypač suaktyvėjo veikla tarp
jaunimo – tą piktai pažymi savo planuose ir ataskaitose Kupiškio r. KGB. Šis
„ekstremistiškų pažiūrų“ kunigas (taip ne kartą rašyta saugumo dokumentuose) per
pamokslus „iškraipydavo sovietinę tikrovę“, skleidė nacionalistinę pasaulėžiūrą, darė
neigiamą poveikį jaunimui ir mokiniams324. Iš kelionės į Lenkiją (1979 m. sausio
9–30 d.) kun. S. Krumpliauskas mišių patarnautojams atvežė raudonas sutanas.
Verbų sekmadienį 12 procesijoje ėjusių raudonomis sutanomis apsirengusių vaikų
nustebino ne tik parapijiečius. Kitą rytą saugume jau buvo žinomos visų vaikų
pavardės ir kiekvienas jų mokykloje buvo apklaustas: iš kur gavo, kas pasiuvo ir
ar dekanas su kunigėliu jiems moka pinigus už patarnavimus. Neišvengė pokalbio
su saugumu ir dekanas bei vikaras.
Dekanui K. Gutauskui pritariant ir palaikant, 1980 m. birželio 24 d. Kupiškio parapijos jaunimas, ilgai repetavęs religinio turinio spektaklį „Jobo drama“ ir
gerai pasirengęs, kartu su kun. S. Krumpliausku, bažnyčios choristais ir procesijos
dalyviais nuvyko į Smalvų parapiją (Zarasų r.) švęsti Šv. Jono atlaidų. Vietiniai
gyventojai atvykusius svečius labai šiltai priėmė, džiaugėsi spektakliu, tačiau
saugumas sukruto, keliauninkų laukė nemalonumai325. KGB pavyko nustatyti, kad
pagrindinį – kunigo – vaidmenį spektaklyje atlikęs Salvijus Pranskūnas, Kupiškio
vidurinės mokyklos abiturientas, palaikąs glaudžius ryšius su Kupiškio ir kitais
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kunigais. Jų skatinamas abiturientas per atostogas gyveno Smalvose, patarnavo
bažnyčioje ir rengiasi stoti į Tarpdiecezinę kunigų seminariją Kaune.
1980 m. rugsėjo 16 d. S. Krumpliauskui sudaryta byla Nr. 1614326 (reikia pasakyti, kad po pusantrų metų, 1982 m., įsakymu Nr. 0076 ta byla perkelta į kitą skyrių
numeriu 1718 ir pasiųsta į Biržų KGB, nes kun. S. Krumpliauskas perkeltas į Papilį327).
Vikaras S. Krumpliauskas, dekano K. Gutausko padrąsintas, veiklą plėtė ir
1980 m. Visų Šventųjų dieną po Sumos iš bažnyčios į kapines išėjo organizuota
procesija su žvakėmis. Nors aplink zujo milicijos mašinos, žmonės neišsigando: jų
buvo tiek daug, kad, procesijos pradžiai jau pasiekus kapines, paskutiniai procesijos
eilėje dar buvo prie bažnyčios (saugumo ataskaitose pažymėta per 200 žmonių).
Už tokį „viešos tvarkos ardymą“ vietinė administracija kunigą S. Krumpliauską
nubaudė 40 rublių328.
1981 m. per Velykas prie Prisikėlimo karsto užgrojo dūdų orkestras, o tų
pačių metų vasarą sekmadieniais tarp Votyvos ir Sumos Mišių Kupiškio bažnyčioje
jaunimui vyko muzikinės valandėlės (Vilniaus konservatorijos studentai atlikdavo
instrumentinius kūrinius, giedodavo naujoviškas iš lenkų kalbos išverstas giesmes),
kurios sutraukdavo daug jaunimo.
1981 m. lapkričio 1 d. vėl suorganizuota gausi procesija į kapines. Nepajėgdami įbauginti dekano ir jo vikaro saugumo darbuotojai nutarė sukompromituoti
kun. S. Krumpliauską. Rajoniniame laikraštyje pasirodė du panašaus pobūdžio
straipsniai – „Ko siekia vikaras S. Krumpliauskas“ ir „Nepritariu Jums, vikare“,
vėliau – straipsnis žurnale „Švyturys“ („Prisidengus religijos skraiste“). Be to,
1982 m. vasario 20 d. rajono prokuroras minėtam kunigui įteikė oficialų perspėjimą329. Tačiau nepaisydamas perspėjimų vikaras 1982 m. balandžio 22 d. surengė
iškilmingą altaristo kun. E. Vaišnoro (1906 07 28–1930 06 14–1982 04 22) laidotuvių
procesiją, kurioje gausiai dalyvavo jaunimas.
Tokia padėtis kėlė nerimą Kupiškio KGB vadovybei. Valstybės saugumo
komiteto prie LTSR Ministrų Tarybos komisija, tikrinusi KGB Kupiškio r. poskyrio
darbą, konstatavo: „Kadangi nei iš kunigų, nei iš vienuolių tarpo neužverbuotas nė
vienas agentas, todėl ir susidarė tokia padėtis.“330
1981 m. numatyta sustiprinti dvasininkų – Jurgio Balickaičio, Juozo Giedraičio
SJ ir Algirdo Narušio – sekimą ir tyrimą. Dvasininkams sekti buvo skirti agentai
slapyvardžiais „Petronis“, „Sakalas“, „Vasaris“, „Gražina“, „Baranauskas“, „Bačiulis“,
„Kaunas“, „Rudilis“, „Jonas“ ir „Puodžiūnas“331. 1982 m. dvasininkams Feliksui Laimingam Blynui ir Stasiui Tamulioniui bei vienuolėms (s. Genei Daukaitei ir vienuole
įvardytai Pranskūnienei) sekti nutarta naudoti agentus „Petronį“, „Vasarį“, „Klevą“,
„Sakalą“, „Gražiną“, „Petrylą“ ir „Kauną“332.
1982 m. vasarą į Kupiškį buvo paskirtas kun. Raimundas Saprigonas, irgi
kėlęs saugumiečiams nerimo, nes Anykščiuose buvo sakęs aštrius pamokslus, tačiau Kupiškyje, kaip savo ataskaitose traktuoja KGB, jis prarado ryšį su jaunimu
ir kitais tikinčiaisiais, todėl perkeltas į Panevėžio katedrą. Saugumo darbuotojai
džiaugėsi, kad išvykus objektui DON Nr 1718 [kun. S. Krumpliauskui, – A. V.]
Kupiškyje padėtis stabilizavosi333.
Kad Kupiškio rajone saugumiečiai neturėjo talkininkų tarp dvasininkų,
rodo ir paties dekano K. Gutausko asmeninio pavyzdžio didelė įtaka Kupiškio
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dekanato kunigams. 1981–1983 m. agentūrinės veiklos planų bylos liudija, kad iš
dekanato kunigų daugiausia nerimo saugumui kėlė jau minėtas Šimonių kunigas
F. L. Blynas, Alizavos klebonas S. Tamulionis, Palėvenės – Vytautas Tvarijonas,
kurie, pasak saugumiečių, pamoksluose „skleidė nacionalistines nuotaikas“, „iškraipė
socialistinę tikrovę“, siekė patraukti jaunimą patarnauti bažnyčiose, dalyvauti apeigose
ir, aišku, „siekė juos nukreipti antitarybinei veiklai“. Tad juos stebinčių bei sekančių
agentų tinklas ir keitėsi, ir plėtėsi. Vieniems agentams nepavykus užmegzti glaudesnių kontaktų, buvo siunčiami nauji. O detalesniam sekimui reikėjo ir daugiau
jau turinčių patirties šnipinėti žmonių.
1984 m. visose Lietuvos bažnyčiose iškilmingai paminėtas šv. Kazimiero
500 metų jubiliejus. Šis minėjimas buvo saugumo dėmesio centre: stebimi kunigai ir tikintieji, jų galimi susibūrimai, stebimos pamaldos, gaudomas kiekvieno
kalbėjusiojo žodis. Nors KGB konstatavo, kad Kupiškio rajone „antitarybinių
išsišokimų neužfiksuota“, jiems nerimą kėlė Kupiškio vikaras ir įvykis Skapiškyje.
1984 m. rugpjūčio 5 d. vakare vikaras kun. Paulius Klezys334 (saugumo ataskaitose užrašyta „Kneižys“), į Kupiškio bažnyčią sukvietęs jaunimą, kalbėjo apie
būtinybę mažinti jaunų žmonių atotrūkį nuo Bažnyčios, apsaugoti nuo galimo
nutolimo. Šiame susibūrime daug pasidarbavo agentas „Zuoza“ – jis užrašė
visą pamokslą ir įteikė saugumui. Šio svarbaus pamokslo kopija buvo išsiųsta
Respublikos KGB 5 tarnybos 3 skyriui335. Skapiškyje minėta ir naktinė kryžiaus
statyba miestelio centre. „Nusikaltėlis“ – pasaulietis, atvykęs iš Vilniaus, buvo
sulaikytas.
Saugumo darbuotojai dėjo nemažai pastangų užverbuoti bažnyčios choristus,
tačiau jų pastangos nepasiekė tikslo – vėliau ataskaitose aiškino, kad choristas
ne tik religinis fanatikas, bet ir mažaraštis. Iš Kupiškio dekanato iškėlus drąsius
kunigus, KGB neilgai džiaugėsi ramybe: 1985 m. spalį Alizavos ir Salamiesčio
administratoriumi paskiriamas kun. Valdas Braukyla (objektas DON Nr. 1994) –
jį sekti paskirti 3 asmenys: agentas „Ernestas“ ir patikimi „S“ ir „K“ raidėmis
įvardyti asmenys. Užfiksuota, kad jis pažeidžia religinių kultų įstatymą mokydamas mokyklinio amžiaus vaikus. Prokuroras jį oficialiai įspėjo, o kompromitacijai
saugumo nurodymu buvo rengiamas straipsnis spaudoje336.
Kupiškio dvasininkų elgesys KGB atžvilgiu buvo pavyzdys parapijiečiams,
įsijungusiems į maldų bei giesmių perrašinėjimą bei platinimą tikintiesiems – taip
siekiant nors menkai užpildyti religinių leidinių trūkumą. Ne vieną tokią veikėją
KGB atskleidė, moterys nubaustos piniginėmis baudomis, tačiau darbas buvo
tęsiamas337.
Sovietmečiu saugumas rūpinosi ir seserų vienuolių veikla. Juo labiau
kad 1973 m. rudenį užrakintoje Kupiškio bažnyčioje (siekiant apsisaugoti nuo
saugumo), dekanui K. Gutauskui vadovaujant ceremonijai, Genė Daukaitė davė
amžinuosius įžadus tapdama s. Regina CSC – papildydama Šv. Kotrynos, mergelės kankinės, moterų kongregacijos eiles (šios kongregacijos seserys dažnai
vadinamos tik kotrynietėmis). Tuo metu Kupiškyje buvo dar dvi šios kongregacijos seserys vienuolės: Germana – Veronika Dubindrytė (1900 10 25–1982
04 21) ir Aurelija – Kotryna Dubindrytė (1902 01 27–1998 11 02), į vienuolyną
įstojusios 1962 m. Abi palaidotos senosiose Kupiškio kapinėse.
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1968 m. Kupiškyje į kotryniečių vienuolyną įstojo Birutė Steikūnaitė (s. Bonita
CSC), 1970 m. davė pirmuosius įžadus, o 1973 m. – amžinuosius. 1982 m. į vienuolyną įstojo skapiškietė Alma Šimėnaitė (s. Lionė CSC), 1985 m. davusi įžadus.
Vienuolės savo veiklą plėtė tarp jaunimo: padėjo pasirengti pirmajai išpažinčiai
bei pirmajai Šv. Komunijai, mokė mergaites dalyvauti procesijose. KGB duomenimis,
vienuolių veikla itin suaktyvėjo 1981 m., tad joms sekti buvo paskirti specialūs
agentai, patikimi asmenys. 1984 m. KGB Kupiškio rajono veiklos planuose minimos
trys vienuolės: P. Bieliauskaitė, G. Daukaitė ir V. Karaliukaitė. Agentų „Zuozos“
ir „Petronio“ pranešimu, 1985 m. aktyvistės eucharistietės Pranutė Bieliauskaitė,
Genė Daukaitė, Viktorija Karaliukaitė338 ir Aldona Stančikaitė palaiko ryšius su
„reakcingais kunigais“, dirba su vaikais ir šie, jų paveikti, patarnauja bažnyčioje.
Visoje Lietuvoje KGB nerimą kėlė pogrindžio laikraščiai, ypač „Lietuvos
katalikų bažnyčios kronika“ (LKB kronika), „Aušra“ ir kita pogrindžio literatūra.
„LKB kronikos“ ir kitų nelegalių laikraščių platintojams rajone nustatyti KGB
numatė panaudoti visą agentūrinį aparatą, patikimas jėgas bei įtraukti visuomenės
aktyvistus, o asmenis, įtariamus nelegalios spaudos platinimu, kruopščiai tikrinti,
kad būtų sustabdytas platinimas, nustatyti konspiratoriai ir įkvėpėjai339.
Tėvų, kunigų, vienuolių, pogrindinės katalikiškos spaudos poveikis turėjo
svarbią įtaką jaunimo katalikiškai orientacijai renkantis gyvenimo kelią. Kupiškietis Salvijus Pranskūnas įstojo į Tarpdiecezinę kunigų seminariją Kaune. 1986 m.
saugumiečiams buvo pranešta, kad vienuoliktokas Donatas Vilkas irgi rengiasi
stoti į kunigų seminariją. Kupiškio dekanato kunigai paskatino ir kitus jaunuolius
pasukti kunigystės keliu. Skapiškio vidurinės mokyklos abiturientė Dalia Liutkevičiūtė, vienuolės Palmyros Petronėlės Pauliūtės340 paveikta, galvojo apie vienuolės
gyvenimą ir baigdama Skapiškio vidurinę mokyklą įstojo į Švč. Nekaltosios Mergelės Marijos tarnaičių kongregaciją341 (popiežiaus teisių), tapo Marijos Tarnaičių
kongregacijos seserimi342.
KGB visoje Lietuvoje persekiojo aktyviausius kunigus, bandė juos įvairiai
paveikti, nepavykus – parengdavo bylas, teisdavo. Į tokių teismų sprendimus
aktyviai reaguodavo tiek Kupiškio dekanato kunigai, tiek vienuoliai bei tikintys
pasauliečiai. 1983 m. keli kunigai su vienuolėmis rinko parašus dėl neteisingai
nuteisto kun. Alfonso Svarinsko (1925 01 21–1954 10 03–2014 07 17) – tų kunigų
sustiprintas sekimas343.
Pateikti pavyzdžiai liudija KGB persekiojamų kunigų ir vienuolių dvasinį
atsparumą, ištikimybę savo pasirinktam keliui. Šiame kelyje buvo itin ryški ir
tvirta Klemenso Gutausko pozicija.

Klebono K. Gutausko ugdyti vikarai
Monsinjoras K. Gutauskas išpuoselėjo net 18 vikarų. Nemažą jų dalį – Kupiškyje (žr. 15 lentelę), apie juos dekanas visą laiką kalbėdavo su tėviška meile. Be
jau minėto kun. Kazimiero Barono, dirbusio 1958–1965 m., vikarais dirbo Pranas
Benediktas Tamulionis (1965–1970), Juozas Indriūnas (1973 m. birželis–1976 m.
gegužė)344. Pastarasis iš Kauno buvo ištremtas į Kupiškį už antitarybinius pamokslus ir darbą su jaunimu. 1976 m. gegužės 6 d. vikaru į Kupiškį buvo paskirtas
kun. Juozapas Balčiūnas (1934 02 01–1968 05 22–2002 05 28)345, iki tol buvęs
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Panevėžio katedros vikaras346. Po metų į Kupiškį paskiriamas naujas vikaras,
kunigas Stanislovas Krumpliauskas347 (buvęs Biržų šv. Jono Krikštytojo parapijos
vikaras). Kun. S. Krumpliauskas Kupiškio parapijos vikaru dirbo 1977–1982 m.
1982 m. liepos 17 d. į Kupiškį paskiriamas vėl naujas vikaras348 – kun. Raimundas
Saprigonas (1958 12 22–1982 06 06–1996 05 17)349. Jį pakeitė kun. Povilas Klezys,
Kupiškyje talkinęs kun. K. Gutauskui 1983–1986 m., beje, mokydamasis Tarpdiecezinėje kunigų seminarijoje Kaune visas atostogas praleisdavo Kupiškyje – klieriko
pagalba klebonui buvo labai reikalinga.
1986 m. rugpjūčio 21 d. Kupiškio parapijos vikaru ir Palėvenės šv. Domininko parapijos administratoriumi buvo paskirtas kun. Stasys Zubavičius350, dirbęs
1986–1988 m. Po pusę metų 1988–1989 m. vikarais dirbo kun. Leonas Linda ir
kun. Eugenijus Staleronka.
Devynerius metus (1989–1998) Kupiškyje vikaravo kun. Virgilijus Liuima351.
1996 m. vikaru paskirtas kun. Vilmantas Gutauskas, kuris administratoriaus
teisėmis turėjo aptarnauti Šv. Domininko parapiją Palėvenėje352, jis ten ir gyveno.
1998 m. Kupiškio vikaru paskirtas Raimundas Simonavičius, o buvęs vikaras
kun. Virgilijus Liuima paskirtas į Antalieptę, Šv. Kryžiaus Atradimo parapiją353,
tačiau greitai jo paskyrimas pakeistas į naują vietą – Papilio Nekaltosios Švč. Mergelės Marijos parapiją.
15 lentelė*
Kristaus Žengimo į dangų bažnyčios klebono Klemenso Gutausko
ugdyti vikarai
Eil.
Nr.

Kunigo vardas,
pavardė

Gyvenimo metai
(įšventinimas
į kunigus)

Darbo
Kupiškyje
metai

Atkeltas
į Kupiškį

Iškeltas
iš Kupiškio

1.

Kazimieras Baronas

1927 12 05–1957
04 17–2008 06 80

1964–1965

Troškūnai
(Švč. Trejybės
parapija)

Surdegis
(Švč. Mergelės
Marijos Ėmimo į
dangų parapija)

2.

Pranciškus
Benediktas
Tamulionis

Gim. 1939 m.
vasario 25 d.;
įšventintas į
kunigus 1965 m.
balandžio 14 d.

1965–1970

Pirmoji parapija

Čedasai
(Šv. apaštalų Petro
ir Povilo parapija)

3.

Juozas Indriūnas

Gim. 1942 m.
balandžio 11 d.;
įšventintas į
kunigus 1972 m.
balandžio 16 d.

1973 06–
1976 05

Kaunas
(Švč. Jėzaus
Širdies parapija),
Šančiai

Kaunas
(Šv. Antano
Paduviečio
parapija),
Naujamiestis

4.

Juozapas Balčiūnas

1934 02 01–1968
05 22–2002 05 28

1976–1977

Panevėžio
Kristaus
Karaliaus
katedra

Nemunėlio
Radviliškis
(Švč. Mergelės
Marijos parapija)

* Lentelė sudaryta remiantis Panevėžio vyskupų
raštais bei dekretais, PVKA, b. Kun. Gutauskas
Klemensas, 1915 11 23*1941 02 26*2002 08 19;
b. Kupiškis. Kristaus Žengimo į dangų bažnyčia.
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(tęsinys)
Eil.
Nr.

Kunigo vardas,
pavardė

Gyvenimo metai
(įšventinimas
į kunigus)

Darbo
Kupiškyje
metai

Atkeltas
į Kupiškį

Iškeltas
iš Kupiškio

5.

Stanislovas
Krumpliauskas

Gim. 1945 m.
balandžio 24 d.;
įšventintas į
kunigus 1974 m.
balandžio 9 d.

1977–1982
07 17

Biržai (Šv. Jono
Krikštytojo
parapija)

Papilys
(Nekaltosios
Švč. Mergelės
Marijos parapija)

6.

Raimundas
Saprigonas

1958 12 22–1982
06 06–1996 05 17

1982–1983

Pirmoji parapija

Panevėžio Kristaus
Karaliaus katedra

7.

Povilas Klezys

Gim. 1957 m.
gegužės 6 d.;
įšventintas į
kunigus 1981 m.
gegužės 31 d.

1983–1986
08 21

Panevėžio
Kristaus
Karaliaus
katedra

Spitrėnai
(Švč. Mergelės
Marijos, Taikos
Karalienės
parapija)

8.

Stasys Zubavičius

1953 02 22–1980
06 01

1986 08
21–1988

Zarasai
(Švč. Mergelės
Marijos Ėmimo į
dangų parapija)
ir Imbradas
(Nukryžiuotojo
Jėzaus parapija)

Surdegis
(Švč. Mergelės
Marijos Ėmimo į
dangų parapija)

9.

Leonas Linda

Gim. 1958 m.
birželio 28 d.;
įšventintas į
kunigus 1988 m.
gegužės 29 d.

1988 05
30–1988
11 17

Pirmoji parapija

Rokiškis
(Šv. apaštalo
evangelisto Mato
parapija)

10.

Eugenijus
Staleronka

Gim. 1960 m. kovo
31 d.; įšventintas
į kunigus 1986 m.
birželio 1 d.

1988 11
17–1989
05 19

Rokiškis
(Šv. apaštalo
evangelisto Mato
parapija)

Aleksandravėlė
(Šv. Pranciškaus
Serafiškojo
parapija)

11.

Virgilijus Liuima

Gim. 1961 m.
rugpjūčio 8 d.;
įšventintas į
kunigus 1989 m.
gegužės 28 d.

1989–1998
06 28

Pirmoji parapija

Papilys
(Nekaltosios
Švč. Mergelės
Marijos parapija)

12.

Raimundas
Simonavičius

Gim. 1970 m.
balandžio 18 d.;
įšventintas į
kunigus 1997 m.
gruodžio 7 d.

1998 06
20–2001

Kauno
tarpdiecezinė
kunigų
seminarija

Utena (Kristaus
Žengimo į dangų
parapija)

13.

Egidijus Vijeikis

Gim. 1971 m.
lapkričio 21 d.;
įšventintas į
kunigus 1996 m.
liepos 13 d.

2000 10
26–2001

Rokiškis
(Šv. apaštalo
evangelisto Mato
parapija)

Biržai (Šv. Jono
Krikštytojo
parapija)

14.

Saulius Keras

Gim. 1975 m. kovo
13 d.; įšventintas
į kunigus 1999 m.
balandžio 25 d.

2001–2003

Panevėžys
(Švč. Trejybės
rektoratas)

Utena (Kristaus
Žengimo į dangų
parapija)

Raimondas Simonavičius Kupiškyje vikaru dirbo 1998–2001 m. Nuo 2000 m.
spalio 26 d. į Kupiškį iš Rokiškio vikaru buvo paskirtas kun. Egidijus Vijeikis,
kuris 2001 m. perkeltas į Biržus.
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2001 m. Kupiškio bažnyčios vikaru paskiriamas kun. Saulius Keras354, kuris
po dvejų metų, t. y. 2003 m. birželio 2 d., skiriamas Utenos Kristaus Žengimo
į dangų parapijos vikaru355. Į Kupiškį vikaru iš Panevėžio šv. apaštalų Petro
ir Povilo parapijos atkeliamas kun. Žydrūnas Jurkus356. 2003 m. lapkričio 12 d.
kun. Ž. Jurkų perkėlus į kitą parapiją (Pasvalio Šv. Jono Krikštytojo)357, Kupiškio
Kristaus Žengimo į dangų bažnyčiai skiriamas vikaras kun. Gediminas Jankūnas358.
2004 m. pastoraciniam darbui Kupiškyje skiriamas diakonas Saulius Kumelis359.
2005 m. vikarą Gediminą Jankūną atleidus iš Kupiškio parapijos vikaro pareigų
bei visų iki tol Panevėžio vyskupijoje turėtų pareigų studijoms tęsti Mudeleino
seminarijoje (JAV)360, S. Kumelis paskirtas Kupiškio bažnyčios vikaru361.
2007 m. kun. S. Kumelį toms pačioms vikaro pareigoms perkėlus į Zarasų
Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų parapiją362, į Kupiškį vikaru buvo paskirtas
kun. Mindaugas Mizaras363.

Vyskupų apsilankymai
Pirmąkart sovietmečiu vyskupas Kazimieras Paltarokas Kupiškyje lankėsi
1946 m. Paskutinį kartą – 1956 m. Po šio apsilankymo sovietmečiu iki 1977 m. Kupiškis
vyskupo nematė. Jis atvyko tik po 21 metų pertraukos – 1977 m. liepos 17 d. Tai
buvo vysk. Romualdas Krikščiūnas (1930 07 18–1954 09 12–1969 12 21–2010 11 02),
1973–1983 m. valdęs Panevėžio vyskupiją apaštalinio administratoriaus teisėmis.
Kardinolas Vincentas Sladkevičius (centre), lankydamasis Kupiškyje prie
jo šventinamo stogastulpio, sumeistrauto J. Šmigelsko ir Leono Perekšlio,
Kupiškio Kristaus žengimo į Dangų bažnyčios šventoriuje.
1988 m. spalio 30 d. KEM
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1988 m. spalio 30 d. Kupiškyje lankėsi kardinolas Vincentas Sladkevičius
(1920 08 20–1944 03 25–1957 12 25–2000 05 28), pašventino minėtą stogastulpį bažnyčios šventoriuje, skirtą Eminencijos apsilankymui atminti ir Marijos metų garbei.
Vyskupas Juozas Preikšas, lankydamasis Kupiškio bažnyčioje, teikė Sutvirtinimo sakramentą: 1992 m. rugpjūčio 1 d. jis buvo suteiktas 439 asmenims (iš
Kupiškio parapijos 262, 58 – iš Skapiškio, o kitiems – iš Adomynės, Antašavos,
Palėvenės, Salamiesčio, Subačiaus miestelio, Subačiaus geležinkelio stoties, Šimonių,
Juodupės, Karsakiškio, Dusetų, Nemenčinės, Paberžės, Panevėžio Švč. Trejybės,
Raseinių, Vilniaus Šv. Kryžiaus, Zarasų)364. 1994 m. per Šeštinių atlaidus vysk.
J. Preikšas daugiau kaip dviem šimtams mergaičių ir berniukų bei subrendusių
jaunuolių suteikė Sutvirtinimo Sakramentą. Tuomet vyskupas pašventino tautodailininkų L. Perekšlio ir J. Šmigelsko išdrožtą medinį kryžių popiežiaus Jono Pauliaus
II vizitui Lietuvoje 1993 m. atminti bei 1994-iesiems – Šeimos metams – įamžinti.
1999 m. gegužės 16 d. vyskupo vizitacijos metu Sutvirtinimo sakramentas suteiktas
288 asmenims (Kupiškio parapijos – 237, Šimonių – 21, Subačiaus – 19; kitų parapijų – Viešintų, Antašavos, Panevėžio katedros, Smilgių, Alizavos – po kelis)365.
Kupiškio Kristaus Žengimo į dangų parapijos tikintieji laukdavo atlaidų.
1936–2014 m. švęstus atlaidus liudija lentelė (žr. 16 lentelę).
16 lentelė*
Kristaus Žengimo į dangų parapijos Visuotiniai atlaidai
Atlaidų suteikimo laikas

Atlaidai

1936 m.
1937 m.

Kalėdos, Velykos, Šeštinės, Šv. Kazimiero, Angelų Sargų, Dievo Kūno
Kalėdos, Velykos, Šeštinės, Šv. Kazimiero, Angelų Sargų, Dievo Kūno,
40 valandų (horaris)
Kalėdos, Velykos, Šeštinės, Šv. Kazimiero, Angelų Sargų, Dievo Kūno
Kalėdos, Velykos, Šeštinės, Angelų Sargų, Devintinės
Kalėdos, Velykos, Angelų Sargų, Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo
Prasidėjimo
Velykos, Angelų Sargų, Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo
Šeštinės ir Angelų Sargų (švenčiama artimiausią sekmadienį)

1938 m.
1967 m.
1976–1986 m.
1986–1996 m.
2007–2014 m

Katalikiškos organizacijos
Sušvelnėjus politiniam klimatui Lietuvoje, Panevėžio vyskupijoje, neišskiriant ir
Kupiškio dekanato, pradedamos atkurti įvairios katalikiškos organizacijos: ateitininkai,
„Caritas“, Blaivybės draugija, tretininkai (žr. 17 lentelę). Šių organizacijų veikla buvo ir
yra labai svarbi parapijos dvasinio gyvenimo plėtrai, katalikų bendruomenei stiprinti.
Klierikas Salvijus Pranskūnas, dr. Arvydo Petro Žygo (1958 06 06–2000 06 29–
2011 05 07) padedamas, 1988 m. telkė pirmuosius ateitininkus Kupiškyje. Nuo 1989 m.
rugsėjo mėnesio jau veikė ateitininkų kuopa. Vos įsikūrę ateitininkai, semdamiesi patirties, plėtė veiklą. Nemažai jos suteikė 1989 m. lapkričio 11 d. įvykęs Panevėžio vyskupijos ateitininkų ir jų rėmėjų susitikimaskonferencija. Gana greitai Kupiškio atei- * Lentelė sudaryta remiantis Panevėžio vyskupijos
Kupiškio dekanato Kupiškio parapijos apyskaitomis:
tininkų kuopa įsiliejo į visos respublikos
1936 m. Nr. 4068; 1937 m. Nr. 633 ir 1938 m., PVKA,
b. Kupiškis. Kristaus Žengimo į dangų; Panevėmoksleivių katalikų organizaciją, turinčią
žio vyskupo 2007 06 26 raštas Nr. 30907, PVKA,
sudėtingą istoriją ir gilias kryptingos veikb. Kupiškis. Kristaus Žengimo į dangų.
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los šaknis. Kupiškio ateitininkai Andželika Sokaitė, Robertas Šulcas, Rita Simonavičiūtė,
Rasa Pranskūnaitė, Eugenija Čepaitė, Rita Didžiulytė ir Eugenijus Mikėnas, nepraėjus
nė trims mėnesiams nuo organizacijos įkūrimo, jau gebėjo atstovauti savo kuopai Ateitininkų federacijos atkuriamajame suvažiavime Vilniuje 1989 m. lapkričio 26 d.366 Kupiškio ateitininkams, žengiantiems pirmuosius žingsnius, ypač svarbi buvo Panevėžio
vyskupijos ateitininkų akademinė diena, kurioje ne tik sužinota apie ateitininkų veiklą
išeivijoje, bet ir nagrinėtos aktualios to meto problemos, kalbėta apie būtinas veiklos
kryptis. Daug žinių jauniesiems ateitininkams suteikė Vargdienių seserų vienuolė (oficialus pavadinimas Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo Vargdienių seserų
kongregacija, popiežiaus teisių) viešnia iš Putnamo (JAV) – s. Ignė Marijošiūtė MVS367.
Kupiškio ateitininkų kuopos vadė Rasa Matulytė su kitais ateitininkais 1990 m. gruodžio 28 d. dalyvavo brolio Rože įkurtos Taize bendruomenės ekumeniniame susirinkime
Prahoje368. Ateitininkams talkino Kupiškyje tuo metu dirbę kunigai, išskirtinai daug
laiko jiems skyrė kun. Virgilijus Liuima. Tačiau, minėtiems Kupiškio ateitininkams baigus vidurinį mokslą ir išvykus studijuoti, ši kuopa išsisklaidė neparengusi pamainos, nesugebėjusi įtraukti jaunesnių moksleivių į tokią prasmingą ateitininkų veiklą.
1989 m. liepos 9 d. Kupiškio parapijoje įkuriamas „Caritas“. Steigiamajam
susirinkimui dekanas K. Gutauskas pasikvietė tik ką sugrįžusį iš tremties kun. Sigitą
Tamkevičių SJ (šiuo metu Kauno arkivyskupą emeritą). Pirmininke buvo išrinkta
Stasė Simonavičienė, pavaduotoja – vienuolė kotrynietė (oficialus pavadinimas
Šv. Kotrynos, mergelės ir kankinės, seserų kongregacija, popiežiaus teisių) s. Regina CSC – Genė Daukaitė. Tais pačiais metais „Carito“ skyriai įkuriami visose
vienuolikoje Kupiškio dekanato parapijų. Veikė keturi sektoriai: maldos, tautos,
vargo mažinimo ir auklėjimo. „Carito“ pirmininke išrenkama Milda Narmontienė,
sekretore – Vanda Juozaitienė, vėliau tapusi „Carito“ vadove.
„Carito“ moterys rūpinosi asocialių šeimų vaikais, jų likimu, tad kilo mintis
įkurti jiems katalikiškus vaikų globos namus. Šią idėją palaikė Kupiškio kleb.
K. Gutauskas, pavesdamas vikarui V. Liuimai rūpintis tokių namų įkūrimu. 1996 m.
rugsėjo 25 d. Panevėžio vyskupas Juozas Preikšas pašventino Kupiškio parapijoje
įkurtus Paketurių šv. Kazimiero vaikų globos namus, kuriuose prieglobstį rado
pirmieji 24 vaikai. Šiems namams vadovavo Danutė Bukinienė, o 2002–2003 m.
dirbo 5 pedagogai ir 7 aptarnaujančio personalo asmenys. Nuo 2010 m. rugsėjo
23 d. Šv. Kazimiero globos namams vadovauja Petras Remeikis.
17 lentelė*
Atkūrus Nepriklausomybę Kupiškio parapijoje veikiančios
katalikiškos grupelės
Katalikiškos organizacijos,
grupelės

Įkūrimo metai

Ateitininkai
Jaunieji ateitininkai

Nuo 1989

Vadovai-pirmininkai

Narių skaičius
(2014 m.
gruodžio 31 d.)

Dvasinis
vadovas

* Lentelė sudaryta remiantis Kupiškio dekano Kristaus
Žengimo į dangų parapijos klebono kun. Mindaugo
Kučinsko pateiktais duomenimis.
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(tęsinys)
Katalikiškos organizacijos,
grupelės
Šventojo Rašto studijų
grupelė
„Caritas“

Blaivybės draugija
Tretininkai
Marijos legionieriai
Eucharistijos bičiuliai
Gyvojo Rožinio grupelė
Dekanato Gyvojo Rožinio
grupelė
Jėzuitiško pamaldumo
grupelė
Dekanato Šeimos centras

Įkūrimo metai

Vadovai-pirmininkai

1989 07 09

Stasė Simonavičienė,
Milda Narmontienė,
Vanda Juozaitienė

Nuo 1989

Narių skaičius
(2014 m.
gruodžio 31 d.)

Dvasinis
vadovas

s. Birutė Steikūnaitė
Aldona Ramanauskienė
(nuo 2006)

1997 m.

Violeta Senvaitienė

Parapijiečių religinei savišvietai, dekanui tarpininkaujant ir remiant, 1989 m.
liepos 14 d. Kupiškyje buvo įkurta parapijos biblioteka, kurią tvarkė Genutė Jazokienė.
Kupiškio parapijoje, kaip ir kitur, aktualus blaivybės klausimas. Kupiškėnai aktyviai įsijungė į Blaivybės sąjūdį. 1989 m. rugsėjo 23–24 d. Vilniuje vyko
Vyskupo Motiejaus Valančiaus blaivystės sąjūdžio suvažiavimas. Jame Kupiškiui
atstovavo Aldona Pranckūnienė, Bronius Zoka ir Jonas Žąsinas.
Kupiškėnai įsijungė ir į atsikūrusią tretininkų veiklą – 1991 m. rugsėjo 1 d.
dalyvavo Panevėžio vyskupijos tretininkų suvažiavime.
Kleb. K. Gutausko iniciatyva 1992 m. rugsėjį Kupiškyje buvo įkurta katalikiškos krypties Kupos pradinė mokykla, kurioje mokėsi per 250 mokinių. Kupos
katalikiškos mokyklos direktore paskirta Marijona Jančienė, pavaduotoja – Violeta
Senvaitienė. Greitai ši mokykla tapo metodinės veiklos ir dvasinio tobulėjimo
židiniu; ji rengė ir organizavo mokytojams seminarus, konferencijas, rekolekcijas,
įvairius renginius mokyklos bendruomenei.
1997 m. Kupiškio dekano K. Gutausko iniciatyva buvo įkurtas Panevėžio
vyskupijos Kupiškio dekanato Šeimos centras, kurio vadove paskirta katalikiškos
krypties pradinės mokyklos „Kupa“ direktoriaus pavaduotoja Violeta Senvaitienė.
2000 m. Kupiškio parapijoje veikė: „Caritas“, Marijos legionieriai, tretininkai, blaivininkai, eucharistijos bičiuliai, ateitininkai, 2001 m. – „Caritas“, Marijos
legionas, ateitininkai, tretininkai.
Atkurta Gyvojo Rožinio draugija, kuriai vadovavo s. Birutė Steikūnaitė,
2006 m. Kupiškio dekanato Gyvojo Rožinio draugijos pirmininke buvo išrinkta
Aldona Ramanauskienė (2006 m. gegužės 14 d. Palėvenėje įkurto Gyvojo Rožinio
būrelio vadovė. Šis būrelis vienija 92 žmones). Panevėžio vyskupijos Švč. Mergelės Marijos Gyvojo Rožinio draugija vienija 7 219 maldininkų, susibūrusių į 361
būrelį. Tai pati gausiausia Gyvojo Rožinio draugija Lietuvoje ir viena gausiausių
Europoje. Kupiškio dekanato visose parapijose esantys Gyvojo Rožinio maldininkų
būreliai vienija 644 maldininkus369.
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2003 m. balandžio 4 d. Panevėžio vyskupijos kurijoje patvirtinta Kupiškio
Kristaus Žengimo į dangų bažnyčios parapijos Pastoracinė taryba: pirmininkas –
dekanas kan. Vladas Rabašauskas, nariai: Palmira Čiurlienė, Genė Daukaitė,
Mečislovas Dubinskas, Algis Jakubėnas, Gintautas Jurgelionis, Vanda Juozaitienė,
Bronislovas Karazija, Angelė Karosienė, kun. vik. Saulius Keras, Alvydas Lukšys,
Rimantas Mašauskas, Linas Mikėnas, Milda Narmontienė, Aloyzas Neniškis, Povilas
Penkauskas, Leonas Perekšlis, Šarūnas Romualdas Ragauskas, Liucija Rasimavičiūtė,
Violeta Senvaitienė, Janina Stumbrienė, Julija Šatinskienė, Vanda Šimonienė, Kazys
Šiukštulis, Alvydas Švelnia, Antanas Varanauskas, Julija Vaičiuvienė, Petras Vogulis.
Sudaryta ir parapijos Ekonominių reikalų taryba: pirmininkas – dekanas
kan. Vladas Rabašauskas, nariai: Vidmantas Buzas, Aldona Pranskūnienė, Julius
Semėnas, Jonas Šmigelskas.
Pastoracinės tarybos posėdyje patvirtintos Jaunimo darbo grupė (vadovas –
kun. S. Keras), Liturgijos darbo grupė (vadovas Alvydas Švelnia, nariai: Algis
Jakubėnas, Rimantas Mašauskas, Aloyzas Neniškis, Kazys Šiukštulis, Antanas
Varanauskas), Šeimos darbo grupė (vadovė Violeta Senvaitienė, nariai: Angelė
Karosienė, Vanda Šimonienė), Katechizacijos darbo grupė (vadovė s. Regina CSC –
Genė Daukaitė), Spaudos darbo grupė (vadovė Janina Stumbrienė, narys – Bronius
Karazija), „Carito“ darbo grupė (vadovė Vanda Juozaitienė, nariai: Palmira Čiurlienė, Mečislovas Dubinskas, Gintautas Jurgelionis, Alvydas Lukšys, Linas Mikėnas,
Leonas Perekšlis, Povilas Penkauskas, Liucija Rasimavičiūtė, Šarūnas Romualdas
Ragauskas, Petras Vogulis).
Kupiškio dekano kan. Vlado Rabašausko iniciatyva 2005 m. pradėtas leisti
Kupiškio Kristaus Žengimo į dangų ir Palėvenės Šv. Dominyko parapijų laikraštėlis „Tau, parapijieti“. Iš pradžių leistas 500 egz. tiražu, vėliau jo tiražas svyravo
nuo 300 iki 500 egz.
2007 m. gegužę išleistame laikraštėlyje „Tau, parapijieti“, Nr. 3 (15), nurodytos bažnytinės organizacijos ir jų vadovai: „Caritas“ (V. Juozaitienė), Šeimos
centras (V. Senvaitienė), Katechetikos kabinetas (V. Kaminskienė), Bažnyčios biblioteka (J. Petrulis), Tretininkai (J. Petrulis), Gyvojo Rožinio draugijos Kupiškio
būrelis (s. B. Steikūnaitė), Jaunimo ugdymo (dvasinis vadovas kun. S. Kumelis,
globotoja – s. G. Daukaitė), Šv. Rašto studijų (kun. S. Kumelis).
2008 m. beveik devynerius metus (2000–2008) dirbusį Kupiškio dekaną
kan. Vladą Rabašauską pakeitė dr. kun. Rimantas Gudelis, kuris dekano pareigas
ėjo septynerius metus (2008–2014)370. 2014 m. jis paskirtas Salamiesčio šv. Antano Paduviečio parapijos administratoriumi, aptarnauja ir Antašavos šv. Hiacinto
(Jackaus) parapiją. Be to, trejų metų kadencijai Lietuvos vyskupų konferencija
dr. kun. R. Gudelį paskyrė Maskvos, Sankt Peterburgo ir Murmansko lietuvių
kapelionu. Kupiškio dekanu nuo 2014 m. birželio paskirtas kun. Mindaugas Kučinskas, iki tol trejus metus dirbęs Truskavos Šventosios Dvasios parapijoje371.
2014 m. Kupiškio parapijoje veikė maldos grupės – būreliai: Gyvojo Rožinio,
Marijos legiono, Pasauliečių pranciškonų, Jėzuitiško pamaldumo, Jaunųjų ateitininkų, Šventojo Rašto studijų, taip pat trys chorai: vaikų, jaunimo ir senjorų372,
veikė Šeimos centras, Parapijos namai, „Caritas“. Parapijos namuose bažnytinės
grupelės užsiėmimams turi patalpas.
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Įvairi bažnytinė informacija parapijiečius pasiekia ne tik per skelbimus
bažnyčioje, bet ir parapijos leidžiamame laikraštėlyje, dvasininkų veikla, šventės
atsispindi rajoniniame laikraštyje „Kupiškėnų mintys“373, kuriame rašoma ir apie
dekano kun. M. Kučinsko pastangas suburti jaunas šeimas su mažais vaikais374,
jaunimo pastoraciją375, pateikiamos dekano mintys apie maldos svarbą376. Rašoma
ir apie Kupiškyje įsikūrusį Šamano meistrų centrą bei jo surengtas diskusijas apie
religiją377, istorinių įvykių minėjimą378, naujų patalpų parapijiečių susibūrimui įrengimą379, dekano sumanytą naujai organizuojamą parapijiečių lankymą – kalendą380.

Kupiškio rajono mokyklose veikiančios
katalikiškos grupelės
Dera pasakyti, kad, atgavus nepriklausomybę, kai kuriose rajono mokyklose
buvo įkurti tikybos kabinetai, katalikiškos organizacijos (žr. 18 lentelę). Tarkim,
1999 m. Povilo Matulionio vidurinėje mokykloje įkurtas Jaunųjų saleziečių būrelis,
kuriam vadovavo jo iniciatorė tikybos mokytoja Janina Stumbrienė (2002–2003 m. m.
būrelyje buvo 18 „boskiukų“ – Don Bosko sekėjų), taip pat šioje mokykloje veikė
„valančiukai“, kuriems vadovavo mokytoja Irena Varnauskienė.
Mokyklose įsikūrė skautai (Lauryno Stuokos-Gucevičiaus gimnazija, Noriūnų
Jono Černiaus pagrindinė mokykla), maironiečiai (Lauryno Stuokos-Gucevičiaus
gimnazija, Noriūnų Jono Černiaus pagrindinė mokykla) ir kt.
2014–2015 m. m. Kupiškio rajone veikė 14 įvairaus lygio mokyklų: dvi
gimnazijos (Lauryno Stuokos-Gucevičiaus ir Subačiaus), progimnazija (Povilo
Matulionio), dešimt pagrindinių (Adomynės, Alizavos, Antašavos, Noriūnų Jono
Černiaus; Palėvenėlės, Rudilių Jono Laužiko, Salamiesčio, Skapiškio, Šepetos Almos
Adamkienės, Šimonių) ir pradinė (Kupos) mokyklos. Devyniose jų veikė įvairios
katalikiškos grupelės, jas globojo seserys vienuolės, tose parapijose besidarbuojantys kunigai.
18 lentelė*
Atkurtos Nepriklausomybės metu Kupiškio rajono mokyklose veikiančios
(veikusios) katalikiškos grupelės
Mokykla

Katalikiška
grupelė

Įkūrimo
(veiklos)
metai

Vadovai mokytojai

Narių
skaičius

Dvasinis
vadovas

Kupos pradinė
mokykla

Katechezės
būrelis

1992–2011

s. Regina CSC
(Genė Daukaitė)

Apie 60

Kun. V. Liuima;
kan. V. Rabašauskas

Povilo
Matulionio
progimnazija

Jaunųjų
saleziečių
būrelis

1999–2002

Janina Stumbrienė

Kun. V. Liuima;
kan. V. Rabašauskas

Valančiukai

1995–2007

Irena Varnauskienė

Kun. V. Liuima;
kan. V. Rabašauskas

Maironiečiai

Nuo 2000
metų

Skaistutė
Paulauskienė

18

Kun. J. Jasėnas

* Lentelėje pateikti duomenys patikslinti ir papildyti
Kupiškio kultūros, švietimo ir sporto skyriaus vedėjo
pavaduotojo Vytauto Knizikevičiaus.
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(tęsinys)
Mokykla

Katalikiška
grupelė

Įkūrimo
(veiklos)
metai

Vadovai mokytojai

Narių
skaičius

Lauryno
StuokosGucevičiaus
gimnazija

Skautai

1995–2008

Rita Grigaliūnienė,
Vytautas
Koženiauskas,
Audra
Matuzevičienė

20

Maironiečiai

2000–2014
(rugsėjis)

Danguolė
Mažuikienė,
Genovaitė
Vilčinskienė,
Aldona Bočiulytė,
Eglė Uldukienė ir
Jolanta Kireilytė
(2013–2014)

20

Skautai

2001 m.

Dalė Pavilonienė

20

Maironiečiai

2000–2014
(rugsėjis)

Vida Trečiokienė

16

Skapiškio
pagrindinė
mokykla

Ateitininkai
(Šv. Lauryno
kuopa)

Nuo 2010
metų

Žydra
Andrijauskienė

24
(2014–
2015)

Adomynės
pagrindinė
mokykla

Maironiečiai

2003–2006

Virginija
Pakalniškienė

8–12

Adomynės
pagrindinė
mokykla

Bažnytinis
jaunimo
chorelis

2005–2006

Dovilė Pakalniškytė

10

Alizavos
pagrindinė
mokykla

Katechezės
būrelis

1998–2000

Kun. J. Labakojis;
mokyt.
V. Kaminskienė

Apie 18

Kun. J. Labakojis

Alizavos
pagrindinė
mokykla

Jaunimo
grupelė „AL
jaunimas“

Nuo 2007
metų

Mokyt. Rasa
Šlekienė

15–20

Kun. L. Nedveckas,
kun. J. Jasėnas

Alizavos
pagrindinė
mokykla

Vaikų veiklos
grupelė
„Šviesos
vaikai“

Nuo 2007
metų

Mokyt. Rasa
Šlekienė

15

Kun. L. Nedveckas,
kun. J. Jasėnas

Antašavos
pagrindinė
mokykla

Religinio
giedojimo
choras

1996–1999

Mokytoja Zita
(Pavilionienė)
Lukoševičienė

20

Kun. J. Lukšas;
kun. V. Gutauskas

Palėvenėlės
pagrindinė
mokykla

Nėra

Rudilių Jono
Laužiko
pagrindinė
mokykla

Nėra

Salamiesčio
pagrindinė
mokykla

Nėra

Noriūnų Jono
Černiaus
pagrindinė
mokykla
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(tęsinys)
Mokykla

Katalikiška
grupelė

Subačiaus
gimnazija

Nėra

Šepetos Almos
Adamkienės
pagrindinė
mokykla

Nėra

Šimonių
pagrindinė
mokykla

Doriukai

Įkūrimo
(veiklos)
metai

Vadovai mokytojai

Narių
skaičius

Nuo 2003
metų

Laima Talačkienė

13

Dvasinis
vadovas

Belieka apgailestauti, kad, atkūrus Lietuvos nepriklausomybę, jokia katalikiška grupelė ar būrelis nebuvo įkurti net penkiose rajono mokyklose: Palėvenėlės
pagrindinėje mokykloje, Rudilių Jono Laužiko pagrindinėje mokykloje, Salamiesčio pagrindinėje mokykloje, Subačiaus gimnazijoje ir Šepetos Almos Adamkienės
pagrindinėje mokykloje.
Atkreiptinas dėmesys, kad Kupos pradinėje mokykloje veikiantis jaunučių
choras (vargonininkai Jonas Gimžauskas, Marijanas Remeikis), nors kelis kartus
buvo pakviestas giedoti bažnyčioje, bažnyčios choru (Bažnytinis jaunučių chorelis,
kaip kartais minima) nesivadino. O 1992 m. s. Reginos CSC – Genės Daukaitės
iniciatyva įkurta Eucharistijos karžygių grupelė, vienijusi apie 60 vaikų, veikė ne
Kupos pradinėje mokykloje (kaip yra rašyta spaudoje), o prie Kupiškio Kristaus
Žengimo į dangų bažnyčios. Tik didžiausią dalį Eucharistijos karžygių sudarė
Kupos mokinukai. Šios grupelės dvasios vadai buvo kun. Virgilijus Liuima, o jį
iškėlus – kan. Vladas Rabašauskas.
Deja, daugelis grupelių ar būrelių jau nebeveikia. Tarkim, Kupos pradinėje
mokykloje Katechezės būrelis veikė 1992–2011; Antašavos pagrindinėje mokykloje
Religinio giedojimo choras (1996–1999), vadovaujamas mokytojos Zitos (Pavilionienės) Lukoševičienės, bei Adomynės pagrindinėje mokykloje mokytojos Dovilės
Pakalniškytės vadovaujamas Bažnytinis jaunimo chorelis (2005–2006), Povilo Matulionio progimnazijoje Jaunųjų saleziečių (veikęs nuo 1995 m.) bei valančiukų (nuo
1995 m.) būreliai; Lauryno Stuokos-Gucevičiaus gimnazijoje skautai (nuo 1995 m.)
bei maironiečiai (nuo 2000 m.); Noriūnų Jono Černiaus pagrindinėje mokykloje
2014 m. veiklą užbaigė 2000 m. įsikūrę maironiečiai. Povilo Matulionio progimnazijoje valančiukai veiklą užbaigė 2007 m. vadovei mokytojai Irenai Varnauskienei
išėjus į pensiją, o „Jaunieji saleziečiai“ – vadovei mokytojai Janinai Stumbrienei
išvykus į Panevėžį. Gaila, kad neatsirado kitų mokytojų, kurie būtų tęsę šią veiklą.
Tad 2014–2015 m. iš 9 minėtų mokyklų, kuriose veikė 16 katalikiškos krypties
būrelių, veikia tik šeši: Lauryno Stuokos-Gucevičiaus gimnazijoje – skautai (nuo
2001 m.), Povilo Matulionio progimnazijoje – mokytojos Skaistutės Paulauskienės
vadovaujami maironiečiai (nuo 2000 m.), Alizavos pagrindinėje mokykloje veikia
dvi skirtingos grupelės, įsikūrusios 2007 m. (abiem vadovauja mokytoja Rasa Šlekienė): jaunimo grupelė „AL jaunimas“ ir vaikų veiklos grupelė „Šviesos vaikai“.
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Skapiškio pagrindinėje mokykloje veikia Ateitininkų Šv. Lauryno kuopa, įsikūrusi
2010 m. (vadovė mokytoja Žydra Andrijauskienė)381, ir Šimonių pagrindinėje mokykloje 2003 m. įsikūrę doriukai (vadovė – mokytoja Laima Talačkienė).
Katalikiškų grupelių nykimas mokyklose – akivaizdi katalikiškos veiklos
su jaunimu spraga, kurią nedelsiant bendromis parapijų dvasininkų, parapijos
katalikiškų organizacijų bei pedagogų pastangomis reikia užpildyti, nes mokinių
savanoriškas pasitraukimas iš gyvenimo Kupiškio krašte kelia grėsmę...

Kupiškio bažnyčios 100-mečio jubiliejus382
2014 m. Kupiškyje plačiai minėtas Kupiškio bažnyčios 100 metų jubiliejus. Renginys vyko keliais etapais – gegužės–birželio mėn. ir spalio pradžioje. Į pasirengimą
jubiliejui įsitraukė rajono savivaldybė, Etnografijos muziejus, Kultūros centras, Viešoji
biblioteka. Prie šios datos buvo priderinta Kupiškio miesto 485-ųjų metinių šventė.
Jau nuo gegužės vidurio bažnyčioje veikė moksleivių piešinių ir darbelių
paroda „Bažnyčia mokinių akimis“. Viešojoje bibliotekoje organizuota spaudinių
ir nuotraukų paroda „Kupiškio bažnyčia istorijos vingiuose“.
Gegužės 30-osios rajono vaikų ir moksleivių šventės „Čir vir vir vasara“
renginiu pradėta Kupiškio miesto 485 metų ir bažnyčios 100-mečio jubiliejinė šventė.
Šventėje dalyvavo ir svečiai iš Latvijos. Dalyvius sveikino Kupiškio vikaras kun. Rimantas Rimkus, renginyje dalyvavo ir Panevėžio vyskupas Lionginas Virbalas SJ.
Pristačius parodą „Kupiškio dekanato bažnyčios“ Etnografijos muziejuje,
vaikų sakralinio meno kolektyvas „Pandėlio balsiukai“ su vadove Vilma
Likiene ir J. E. Panevėžio vyskupu kunigu Lionginu Virbalu.
2014 m. gegužės 30 d. Aušros Jonušytės nuotr. KEM
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Kupiškio etnografijos muziejuje organizuota Kupiškio tautodailininkų darbų
paroda „Kupiškio dekanato bažnyčios“. Kalbėjo Kupiškio etnografijos muziejaus
direktorė Violeta Aleknienė, vyskupas Lionginas Virbalas SJ, dr. Aldona Vasiliauskienė. Kupiškio Kristaus Žengimo į dangų bažnyčioje per vakaro šv. Mišias
vysk. L. Virbalas SJ suteikė Sutvirtinimo sakramentą.
Kitą dieną prie Kupiškio marių buvo atidarytas turizmo sezonas.
Birželio 1 d. per Marijos radiją transliuotos šv. Mišios iš Kupiškio Kristaus
Žengimo į dangų bažnyčios. Šv. Mišių metu giedojo jungtinis vaikų choras iš
dešimties kolektyvų: Utenos Dievo Apvaizdos, Panevėžio šv. apaštalų Petro ir
Povilo parapijų, Pasvalio muzikos, Salamiesčio, Antašavos pagrindinių mokyklų,
Kupiškio L. Stuokos-Gucevičiaus gimnazijos, Kupiškio P. Matulionio progimnazijos,
Kupiškio meno mokyklos bei Kupiškio bažnyčios vaikų ir jaunimo chorai. Šio
daugiau 200 vaikų choro vargonininkė Inga Baniulienė, dirigentas ir akompaniatorius Marijanas Remeikis.
Tautodailininkas Vytautas Jasinskas sukūrė akmeninį kryžių „Kupiškio bažnyčiai – 100“, kuris pastatytas šventoriuje ir po iškilmingų šv. Mišių vysk. L. Virbalo SJ pašventintas.

Kupiškio bažnyčios ir parapijos istorijai
itin svarbi mokslinė konferencija, skirta
Kupiškio bažnyčios 100-mečio jubiliejui383
2014 m. spalio 2 d. Kupiškio parapijos namuose vyko mokslinė konferencija
„Meno ir dvasinės maldos galybė“, kurioje pranešimus skaitė dr. Aldona Vasiliauskienė („Kupiškio Kristaus Žengimo į dangų bažnyčios istorija“), dr. Dalia
Klajumienė („Kupiškio Kristaus Žengimo į dangų bažnyčios architektūra ir dailės
Mokslinės konferencijos, vykusios Kupiškio parapijos namuose, pranešėjai ir rengėjai. Iš kairės:
dr. kunigas Gediminas Jankūnas, dr. Dalia Klajumienė, dr. Aldona Vasiliauskienė, dr. kunigas
Vilius Sikorskis ir Etnografijos muziejaus direktorė Violeta Aleknienė. 2014 m. spalio 2 d.
A. Jonušytės nuotr. KEM
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paminklai“), dr. kun. Gediminas Jankūnas („Parapinės bažnyčios vaidmuo tikinčiojo gyvenime“) ir dr. kun. Vilius Sikorskas („Bažnyčios muzikos tradicijų įtaka
katalikų tikėjimo raiškai“). Konferenciją organizavo ir vedė Kupiškio etnografijos
muziejaus direktorė Violeta Aleknienė, apibendrino dr. Aldona Vasiliauskienė
(pranešimų tezes žr. Priedai II).
Renginys pradėtas Marijano Remeikio vadovaujamo Kupiškio Kristaus Žengimo į dangų bažnyčios choro „Cantus Vita“ keturiais kūriniais.
Konferencijos dalyvius sveikino Kupiškio dekanas ir parapijos klebonas
kun. Mindaugas Kučinskas, Kupiškio kultūros ir švietimo skyriaus vedėjas Rimantas Jocius. R. Jocius džiaugėsi susirinkusiųjų gausa, liudijančia, kad mokslininkų tyrinėjamos temos yra svarbios, kad mums visiems rūpi savos parapijos
ir bažnyčios istorija.

Apdovanojimai
Pasibaigus konferencijai, parapijos laikraštuko „Tau, parapijieti“ atstovas
Bronislovas Karazija įteikė padėkos raštus Gintautei Bakanavičienei, Birutei Jasinskienei, Vidai Palionienei, Mildai Vaižmužienei ir Irenai Vaičiūnaitei. Tai
„Tau, parapijieti“ skelbto poezijos ir rašinių konkurso, skirto Kupiškio bažnyčios
100-mečiui, laureatai.

Konferencijos apibendrinimas
Apibendrindama pranešėjų mintis dr. A. Vasiliauskienė pasidžiaugė, kad
ši mokslinė konferencija užbaigė beveik metus trukusių įvairių renginių, skirtų
Bažnyčios 100-mečiui, ciklą, išsiskleidusi kita – moksline forma, sumaniai parengta organizatorės Kupiškio etnografijos muziejaus direktorės Violetos Aleknienės.
Pasidžiaugta kruopščiai parengtais mokslininkų pranešimais, juolab kad
kai kurie jų bus praplėsti. Parengti kaip moksliniai straipsniai bus išspausdinti
„Versmės“ leidyklos rengiamos serijos „Lietuvos valsčių istorija“ monografijoje
„Kupiškis. Naujausi moksliniai lokaliniai tyrimai“. Leidinio sudarytoja ir atsakingoji
redaktorė – Kupiškio etnografijos muziejaus vyr. specialistė istorikė Aušra Jonušytė,
jau turinti tokio darbo patirtį (jau minėta 2009 m. išleista lokalinė monografija
„Kupiškis. Gamtos ir istorijos puslapiai“).
Pasidžiaugta, kad „Kupiškėnų minčių“ redakcija, laukdama mokslinės konferencijos, savo skaitytojus supažindino su šios bažnyčios metrikų knygomis išspausdindama tris straipsnius: „Kupiškio bažnyčios dokumentai prieš 200 metų“,
„Kupiškio bažnyčios dokumentai prieš 150 metų“ ir „Kupiškio bažnyčios dokumentai
prieš 100 metų“. Be to, ir ankstesni renginiai sulaukė atgarsio ne tik „Kupiškėnų
mintyse“, bet ir laikraštyje „XXI amžius“.
Konferencijos dalyviai buvo pakviesti į Skapiškį susipažinti su Dievo tarno
arkivyskupo Mečislovo Reinio vardo įamžinimu ir paroda „Pažintis su Ukrainos
kultūra“.
Būtina pažymėti, kad Kupiškio parapijos kunigai, be Kristaus Žengimo į
Dangų bažnyčios, aptarnauja Šv. Dominyko bažnyčią Palėvenėje, Rudilių koplyčią,
Šepetos psichoneurologinio pensiono gyventojus ir Kupiškio ligoninės ligonius
bei personalą.
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Išvados
Pirmąsyk mokslinėje literatūroje panaudoti gausūs archyviniai šaltiniai praplečia Kupiškio parapijos ir joje dirbusių kunigų istoriją.
Dabartinė Kupiškio Kristaus Žengimo į dangų bažnyčia, įžengusi į antrąjį
amžių, – jau trečioji, tad bažnyčių istorijoje išskiriame tris laikotarpius. Pirmajame
laikotarpyje senoji medinė bažnyčia veikė 165 metus (1616–1781). Jos veiklą nutraukė Kupiškio miestelyje kilęs gaisras, nuniokojęs bažnyčią ir beveik visus parapijai priklausiusius pastatus. Su antrosios medinės bažnyčios pastatymu prasideda
antrasis Kupiškio bažnyčių laikotarpis. Šią antrąją medinę bažnyčią, veikusią 112
metų (1791–1903), pakeitė trečioji – mūrinė bažnyčia, pradėdama trečiąjį bažnyčių
istorijos laikotarpį, besitęsiantį ir šiandien.
Kupiškio bažnyčios metrikų knygos padeda nustatyti parapijoje dirbusius kunigus, be to, jos labai svarbios bandantiesiems surasti giminaičius ir nustatyti savo
genealoginį medį, galbūt čia išvardytos bylos padės ieškantiems savo giminystės šaknų.
Kiekvienu laikotarpiu Kupiškio parapijoje dirbo daug kunigų. Sudaryta
(nebaigta) lentelė liudija, kad Kupiškyje dirbo 240 kunigų (jų vardai ir pavardės
įrašyti į Kupiškio bažnytines metrikų knygas). Straipsnyje pateikta medžiaga apie
kunigus yra svarus tolesnių, detalesnių tyrinėjimų pagrindas.
Svarbi antruoju Kupiškio bažnyčių laikotarpiu čia dirbusio Lietuvos tikintiesiems gerai žinomo poeto kunigo Antonius Drazdowski (Antano Strazdelio)
veikla – užregistruoti jo krikštai...
Apžvelgta Kupiškio bažnyčios ir parapijos istorija liudija kunigų veiklą
remontuojant ir puošiant bažnyčią, ugdant jaunimą tikėjimo dvasia, diegiant jų
pareigos ir atsakomybės jausmą, stiprinant meilę Dievui ir žmonėms.
Aktyvi dvasininkijos veikla buvo puiki paskata kurtis katalikiškoms organizacijoms, kurioms dažniausiai ir vadovavo kunigai. Sovietmečiu negalėjusios veikti
katalikiškos organizacijos, Lietuvai atkūrus nepriklausomybę, rėmėsi prieškariu
Kupiškyje veikusiomis draugijomis ir organizacijomis, siekdamos atgaivinti veiklą.
Kupiškyje dvasininkai, kaip ir daugelyje kitų parapijų Lietuvoje, tikintiesiems
gebėjo pasėti tvirtas katalikiškas moralines nuostatas: jų dėka nemažai jaunimo
pasuko tarnystės Dievui ir žmonėms keliu. Tapę tikrais dvasininkais, darbuodamiesi
toli nuo Kupiškio, jie savo gimtąjį kraštą garsino aktyvia visuomenine, politine
veikla, statydami bažnyčias, užsiimdami mecenavimu.
Sovietmečiu Kupiškio dvasininkai gebėjo atsilaikyti prieš saugumo darbuotojų
spaudimą (įkalbinėjimus, grasinimus, netgi šantažą), atsisakydami bendradarbiauti.
Daugeliui buvo užvestos sekimo bylos, ne tik Kupiškyje dirbusieji, bet ir iš šio
krašto kilusieji kentėjo Sibiro lageriuose.
Kupiškio parapijoje buvo sudarytos sąlygos dvasininkams, trokštantiems
mokslo žinių, rašyti mokslo darbus: sovietmečiu minėtinas mons. Jonas Juodelis,
atkūrus nepriklausomybę – kun. Gediminas Jankūnas.
Kupiškėnai įvertino dvasininkų veiklą suteikdami jiems Kupiškio krašto
garbės piliečio vardą. Šitaip buvo įvertinti du dvasininkai – monsinjoras Klemensas Gutauskas ir garbės kanauninkas Kazimieras Baronas. Dvasininkams suteikti
vardai liudija dvasinio gyvenimo svarbą kupiškėnams, kad čia jų sėtas Dievo
meilės grūdas veši daugelio parapijiečių širdyse.
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Katalikiškų grupelių nykimas Kupiškio rajono mokyklose (dar netyrinėta
kryptis, laukianti dėmesio) – akivaizdi katalikiškos veiklos su jaunimu spraga,
kurią nedelsiant, bendromis parapijų dvasininkų ir pedagogų pastangomis reikia
užpildyti, nes mokinių savanoriškas pasitraukimas iš gyvenimo Kupiškio krašte
kelia grėsmę...
Kad Bažnyčia Lietuvoje išliko tvirta moralinė atrama, apsaugojusi tautą nuo
sovietinės ideologijos nuodų, svarų indėlį įnešė ir Kupiškio Kristaus Žengimo į
dangų bažnyčia, joje dirbę kunigai ir labiausiai atsidavę parapijiečiai.

Priedai
I. Iš Kupiškio krašto kilę dvasininkai
Kupiškio kraštas išugdė visai Lietuvai žymių įvairių sričių asmenybių.
Tarp reikšmingų veikėjų gausos – ir dvasininkai. Kai kurie jų, Kupiškyje pralei
dę vaikystės ir jaunystės metus, išvyko į kitus Lietuvos regionus, palikdami
ten ryškius pėdsakus ne tik dvasinėje darbuotėje, bet ir statydami bažnyčias,
kurdami katalikiškas organizacijas, užsiimdami plačia mecenavimo veikla. Detaliau supažindinsime su dešimties iš Kupiškio krašto kilusių dvasininkų biografija, apžvelgsime jų atliktus darbus (žr. 19 lentelę). Kadangi kun. Salvijus
Pranskūnas šiuo metu dirba Skapiškio Šv. Hiacinto (Jackaus) parapijoje, apie jį
žinių bus pateikta „Versmės“ rengiamoje Lietuvos valsčių istorijos monografijoje
„Skapiškis“.
Tai – prelatas Kazimieras Dulksnys (1910 02 09–1935 06 15–2001 12 09),
kun. Antanas Juška (1906 04 28–1929 05 25–1991 02 15), kanauninkas Jonas Katelė
(1831 01 13–1855 11 17–1908 05 21), kun. mgsr. Aivaras Kecorius (gim. 1981 m.
gruodžio 26 d. – įšventintas į kunigus 2007 m. liepos 14 d.), kun. Jonas Kastytis Matulionis SJ (1931 02 10–1980 10 31–2015 01 12), kun. Jonas Morkūnas
(1918 11 18–1945 10 28–2004 09 30); arkivyskupas Liudvikas Povilonis (1910 08
25–1934 06 29–1969 12 21–1990 08 09); kun. Salvijus Pranskūnas (gim. 1964 m.
gegužės 22 d. – įšventintas į kunigus 1990 m. gegužės 27 d.), prelatas Povilas
Pukys (1883 12 12–1913 05 26–1964 08 22), kun. Antanas Puodžiūnas – tėvas
Patricijus OFM (1896 09 24–1940–1980 01 30), kun. Petras Vaitiekūnas (1889 09
17–1916 05 22–1946 05 22).
Kupiškio kraštas išugdė ir daugiau garbių dvasininkų. Tai – kun. Petras
Tijušas (1921 07 08–1948 04 25–1999 12 11)384, kan. Antanas Balaišis (1923 01
01–1948 10 31–2005 11 07)385, monsinjoras Petras Meilus (1931 12 25–1963 04
10–2015 10 26)386, kun. Egidijus Tubelis (gim. 1981 m. lapkričio 5 d. – įšventintas
į kunigus 2012 m. birželio 9 d.) ir jo brolis Regimantas Tubelis (gim. 1984 m.
kovo 15 d. – įšventintas į kunigus 2008 m. rugpjūčio 4 d., metęs kunigystę), tačiau
jie priklauso Skapiškio parapijai. Tad daugiau žinių ir bus pateikta „Versmės“
leidyklos rengiamoje Lietuvos valsčių istorijos monografijoje „Skapiškis“.
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19 lentelė*
Kunigai, kilę iš Kupiškio parapijos
Eil. Kunigo pavardė,
Nr. vardas

Gimimo vieta

Gyvenimo, įšventinimo
į kunigus metai

Palaidojimo vieta

1.

Prelatas Dulksnys
Kazimieras

Skodinių kaimas

1910 02 09–1935 06 15–
2001 12 09

Panevėžio Ramygalos
gatvėje esančiose
kapinėse, kunigams
skirtuose kapuose

2.

Juška Antanas

Subačius

1906 04 28–1929 05 25–
1991 0215

Panevėžio Ramygalos
gatvėje esančiose
kapinėse, kunigams
skirtuose kapuose

3.

Kanauninkas Katelė
Jonas

Suvainių kaimas

1831 01 13–1855 11 17–
1908 05 21

Panemunėlyje

4.

Kecorius Aivaras

Kupiškis

gim. 1981 12 26– įšv.
į kun. 2007 07 14

5.

Matulionis Jonas
Kastytis SJ

Šimonių valsčiaus
Pelyšių kaimas

1931 02 10–1980 10 31–
2015 01 12

Kauno Petrašiūnų
kapinėse, vienuolių jėzuitų
kapuose

6.

Morkūnas Jonas

Subačiaus
parapijos Butrimų
kaimas

1918 11 18–1945 10 28–
2004 09 30

Subačiaus stoties parapijos
Stračnių kapinėse

7.

Arkivyskupas
Povilonis Liudvikas
MIC

Šimonių parapijos
Šilagalių kaimas

1910 08 25–1934 06 29–
1969 12 21–1990 08 09

Marijampolės Šv. Mykolo
prokatedros šventoriuje

8.

Pranskūnas Salvijus

Kupiškis

gim. 1964 05 22– įšv.
į kun. 1990 05 27

9.

Prelatas Pukys
Povilas

Gyvakarų kaimas
(priklausė
Salamiesčio
parapijai)

1883 12 12–1913 05 26–
1964 08 22

Žemaičių Kalvarijos
kapinėse, prie Žemaičių
Kalvarijos kalnų XI vietos
„Rotušėje“

10. Puodžiūnas
Antanas – tėvas
Patricijus OFM

Kupiškio
parapijos
Duoniūnų kaimas

1896 09 24–1940–1980
01 30

Kretingos kapinėse šalia
kitų tėvų pranciškonų

11. Vaitiekūnas Petras

Kupiškio valsčiaus 1889 09 17–1916 05 22–
Kuosėnų kaimas
1946 05 22

Anykščių rajono Papilių
kaimo kapinėse

I. 1. Prelatas Kazimieras Dulksnys
(1910 02 09–1935 06 15–2001 12 09)387
Tarp dvasininkų, okupacijos metu tyliai, kantriai ir atkakliai dirbusių savo
darbą, kentėjusių sovietų persekiojimus, lagerių kančias, pastoracine veikla stiprinusių žmonių tikėjimą ir viltį, kad Aukščiausiasis jų, pasitikinčiųjų, neapleis –
prelatas Kazimieras Dulksnys. Penkiolikos metų mirties sukaktis įgalina prisiminti
šią neeilinę asmenybę.
Prelatas Kazimieras Dulksnys gimė 1910 m. vasario 9 d. Kupiškio parapijoje,
Skodinių kaime, Juozo (mirė 1933 m.) ir Veronikos (mirė 1956 m.) Dulksnių šeimoje, kurioje, be jo, augo brolis Povilas (gim. 1903 m.) ir keturios seserys: Adelė
Mažylienė (gim. 1897 m.), Akvilė Bukėnienė (gim. 1898 m.), Ona Petrulienė
* Lentelė sudaryta remiantis įvairių metų Elenchais,
(gim. 1900 m.) ir Marijona Kalvelienė
Katalikų žinynais, asmeninėmis kunigų bylomis,
literatūra.
(gim. 1905 m.).
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Kazimieras mokėsi Kupiškio pradžios ir vidurinėje mokyklose (baigė 1926 m.),
Rokiškio gimnazijoje mokėsi 5 ir 6 klasėse. 1928 m. įstojo į Kauno kunigų seminariją (1928–1931). Studijavo Vytauto Didžiojo universitete, Teologijos-filosofijos
fakultete (1931–1935), kurį baigė apgindamas darbą.
1934 m. kovo 17 d. įšventintas į subdiakonus.
1935 m. IV teologijos kurse studijavo 35 seminaristai (iš Kaišiadorių vyskupijos – 6, iš Kauno – 11, iš Panevėžio – 13 bei 4 marijonų vienuolijos ir vienas
pranciškonų ordino narys).
1935 m. IV teologijos kursą baigė 13 Panevėžio vyskupijos klierikų, kuriuos 1935 m. birželio 15 d. arkivyskupas metropolitas Juozapas Skvireckas
įšventino į kunigus. Tai – Paulius Astrauskas (1905 04 27–1935 06 15–1977
06 19), Jonas Bagdonas (1907 11 29–1935 06 15–1994 01 26), Kazimieras Dulksnys (1910 02 09–1935 06 15–2001 12 09), Alfonsas Jarašiūnas (1911 10 18–1935
06 15–1954), Juozapas Juozevičius (1909 11 01–1935 06 15–1998 04 26), Paulius
Kučinskas (1913 05 22–1935 06 15–1987 12 02), Petras Kuzmickas (1910 11 07–
1935 06 15–2012 09 10), Vytautas Lapšys (1908 01 22–1935 06 15–1936 04 17),
Aleksandras Lėvanas (1905 05 08–1935 06 15, mirė Vokietijoje 1978 m. sausio
arba vasario mėn), Jonas Petrėnas (1911 04 07–1935 06 15–1957 12 17, mirė
Brukline), Jonas Ragauskas (1907 08 10–1935 06 15–1967 10 11), Juozapas Rožanskas (1910 04 06–1935 06 15–1972 08 27), Feliksas Zenkevičius (1909 06 09–
1935 06 15–1979 07 27).
Du šio kurso kunigai (A. Lėvanas ir J. Petrėnas) 1944 m. pasitraukė į Vakarus,
o kun. Jonas Ragauskas 1948 m. pasitraukė iš kunigystės, tapo aktyviu ateistu.
Pirmąjį iš kurso Viešpats pasišaukė kun. Vytautą Lapšį – nė metų neišdirbęs
vikaru Utenoje mirė 1936 m. balandžio 17 d. Kun. A. Jarašiūną paveikė pokario
įvykiai, 1954 m. grįžtant į namus nustojo plakti širdis. Aktyviai iš minėto kurso
Panevėžio katedroje darbavosi atšventęs 100-ąjį jubiliejų monsinjoras jubiliatas
Petras Kuzmickas, kurį Viešpats pasišaukė bebaigiant 102-uosius metus.
Kunigystės keliu
Kun. Kazimierui Dulksniui teko dirbti 9 parapijose, užimti įvairias pareigas:
vikaro, klebono, administratoriaus, dekano. Jis buvo paskirtas Panevėžio katedros
kapitulos kanauninku (1951), išrinktas kapitulos pirmininku (1983) ir vyskupijos
kapituliniu vikaru (1983). Po šešerių metų, Panevėžiui gavus vyskupą (1989 m.
gegužės 9 d. Panevėžio vyskupijos apaštaliniu administratoriumi paskirtas vysk.
Juozas Preikšas), prel. K. Dulksnys buvo paskirtas generalvikaru – šias pareigas
ėjo iki mirties.
Kun. K. Dulksnys – vikaras, administratorius
Įšventintas į kunigus jaunas kun. Kazimieras Dulksnys 1935 m. birželio 21 d.
paskiriamas vikaru į Ramygalą, Šv. Jono Krikštytojo parapiją. Čia dirbo tik pusę
metų. 1936 m. sausio 8 d. buvo deleguotas vikaru į Šv. Jono Krikštytojo parapiją
Pasvalyje. Ramygaloje talkino klebonui Jonui Jusiui, Pasvalyje – kan. Kazimierui
Kriščiūnui. Pasvalyje dirbo šešerius metus ir 1941 m. gegužės 29 d. buvo deleguotas vikaru į Užpalių Švč. Trejybės parapiją.
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Užpaliuose vikaravo keturis mėnesius. Atvykus į Užpalius kun. Juozapui
Bagdonui, kun. K. Dulksnys sugrįžo į Pasvalį.
1942 m. gegužės 27 d. paskiriamas administratoriumi į Tauragnų šv. Jurgio
parapiją.
1941 m. birželio 25 d. bolševikai, keršydami už partizanų veiklą, sudegino
visus beneficinius parapijos trobesius: kleboniją, viralinę-skalbyklą su gyvenamuoju
butu, rūsius, vištidę, klojimą, akmeninį tvartą, malkinę, svirną ir 27 m gylio šulinį.
Išliko tik parapijos salė, špitolė ir gyvenamasis zakristijono namas. Kun. K. Dulksnio rūpesčiu 1942–1943 m. atnaujinti beveik visi bažnyčios paveikslai ir stacijos,
o kai kurie nutapyti iš naujo (dailininkas Bronius Žiedas).
Klebono K. Dulksnio rūpesčiu senosios klebonijos vietoje 1943 m. pastatyta
nauja medinė klebonija, statybai panaudotos ir griaunamos karčemos medžiagos.
Klebonijos projekto autorė – architektė Bronė Lukšaitė, gauto klebonijai statyti
pastato buvusio savininko duktė.
1944 m. liepos 9 d. bažnyčia sudegė, sudegė ir mediniai paminklai šventoriuje, dviaukštė varpinė, kurioje jau buvo įkurtas bažnyčios muziejus. Tad apie
bažnyčią, jos altorius, paveikslus, skulptūras ir kitus meno paminklus galime
sužinoti iš detalaus kun. K. Dulksnio aprašo, kuris vyskupo K. Paltaroko nurodymu pateiktas 1947 m. parašytame straipsnyje, skirtame Tauragnų bažnyčios
ir parapijos istorijai388. Čia kun. K. Dulksnys akcentavo, kad Tauragnų bažnyčia
pagal amžių – pirmoji bažnyčia Panevėžio vyskupijoje, tačiau tiksli data, kada
ji buvo pastatyta, neaiški (manoma, jau XIV–XV a.). Trims bažnyčioms sudegus,
naujoji pastatyta Labės–Tauragno ežerų krantuose. 1783 m. Braslavo dekanato
vizitacijoje minimos dvi bažnyčios: statyta 1728 m. Taurapilyje ir 1735 m. Tauragnuose. 1874 m. bažnyčia pastatyta kun. Felikso Mazulevičiaus rūpesčiu. Bažnyčią
konsekravo vyskupas Aleksandras Beresnevičius.
Sudegus bažnyčiai, klebonas ėmė rūpintis laikinosios bažnyčios įrengimu
parapijos salėje. Jau liepos 12 d. ant jos buvo iškeltas senosios bažnyčios kryžius
ir iš kapų koplyčios pargabentas altorius. O liepos 16 d. sulaukus iš kaimyninių
bažnyčių reikiamos paramos bažnytiniais reikmenimis ir drabužiais, pradėtos
aukoti šv. Mišios.
Netrukus salės vidaus vaizdas „subažnytintas“: įrengti du altoriai, padirbtas
Dievo stalas, sakykla, papuošta Kryžiaus keliais (stacijas paaukojo vysk. K. Paltarokas). Įsigyta bažnytinio inventoriaus: kielikas, komuninė, keli arnotai, kapos,
mišiolai, fisharmonija... Klebono K. Dulksnio pastangomis sutvarkyta išorė – laikinas
šventorius: aptvertas statiniais, pastatytas iš aikštės atkeltas kryžius, pastatyta ir
įrengta laikina varpinė su vienu varpu.
Rokiškio klebonas ir dekanas
Po penkerių metų – 1947 m. gegužės 5 d. – K. Dulksnys paskiriamas
Rokiškio Šv. apaštalo evangelisto Mato bažnyčios klebonu ir Rokiškio dekanato
dekanu (1947–1949). 1948 m. vasario 13 d. vyskupas K. Paltarokas, Švč. Mergelės
Marijos Nekaltojo Prasidėjimo seserų Tarnaičių kongregacijos provincijolei prašant,
kun. K. Dulksnį Rokiškio namams paskyrė paprastu nuodėmklausiu. 1949 m.
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žius buvo kaltinamas šmeižtu ir laikomas karo kurstytoju. Kun. K. Dulksnys šio
rašto prieš popiežių nepasirašė, nepasirašė jo ir kiti kunigai. Sovietinei valdžiai
neprivertus kunigų pasirašyti minėto rašto, nepavyko sukurti tautinės Bažnyčios.
Kun. K. Dulksnys, tapęs nepaklusniu sovietinei valdžiai, Rokiškyje nebegalėjo dirbti.
Dvasininko veikla Panevėžyje
1949 m. rugsėjo 30 d. vyskupas K. Paltarokas kun. Kazimierą Dulksnį paskyrė Panevėžio Šv. apaštalų Petro ir Povilo bažnyčios administratoriumi.
1951 m. rugpjūčio 14 d. kun. K. Dulksnys paskiriamas Panevėžio katedros
kapitulos kanauninku. O 1954 m. lapkričio 30 d. kan. K. Dulksnys įgaliojamas
atstovauti Panevėžio vyskupijos reikalams Tarpdiecezinės kunigų seminarijos Kaune
Ekonominės komisijos posėdyje.
1957 m. sovietinė valdžia mėgino įdarbinti – įkišti į Tarpdiecezinę kunigų
seminariją Kaune pasaulietį ateistą dėstytoją „auklėti“ (t. y. sekti) klierikus. Vyskupas K. Paltarokas priešinosi, kad nebūtų seminarijoje tokio dėstytojo. Vyskupo
įgaliotas kan. K. Dulksnys seminarijos posėdyje motyvuotai pagrindė ir pareiškė
nesutikimą. Dėstytojas į seminariją nebuvo paskirtas, tad K. Dulksnys sovietinei
valdžiai tapo pavojingas.
Kunigui Kazimierui Dulksniui sovietinis saugumas
užveda bylą
Daugelis stebėjosi kunigo drąsa ginant seminarijos reikalus ir bijojo, kad
ta drąsa jam gali brangiai kainuoti. Ir tikrai. Okupacinė valdžia kunigui negalėjo
to dovanoti. Kun. Jonas Jurgaitis knygoje „Aukos keliu“ rašo, kad neaiškiomis
aplinkybėmis kun. Stasio Gruodžio knyga „Laikykis įsakymų“ pateko pas vieną
parapijietį, kuris pranešė saugumo organų atstovams. 1957 m. prieš pat šv. Kalėdas
Šv. apaštalų Petro ir Povilo bažnyčioje ir jos klebono kan. K. Dulksnio namuose
buvo padaryta krata, klebonas suimtas389.
1957 m. lapkričio 28 d. saugumo organai atliko kratą Panevėžio Šv. apaštalų
Petro ir Povilo bažnyčioje. Bažnyčios bokšte surado nepriklausomos Lietuvos laikais išleistų mokslo ir religinių knygų, žurnalų, brošiūrų, katalikiškų organizacijų
dokumentikos, poezijos sąsiuvinių...
Tai buvo puikus pretekstas apkaltinti bažnyčios kleboną administratorių,
saugumiečiams sukurpti bylą kunigui Kazimierui Dulksniui ir su juo susidoroti:
1957 m. gruodžio 14 d. kanauninkas areštuotas.
Už religinių – „antikomunistinių, antivalstybinių knygų laikymą“, kuriose daugybė antitarybinio pobūdžio minčių bei posakių, o panašaus turinio literatūros
laikymas sudaro nusikaltimo sudėtį, numatytą BK 58–10 str. I d., 1958 m. kovo
3 d. prel. K. Dulksnys nuteistas 2 metams laisvės atėmimo. Bausmę atliko Mordvijos lageriuose.
Valstybės saugumo komiteto (VSK) prie Lietuvos Tarybų Socialistinės Respublikos Ministrų tarybos (LTSR MT) 4-osios valdybos 3-iojo skyriaus vyr. operatyvinis
įgaliotinis vyr. leitenantas Gudavičius rašo, jog „išžiūrėjęs gautą medžiagą rado, kad
1957 m. lapkričio 28 dieną kratos metu Panevėžio „Petro ir Povilo“ bažnyčioje rasta ir
paimta kun. Dulksnio antitarybinio pobūdžio pamokslų konspektai. Tuose konspektuose
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Dulksnys šmeižia Tarybinės vyriausybės politiką, socialistinę santvarką, pranašauja dabartinės padėties nepastovumą ir stengiasi nuteikti tikinčiuosius prieš Tarybų valdžią. Be to,
kunigas Dulksnys pas save bažnyčioje slėpė antitarybinę literatūrą ir religinio-nacionalistinio turinio eilėraščius, kurie buvo perduoti jam saugoti ir atspausdinti prie palankių
sąlygų. Dulksnio antitarybinę veiklą patvirtina kratos metu paimti daiktiniai įrodymai ir
grafinės ekspertizės aktas“. Todėl dėl nusikaltimo žymių, numatytų RTFSR (Rusijos
Tarybų Federacinės Socialistinės Respublikos) BK (Baudžiamojo kodekso) 58–10 str.
1 dalies, Kazimierui Dulksniui 1957 m. gruodžio 14 d. iškelta baudžiamoji byla.
Kan. K. Dulksnį suėmus, vyskupas K. Paltarokas 1957 m. gruodžio 16 d.
jį paskyrė kapitulos prelatu.
Lietuvos ypatingajame archyve saugoma byla, kurios archyvinis numeris
44429/3, skirta kun. K. Dulksniui (ap. 58, f. K–1, b. b. (s. b.) Nr. 44429/3). Ją
sudaro du dokumentų segtuvai-bylos: stebėjimo (s. b.) ir baudžiamoji (b. b).
Stebėjimo byla Nr. 19786 (23 dokumentai ir vokas su 6 dokumentais) pradėta
1957 m. gruodžio 21 d.
Baudžiamąją bylą – numeris toks pat, t. y. 19786, sudaro 220 lapų. Ji pradėta 1957 m. gruodžio 14 d. ir baigta 1961 m. lapkričio 25 d.
Bylose esantys dokumentai liudija, kad 1957 m. gruodžio 14 d. buvo pasirašytas nutarimas areštuoti kun. K. Dulksnį. Vadovaujantis RTFSR BPK 110
straipsniu, areštuotas už antitarybinę agitaciją pagal formuliarą Nr. 2315, nors
areštas sankcionuotas gruodžio 19 d. Byloje yra areštuoto turto (11 daiktų) sąrašas,
datuotas gruodžio 20 d., jame nurodyta ir daiktų kokybė:
„1. Radio aparatas „Philips“ – naudotas; 2. Lova, medinė poliruota – gera; 3.
Sofa, aptraukta gobelenu, – gera; 4. Staliukas radio aparatui – geras; 5. Rašomasis stalas – padėvėtas; 6. Penkios įvairios kėdės – padėvėtos; 7. Rašomoji mašinėlė – gera; 8.
Knygų spinta – gera; 9. Paltas rudeninis, juodas – dėvėtas; 10. Kailinukai juodi, aptraukti
medžiaga – dėvėti; 11. Sermėga pilka – dėvėta.“
O gruodžio 21-osios naktį (nuo 2 iki 6 val.) kunigo bute atliekama krata
dalyvaujant kviestiniams – Valiui Jonui ir Agejevui Fiodorui. Paimtas 21 „daiktinis
įrodymas“: pasas; kulto tarnautojo pažymėjimas; liudijimas Nr. 447 K. Dulksnio
vardu; 11 knygų: P. Jako „Žmogus tarp žmonių, arba Naujasis humanizmas“;
P. Venckaus „Fundamentalinės teologijos paskaitos“, 1931 m.; Malakauskio „Įgimtoji
teisė“, 1934 m.; Malakauskio „Viešosios bažnytinės teisės“; Tihameros Toth „Kristus
ir jaunimas“, Šalkauskio „Lietuvių tauta ir jos ugdymas“; Stankevičiaus „Dora“;
A. Liepinio „Kitų pėdomis“ (I, II ir III tomai); „Arkivyskupas Jurgis Matulevičius“;
Blažio „Tolerancija kaip kultūros principas“; knygai priskirtas ir „Tiesos kelias“ (2
tomai); rinkinys „Gyvojo žodžio tarnyboje“; išeivių maldaknygė; brošiūros: „Sugrįžkime į mišias“, 1946 m., ir Matuso „Penkios žinotinesnės naujų laikų sektos“. Be
to, paimti užrašai ant devynių atskirų lapelių, penki lapai, spausdinti mašinėle, ir
vyskupo K. Paltaroko 1942 m. kovo 22 d. laiškas kunigams ir tautiečiams.
Radus tokius „svarius“ antitarybinės veiklos įkalčius, kun. K. Dulksnys
atvežamas į Vilniaus saugumo kalėjimą.
Atlikus rašto, t. y. grafologinę, ekspertizę (gruodžio 16 d. aktas Nr. 530,
pasirašytas saugumo komiteto eksperto Z. Liauksmino) nustatyta, kad pamokslų
konspektai, rasti bažnyčioje, rašyti kun. K. Dulksnio.
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Prasideda tardymai. Po apklausų gruodžio 21, 26 ir 28 d. 1958 m. sausio
3 d., remiantis tardymų protokolais, parengiamas nutarimas. Byloje surinkta medžiaga pakankamai įrodyta, kad būtų galima K. Dulksnį patraukti kaltinamuoju
pagal RTFSR BK 58–10 str. I dalį.
Tardymai vyksta toliau: sausio 3, 17, vasario 7, 10 ir 12 d. Vasario 12 d.
parengiamas naujas nutarimas, kuriame patikslinamas pateiktas kaltinimas – nepasitvirtino, kad pamokslai antitarybinio pobūdžio.
Vasario 8 ir 12 d. apklausiami liudininkai: buvęs zakristijonas Juozas Eidukynas, mokslininkė Ona Maksimaitienė (Istorijos instituto siuntimu ji vyko į
Panevėžį susipažinti su muziejų ir bažnyčios archyvu) ir mokinys Jonas Steponavičius (pavaduodavęs zakristijoną). Tačiau apklaustieji nieko negalėjo pasakyti
apie kun. K. Dulksnio bažnyčioje „slėptą“ „antitarybinę“ literatūrą.
1958 m. vasario 7 d., dalyvaujant kviestiniams Petrui Stankevičiui ir Adelei
Momkutei, VSK prie LTSR MT Tardymo skyriaus poskyrio viršininkas A. Sūnelaitis
atliko literatūros, dokumentų ir daiktų, paimtų baudžiamojoje byloje Nr. 19786
kratos metu, apžiūrą. Apie kun. A. Liepinio knygą „Kitų pėdomis“ (3 tomai,
1933–1939) pažymėta: „Visuose trijuose tomuose yra daug straipsnių, kuriuose šmeižiama
Tarybų Sąjunga, jos santvarka ir tarybiniai žmonės“ (ir nurodyti konkretūs puslapiai).
Kun. J. Stankevičiaus knygos „Dora“ (išleista 1939 m., 218 p.) „ne visi
lapai supjaustyti, kas rodo, kad knyga naudotasi nepilnai. Knygoje nagrinėjami moraliniai klausimai. Įvairiose vietose kritikuojama materialistinė pasaulėžiūra, o 162–164
puslapiuose esantis straipsnis „Socializmas“ antitarybinio pobūdžio“. 1936 m. Kaune
išleistos 201 p. J. Blažio knygos „Tolerancija kaip kultūros principas“ pratarmėje
rašoma, kad knygos tikslas – „iškelti tolerancijos reikšmę, kaip principo, kuris žymi ir
laiduoja žmonijos pažangą dvasinės kultūros atžvilgiu“. Knygos 12 ir 187 puslapiuose
socialistinė santvarka sugretinama su fašizmu (ir pateikiamos citatos). P. Jako
knyga „Žmogus tarp žmonių, arba Naujasis humanizmas“ (Kaunas, 1940, 351 p.)
„ideologiniai kenksminga, antitarybinio pobūdžio“.
Ir taip detalizuojama kiekviena, tiek per kratą Šv. apaštalų Petro ir Povilo
bažnyčioje (lapkričio 28 d.), tiek kunigo bute (gruodžio 14 d.) paimta knyga,
brošiūros, žurnalai, užrašai, katalikiškų organizacijų dokumentai. Galiausiai konstatuojama, kad pastarieji dokumentai jokios vertės bylai neturi.
Vasario 11 d. nutarime apie daiktinių įrodymų pridėjimą prie bylos išvardijamos 10 knygų, paimtų kunigo bute, ir 6 (knygos, rinkiniai, žurnalai), paimtos
bažnyčioje. „Kaltinamasis Dulksnys paaiškino, kad savo asmeninėje bibliotekoje saugojo
išimtą pas jį literatūrą todėl, kad neskaitė jos visumoje antitarybinio turinio ir dalinai
ja naudojosi. Taip pat jis būktai nežinojęs, kad tarpe bažnyčioje saugomos literatūros yra
antitarybinio pobūdžio knygų ir žurnalų.“
Paaiškinimą VSK Panevėžio miesto įgaliotiniui dar 1957 m. gruodžio 11 d.
parašė poezijos autorius personalinis pensininkas Matas Grigonis (po lapkričio
28 d. kratos bažnyčioje paimti jo poezijos kūriniai): „Per 50 literatūrinio darbo
metų esu sukūręs ir išvertęs religinių giesmių, pagal 1945–49 m. užsakymą rašęs Panevėžio Marijonų bažnyčiai giesmes ir maldas.“ 1955 m. šiuos rankraščius jis perdavė
kun. K. Dulskiui, kad jie būtų atiduoti į bažnyčios archyvą. O kitame, po poros
mėnesių, t. y. 1958 m. vasario 11 d., rašytame rašte M. Grigonis akcentuoja: „Mano
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religinio turinio rankraščius, pasirašytus slapyvardžiu Matas Domaitis, kurie 1957 m.
lapkričio mėnesį buvo rasti ir paimti kratos metu Panevėžio Petro ir Povilo bažnyčioje,
prašau sunaikinti kaip man nereikalingus.“ Reikia įsivaizduoti, kaip turėjo skaudėti
poetui širdį rašant „prašau sunaikinti...“ Reikia manyti, kad, rašydamas tokius
žodžius, tikėjosi palengvinti suimto kunigo padėtį.
1958 m. vasario 12 d. aktas liudija, kad Šv. Juozapo draugijos ir Panevėžio
skyriaus Angelaičių organizacijos dokumentika (117 lapų), buvusios Leliūnų pavasarininkų kuopos nuotrauka ir 266 lapai bei 14 sąsiuvinių poezijos Domaičio
slapyvardžiu sunaikinti – sudeginti. Sunaikinimo aktą pasirašė VSK prie LTSR
MT Tardymo skyriaus poskyrio viršininkas kapitonas A. Sūnelaitis ir VSK prie
LTSR MT Tardymo skyriaus tardytojas leitenantas Petruševičius.
Po 1958 m. vasario 14 d. tardymo tą pačią dieną parengtas tardymo pabaigimo
protokolas, su kuriuo (ir daiktiniais įrodymais atskiruose paketuose) kaltinamasis
susipažino nuo 12.20 val. iki 13.45 val. Tą pačią dieną parengiama ir kaltinamoji
išvada. K. Dulksnys kaltinamas, kad bažnyčioje ir namuose laikė antitarybinę
literatūrą. „Nurodytose knygose visumoje arba atskiruose straipsniuose yra šmeižiama
Tarybų Sąjunga, jos santvarka, komunistų partija bei tarybinių žmonių gyvenimas, o kai
kuriuose iš jų atvirai kviečiama kovoti prieš tarybinę santvarką ir komunistines idėjas...
tai yra įvykdyme nusikaltimų, numatytų RTFSR BK 58–10 str. I dalimi.“ Siūloma
baudžiamąją bylą Nr. 19786 pasiųsti LTSR prokurorui dėl nukreipimo teisman.
Kaltinamąją išvadą parengė VSK prie LTSR MT Tardymo skyriaus poskyrio viršininkas kapitonas A. Sūnelaitis, „Sutinku“ pasirašė VSK prie LTSR MT Tardymo
skyriaus viršininkas papulkininkis Kisminas.
1958 m. vasario 18 d. surašomas aktas, kad kun. K. Dulksnio areštuotą
turtą (turto saugotoju buvo paskirtas Juozas Šumskis) perduoti 1895 m. gimusiai
K. Dulksnio seseriai Adelei Mažylienei, gyvenančiai Kupiškio r. Girvalakių kaime
(mat dar vasario 10 d. įgaliojimą perduoti daiktus seseriai buvo parašęs K. Dulksnys). Vasario 18 d. A. Mažylienė pasirašė ir pakvitavimą apie gautus 11 daiktų.
Kun. K. Dulksnys vasario 24 d. rašo prašymą paskirti advokatą ir apie
teismą, kuris įvyks 1958 m. kovo 3 d., pranešti seseriai Adelei Mažylienei.
Advokatas buvo paskirtas, tačiau sesuo nedalyvavo – teismo posėdis uždaras,
tad jai, galima teigti, ir nebuvo pranešta.
LTSR Aukščiausiojo teismo Baudžiamųjų bylų teisminė kolegija, susidedanti
iš pirmininko Žvirblio, liaudies tarėjų Navickaitės ir Rimkutės, sekretoriaujant
Tumėnienei, dalyvaujant LTSR prokurorui Galinaičiui, gynybos advokatui K. Misevičiui, 1958 m. kovo 3 d. išklausė kaltinamojo K. Dulksnio. Jis pasakė: „Kad
mano asmeninėje bibliotekoje yra antitarybinė literatūra, aš sužinojau tiktai kratos metu.
Anksčiau aš ją laikiau kaip mokslinę religinę literatūrą. Aš ja ir naudojausi kaip moksline
religiniams reikalams.“ Kaltinamasis manė, kad buvęs administratorius bus atrinkęs
antitarybinę literatūrą, todėl apie esančią bažnyčios bokšte nežinojo. „1942 m.
vyskupo Paltaroko laišką aš radau raštinėje ir neradau reikalo jo sunaikinti, nes tai buvo
viršininko oficialus raštas.“
Nepaisant tokio kiekvienam, rodos, aiškaus paaiškinimo, Teisminė kolegija
nustatė: „Dulksnys rengiamojo ir teisminio tardymo metu, neneigdamas aukščiau paminėtos literatūros laikymo fakto, kaltu neprisipažino, paaiškindamas, kad nors tose knygose
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yra antitarybinio pobūdžio išsireiškimų, tačiau tų išsireiškimų jis niekur nenaudojęs,
laikydamas tas knygas pas save jis kokio nors priešvalstybinio tikslo neturėjo.“
Teisminė kolegija Dulksnio kaltės įrodymą pagal BK 58–10 str. I dalį laiko
įrodyta kratos protokolu ir kaltės įrodomaisiais daiktais – paminėtomis knygomis:
knygose yra daug antitarybinio pobūdžio posakių, o panašaus turinio literatūros
laikymas sudaro nusikaltimo sudėtį, numatytą BK 58–10 str. I d.
Teisminė kolegija nusprendė Dulksnį Kazį pripažinti kaltu ir nubausti laisvės
atėmimu 2 metams be teisių atėmimo (nors prokuroras Galinaitis prašė 5 metų
laisvės atėmimo). Bausmę pradėti skaičiuoti nuo 1957 m. gruodžio 14 d. Nuosprendis su grifu „Slaptai“ galutinis ir kasacine tvarka neskundžiamas.
Paskelbus nuosprendį, prie bylos pridėta literatūra tapo nebereikalinga, tad
ji kovo 21 d. buvo sunaikinta – sudeginta. Tokį aktą pasirašė VSK prie LTSR MT
Įskaitos-archyvinio skyriaus operatyvinis įgaliotinis kapitonas Muchinas; VSK prie
LTSR MT Įskaitos-archyvinio skyriaus vyr. inspektorius Žulpa ir VSK prie LTSR
MT Įskaitos-archyvinio skyriaus inspektorius Šašlovas.
Kun. K. Dulksnys bausmę atliko Mordovijos lageryje.
Sugrįžus į Lietuvą: Kaišiadorių vyskupijos parapijose
1959 m. lapkritį prelatas sugrįžo į Lietuvą, tačiau religinių kultų įgaliotinis
neleido dirbti Panevėžio vyskupijoje. 1959 m. gruodžio 4 d. paskiriamas altaristu
į Merkinę, Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų parapiją (Kaišiadorių vyskupija). Tačiau jau gruodžio 2 d. jam buvo išrašytas kulto tarnautojo registracijos
pažymėjimas Nr. 665 (pasirašė Religinių kultų reikalų tarybos įgaliotinis Justas
Rugienis). 1962 m. balandžio 4 d. perkeliamas į Nedzingę, Švč. Trejybės parapiją,
administratoriumi. Jam 1962 m. balandžio 4 d. buvo išrašytas kulto tarnautojo registracijos pažymėjimas Nr. 215 (pasirašė Religinių kultų reikalų tarybos įgaliotinis
Justas Rugienis). Žmonių raštų į Maskvą dėka (net kelis kartus į Maskvą važiavo
atstovai) kun. K. Dulksniui pagaliau 1963 m. leista sugrįžti į Panevėžio vyskupiją.
Jau sugrįžus į Lietuvą, K. Dulksnio byla domėtasi tris kartus: 1968 m. spalio
29 d. norint užmegzti su K. Dulksniu kontaktus; 1975 m. balandžio 30 d. – dėl
kelionės į užsienį ir 1983 m. gegužės 20 d. tikintis, kad jis bus išrinktas vyskupijos valdytoju. Šis domėjimasis turėjo aiškų saugumo organų tikslą – priversti
K. Dulksnį jiems dirbti ar bent talkinti...
1989 m. lapkričio 25 d. Lietuvos TSR Aukščiausiasis teismas parašė pažymą
Nr. 8–2125/89 „Remiantis Lietuvos TSR Aukščiausiosios Tarybos Prezidiumo 1989 m.
liepos 28 d. įsaku „Dėl asmenų, nuteistų už kai kurias veikas, reabilitavimo“ Dulksniui
Kazimierui, Juozo, 1989 m. lapkričio 24 d. išduotas reabilitavimo pažymėjimas“.
Vėl Panevėžio vyskupijoje
1963 m. gegužės 6 d. prel. K. Dulksnys skiriamas Krekenavos Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų parapijos klebonu (pareigas pradėjo eiti nuo birželio
7 d.). 1963 m. gegužės 13 d. jam buvo išrašytas kulto tarnautojo registracijos
pažymėjimas Nr. 292, kurį pasirašė įgaliotinis Justas Rugienis.
Dėl sveikatos būklės prel. K. Dulksnys 1975 m. atsisakė lydėti vysk. R. Krikščiūną į Romą.
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1977 m. liepos iš 2 į 3-iosios naktį įsilaužta į Krekenavos bažnyčią per
pereinamąją zakristiją (išlaužus durų spyną). Iš altoriaus išimta monstrancija su
Švč. Sakramentu ir palikta ant altoriaus, paimti paveikslai (vienas išpjautas iš
rėmų), dviejų altorių tabernakuliai, liturginių reikmenų...
Krekenavoje kun. K. Dulksnys suremontavo vargonus, užbaigė suolus, sudėjo
nutekamuosius vamzdžius, išliejo takus, sutvarkė tvoras.
Mirus kapitulos pirmininkui prelatui Leopoldui Pratkeliui (1912 06 06–1938 06
11–1983 01 04), šioms pareigoms išrenkamas prel. K. Dulksnys. Susirgus Panevėžio
vyskupijos apaštaliniam administratoriui vyskupui Romualdui Krikščiūnui, jo vieton
kapitula 1983 m. gegužės 9 d. vyskupijos kapituliniu vikaru išrenka prel. K. Dulksnį.
1983 m. gegužės 13 d. Panevėžio vyskupijos kurijoje, dalyvaujant Lietuvos
vyskupų konferencijos pirmininkui vysk. Liudvikui Poviloniui, dr. vysk. Romualdui
Krikščiūnui, Panevėžio vyskupijos kapituliniam vikarui prel. Kazimierui Dulksniui, Panevėžio katedros kapitulos nariams: kan. Broniui Antanaičiui, kan. Petrui
Žiukeliui ir kun. Vladui Rabašauskui, vysk. R. Krikščiūnas perdavė išrinktajam
Panevėžio vyskupijos kapituliniam vikarui prel. K. Dulksniui patalpas, kunigų ir
bažnyčių bylas, visus dokumentus, antspaudus, visą inventorių ir kasą.
Panevėžio vyskupijos kapitulinio vikaro pareigas prel. K. Dulksnys ėjo 6
metus, kol Panevėžys pagaliau gavo vyskupą: kol Šventasis Tėvas Jonas Paulius II
1989 m. gegužės 9 d. Panevėžio vyskupijos apaštaliniu administratoriumi paskyrė
vysk. Juozą Preikšą. Vyskupas savo dešiniąja ranka – generalvikaru – paskyrė
kapitulos pirmininką prel. K. Dulksnį. Šias pareigas prelatas užėmė iki jį Viešpats
pasišaukė į Amžinybę.
Kaip nekrologe rašo protonotaras Bronius Antanaitis: „Prelatas Katedroje dirbo
pastoracinį darbą, ilgėjosi naujų pašaukimų kunigystėn, meldėsi už katalikiškas šeimas,
nes jos yra pirmoji seminarija kunigystėn. Lygiavosi kasdieniu gyvenimu į Kristaus
Evangeliją, švietė optimistine asmenybės laikysena ne tik šventėse, bet ir kasdienybėje.
Taip jis praėjo ištikimo, garbingo, nuoširdaus 66-erių metų kunigystės gyvenimo kelią,
tarnaudamas Dievui ir tėvynei ir 92-aisiais savo amžiaus metais, iškankintas sunkios
ligos, 2001 m. gruodžio 9 d. užgeso Viešpatyje.“390
Panevėžio vyskupijos kurijos generalvikaras, jubiliatas prelatas Kazimieras
Dulksnys – penktas Panevėžio vyskupijos kunigas, 2001 m. pašauktas į Amžinybę.
Parapijiečių meilę ir pagarbą kunigui liudijo gausybė žmonių, 2001 m.
šaltą, vėjuotą gruodžio 12 d. susirinkusių į laidotuves. Laidotuvių šv. Mišias
Panevėžio katedroje aukojo Panevėžio vyskupas Juozas Preikšas, Vilniaus arkivyskupo augziliaras ir generalvikaras Juozas Tunaitis (1928 10 25–1954 09
12–1991 05 19–2012 06 01) ir Kaišiadorių vyskupas Juozas Matulaitis, 48 kunigai
ir gausus būrys Vilniaus kunigų seminarijos klierikų. Pamokslą sakė protonotaras
Bronius Antanaitis, apžvelgdamas prelato gyvenimo kelią, jo tarnystę Dievui,
tautai ir kiekvienam žmogui. Pamokslininkas pabrėžė, kad prelato siela buvo
dieviškas spindulys, susiliejęs su žemišku kūnu, akcentavo ištikimo ir nuoširdaus kunigo gyvenimo kelią, gerumo įsikūnijimą, nes jis visą gyvenimą švytėjo
gerumu, visiems buvo geras ir visi jam buvo geri. Kalbėdamas apie prelato
asmenybę skatino ir visus susirinkusiuosius pamąstyti, kaip būti geresniems,
mokėti taikiai sugyventi. Protonotaras B. Antanaitis ragino visus melstis, kad
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prelato vieta neliktų tuščia, kad atsirastų gerų šeimų, gebančių išauginti gerų
kunigų, kurių taip reikia Lietuvai.
Prelatas Kazimieras Dulksnys palaidotas Panevėžio Ramygalos gatvėje esančiose kapinėse, kunigams skirtuose kapuose.

I. 2. Kunigas Antanas Juška
(1906 04 28–1929 05 25–1991 02 15)391
Kun. Antanas Juška gimė Subačiuje, Domicelės Valaitės ir Juozapo Juškos
šeimoje, turėjusioje 10 ha žemės, padalintos rėžiais. Šeimoje gimė 4 berniukai:
Jonas, Pranciškus, Povilas ir Antanas. Jonas ir Pranciškus mirė dar būdami kūdikiai. Antanas irgi buvo arti mirties. Motina labai karštai meldėsi ir paaukojo
savo sūnų Šiluvos Dievo Motinai Marijai. Marija išklausė jos maldas. Tad šeimoje augo Povilas ir ketveriais metais už jį jaunesnis Antanas. Kadangi jų namas
Subačiuje buvo šalia klebonijos, tėvas – auksinių rankų meistras – daug talkino
kunigams – dirbo įvairius ūkio darbus.
1909 m. tėvai nusipirko didesnį ūkį Pamarnakių kaime, Palėvenės parapijoje.
Būdami labai darbštūs, iki karo sugebėjo išmokėti visas skolas. Juškos Pamarnakiuose įveisė didžiausią tame krašte bityną. Kadangi Antanas išaugo Palėvenės
parapijos ribose, save laikė palėveniečiu – Kupiškio krašto žmogumi.
Antanas Subačiuje nuo mažens patarnavo kunigui šv. Mišių metu. Skaityti
išmokė motina, tad 1917 m. Subačiuje atidarius pradinę mokyklą, iš karto įstojo
į antrą klasę. Metus pasimokęs pradžios mokykloje, per vasarą privačiai rengtas,
1918 m. rudenį nesėkmingai stojo į Kupiškio progimnaziją. Įstojo tik papildomai
padirbėjęs 1919 m. pradžioje (po Kalėdų atostogų, mat tuomet buvo galima stoti du kartus: rudenį ir po Kalėdų atostogų). Kupiškyje mokėsi ketverius metus
(1919–1922). Progimnazijoje A. Juška tapo jaunesniųjų moksleivių Kankliečių kuopos
organizatoriumi, o ją įkūrus – pirmininku.
Baigęs keturias Kupiškio progimnazijos klases, įstojo į Kauno kunigų seminariją ir čia mokėsi 7 metus (1922–1929): 3 metai skirti užbaigti visą gimnazijos
kursą ir 4 metai – studijoms Lietuvos universiteto Teologijos-filosofijos fakultete.
Arkivyskupas Juozapas Skvireckas 1929 m. gegužės 25 d. 24 diakonus
įšventino į kunigus – tarp jų ir Antaną Jušką. Primicijas laikė Palėvenės Šv. Domininko bažnyčioje. Pamokslą pasakė buvęs Kupiškio progimnazijos kapelionas ir
viso kultūrinio gyvenimo Kupiškyje judintojas kun. Antanas Kripaitis (1889 03 31–
1914–1961 06 19).
Įšventintas į kunigus aštuonerius metus (1929–1937) vikaravo Panevėžio šv. Petro ir Povilo bažnyčioje, kartu buvo pradžios mokyklų tikybos mokytojas, o nuo
1930 m. ir Amatų mokyklos kapelionas. Vikaras kun. A. Juška kartu su kun. Povilu
Paškevičiumi talkino klebonui – prel. Juozapui Gražiui. Vėliau vikarą P. Paškevičių
pakeitė kun. Jonas Vaitekūnas, o jam sugrįžus į Ameriką – kun. Albinas Spurgis, šį
iškėlus į Panevėžio katedrą – kun. Antanas Kietis. Panevėžyje kun. A. Juška išgarsėjo
veikla su jaunimu: organizavo valdžios uždraustus ateitininkus – jie slapta rinkdavosi kunigo bute; vadovavo blaivybės draugijai, tapo pavasarininkų dvasios vadu.
1937 m. paskirtas klebonu į Troškūnų Švč. Trejybės parapiją, čia praleido ir
visas karo dienas. Į Troškūnų miestelį atvyko 1937 m. balandžio 23-iąją, Šv. Jurgio
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dieną. 1939 m. buvo paskirtas Raguvos dekanato vicedekanu (dekanu dirbo kun. Jonas
Andriejauskas). Kun. A. Juška Troškūnų 6 skyrių mokykloje mokė tikybos. Dirbdamas Troškūnuose išdažė bažnyčios sienas ir lubas, sutvarkė išpuvusias grindis.
Šoniniuose altoriuose įtaisė du dailininko Vinco Dilkos (1912 02 15–1997 12 25)
paveikslus. Pastatė namą ūkvedžiui, cemento čerpėmis uždengė klebonijos tvartus.
A. Juška Troškūnuose aktyviai domėjosi parapijiečių dvasiniais reikalais.
Susižavėjęs italų šventojo Jono Bosko gyvenimu, A. Juška Troškūnuose globojo,
auklėjo ir į mokslus išleido keletą našlaičių bei neturtingų berniukų, vadintų
„Juškos vaikais“. Troškūnuose 1937 m. jis atidarė parapijos knygyną-biblioteką,
kur po metų jau buvo 700 knygų ir 150 nuolatinių skaitytojų. Kunigas taip pat
vadovavo Troškūnų senelių namams, karo metais slėpė ir gelbėjo žydus.
1945 m. spalio 5 d. iškeltas į Ramygalą Šv. Jono Krikštytojo parapijos
administratoriumi – į Troškūnus atkeltas buvęs Ramygalos klebonas prel. I. Labanauskas (kun. A. Juškos atsiminimuose rašoma, kad jau rugsėjo 14 d. jis buvo
Ramygaloje). Kun. A. Juška Ramygaloje dirbo iki 1949 m. balandžio 12 d. 1946 m.
parašė Ramygalos parapijos istoriją, išspausdintą knygoje „Panevėžio vyskupija“392.
1949 m. balandžio 10–12 d. Uliūnų Kristaus Žengimo į dangų bažnyčioje
klebonas vedė rekolekcijas. Išėjusį į kelią laukti mašinos į Ramygalą kun. A. Jušką sustabdė kariškis ir pasakė, kad yra areštuojamas. Kleboną nuvarė į plentą,
kur laukė sunkvežimis su kareiviais. Nuvežė į Panevėžį. Čia saugumo būstinės
požemyje kunigas praleido Velykas. Panevėžyje kunigo A. Juškos netardė. Nuvežė
į Vilnių. Saugumo požemiuose jį ne tik tardė, bet ir kankino. Po poros mėnesių
perkėlė į Lukiškių kalėjimą. Čia 18-ojoje kameroje buvo dar du kunigai – Jonas
Ilskis (Telšių vyskupija) (1907 04 18–1934 05 26–1985 10 06) ir kun. Vladislovas
Petkevičius (gim. 1914 06 07).
Apie kun. A. Jušką kun. Jonas Ilskis rašė atsiminimuose: „Tai nepaprasto būdo
žmogus. Jis visada būdavo gerai nusiteikęs, mėgdavo humorą, buvo kalbus ir draugiškas.
Mes su kun. Antanu stengėmės kameroje ne tik gerą nuotaiką palaikyti, bet ir
atgaivinti kalinių dvasią. Pasisekė iš pradžių dalį, o vėliau ir visus kameros gyventojus
patraukti giedoti maldas, giesmes. Pakaitomis sakėme pamokslėlius. Pirmosiomis dienomis
sargai mėgino uždrausti mums tai daryti, tačiau vėliau kai kurie iš jų, pravėrę durų
langelį, net ir patys klausydavosi Dievo Žodžio. Mišių laikyti čia negalėjome, nes tam
trūko pačių būtiniausių priemonių...“393
Kun. A. Juška, apkaltintas antisovietine veikla, nuteistas 25 metams darbo
pataisos lageriuose. Išvežant Vilniaus stotyje sutiko ir kitus nuteistus kunigus –
Antaną Šermukšnį ir Adomą Stankevičių. Į Sibirą tąkart kartu su kun. A. Juška
vežė kunigus Adomą Stankevičių, Henriką Prijalgauską (Panevėžio vyskupija)
(1892–1920 05 09–1978 08 23) ir Joną Burneiką (1901 10 04–1933 04 01–?). A. Stankevičius tapo pirmąja auka Sibire – susirgo ir mirė.
Kun. A. Juška Taišeto lageriuose kartu su kitais kaliniais kentėjo šaltį, alkį,
nuovargį, baimę ir panieką. Dirbo įvairius darbus. Pirmiausia prie Čiunos kirto
maumedžius. Čia kun. A. Juška labai nusilpo, susirgo ir buvo paguldytas į spec.
ligoninę arčiau Taišeto. Po kelių mėnesių kiek sustiprėjusį nuvežė į kitą lagerį.
Čia, įšalusioje žemėje, kasė griovius šiluminei trasai, vėliau buvo išsiųstas į medienos apdirbimo įmonę – rūšiavo lenteles.
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Po pusmečio lageryje pavyko susisiekti su namiškiais – pradėjo gauti siuntinius, tad nutolo bado šmėkla. Vėliau išsiųstas prie Omsko, kur buvo statomas
naftos perdirbimo fabrikas. Kun. A. Juška dirbo naujų namų statybose. Po sunkių
darbų, prasidėjus negalavimams, sveikatos komisija kun. A. Jušką pripažino invalidu. Paskyrė darbuotis zonoje: virtuvėlės prižiūrėtoju, vėliau šiltnamyje augino
gėles, o vasarą jas sodindavo lauke.
Po Stalino mirties iš naujo persvarsčiusi bylą speciali komisija kun. A. Juškai bausmę sumažino nuo 25 iki 8 metų. Tad išbuvęs vienerius likusius metus
1956 m. rugsėjo mėnesį išėjo į laisvę – 1949–1956 m. praleidęs Taišeto, Omsko
(Sibiras, Rusija) lageriuose, rugsėjo 21 d. pasiekė Panevėžį. Grįžęs į Lietuvą kunigas porą mėnesių neturėjo nuolatinės gyvenamosios vietos, o pradėjęs dirbti ir
toliau sovietinės valdžios buvo persekiojamas ir šmeižiamas.
1956 m. vysk. Kazimieras Paltarokas paskyrė jį Zarasų Švč. Mergelės Marijos
Ėmimo į dangų parapijos klebonu ir Zarasų dekanu. A. Juška į Zarasus nuvyko
1956 m. gruodžio 7 d., pakeisdamas kun. Mykolą Mikeliūną, kuris buvo paskirtas į Užpalius (Švč. Trejybės parapiją). Zarasuose darbavosi iki 1966 m. (ši data
pateikiama kun. A. Juškos atsiminimuose ir knygoje apie Zarasus, kitur nurodomi 1968 m.). Zarasuose klebonui A. Juškai talkino vikarai: kun. Leonas Lukšas,
Kazimieras Žeimys, Jonas Jatulis, o paskutinis vikaras – kun. Petras Baltuška.
Okupacinė valdžia persekiojo ir ieškojo priekabių, tad kunigas pasiprašė
iškeliamas į mažą miškuose esančią Švedriškės šv. Jono Krikštytojo parapiją, kur
išdirbęs 23 metus vysk. J. Preikšo 1989 m. buvo paskirtas Šv. Petro ir Povilo bažnyčios Panevėžyje altaristu. Kun. A. Juška, senatvę praleidęs Panevėžyje, pasitiko
ir Lietuvos Nepriklausomybę. Išgyvendamas dėl Sausio 13-osios kruvinų įvykių
mirė 1991 m. vasario 15 d. Panevėžyje.
Kun. A. Juška bendradarbiavo spaudoje: „Jaunimo vadas“, „Tiesos kelias“,
„Pavasaris“ – rašė organizaciniais ir kitais aktualiais klausimais. Kun. P. Baltuškos paragintas parašė atsiminimus apie vyskupą K. Paltaroką, paliko rankraštį
savo gyvenimo atsiminimų („Mano žemiškoji kelionė“, mašinraštis – rankraščio
teisėmis, 371 lapo įrištas tekstas iki mons. P. Baltuškos mirties buvo saugomas jo
asmeniniame archyve Daugailiuose).
Kun. A. Juška rėmė spaudą, katalikiškas organizacijas, globojo moksleivius.
Jau Panevėžyje du našlaičius iš vaikų prieglaudos savo lėšomis mokė amatų
mokykloje, Troškūnuose į tą mokyklą pasiuntė dar du, kitais metais – dar kelis.
Todėl klebonijoje vasaros atostogas leisdavo iki 10 jaunuolių.

I. 3. Kanauninkas Jonas Katelė
(1831 01 13–1855 11 17–1908 05 21)394
Kanauninkas Jonas Katelė – švietėjas, draudžiamos lietuviškos spaudos
platintojas ir slaptų lietuviškų vakarų bei mokyklų organizatorius, nuo 1872 m.
pabaigos iki mirties dirbęs Panemunėlyje.
Jonas Katelė gimė 1831 m. sausio 13 d.395 Suvainių kaime, Kupiškio r.
Kazimiero ir Salomėjos Katelių, pasiturinčių ūkininkų, šeimoje, vyriausias iš vaikų. Jį ir dar tris sūnus (Imbrazą, Jackų ir Jurgį) tėvai išleido į mokslus, ūkyje
paliko Juozą.
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Baigęs Kupiškio rusišką mokyklą, būdamas 16 metų pradėjo mokytis Panevėžio Bajorų mokykloje, kurią baigęs 1851 m. įstojo į Varnių kunigų seminariją.
Vyskupas Motiejus Valančius 1855 m. lapkričio 17 d. įšventino jį į kunigus. Dirbo
keturiose parapijose.
Vikaravo tuomet Obelių dekanatui priklausiusiuose Jūžintuose, talkindamas
klebonui Tadui Lukaševičiui, trumpai – Dusetose ir Zarasuose, tuomet vadintuose Novoaleksandrovsku (nuo 1861 m. vikaras, 1864 m. – administratorius,
1869–1872 – klebonas).
1872 m. lapkritį buvo paskirtas į Panemunėlį ir iki mirties dirbo Šv. Juozapo Globos bažnyčioje. 1906 m. vyskupas Mečislovas Leonardas Paliulionis (1834
05 22–1860–1883 05 22–1908 05 02) J. Katelei suteikė garbės kanauninko titulą.
Kunigas į Panemunėlį atvyko tuo metu, kai buvo uždaryta lietuviška mokykla
ir iš Rokiškio į Panemunėlį atkelta rusiška mokykla. Radęs kelis raštingus žmones,
ėmėsi plačios švietimo veiklos. Aprūpindavo sąsiuviniais, rašymo priemonėmis,
reikiama medžiaga, kurią galėjo gauti iš knygnešių.
Panemunėlyje kun. J. Katelė pradėjo mokyti jaunimą lietuviškai skaityti ir
rašyti, jo iniciatyva atsirado slaptų mokyklėlių ne tik Panemunėlyje, bet ir atokiuose
kaimuose: Moskėnuose, Šetekšnose, Tindžiuliuose, Viliuose – mokyklas steigdavo
pas patikimus, nebijančius rizikos ir kunigą suprantančius ūkininkus. Pats mokė
vaikus klebonijoje, rūpinosi mergaičių švietimu. Jo buvę mokiniai tapdavo daraktoriais. Greitai parapijoje nebeliko neraštingų vaikų. Organizavo knygnešių tinklą
draudžiamai lietuviškai religinei spaudai platinti. Palaikė ryšius su knygnešiais
J. Bieliniu, K. Bulavu, K. Ūdra, gaudavo Tilžėje spausdintų draudžiamų lietuviškų
leidinių. Tad Panemunėlis tapo ne tik slaptų mokyklų centru, bet ir knygnešių
susibūrimo vieta. Slaptos knygos iš Panemunėlio keliaudavo į Kupiškio, Svėdasų,
Skapiškio, Kamajų parapijas. Šias slaptas knygas kunigas dalijo žmonėms. Rėmė
lietuviškų vadovėlių leidimą, šiuo klausimu bendravo su to meto lietuvių visuomenės veikėjais. Nuo 1893 m. pradėjo rengti slaptus vaidinimus. 1894 m. buvo
vienas iniciatorių įkuriant „Žiburėlio“ draugiją, kuri 1897 m. pavadinta „Žvaigžde“,
rėmė jos rengiamus vaidinimus. Draugijos tikslas – sukaupti slaptąjį knygynėlį,
skaityti ir lavintis, užrašyti liaudyje nugirstą pasaką, dainą, priežodį ar mįslę, rengti
vaidinimus. Kaip teigia dr. Bronius Riauka, J. Katelė yra parašęs ir aritmetikos
vadovėlį. Jis vietinių valstiečių sąmonėje suformavo pagarbą mokslui, lietuvybei.
Netrukus ši draugija buvo išvaikyta. J. Katelė bendradarbiavo laikraščiuose
ir žurnaluose „Przegląd Katolicki“, „Slowo“ ir „Tygodnik Powszechny“. 1877 m.
paskelbė straipsnį apie A. Strazdo kūrybą, jo biografiją, kuris 1883 m. (Nr. 8/10)
buvo perspausdintas „Aušroje“.
Švietimas davė gerų rezultatų: ištuštėjo smuklės, sumažėjo girtavimas, vakarais pradėjo skambėti A. Strazdelio, A. Vienažindžio, A. Baranausko ir kitų poetų
dainos. Panemunėlio miestelis tapo tikru kultūros centru, kur šventadieniais po
gražių pamokslų šventoriuje buvo skaitomos religinės knygos, špitolėje vykdavo
giedojimo ir dainavimo repeticijos, o klebonijoje ar sode vaikai buvo mokomi skaityti
ir rašyti. „Valandos“ imtos giedoti lietuviškai, pradėtos laikyti gegužinės pamaldos.
1876 m. rugpjūčio 31 d. Vilniaus generalgubernatorius Petras Albedinskis
už slaptų mokyklų laikymą kun. J. Katelę atidavė policijos priežiūrai.
© VðÁ „Versmës“ leidykla. Lietuvos lokaliniai tyrimai ISSN 2029-0799.
Interneto svetainës www.llt.lt pastaba: Šis tekstas, kurio nuorašas patvirtintas
nustatyta tvarka, internete nuolat skelbiamas nuo 2016 12 28.

107

LIETUVOS LOKALINIAI TYRIMAI. ISTORIJA

LIETUVOS VALSÈIAI. KUPIŠKIS

Pas J. Katelę lankydavosi šviesiausi to meto žmonės: Maironis, Vaižgantas, J. Basanavičius, J. Jablonskis, M. Romeris. Jie lankėsi J. Katelės režisuotuose
spektakliuose ir gerai apie juos atsiliepė. Trilogijos „Kęstučio mirtis“ pirmąją dalį
Maironis pradėjo rašyti svečiuodamasis pas J. Katelę. Manoma, kad 1893 m. Naujikuose suvaidinta J. Tumo-Vaižganto komedija „Nepadėjus nėr ko kasti“ galėjo
būti pirmasis lietuviškas vaidinimas Lietuvoje. Vėliau šis klojimo teatras suvaidino
daugiau pjesių kitose parapijos vietose, o panaikinus spaudos draudimą, gastroliavo
Kamajuose, Rokiškyje, Subačiuje, Panevėžyje, Gryvoje, Daugpilyje.
Kun. J. Katelė buvo plačios erudicijos ir nepaprastai darbštus, mokėjo keturias kalbas: vokiečių, rusų, lenkų, lotynų, turėjo per 3 000 pasaulinės klasikos
knygų. Gabius mokinius savo lėšomis siųsdavo mokytis į užsienį, jauną menininkę
Pivoriūnaitę išsiuntė į Čekoslovakiją ir rėmė materialiai. Taip iš parapijos išklydę
būsimi garsūs veikėjai kūrė nepriklausomą Lietuvą. Tai – viltininkas J. Kubilius,
žvalgė Marcelė Kubiliūtė (1898 07 28–1963 06 13), rašytojas ir istorikas Petras
Ruseckas (1883 07 20–1945 12 08), ministras pirmininkas Juozas Tūbelis (1882 04
09–1939 09 30), pirmoji Lietuvoje teisėja moteris Elena Jackevičiūtė.
Panemunėlyje kun. J. Katelė pastatė kleboniją, tvartus, kitus pastatus, užveisė
didelį sodą, įkūrė bityną. Tačiau vienas svarbių kun. J. Katelės darbų – naujos
mūrinės Panemunėlio bažnyčios statyba (1897 m. patvirtintas architekto Florijono
Vyganovskio (1854–1905) parengtas bažnyčios projektas, išrinkta vieta bažnyčios
statybai). 1898 m. pamūryti pamatai, tačiau trūko lėšų, tad darbai vyko pamažu.
1900 m. įrengta net sava plytinė, o 1907 m. jau išmūrytos sienos. Klebono sveikatai silpstant, bažnyčios statybos darbus tęsė vikaras kun. Juozapas Budrikas
(1873–1896–1933 11 17), mirus kun. J. Katelei, tapęs Panemunėlio parapijos klebonu.
Kan. Jonas Katelė mirė 1908 m. gegužės 21 d. nespėjęs pastatyti naujos
bažnyčios. Palaidotas Panemunėlyje.
Atsidėkodami parapijiečiai ant kunigo kapo pastatė kryžių, kuriame įrašė:
„Jis buvo Dievo ir žmonių mylimas, Jojo atmintis palaiminta“ (Ekl. 45, 1). To meto
spaudoje šis įvykis aprašytas taip:
„Rugsėjo 15–17 d. Panemunėlio bažnyčioje vyko 40 valandų atlaidai. Paskutinę
dieną pašventintas kryžius ant kan. Jono Katelės kapo.
Kryžių pastatė patys parapijiečiai, keli vyrai po parapiją rinko aukas. Nors kryžių
senai norėjo pastatyti J. Katelės giminaičiai, parapijiečiai neleido – norėjo patys nors
„dalele atsilyginti savo mylimam seneliui už jo nuopelnus, kuriuos paliko mirdamas žmonių širdyse“. Tas kryžiaus statymas užsitęsė, nes parapija skubino užbaigti kanauninko
pradėtą statyti bažnyčią, o ją pastačius – įrengti.
Kryžiaus šventinti atvažiavo keli kunigai iš aplinkinių parapijų, jo pažįstami. Dekanas Štembergas, buvęs vikaru Panemunėlyje prie J. Katelės, pašventino kryžių, minėjo
santykius tarp Katelės ir parapijiečių. Verkė ne tik moterys, bet ir vyrai – tarsi antrąkart
laidotų. Kryžiuje įrašas: „Buvo mylimas Dievo ir žmonių, palaiminta jo atmintis“.
Ponas Svianteckas rūpinęsis kryžiaus pašventinimu surengė pietus. P. Rožonas mirusiojo atminimui pasakė pagarbiai puikią prakalbą „Lai būna jo atminimas neužmirštamas“396.
1991 m. pavasarį trijų rajonų (Rokiškio, Zarasų ir Kupiškio), kuriuose gyveno
kun. J. Katelė, bibliotekininkai paminėjo švietėjo 160-ąsias gimimo metines. 1993 m.
Panemunėlio mokykloje įkurtas J. Katelės vardo muziejus, o 1995 m. Panemunėlio
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pagrindinei mokyklai Rokiškio rajono tarybos sprendimu (1995 10 11, Nr. 50)
suteiktas Jono Katelės vardas (kun. J. Katelės vardu pavadinti bent Panemunėlio
pradinę mokyklą buvo siūlyta jau 1933 m.397). Įkurtas Kunigo švietėjo Jono Katelės labdaros ir paramos fondas, kurio valdytojas – fondo kūrimo iniciatorius
Leonardas Šablinskas.

I. 4. Kunigas Aivaras Kecorius (gim. 1981 12 26,
įšventintas į kunigus 2007 07 14)
Laimos Pastarnokaitės ir Algirdo Kecoriaus šeimoje 1981 m. gruodžio
26 d. gimęs pirmagimis buvo pakrikštytas Aivaro vardu. Po dvejų metų gimė
kitas sūnus – Modestas. Jis baigęs VGTU Transporto ir inžinerijos fakultetą, yra
transporto inžinerijos magistrantas.
Algirdas Kecorius, kilęs iš Noriūnų kaimo, Kupiškio r., – žemės ūkio
technikas-mechanikas. Dirba Kupiškio greitosios medicinos pagalbos vairuotoju.
Kupiškietė Laima Kecorienė – medicinos sesuo. Dirba Kupiškio poliklinikoje.
Aivaras 1988–2000 m. mokėsi Kupiškio Povilo Matulionio vidurinėje mokykloje. Jau nuo 4-os klasės ėmė patarnauti bažnyčioje – buvo ministrantu iki pat
mokyklos baigimo. Kiekvieną sekmadienį kunigams talkino net dvejose Mišiose.
Vaiką, o vėliau jaunuolį, veikė kunigų pavyzdžiai. Didžiausią įtaką apsisprendimui
rinktis kunigystės kelią darė mons. Klemensas Gutauskas, kun. Algirdas Jonas
Narušis, kun. Raimundas Simanavičius, Rimantas Kaunietis.
Baigęs vidurinę mokyklą Aivaras Kecorius įstojo į Kauno technologijos
universiteto Telekomunikacijų ir elektronikos fakultetą. Bet po pusmečio studijų
tvirtai nusprendė mokytis seminarijoje. Po pusmečio studijų grįžęs į tėviškę daug
bendravo su Kupiškio vikaru Raimundu Simanavičiumi ir Svėdasų klebonu Rimantu Kauniečiu. Jų patarimai buvo itin svarūs galvojant apie pašaukimą.
2001 m. Aivaras Kecorius įstojo į Vilniaus šv. Juozapo kunigų seminariją.
Į seminariją tais metais stojo per 40 jaunuolių, buvo priimti 23, deja, baigė tik
12, o dabar kunigauja 11.
2007 m. sausio 21 d. Panevėžio Kristaus Karaliaus katedroje vyskupas Jonas Kauneckas Aivarą Kecorių įšventino į diakonus, o 2007 m. liepos 14 d. toje
pačioje katedroje vyskupas Jonas Kauneckas įšventino į kunigus 4 diakonus: Justą
Jasėną, Aivarą Kecorių, Mindaugą Mizarą ir Mindaugą Šakinį.
Kun. Aivaro Kecoriaus primicijos vyko Kupiškio Kristaus Žengimo į dangų
bažnyčioje. Šv. Mišiose dalyvavo kunigai Rimantas Kaunietis (pasakė pamokslą),
Raimundas Simanavičius, Kęstutis Smilgevičius, Henrikas Kalpokas, Saulius Černiauskas, Laimonas Nedveckas, kan. Vladas Rabašauskas, diakonas Povilas Narijauskas.
Aivaras Kecorius 2007 m. liepos 16 d. buvo paskirtas vikaru į Panevėžio katedrą
(klebonu tuo metu dirbo kun. Tomas Skrudupis). Po metų – 2008 m. rugpjūčio 4 d.
perkeltas į Utenos Dievo Apvaizdos parapiją (klebonas kun. Henrikas Kalpokas). Čia
vikaravo trejus metus. Darbavosi Utenos mokyklos vaikų darželio „Varpelis“ tikybos
mokytoju (direktorė Rita Lekerauskienė) ir buvo neformalaus ugdymo organizatorius.
2011 m. rugpjūčio 25 d. kun. A. Kecorius toms pačioms vikaro pareigoms
paskirtas į Panevėžio šv. apaštalų Petro ir Povilo parapiją. Klebonu dirbo kan.
Petras Baniulis, po metų šias pareigas užėmė kun. dr. Romualdas Zdanys.
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Po poros metų kunigo Aivaro laukė naujas paskyrimas. 2013 m. birželio
27 d. vikaro pareigoms paskirtas į Zarasus (klebonas kun. Remigijus Kavaliauskas).
Penktoji parapija, kurioje vikarauja kun. A. Kecorius – Utenos Kristaus Žengimo į dangų parapija, į kurią paskirtas 2015 m. rugpjūčio 8 d. Talkina parapijos
klebonui kun. Kęstučiui Palepšiui.

I. 5. Kunigas Jonas Kastytis Matulionis SJ
(1931 02 10–1980 10 31–2015 01 12)398
Jonas Kastytis Matulionis (1931 02 10–1980 10 31–2015 01 12) – kunigas,
jėzuitas, dainininkas (tenoras), pasipriešinimo sovietiniam okupaciniam režimui
dalyvis, apdovanotas Sausio 13-osios medaliu (1992), Ldk Gedimino ordino Komandoro kryžiumi (1999) (apdovanojimai saugomi Jėzuitų archyve Vilniuje). Manydamas, kad kai kurie žmonės nepelnytai užmirštami, o neverti – apdovanojami,
Nepriklausomybės medalio (2000) atsisakė.
Šimonys–Kupiškis–Vilnius
Jonas Kastytis Matulionis gimė 1931 m. vasario 10 d. Šimonių valsčiaus
Pelyšių kaime (Kupiškio r.), Emilijos ir Leono Matulionių šeimoje, jauniausias –
septintas – vaikas šeimoje.
Baigęs Šimonių pradinę mokyklą mokėsi Kupiškio gimnazijoje, kur išryškėjo
jo literatūriniai ir muzikiniai gabumai: garsėjo kaip poetas, dainininkas, solistas.
Anksti netekus tėvų, kilo grėsmė tolesnėms studijoms, tačiau vyresnės seserys
Adelė ir Albina padarė viską, kad mylimas brolis galėtų siekti mokslo.
1950 m. baigęs Kupiškio vidurinę mokyklą (1997 m. jai suteiktas Lauryno
Stuokos-Gucevičiaus vardas, 2000 m. tapo gimnazija) įstojo į Vilniaus universiteto
(VU) Istorijos-filologijos fakultetą (1968 m. fakultetas reorganizuotas į du atskirus
fakultetus) ir iki 1955 m. studijavo lietuvių kalbą ir literatūrą, kartu (1952–1956)
mokėsi dainavimo meno Vilniaus J. Tallat Kelpšos muzikos technikume, pedagogės
Sofijos Matijošaitienės klasėje.
Tame pačiame VU Istorijos-filologijos fakulteto kurse mokėsi daug gabių
studentų, kurių vardai vėliau tapo žinomi visai Lietuvai – Janina Degutytė (1928 07
06–1990 02 06), Meilė Kudarauskaitė, Bronys Savukynas (1930 01 05–2008 04 20)...
Specialų kursą jiems skaitė lietuvių literatūros klasikas prof. Vincas MykolaitisPutinas (1893 01 06–1967 06 07).
Jonas Kastytis laisvas nuo mokslų valandas skyrė poezijai, klasikinei muzikai
ir maldai. Jis dainavo VU akademiniame chore. Skapiškietė dr. Vytautė ŠirvinskaitėEidukaitienė, taip pat dainavusi chore, prisimena, kad Kastytį Matulionį choristai
vadino Karvelėliu, ir ne tik už akių, bet taip pašauktas jis ir atsiliepdavo. O ši
pravardė atsirado dėl jo atliekamos dainos „Karvelėli mėlynasai“. Vytautė pasakoja,
kad susitikę ne tik studijuodami, bet ir vėliau jie kalbėdavo kupiškėnų tarme.
Mena, kad Kastytis buvo tiesmukas, netgi stačiokas – kupiškėniško charakterio –
teigia Vytautė Eidukaitienė, o kadangi buvo nedidelio ūgio, tai nei jis merginoms
rūpėjo, nei jam jų reikėjo... Visus žavėjo tik nuostabus Kastyčio balsas...
30 metų VU akademiniam chorui vadovavęs choro dirigentas, kompozitorius, vargonininkas, pedagogas Pranas Sližys (1915 12 16–2004 02 15) yra sukūręs
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daug giesmių kun. J. K. Matulionio žodžiais, tačiau saugumo sumetimais kunigo
pavardė nebuvo nurodoma. Tik 1995 m., kai kompozitorius P. Sližys išleido savo
kūrybos rinkinį „Mišios. Giesmės. Dainos“, ten nurodyta kun. Kastyčio – žodžių
autoriaus – pavardė.
Pedagogės Birutės Raginytės-Žemaitienės prisiminimai
Pedagogė Birutė Raginytė-Žemaitienė, 1950–1955 m. VU studijavusi Gamtos
mokslų fakultete, nuo pirmojo kurso įsitraukė į universitete ir už jo ribų plačiai
skambėjusį kompozitoriaus Prano Sližio vadovaujamą VU akademinį chorą. Čia
susipažino ir su Jonu Kastyčiu Matulioniu, kuris akademinį chorą pradėjo lankyti
irgi nuo pirmojo kurso.
Chore dainavo būsimas rašytojas Algimantas Baltakis, Teofilio Tilvyčio (1904
01 28–1969 05 05) sūnus Valentinas Tilvytis (1931 11 05–1993 06 26), būsimasis
kalbininkas, vertėjas Algirdas Sabaliauskas ir daugelis kitų. Birutė prisimena, kad
Kastyčio solo atliekamas „Karvelėli mėlynasai“ skambėjo įspūdingai.
Nors Kastytis su mergaitėmis nebendravo, rado bendrą kalbą su ja ir choro
vadovu. Jie susitikdavo ne tik penktadieniais, bendrų repeticijų metu (atskiriems
balsams repeticijos vyko įvairiomis savaitės dienomis centrinių rūmų Aktų salėje),
bet ir išleidžiant diplomantus – akademinio choro dalyvius. Su VU akademiniu
choru koncertuota Sankt Peterburge (tuometiniame Leningrade), Minske. Deja, visose Birutės išsaugotose to meto choristų nuotraukose J. K. Matulionis, būdamas
labai kuklus, visada atsistodavo gale ir matyti tik jo kaktos dalis...
Birutė pasakoja, kad itin šilti santykiai su būsimu kunigu susiformavo
penktame kurse, ruošiant choro vadovui atsisveikinimo dovaną. Parengti dovaną
buvo patikėta Birutei ir Jonui Kastyčiui. Ji surado menininką, kuris medyje išraižė
choro panoramą su priekyje stovinčiu choro vadovu Pranu Sližiu, pirmųjų eilių
choristų veidai buvo gerai matyti, tolimesnių – labai blankiai. Birutė prisimena,
kad ruošiant dovaną choro vadovui, Kastytis labai jaudinosi – artėjo valstybiniai
egzaminai. Jaudinosi ne tik dėl ligos – buvo susirgęs, bet turėjo dar ir širdies
graužatį. Jis Birutei sakė: „Aš marksizmo nelaikysiu!“ Į Birutės pastebėjimą, kad
negausiąs diplomo, Kastytis atsakė: „Na ir kas, man jo nereikės! Aš stosiu į Kunigų
seminariją! O jei išlaikysiu – manęs į Kunigų seminariją nepriims!“ Birutė sako, kad
jis taip kalbėjo protestuodamas prieš esamą santvarką, jausdamas didžiulį dvasinį
nerimą. Birutė sakė: „Jonyti [kartais jį vadino Jonyčiu, kartais – Kastyčiu], ką tu
tada darysi?“ Kastytis atsakęs: „Eisiu dirbti.“ Jaudindamasis Kastytis Birutei yra
kalbėjęs apie savo seseris, kurios nesulaukia jo paramos: „O aš kaip ubagas, taip
ir ubagas. Nieko neturiu, negaliu joms padėti!“
Po daugelio metų Birutė kun. J. K. Matulionį SJ susitiko Vilniaus arkikatedroje. Jis pasakęs: „Mano svajonė išsipildė – esu kunigas!“ Birutė padovanojo
didžiulę puokštę raudonų rožių: „Neteko pasveikinti įšventinto į kunigus, tad dabar,
nors ir pavėluotai, nuoširdžiai sveikinu tapus kunigu.“
Iš Utenos, kur Birutė mokytojavo, buvo atvažiavusi ir į Vilniaus Šv. Kazimiero bažnyčią, kurioje vikaravo kun. Kastytis. Ji prisiminė, kad tada kunigas
sunkiai vaikščiojo. Po kun. J. K. Matulionio SJ organizuoto Kūčių vakaro renginio
dar pabendravo. Kunigas pasiguodė, kad skauda rankas, blogai jaučiasi, krimtosi
© VðÁ „Versmës“ leidykla. Lietuvos lokaliniai tyrimai ISSN 2029-0799.
Interneto svetainës www.llt.lt pastaba: Šis tekstas, kurio nuorašas patvirtintas
nustatyta tvarka, internete nuolat skelbiamas nuo 2016 12 28.

111

LIETUVOS LOKALINIAI TYRIMAI. ISTORIJA

LIETUVOS VALSÈIAI. KUPIŠKIS

dėl šeimos: seserų, paminklo tėvams, kad negali nuvažiuoti į taip išsiilgtus Šimonis. „Mane tikriausiai į Šimonis nuveš, kai Dievulis pasišauks į Amžinybę“, – sakė
kunigas Kastytis.
Kelias į Kunigų seminariją
Baigęs mokslus Vilniaus universitete 1955 m. Jonas Kastytis Matulionis bandė
stoti į Tarpdiecezinę kunigų seminariją Kaune, tačiau nesėkmingai.
1956 m. įstojo į Vilniaus konservatoriją ir tais pačiais metais respublikiniame
vokalistų konkurse Vilniuje laimėjo 1-ąją vietą. Šį konkursą mena choro „Sodžius“
veteranas Mykolas Usonis: „Jis dainavo... kaip ne kartą be pastangų ar įtampos pademonstravo viršutinę do (visų tenorų siekiamybę!) su ilgiausia fermata, tyriausiu sidabrinio
varpelio tembru. Toks dainavimas, suprantama, sukėlė didžiules ovacijas Konservatorijos
didžiojoje salėje ir vertė Kastytį lyginti su legendiniu Enrike Karuzo – tokią nuomonę
girdėjau ne kartą ir ne iš vieno vokalą išmanančio klausytojo. Skaudu darosi suvokiant,
kokį talentą okupantai sužlugdė...“399
Kartu su kitais jaunaisiais talentais – Elena Čiudakova (1925 05 01–1973
04 07), Elena Saulevičiūte-Zabulėniene (1927 04 17–2006 05 21), Leonidu Muraška (1924 08 27–2009 03 09) Jonas Kastytis Matulionis buvo išsiųstas į sąjunginį
konkursą Maskvoje, kur jo lyrinis dramatinis tenoras taip pat pelnė pripažinimą
(1956, 1957).
Studijos konservatorijoje sekėsi puikiai. J. K. Matulionio balsą lavino ir scenos
paslapčių mokė žymūs profesoriai, garsūs Lietuvos atlikėjai.
Trečiajame kurse J. K. Matulionis buvo pastebėtas giedant bažnyčiose.
O 1958 m. per Velykų šv. Mišias jis giedojo tėviškės – Šimonių Švč. Mergelės
Marijos Ėmimo į dangų bažnyčioje. Sugrįžęs į Vilnių sužinojo, kad pašalintas
iš konservatorijos už „nepaprastai didelę gėdą ir nešlovę, užtrauktą konservatorijai ir
visam pažangiam jaunimui“.
Pašalintas iš konservatorijos dirbo bibliotekose: Muzikos, Respublikinėje,
Vilniaus universiteto, tačiau dėl politinių motyvų būdavo atleidžiamas, nes nuolat
buvo persekiojamas. Tarkim, Vilniaus universiteto bibliotekos direktoriui Tornau iš
darbo atleisti J. K. Matulionį liepė saugumas. Įsidarbino Teatro ir muzikos muziejuje,
vėliau – Paveikslų galerija paverstoje Vilniaus katedroje. Puikiai išmanydamas šios
vietos reikšmę Kastytis ne tik stengėsi atskleisti ir parodyti lankytojams šventovės likimą istorijos vingiuose, bet ir pradėjo statyti naują – savo širdies katedrą.
Okupacinei valdžiai nebeleidžiant dirbti valstybinėse įstaigose, Vilniaus šv. Onos
bažnyčios klebonas Jonas Morkūnas (1918 11 18–1945 10 28–2004 09 30), taip pat
Kupiškio krašto žmogus, priėmė zakristijonu. Čia Kastytis dirbo trejus metus,
kartu mokydamasis pogrindžio kunigų seminarijoje, kurią baigus 1980 m. spalio
31 d. Bijutiškio Šv. Onos bažnyčioje Kaišiadorių vyskupas Vincentas Sladkevičius
(1920 08 20–1944 03 25–1957 12 25–2000 05 28) įšventino į kunigus.
Visi nustebo, kai išvydo, kad Vilniaus Šv. Onos bažnyčioje buvęs jos zakristijonas Jonas Kastytis aukoja šv. Mišias! Susirinkusieji tąsyk pamanė, kad įvyko
kažkoks nesusipratimas.
Jonas Kastytis, suradęs vienminčių būrelį, pradėjo leisti „Lietuvos katalikų
bažnyčios kroniką“, nors puikiai suprato, kuo rizikuoja. Pradėjo važinėti į Bijutiškį
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pas Lietuvos jėzuitų provincijolą t. Joną Danylą (1905 11 04–1925 09 15–2000 10
31). Jo pavyzdžio paskatintas K. Matulionis 1977 m. įstojo į pogrindyje veikusią
Jėzaus draugiją ir 1992 m. davė amžinuosius įžadus.
Kunigo darbas Kybartų parapijoje
1980 m. įšventintas į kunigus tarnystę Dievui ir žmonėms atliko eidamas
vikaro, dvasios tėvo ir kapeliono pareigas. Vikaravo Kybartuose, Eucharistinio Išganytojo parapijoje, talkindamas tuometiniam klebonui kunigui Sigitui Tamkevičiui,
kuris jį priėmė, nors žinojo, kad baigęs pogrindinę kunigų seminariją ir nepaisė
Religijos reikalų komiteto nurodymų (be jo žinios kunigai į parapijas nebuvo
skiriami). Kai kun. S. Tamkevičiui saugumo darbuotojai pasakė, kad jis priėmęs
apsišaukėlį, arkivyskupas prisimena atsakęs, – tegul tarybiniai darbuotojai džiaugiasi,
jog parapijoje dirba netikęs kunigas, ir vikaro neatleido. O kun. J. K. Matulionis
drąsiai bažnyčioje ir už jos ribų skelbė Dievo Žodį.
Būsimasis arkivyskupas kunigą Kastytį laikė idealistu, labai uoliu, supratingu ir sumaniu talkininku ir bažnyčioje, ir pogrindyje. Juo klebonas pasitikėjo
pavesdamas įvairiausių užduočių, ir kunigas Kastytis jo neapvylė. Kunigas tiko
ir parapijos žmonėms, mokėjo bendrauti su jaunimu. „Pasak arkiv. S. Tamkevičiaus,
Kybartuose tada nors trumpą laiką buvo toks šviesuliukas, be to, labai optimistiškas savo
darbe, tarnystėje pasiaukojęs. Kai kleboną areštavo, dar kurį laiką kun. J. K. Matulionis
Kybartuose tarnavo, o už 1984 metais čia surengtą Vėlinių procesiją iš bažnyčios į
miestelio kapines, giedant Visų Šventųjų litaniją, nepaklusnus kunigas buvo suimtas“, –
rašoma nekrologe „XXI amžiuje“400.
Kunigo pastoracinį darbą pertraukia KGB:
saugumo rankose
Kun. Jonas Kastytis Matulionis net du kartus kalintas saugumo (suimtas
1976 m. spalio mėn., vėliau, 1984 m., jau būdamas kunigu).
Pirmąsyk už „Lietuvos katalikų bažnyčios kroniką“ kalintas Vilniaus KGB
rūmuose ir nuteistas trejiems metams lygtinai.
Antrąkart – už Kybartuose 1984 m. lapkričio 1-osios proga surengtą procesiją
iš Kybartų Eucharistinio Išganytojo bažnyčios į miestelio kapines, giedant Visų
Šventųjų litaniją: Vėlinių išvakarėse procesijoje su parapijiečiais ir vaikais, nešančiais žvakutes, eidami į kapines ir pereidami gatvę „sustabdė“ eismą (vairuotojai,
norėdami praleisti gražią eiseną, sustabdė mašinas). Tad nepaklusnus kunigas,
neleistinoje vietoje „sustabdęs“ eismą, buvo suimtas.
Teistas 1985 m. sausio 17–18 d. Vilniuje LTSR Aukščiausiojo teismo. Tar
damas paskutinį žodį kunigas kaltas neprisipažino, nesigailėjo, kalbėjo, kad visur, kur tik jis bus, stengsis gerai atlikti savo, kaip kunigo, pareigą. Teismo
nuosprendis – treji metai laisvės atėmimo, – bausmę atlikti bendro režimo lageryje. Išvežtas į Smolensko srities Anachovo lagerį, po aštuonių mėnesių amnestuotas.
Po amnestijos 1985 m. birželio 19 d. iš Sibiro sugrįžo į Vilnių. Kadangi
kunigas buvo rimtas ligonis, lageryje jam pripažino pirmą invalidumo grupę, be
to, straipsnį, pagal kurį jis buvo teistas, apėmė amnestija, tad buvo paleistas.
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Jo sugrįžusio, iškankinto nebepažino parapijiečiai, o kun. J. Kastyčiui Matulioniui Šv. Mikalojaus bažnyčioje pradėjus aukoti šv. Mišias, visi, tuomet buvę
bažnyčioje, verkė. Kaip rašo Vytautas Visockas, „kunigas J. Matulionis stovėjo prie
altoriaus išsekęs, bet nepalaužtas... Bažnyčia verkė, ašaros ritosi pačios, nesulaikomai... Verkė
moterys ir jaunimas, nesigėdydami braukė ašaras vyrai, tyliai raudojo senutės. Žodžių
nereikėjo – visi matė, ką reiškia sovietinio lagerio siaubas. O jis ten išbuvo tik aštuonis
mėnesius... Po Evangelijos kunigas pasakė vos keletą minčių, bet kiekvienas jo žodis buvo
tikras, išgyventas... „Jei žmonės tikrai tikėtų ir mylėtų Dievą, nebūtų lagerių, nebūtų to
siaubo, kurį aš mačiau“, – kalbėjo kun. J. Matulionis. Prisiminė kun. Alfonsą Svarinską, kun. Sigitą Tamkevičių ir visus, kenčiančius už tikėjimą, ragino žmones
melsti jiems Dievo palaimos, stiprybės ir laisvės. Jaunimas su džiaugsmu sveikino
grįžusį kalinį. Po šv. Mišių dar daug kas norėjo su kun. J. Matulioniu susitikti,
pasikalbėti, bet kunigas žadėjo visus aplankyti vėliau, nes dabar turįs prisistatyti į
miliciją ir nors kiek pailsėti. Jis kalbėjo: „Dar bus laiko, susitiksime. Noriu aplankyti
seserį ir nuraminti artimuosius, jie daug prisikentėjo.“
Birželio 23 dieną, sekmadienį, kunigas apsilankė Kybartuose. Jaunimas ir
suaugusieji sveikino grįžusį savo kunigą, o jis visiems dėkojo už maldas ir žadėjo
netrukus vėl visus aplankyti. Praėjo vos savaitė, ir žinia – kun. J. K. Matulionis
areštuotas.
Birželio 26 d. apie 12 val., kai kunigas namuose ruošėsi laikyti šv. Mišias,
į butą atėjo du nepažįstami vyrai ir užsipuolė buvusį kalinį, kodėl jis neprisiregistravęs. Kun. J. Matulionis paprašė nekviestus svečius prisistatyti. Atvykusieji
parodė dokumentus – saugumiečiai. Kunigui paaiškinus, kad dokumentai tvarkomi, jau buvęs milicijoje (visi žino, kad sovietinėje santvarkoje per dieną niekas
neprisiregistruodavo), čekistai jam įsakė rengtis ir eiti su jais išsiaiškinti. Saugumiečiai leido šeimininkei įdėti dienai maisto, sakė, jog pirmą dieną jam valgyti
niekas neduos. Buvo aišku, kad kun. J. Matulionis vėl areštuojamas. Daugelis
dar vylėsi, kad tai nesusipratimas, klaida, išsiaiškins ir paleis, bet dienos bėgo,
o jis sėdėjo Lukiškių kalėjime. Ir vėl su kriminalistais! Saviesiems pasakė, kad
naujo teismo nebus, nes jis jau nuteistas, o už ką paleistą kunigą vėl suėmė, taip
ir nepaaiškino, tik vienas čekistų replikavo: „Vos spėjo grįžti ir jau suruošė naują
demonstraciją!“ Nejau ir šiltas tikinčiųjų sugrįžusio kunigo sutikimas laikomas
nusikalstama „demonstracija“?
Tad po savaitės laisvės – birželio 26 d. – vėl suimtas ir už bendradarbiavimą
„Lietuvos katalikų bažnyčios kronikoje“ išsiųstas į Užbaikalę, įkalintas Novoorlovsko (Čitos sritis) lageryje. „Ar gali dar būti didesnis pasityčiojimas – leisti pajusti
laisvę ir net nepailsėjusį, neatgavusį jėgų, labai išsekusį, faktiškai vos gyvą grąžinti į
lagerio košmarą?!“ – rašė V. Visockas. Laiške iš lagerio kunigas rašė: „Dievo ranka
nuostabiai vedė ir globojo. [Vienas kriminalinis nusikaltėlis, pamatęs sustingusį, be
šiltesnio drabužio kunigą, jo drebančius pečius apdengė savo apsiaustu...] Buvo
ir džiaugsmo, ir atgailos valandų. Nepažįstami sutikdavo taip, tarsi kas būtų pranešęs,
kad atvažiuoja kunigas. Parodydavo pagarbą, pasidalydavo reikalingiausiais dalykais... Tik
vienas Dievas taip rūpinasi sutvertuoju žmogumi.“ Po ilgos kelionės jis buvo taip
nusilpęs, jog teko paguldyti į ligoninę, kur geraširdė rusė savo laikomos ožkos
pienu jį atgaivino.
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Trejus metus kalėjo kameroje su penkiasdešimt kriminalinių nusikaltėlių.
Keisčiausia, kad nepatyrė šitų žmonių – recidyvistų – smurto, netgi jie sugebėjo suprasti, kas yra „sviaščenik“ – dvasininkas. Kaip rašo Benjaminas Žulys,
„kun. Kastytis savo maldomis, pokalbiais į savo pusę patraukė nusikaltėlius. Jie klausėsi
jo šv. Mišių, pamokslų, giesmių. Maža to, jie iš savo vatinių išpešioję po kuokštą vatos
pasiuvo kunigui vatinę liemenę. Kunigas džiaugėsi šių žmonių dvasiniu atsivertimu, gėrio ir dvasingumo siekimu [dabar ši liemenė yra Marijampolės tremtinių muziejaus
ekspozicijoje].“401
Iš Domo Akstino pasakojimų
Nuo 1979 m. prasidėjusi Domo Akstino bendrystė su kunigu Kastyčiu Matulioniu tęsėsi iki pat jo mirties. Tad D. Akstinas ne tik turi ką papasakoti, bet
kartu su žmona Snieguole Jurskyte-Akstiniene saugo kun. Kastyčio jiems patikėtus
laiškus, atvirukus, „kišenines spaustuves“ (savo sukurtiems eilėraščiams pagamintus
antspaudus) ir kitokius svarbius daiktus. Tad Domui Akstinui ir jo žmonai Snieguolei itin brangios šios kunigo Kastyčio Matulionio vertybės. Neeilinis kultūros
vertybių puoselėtojas intelektualas Domas Akstinas, būdamas aktyvus rezistencinės
literatūros ir poezijos leidėjas, rinko ir išsaugojo partizanų atsišaukimus, tremtyje
ir lageriuose sukurtus atvirukus, fotoalbumus, monografijas, religinio ir filosofinio
turinio knygas.
D. Akstinas išskyrė kelias svarbias kunigo veiklos kryptis, pavadindamas
jas unikaliomis ir svarbiomis visai Lietuvai ir visiems lietuviams išeivijoje.
Jis pasakojo, kad dar 1983 m. gegužės 6 d. šviesaus atminimo monsinjoro
Alfonso Svarinsko (1925 01 21–1954 10 03–2014 07 17) teisme būsimasis arkivyskupas Sigitas Tamkevičius SJ, išdrįsęs tarti tiesos žodį, buvo suimtas. Kun. Kastytis, sugrįžęs į Kybartus, parengė atviruką. O vėliau kiekvieną mėnesį ruošdavo
ir išleisdavo vis kitokį su S. Tamkevičiaus fotografija ir tekstu apie jo suėmimą,
nurodydamas suėmimo datą ir vietą. Rugpjūčio atvirukas pakliuvo į užsienį, o
Vatikano spaudos agentūra, anot kunigo A. Svarinsko, išplatino jį 20 kalbų. Atvirukas pateko ir į Ameriką, kur „Kunigų šalpa“ išleido 100 000 egz. tiražu (vienoj
pusėj atvirukas, kitoj – speciali kalinio S. Tamkevičiaus malda). Atvirukai buvo
išleisti lietuvių ir anglų kalbomis, tad sekmadieniais po šv. Mišių lietuviai juos
dalindavo visiems ne tik bažnyčioje, bet ir sutiktiems gatvėje. Šie atvirukai, kaip
sako D. Akstinas, pelnė daug simpatijų Lietuvai.
1986 m. (tada kun. Kastytis buvo suimtas) Kopenhagoje susirinko Pabaltijo
tautų atstovai su vėliavomis, plakatais. Viename jų – kun. K. Matulionio portretas
(apsivilkęs kunigo drabužiais) ir įrašas „Laisvė Tėvui Matulioniui“. Pasaulis jau
žinojo, kad kun. K. Matulionis suimtas. Kopenhagoje jau buvo iškabinti plakatai,
reikalaujantys paleisti Lietuvos politinius kalinius.
Laiškai
Unikalus kun. K. Matulionio buvimas kalėjime. D. Akstinas pasakoja, kad
kunigui siuntė daug laiškų ne tik iš Lietuvos, bet ir iš kitų pasaulio šalių. Rašė
vos sužinoję adresą... Kiekvieną laišką kunigas Kastytis fiksavo: kada gavo, kada
parašė atsakymą. Iš Amerikos jam laiškus siuntė su adresato patvirtinimu apie
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gavimą. Nors toks laiškas siuntėjui kainavo gana daug, buvo garantija, kad pasiekė adresatą – tai yra kunigą Kastytį. Be to, pasak Domo Akstino, šiuo būdu
buvo perspėjama ir kalėjimo valdžia: kunigas gerai žinomas esantiems laisvėje
ir jeigu kalėjime kun. Kastyčiui kas nors atsitiks, kils dar didesnis skandalas.
Kunigą paleidus iš kalėjimo, jis laiškus tvarkingai susidėjęs į dėžes jau eina pro
kalėjimo vartus. Tačiau sargybinis pareikalauja palikti: „Iš kalėjimo nieko negalima
išsinešti.“ Kastytis ramiai atsakęs: „Jeigu negaliu išsinešti laiškų, tai man ir čia gerai,
aš liekuosi.“ Apsisuko ir ruošėsi grįžti... Tačiau sargybinis buvusiam „nusikaltėliui“
nebegali leisti sugrįžti – išrašyta pažyma apie jo gautą laisvę. Tad sargybinis, keletą kartų riebiai nusikeikęs, kunigą Kastytį išleido pro kalėjimo vartus. Tai, kaip
teigia D. Akstinas, irgi unikalus atvejis. Daugiau kaip 800 laiškų kun. Kastytis
gavo per beveik 3 metus. Laiškai siųsti ne tik iš Lietuvos, bet ir iš Vokietijos,
Anglijos, Amerikos, kitų kraštų. Tokia laiškų, išsineštų iš lagerio, gausa – tiek jų
nėra išsinešęs joks kalinys, liudija ne tik žmonių dėmesį kunigui ir rūpinimąsi
juo, bet turi ir kitą reikšmę – kun. Kastyčio parašyti atsakymai dvasiškai stiprino
ir pačius laiškų siuntėjus, esančius laisvėje...
Viename pirmųjų Kastyčio pasigamintų lageryje lankstinukų parašyta: „Dieve,
Tavyje turime Viltį, tik su ja pernešim sunkumus!“ Ir Kastytis tuos sunkumus įveikė,
nes tuo tikėjimu jis buvo ir nelaisvėje laisvas.
Tačiau atgavus nepriklausomybę, kai kunigui jau buvo sunku pakilti siaurais stačiais laiptais į antrąjį aukštą Pilies gatvės bute Vilniuje ir jis kraustėsi į
vienuolyną prie Šv. Kazimiero bažnyčios, jį aplankė Domas Akstinas su žmona
Snieguole Jurskyte-Akstiniene. Kampe stovėjo dėžės su laiškais – kun. Kastytis
sakė, kad jis tuos laiškus yra siūlęs tai vieniems, tai kitiems, tačiau iš kalėjimo
parsivežti laiškai pasirodė niekam nereikalingi. „Atvažiuos šiukšlių mašina, mano
talkininkas juos ir išmes. Atsikratysiu...“ „Duokit mums! – paprašė Domas. – Aš
sutvarkysiu! Žinau, kur juos padėti!“
Domas pasakojo, kad tuos laiškus sutvarkė ir Kauno apskrities bibliotekoje surengė didžiulę parodą. Kreipėsi į kunigus, tie pranešė parapijiečiams. Tad
suvažiavo tokia gausa žmonių iš Šiaulių, Klaipėdos, Vilniaus ir kitų miestų, kad
netilpo didžiulėje salėje – stovėjo perėjimuose, ant laiptų. Susirinko ne tik tie, kurie
Kastyčiui rašė, kurie iš jo rankų priėmė Pirmąją Šv. Komuniją – jie dabar atvyko
su savo vaikais ir buvo nustebę, matydami prieš daug metų rašytus savo laiškus.
Grafikė Gražina Didelytė (1938 10 02–2007 01 02), pamačiusi pas Domą šiuos
laiškus, sukūrė paspalvintą grafikos lakštą, kurį dabar saugo Domas ir Snieguolė
Akstinai. Dailininkė vaizduoja kunigą Kastytį paukštelio pavidalu ant grotuoto
lango, į kurį iš visų pusių krinta pašto vokai, nešdami kaliniui Dievo palaimos,
sveikatos ir laisvės linkėjimus.
Kupiškio rajono savivaldybės viešojoje bibliotekoje yra surinkta svarbi medžiaga apie kraštietį kun. J. K. Matulionį SJ. Saugomoje archyvinėje medžiagoje – ir
kunigo laiškai, atsiminimai. Viename jų (2001 m. gegužės 20 d.) kunigas mini ir
susidūrimus su saugumu: „Albinutė (sesuo) buvo kviečiama į Vilnių akistaton – sauguman. Ji buvo atvažiavusi Smolensko lagerin. Net du kartus – Sibiran. Novo Orlovsko
lagerin – jo klaikumon. Ją ten krėtė, išrengė nuogai. Pasityčiojimų visur užteko. Bet viską
pakėlė... kaip ir dabar... Nelengvas gyvenimas buvo... ir dabar nelengvas. Ačiū Dievui, kad
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jos sūnus, mano krikšto sūnus, geras. Visa paguoda, kad Dievas ją laiko, nors sveikatos...
Linkėdamas visokeriopos kloties ir gausių Dievo malonių. Testiprina mus, mūsų tikėjimą
Šimonių gailestingoji Motina. Visuomet dėkingas kun. J. K. Matulionis SJ.“
Albina Šiupinienė rašo: „Ačiū Dievui, kunigėlis sugrįžo. Išties nenugalėtas.
Užtat ir Lietuva Jam ne ta, kurią dažnas trokšta pasidalyti. Jam Lietuva – tik ašarų
kamuoliukas.“402
Kunigo darbas parapijose sugrįžus iš lagerio
1987 m. spalio 17 d. grįžęs iš lagerio, pačiam prašant, 1988 m. buvo paskirtas Kaišiadorių katedros altaristu vikaro teisėmis. „Lietuvos katalikų bažnyčios
kronikoje“ rašoma, kad 1988 m. rugsėjo 21 d. Kaišiadorių vyskupijos kancleris
kanauninkas (vėliau popiežiaus garbės prelatas) Jonas Jonys (1912 08 11–1948 10
31–2005 11 08) pranešė religijos reikalų tarybos įgaliotiniui Petrui Anilioniui apie
naujus kunigų paskyrimus Kaišiadorių vyskupijoje. Įgaliotinį erzino tai, kad kunigai
į parapijas paskirstyti be išankstinio suderinimo jo įstaigoje, ypač buvo nepatenkintas
kun. Jono Kastyčio Matulionio paskyrimu Kaišiadorių katedros vikaru. P. Anilionis
piktai perspėjo, kad „kardinolas kelia kontrrevoliuciją“, kad Maskva nepripažįstanti
jo kardinolystės ir kad taryba perduos kardinolo V. Sladkevičiaus bylą apsvarstyti
Ministrų Tarybai. Koks būsiąs tolesnis kardinolo likimas, įgaliotinis sakė nežinąs,
bet taip ilgiau tęstis negali, būtina grįžti prie senos nusistovėjusios išankstinių
„derinimų“ praktikos, – rašoma nekrologe „XXI amžiuje“.
Po metų, 1989 m., kunigo prašymu paskirtas į Vilniaus arkivyskupiją, kur
darbavosi su jos klebonu monsinjoru Kazimieru Vasiliausku (1922 04 09–1946 06
16–2001 10 14), išgarsėjo kaip retas nuodėmklausys.
Vikaravo Vilniuje – atgautoje arkikatedroje (1990). Būtina pažymėti, kad su
arkikatedros choru kun. J. K. Matulionis SJ buvo išvykęs į Paryžių, Stokholmą,
Oslą ir kai kuriose iškiliose šių miestų šventovėse giedojo solo partijas.
Vėliau kunigas vikaravo Šv. Mikalojaus bažnyčioje (1991–1994), Šv. Kazimiero
(jėzuitų) bažnyčioje (1996–2008). Sveikatai pablogėjus, kunigas klausydavo išpažinčių.
Ne vienas būdavo išbartas – nuodėmė negali būti didelė ar maža. Nuodėmė yra
nuodėmė ir Dievas spręs, kokia ji... Tačiau pakilęs nuo klausyklos „išpraustas“
širdyje jautei ramybę ir džiaugsmą – Dievas tave myli! Tad neatsitiktinai susidarė
nemažas pulkelis nuolatinių kun. Kastyčio globotinių: jie klausyklą apguldavo ir
po šv. Mišių, norėdami išsakyti savo bėdas, kilusias problemas, kurios, kunigui
patariant, tarsi lengvai ir išsispręsdavo.
Kol leido sveikata, jis krikštijo naujagimius, teikė Santuokos sakramentą,
lankė ligonius, laidojo...
Kun. K. Matulionis SJ porą metų (1992–1994) buvo Karaliaus Mindaugo
šaulių rinktinės Vilniuje dvasios tėvas, Pažaislio seserų kazimieriečių vienuolyno
ir Kauno jėzuitų gimnazijos kapelionas (1994–1996). 1989–1996 m. buvo žurnalo
„Katalikų pasaulis“ vyr. redaktoriaus pavaduotojas.
Nuo 2008 m. spalio 1 d. persikėlė į Kauną ir buvo Šv. Pranciškaus Ksavero
bažnyčios kunigas. Tuos paskutinius dešimt metų sunkiai sirgdamas Jonas Kastytis
praleido Kauno jėzuitų namuose, kiek leido sveikata, talkino pastoracinėje veikloje: klausė išpažinčių Kauno šv. Pranciškaus Ksavero bažnyčioje, vėliau meldėsi
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už draugiją ir Bažnyčią. Kiekvieną, atvykusį iš Vilniaus, nuoširdžiai bažnyčioje,
o vėliau ir ligoninėje sutikdavo, rūpinosi vilniškiais: bičiuliais bei pažįstamais,
teiraudavosi, kaip jiems sekasi...
Rūpinimasis Svėdasų krašto šviesuoliais
Vytautas Bagdonas „XXI amžiuje“ (2004 m. gruodžio 31, Nr. 98, p. 10)
rašo apie kunigo J. K. Matulionio SJ dovanas Svėdasų krašto muziejui (veikia
restauruotoje buvusioje Kunigiškių pradžios mokykloje): įvairias nuotraukas, taip
pat ir prieškariu išleistų S. Zobarsko knygų bei jų iliustracijų kopijas, kurios tapo
vertinga informacija muziejaus lankytojams.
Nuo mažens Kastytis domėjosi svėdasiškio – išeivijos rašytojo knygų leidėjo
ir vertėjo Stepo Zobarsko (1911 01 30–1984 06 09) kūryba. Kunigo dėka Lietuvoje
vėl buvo išleistos kelios S. Zobarsko knygos, kurias kun. J. K. Matulionis dovanojo
muziejui: „Ganyklų vaikai“, „Brolių ieškotoja“, „Riestaūsio sūnus“, „Gandras ir
gandrytė“. Minėtos knygos buvo leidžiamos tik užsienyje ir Lietuvos skaitytojui
nebuvo prieinamos.
1991 m. sausio 30 d. Svėdasuose buvo organizuotas pirmasis rašytojo Stepo Zobarsko 80-mečio jubiliejus. Nepaisant šalčio ir pūgos, rašytojo gimtajame
Pamalaišio kaime buvo atidengta ir pašventinta anykštėno tautodailininko Jono
Tvardausko sukurta įspūdinga medžio kompozicija „Ganyklų vaikai“, o vakare
Svėdasų kultūros namuose vyko literatūrinis renginys, kuriame dalyvavo rašytojas
Vytautas Girdzijauskas, prof. Vincas Auryla, mokytojas Jonas Beleckas, kraštietė iš
Vilniaus Daiva Martinkutė, aktorė Virginija Kochanskytė, rašytojo mokslo draugas
iš KPI doc. dr. Feliksas Staniulis. Deja, kun. J. K. Matulionis SJ dėl sveikatos negalėjo šiame renginyje dalyvauti. Tačiau susirinkusieji pagarbiai prisiminė kunigo
atliktus darbus įamžinant S. Zobarsko atminimą.
2003 m. vasarą, minint Svėdasų 500-ąjį jubiliejų, Svėdasuose kun. J. K. Matulionio SJ iniciatyva (jis renginio organizatorius) įvyko S. Zobarsko knygos „Ganyklų vaikai“ pristatymas, susitikimas su „Žaros“ leidyklos darbuotojais, vaikų ir
jaunimo literatūros žinovu prof. Vincu Auryla. Pastarasis ir apžvelgė S. Zobarsko
kūrybą, mintimis dalijosi ir patys svėdasiškiai, gausiai susirinkę į kultūros namus.
Kunigo K. Matulionio SJ dėka Svėdasų krašto muziejuje buvo parengta
įdomi rašytojo S. Zobarsko ekspozicija. Vienas įdomių eksponatų – pašto vokai,
vieną jų pagamino kun. J. K. Matulionis SJ. Voke – anykštėno tautodailininko Jono
Tvardausko sukurtos medžio skulptūros, pastatytos rašytojo S. Zobarsko tėviškėje
(Pamalaišio k., Svėdasų seniūnija), spalvota nuotrauka.
2004 m. pabaigoje su S. Zobarsko kūryba kun. J. K. Matulionio dėka susi
pažino anykštėnai: Anykščių koplyčioje Viešosios bibliotekos darbuotojai organi
zavo renginį.
Iš kunigo Kastyčio kūrybos, jo vardo
pagerbimo švenčių
Kun. J. K. Matulionis SJ – lyrinės sielos asmenybė: jo skardus, tačiau švelnus
balsas aidėjo bažnyčių skliautuose šv. Mišių bei įvairių renginių metu. Kunigas
buvo poetas – kūrė eiles, piešė. Buvo parengęs 4 poezijos rinkinėlius. Jį suėmus,
© VðÁ „Versmës“ leidykla. Lietuvos lokaliniai tyrimai ISSN 2029-0799.
Interneto svetainës www.llt.lt pastaba: Šis tekstas, kurio nuorašas patvirtintas
nustatyta tvarka, internete nuolat skelbiamas nuo 2016 12 28.

118

LIETUVOS LOKALINIAI TYRIMAI. ISTORIJA

LIETUVOS VALSÈIAI. KUPIŠKIS

sąsiuviniai pateko pas giminaičius, kurie dėl saugumo grėsmės, bijodami represijų
juos sudegino.
Rengiant VU akademinio choro 50-mečio minėjimo koncertą (1990 m. lapkritis),
buvo pakviestas buvęs choro solistas Vilniaus arkikatedros vikaras kun. J. K. Matulionis. Jis su choru giedojo C. Franko giesmę „Panis angelicus“ („Angelų duona“).
M. Usonis rašo: „Ir choristai, ir klausytojai ilgai plojo kunigui už suteiktą neeilinį
malonumą. Jo balsas šioje giesmėje skambėjo puikiai, ir galima tik apgailestauti, kad dėl
sunkių tuometinių finansinių sąlygų koncertas nebuvo įrašytas.“403
Jau minėta, kad daug kunigo posmų tapo giesmėmis, kurios išspausdintos
kompozitoriaus Prano Sližio 1995 m. išleistame rinkinyje „Mišios. Giesmės. Dainos“.
1993 m. rugpjūtį kun. K. Matulionis SJ parengė dovaną Šventajam Tėvui:
Arkikatedroje bazilikoje organizavo įspūdingą religinės poezijos popietę, apgaubtą
rimties, susitelkimo ir pagarbos. Be to, kun. Kastytis parengė Jono Pauliaus II
biografiją, sutilpusią mažytėje knygelėje.
Palydint Kalbos ir knygos metus, Žemaičių vyskupystės muziejuje Domo
Akstino bei muziejaus direktoriaus Antano Ivinskio iniciatyva buvo organizuota
paroda „Draudžiamoji spauda“, kurioje eksponuoti 1940–1990 m. pogrindyje leisti
spaudiniai. Svarbią vietą parodoje užėmė kun. J. K. Matulionio SJ kūryba, sukurti
ir platinti paveiksliukai ir atvirukai, perrašytos spausdinimo mašinėle išeivijoje
išleistos Kazio Bradūno (1917 02 11–2009 02 09), Bernardo Brazdžionio (1907
02 02–2002 07 11) ir kitų autorių knygos.
2006 m. kun. J. K. Matulioniui SJ minint 75-ąsias gimimo metines, kultūrininkas Domas Akstinas pasakė: „Tai žmogus daugiašakis, turtingas dvasia ir širdimi,
nuėjęs sudėtingą, bet labai garbingą gyvenimo kelią.“
2010 m. Kauno V. Kudirkos viešojoje bibliotekoje buvo organizuota popietė
kovotojui už laisvą žodį kunigui Kastyčiui Matulioniui. Domas Akstinas parengė
kun. K. Matulioniui SJ parodą „Nelaisvėje laisve spindėjęs“.
Jau minėta dr. Vytautė Eidukaitienė pasakoja, kad „Kupiškėnų enciklopedijos“
(vyriausiasis redaktorius ir sudarytojas Vidmantas Jankauskas) II tome privalėjo
būti straipsnis ir apie kraštietį kunigą Kastytį. Tačiau jis, būdamas nepaprastai
kuklus, visai nenorėjo to straipsnio, ir Vytautė ne kartą važiavo į Kauną, kol galų
gale pavyko „išpešti“ iš jo enciklopedijai reikalingų duomenų.
Minint 80-ąjį gimtadienį, Vilniaus meras Raimundas Alekna pasirašė padėkos raštą kun. J. K. Matulioniui, nuoširdžiai dėkodamas „už šventą priedermę ir
kilnią kunigystės misiją, už tautystės atspindžiuos paženklintą prasmingą gražią veiklą
Vilniuje – vardan tos Lietuvos“.
Snieguolės Jurskytės tėviškės sodyboje, buvusio Karūziškės (Šilalės r.) dvaro
svirne (Karūziškės yra vaizdingoje, kalvotoje Žemaitijoje, šalia Medvėgalio kalno), Akstinai įkūrė muziejų, kuriame saugo ir unikalius pasipriešinimo okupaciniam režimui dalyvio kunigo Kastyčio Matulionio SJ dovanotus eksponatus. Čia
2013 m. buvo surengta paroda „Sukilėlių pašauktieji“, kurios pagrindą sudarė
kun. K. Matulionio SJ pogrindinė veikla, pratęsianti sukilėlių pradėtą ir mūsų
laikais besitęsiančią išsivadavimo kovą. Tarp eksponatų – pogrindžio sąlygomis
fotografuojant daugintų ir platintų kun. Sigitui Tamkevičiui skirtų atvirukų su
tekstais, „kišeninė“ spaustuvė ir kt.
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„XXI amžiuje“ rašoma apie kun. Roberto Grigo prisiminimus, kad tarp savo
raštų ir išsaugotų dokumentų tebeturi ne vieną kun. J. K. Matulionio rašytą laišką
iš kalėjimo. Jis stengėsi labai gražiai rašyti, kaip viduramžių foliantuose, kai kiekviena raidė būdavo nupiešiama kaip maža miniatiūra ar paveiksliukas. Ir adresas, ir
laiškas dažnai būdavo kaip meno kūrinys. Sovietinės okupacijos pogrindžio spaudos
muziejuje Kaune, prie kardinolo Vincento Sladkevičiaus memorialinio muziejaus,
saugomi kun. J. K. Matulionio laiškai, rašyti iš lagerio. Ten galima pamatyti jo
reto grožio raštą, kuris irgi turbūt atspindi žmogaus talentus ir dvasinį grožį.
Tačiau kunigas J. K. Matulionis teigė, kad brangiausia Dievo dovana jam –
kunigystė. Ši neįkainojama Dievo malonė jam padėjo ištverti kalėjimų siaubą,
lagerius... Jaudindamasis dėl Bažnyčios Domui Akstinui ir kitiems kun. Kastytis
yra sakęs: „Nulipom nuo vyškų – vargonų ir atsisėdom ant gitarų...“
„Mano prasmingiausios dienos ne tada, kai plojo Maskvos ir Vilniaus salės, ne
tada, kai pasakius pavardę, suūždavo aplodismentai, bet – kunigystėje: jaudintis aukojant šv. Mišių auką, kartu verkti su penitentu, išgyventi pamokslo metu, guosti ligonį,
krikštijant vaikelį, įsakmiai prašyti tėvus būti jam gyvenimo pavyzdžiu“, – rašė kunigas
viename laiškų iš lagerio.
Jėzuitų archyve Vilniuje saugomi kun. J. K. Matulionio SJ apdovanojimai:
Ldk Gedimino ordino Komandoro kryžius ir Sausio 13-osios medalis.
Meilė Šventajam Kazimierui
Kun. J. K. Matulionis SJ itin gerbė tautos šventąjį karalaitį Kazimierą – jį
vadino brangiu Kaziuko vardu. Apie kunigo meilę ir pagarbą šventajam Kazimierui pasakoja Domas Akstinas, yra užrašiusi Albina Šiupinienė. Į jos klausimą
„Kodėl viską, tarytum kokią skolą, norite atiduoti Kaziukui?“, kun. Kastytis atsakęs:
„Pirmiausia myliu Lietuvą. O Lietuva teturi vienintelį šventąjį...“404
Kazimiero vardą kunigas Kastytis gavo Sutvirtinimo metu. Be to, ir primicijų paveikslėliuose šv. Kazimieras, ir apskritai su Kaziuku diena dienon suaugęs,
pasakojo Albinai Šiupinienei.
Kun. K. Matulionis SJ sugalvojo pagerbti šv. Kazimierą ir Šiluvos Mariją neįprastu būdu. D. Akstinas pasakoja, kad kunigas parašytiems eilėraščiams
Švč. Mergelei Marijai ir šv. Kazimierui pasidarė antspaudus. Sutinka patikimą
žmogų ir užspaudžia tekstą ant atvirutės ar šiaip kokio lapo. Domas teigia: „Jeigu
kalėjimuose poetus, neturinčius galimybės užrašyti savo minčių ir tik deklamuojančius
posmus, vadindavo „vaikščiojančiomis knygomis“, tai kun. Kastytį reikėtų vadinti „vaikščiojančia spaustuve“, „okupuotos Lietuvos laisvąja spaustuve“.
Kai kartą D. Akstinas kun. K. Matulionio paklausė, kiek jis turįs tų antspaudų, kunigas, visada būdamas itin kuklus, atsakė nežinąs. Tačiau pats Domas
turi 6 tokius kun. Kastyčio antspaudus. Lietuvoje, teigia Domas, nėra kito tokio
leidėjo, kuris būtų naudojęsis antspaudu. Vėliau kartu su D. Akstinu kun. Kastytis išleido kelias knygeles: Kazio Inčiūros (1906 09 25–1974 11 30), Bernardo
Brazdžionio (1907 02 02–2002 07 11) ir kitų autorių.
D. Akstinas kalba apie kun. Kastyčio ypatingą pamaldumą šv. Kazimierui,
rūpinimąsi blaivybe. 1956 m. Kastytis, gyvendamas konservatorijos bendrabutyje,
sukomponavo atviruką blaivybės apaštalui Motiejui Valančiui (1801 02 16–1828
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09 01–1849–1875 05 17) ir du paveiksliukus. Blaivystės temą tęsė beveik iki Atgimimo. Atvirukus gamindavo fotografiniu būdu.
1956 m. Šv. Mikalojaus bažnyčioje vyko rekolekcijos. Kastytis parengė ir
platino litaniją ir maldą į šv. Kazimierą. Iš kun. Kastyčio Domas Akstinas yra
gavęs per 50 skirtingų jo ir kitų autorių sukurtų šv. Kazimiero paveiksliukų.
Neringai Markauskaitei ir Sigitai Maslauskaitei rengiant albumą „Šventojo Kazimiero gerbimas Lietuvoje“ (2009, 559 p.), Domo Akstino siūlymu į šį reprezentacinį leidinį buvo įdėti ir K. Matulionio SJ sukurti ir padauginti šv. Kazimiero
paveikslėliai, užpildę sudarytojoms susidariusią sovietmečiu nutrūkusią šventųjų
paveikslėlių leidybos spragą. Albume įvairi ir gausi medžiaga suskirstyta ne
pagal dailės žanrus ar ikonografinius tipus, o pagal laikotarpius, kurie atitinka
Lietuvos globėjo gerbimo tradicijų pokyčius ir yra neatsiejami nuo mūsų krašto
praeities bei dabarties.
Labai svarbu, kaip pasakoja Domas Akstinas, kad vyskupo Kazimiero Paltaroko (1875 10 22–1902 03 22–1926 04 05–1958 01 03) parašytas šv. Kazimiero
gyvenimas kun. Kastyčio Matulionio iniciatyva buvo išverstas į esperanto kalbą.
Pirmasis egzempliorius buvo išsiųstas į Italiją, kiti – į kitas šalis. Gautą antrąjį
egzempliorių kun. Kastytis apie 1983 m. padavė D. Akstinui. Šis egzempliorius
tapo svarbus, nes iš jo buvo dauginamos knygos.
Šventojo garbei organizavo ne vieną renginį Šv. Kazimiero bažnyčioje. Vienas įspūdingiausių renginių – 1994 m. kovo 5 d. organizuota poezijos valandėlė
„Poetai – šv. Kazimierui“, kurį pradėjo pats kunigas Kastytis malda šv. Kazimierui, skaitydamas ją iš 1953 m. Sibiro lietuvių ranka rašytos maldaknygės. Kunigo
organizuoti savo posmus skaitė kun. Robertas Grigas, Marytė Kontrimaitė, Meilė
Kudarauskaitė, Ramutė Skučaitė, Martynas Vainilaitis (1933 01 26–2006 06 20),
kun. J. K. Matulionis SJ. Deklamavo Vladas Bagdonas, muzikinius intarpus atliko
vargonininkas prof. Leopoldas Digrys...
Tuomet kun. J. K. Matulionis padeklamavo ir šiuos posmus:
Šventasis Kazimierai,

Ir ačiū Dievui, kad nenutautėjom…

Tėvynę savąją globoki,

Savajam Vilniuj esam kaip ir Tu,

Globok vargingus žmones jos.

Kazimierai šventasis, mes atėjom

Ant balto žirgo vėl atjoki

Čionai, kad būt Tėvynėje ramu.

Palengvinti vargų kančios.

Dar 1984 m. parašytas kunigo Kastyčio eilėraštis, skirtas šventajam Kazimierui, tačiau jo neleido išspausdinti katalikų kalendoriuje-žinyne.
Šventasis Kazimierai,
Rankas tiesiu į tavo šventą karstą.

Gyvybės šiluma, žodžiu sultingu,

Ten rymantį Antakalnio tyloj,

Taurios minties takais brendu...

Kur niekad grožio pilnatis nevargsta

Keliu tavos jaunystės išganingu –

Ir skęsta visata dangaus maldoj.

Ir gėrio šventą tiesą surandu.
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Iš mūsų Vilniaus, Aušros vartų miesto,

Maldų gėles po tavo kojom barstom

Maldos tyloj dangaus skliautais skridai.

Ir garbinam Tave šventų minioj...

Nešei Aukščiausiajam jaunystės žiedą

Rankas tiesiu prie Tavo švento karsto

Ir ten garbės vainiką suradai.

Su prašymais – maldavimų tyloj.

Pašauktas į Amžinybę Sausio 13-osios išvakarėse
Visi Sausio įvykių dalyviai gerai prisimena kun. Joną Kastytį Matulionį SJ,
aikštėje dienomis ir naktimis aukojusį šv. Mišias, pamokslais ir homilijomis teikusį
išvargusiems vilties. Sovietmečiu kovojęs dėl tikėjimo bei Lietuvos laisvės, jis ir
tuomet buvo vienas vedlių, malda kėlė kiekvieno žvilgsnį į dangų, pats kreipėsi
ir ragino melstis Švč. Mergelei Marijai, šv. Kazimierui prašyti Jų užtarimo pas
Viešpatį Dievą. Tad ir Aukščiausiasis neatsitiktinai jį pasišaukė į Amžinybę Sausio
13-osios – Laisvės gynėjų dienos – išvakarėse, įvertindamas jo kovą dėl laisvės.
Kun. Jonas Kastytis Matulionis SJ, po varginančios ligos užbaigęs žemiškąją kelionę, iškeliavo amžinybėn baigdamas 84-uosius metus. Pašarvotas Kauno
Šv. Pranciškaus Ksavero jėzuitų bažnyčioje. Laidotuvių šv. Mišiose Kauno jėzuitų bažnyčioje meldėsi penki vyskupai: Kauno arkivyskupas metropolitas Sigitas
Tamkevičius SJ, Telšių vyskupas Jonas Boruta SJ, Panevėžio vyskupas Lionginas
Virbalas SJ, Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis, Vilniaus arkivyskupijos vyskupas augziliaras Arūnas Poniškaitis ir apie 30 kunigų. Šv. Mišių aukai vadovavęs
Kauno arkivyskupas Sigitas Tamkevičius SJ kvietė šv. Mišiose dėkoti Dievui už
kun. Kastyčio ištikimą gyvenimą Dievui, už kunigo ir vienuolio tarnystę Bažnyčiai,
ragino melsti naujų dvasinių pašaukimų.
Pamokslą pasakęs vysk. Jonas Boruta SJ tėvo Jono Kastyčio Matulionio
gyvenimą pavadino gražiausia dienos Evangelijos iliustracija, priminė jo gyvenimo kelią, pavadindamas jį ir sunkiu, ir šviesiu. Jis savo kančias ir gyvenimo
sunkumus mokėjo ištikimai vienyti su Kristaus – Aukščiausiojo kunigo – kančia.
Šviesaus atminimo kun. Jonas Kastytis Matulionis SJ palaidotas Kauno Petrašiūnų kapinėse, vienuolių jėzuitų kapuose.
Vilniaus šv. Mikalojaus bažnyčioje, kurioje kunigas J. K. Matulionis SJ 1991–
1994 m. vikaravo, jau sausio 14-osios ryte parapijos klebonas Aušvydas Belickas
aukojo šv. Mišias. Šv. Mišios šioje bažnyčioje už buvusį vikarą buvo aukotos ir
sekmadienį – sausio 18 d., o po 10 val. šv. Mišių gausiai susirinkusiems šviesaus
atminimo kunigo Jono Kastyčio Matulionio SJ gerbėjams dr. Aldona Vasiliauskienė
priminė keletą epizodų iš jo gyvenimo ir veiklos.
Vasario 12 d. Vilniaus šv. Kazimiero bažnyčioje šv. Mišiose, kurias aukojo
jėzuitų provincijolas t. Gintaras Vitkus SJ bei kunigai jėzuitai: Gediminas Kijauskas,
Antanas Saulaitis, Rytis Gurkšnys, Mindaugas Malinauskas, Vytautas Sadauskas,
Artūras Sederavičius, Jonas Zubrus, buvo melstasi už šviesaus atminimo kun. Joną
Kastytį Matulionį.
Pamokslą pasakė kun. G. Vitkus SJ, pažymėdamas šio aukštaičio ištikimą
maldingumą, drąsą liudijant savo įsitikinimus ir gebėjimą palaikyti ryšius su
šviesuoliais, troškimą būti tiesiu ir rūpestingu vynuogyno darbininku.
Po šv. Mišių bažnyčios salėje vyko prisiminimų vakaras, apžiūrėta Domo
Akstino parengta kun. Kastyčiui skirta paroda. Apie kun. Joną Kastytį Matulionį SJ
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plačiai ir išsamiai kalbėjo Domas Akstinas, vadindamas kunigą Kastytį Šviesuliu,
pareigos Žmogumi, asketu, atsidavusiu Bažnyčiai ir Lietuvai. D. Akstinas sakė:
„Gyvenimo keliui pasirinktas šūkis „Dievas ir Tėvynė“ Kastyčiui suteikė jėgų per visą
sovietmečio nelaisvę pereiti laisve spindinčiu riteriu, o jį pažinojusių širdyse palikti Gerojo
Samariečio įvaizdį.“

I. 6. Kunigas Jonas Morkūnas
(1918 11 18–1945 10 28–2004 09 30)405
Jonas Morkūnas gimė 1918 m. lapkričio 18 d. Kupiškio rajone, Subačiaus
parapijoje, Butrimų kaime, valstiečių šeimoje. Mokėsi Subačiaus geležinkelio stoties
pradžios mokykloje. Ją baigęs 1933–1939 m. mokėsi Kupiškio gimnazijoje, o nuo
1939 m. Kauno, vėliau – Vilniaus kunigų seminarijoje.
1945 m. spalio 28 d. Vilniaus arkikatedroje arkivyskupas Mečislovas Reinys
įšventino į kunigus. Primicijos vyko Subačiaus geležinkelio stoties bažnyčioje.
1946 m. pradžioje paskirtas Valkininkų Švč. Mergelės Marijos Apsilankymo
parapijos vikaru, 1946 m. gegužę – Varėnos II (Šv. Arkangelo Mykolo) administratoriumi – tai pirmasis pokario kunigas Varėnoje.
Daug metų Varėnos parapija priklausė lenkų bažnytinei provincijai, nes
Vilniaus kraštas (taigi ir Varėnos parapija) buvo okupuotas Lenkijos ir bažnyčioje
dominavo lenkų kalba. Šia kalba lietuvių vaikai buvo mokomi katekizmo, rengiami Pirmajai išpažinčiai ir Šv. Komunijai, aukojamos šv. Mišios ir atliekamos
visos bažnytinės apeigos.
1939 m. grąžinus Vilniaus kraštą Lietuvai, lenkinimas Varėnos parapijoje
nutrauktas. Pirmaisiais pokario metais iš Lietuvos į Lenkiją pasitraukė tūkstančiai
lenkų. Iš Varėnos tuo metu išvažiavo lenkas kunigas Stanislovas Tarasevičius
(Stanislaus Tarasewicz, 1909–1935–?). Paskutinį lenkų kunigą S. Tarasevičių pakeitė
pirmasis lietuvis – jaunas, energingas kunigas J. Morkūnas. Lietuviai parapijiečiai
atgavo ilgai suvaržytas teises į lietuviškas pamaldas ir kitas bažnyčios apeigas.
Kun. J. Morkūnas nusimanė apie techniką. Jo sumanumo, išradingumo ir
gebėjimų dėka bažnyčios altorius ir bažnyčia buvo elektrifikuoti. Klebonijoje jis
įrengė mažutę elektros stotį, ir laidais elektros srovė buvo tiekiama į bažnyčią.
Elektra automatizavo ir varpų skambinimą, pritaikydamas automatinį ciferblatinį
laikrodį, kurį nustačius reikiamomis valandomis varpai suskambėdavo dviem
melodijomis.
Kun. J. Morkūnas darė didelę įtaką visiems parapijiečiams. Nors parapija
buvo nedidelė, nedidelė ir pati medinė bažnytėlė, pasiklausyti kun. J. Morkūno
pamokslų žmonės suvažiuodavo iš visų kaimų, nes jis mokėjo paaiškinti apie
Dievo meilę, galybę, gerumą, gailestingumą, bažnyčios apeigose įdiegė lietuvybę.
1949 m. gegužę kun. J. Morkūnas paskirtas Vilniaus šv. Onos parapijos
administratoriumi. 1949 m. vyskupą Kazimierą Paltaroką perkėlus į Vilniaus arkivyskupiją, jis kun. J. Morkūną paskyrė kurijos kancleriu.
Tačiau neilgai kun. J. Morkūnui teko darbuotis Vilniuje: 1950 m. birželio
21 d. saugumas jį suėmė, nes išsiaiškino, kad kunigas priklausė katalikų sąjūdžiui – vadinamajai Aušros Vartų kolegijai. Kun. J. Morkūnas kalėjo Lukiškių
kalėjime. Nuteisus 10 metų lagerio, išvežtas darbams į Karagandos anglių šachtas
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bei ūkio lagerius. 1956 m. liepos 30 d. kunigą Joną Morkūną paleido iš lagerio
ir jis grįžo į Lietuvą.
Grįžęs į Lietuvą po mėnesio paskirtas Varėnos šv. Arkangelo Mykolo parapijos administratoriumi. Čia dirbdamas 3 metus ėjo ir dekano pareigas. 1962 m.
gegužę buvo paskirtas Kaltanėnų Švč. Mergelės Marijos Angeliškosios parapijos
klebonu ir Švenčionių vicedekanu. 1965 m. gegužę – Vilniaus šv. Teresės parapijos
vikaru. 1967 m. birželį – Vilniaus šv. Onos parapijos klebonu. Šias pareigas ėjo
34 metus. 15 metų Vilniuje buvo arkivyskupijos valdytojo konsultorius, o vėliau
15 metų ėjo dekano pareigas. Klebonavimo metais Šv. Onos bažnyčia restauruota,
atnaujintas jos interjeras. Minint Šv. Onos bažnyčios 500 metų jubiliejų, klebono
iniciatyva buvo pagamintas medalis-suvenyras, skirtas šiam jubiliejui (1501–2001 m.).
Kunigo J. Morkūno įgarsinta daugelis paskaitų – „Žmogaus gyvenimo nesėkmių bei ligų priežastys ir galimybės jų išvengti“ (VI laida); „Dėsniai laimingam
gyvenimui“, „Susitvarkyk pats“, „Išeitis yra“, „Žalingi įpročiai ir priklausomybės“,
„Visavertės asmenybės kūrimas“ ir kt.
2001 m. lapkričio 12 d. Šv. Onos parapiją perduodant pranciškonams, kunigas
Jonas Morkūnas atleistas iš klebono pareigų ir paskirtas Šv. Onos bažnyčios rektoriumi.
2003 m. balandžio mėnesį kunigą Joną Morkūną ištiko išeminis insultas. Jis
buvo gydomas Druskininkų „Draugystės“ sanatorijoje. Nors sveikata kiek pagerėjo,
tačiau nevisiškai, todėl 2004 m. vasarį jį atleido iš bažnyčios rektoriaus pareigų –
kunigas tapo Šv. Onos bažnyčios emeritu.
Kunigas Jonas Morkūnas mirė būdamas 86 metų savo namuose Šv. Onos
bažnyčios bute. Šioje bažnyčioje jis buvo ir pašarvotas. Šv. Mišiose dalyvavo 34
kunigai, daug parapijiečių ir jį pažinojusiųjų. Pamokslą sakė vysk. Juozas Tunaitis
(1928 10 25–1954 09 12–1991 05 19–2012 06 01). Į gimtinę išlydėjo vysk. J. Tunaitis, Vilniaus dekanas mons. Kęstutis Latoža, Šv. Onos bažnyčios choristai, lydimi
gausaus būrio vilniečių ir iš kitų parapijų atvykusių tikinčiųjų.
Vykdant kunigo testamentą, jis išvežtas į gimtinę, Subačiaus stoties parapiją,
palaidotas Stračnių kapinėse. Subačiuje pasitiko Kupiškio dekanas kan. Vladas
Rabašauskas, Subačiaus klebonas kunigas Algirdas Butė ir apie 200 žmonių.
Kunigą Joną Morkūną mėgo ne tik vyresni parapijos žmonės, bet ir jaunimas.
Jis uoliai ėjo kunigo pareigas, turėjo Dievo dovaną sakyti turiningus pamokslus,
buvo išmintingas nuodėmklausys. Jam galima buvo išsipasakoti, su juo pasitarti,
nes visada išlikdavo sielos daktaru.
Kun. J. Morkūnas visas pareigas atlikdavo uoliai ir stropiai. Didelę dalį
santaupų paliko Vilniaus Švento Juozapo darbininko kunigų seminarijai, o baldus,
knygas ir paveikslus, kino projektorius, religinių filmų juostas, kurių daug pats
buvo sukūręs, – Šv. Onos bažnyčiai.

I. 7. Arkivyskupas Liudvikas Povilonis (1910 08 25–
1934 06 29–1969 12 21–1990 08 09) MIC406
Kupiškio kraštas išugdė daug įvairių ne tik savo kraštą, bet ir visą Lietuvą išgarsinusių asmenybių. Tarp jų – nemažai dvasininkų. Tačiau tik vienas
arkivyskupas – Liudvikas Povilonis, kurio neseniai minėjome 105-ąsias gimimo ir
25-ąsias mirties metines.
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1910 m. rugpjūčio 25 d. Šilagalių kaime, Šimonių parapijoje, Kupiškio rajone,
Povilonių šeimoje gimęs sūnus buvo pakrikštytas Liudviku (gimė šv. Liudviko
dieną). Arkivyskupas kai kurių net vadintas lietuviškuoju Lefebvru.
Sulaukęs 18 metų nuvyko į Marijampolę ir 1928 m. rugpjūčio 14 d. įstojo
į tėvų marijonų vienuoliją. Pirmuosius vienuolio įžadus davė 1929 m. rugpjūčio
15 d., amžinuosius – 1932 m. rugpjūčio 15 d. (per Žolinę).
Mokėsi Marijampolės mokytojų seminarijoje. Čia redagavo vaikų laikraštėlį
„Šaltinėlis“ ir suaugusiųjų – „Šaltinis“.
Nuo 1930 m. mokėsi Kauno kunigų seminarijoje. Kartu VDU studijavo teologiją, bažnytinę teisę ir matematiką. 1934 m. bažnytinės teisės licenciato laipsniu
baigė studijas, gavo ir matematikos diplomą.
1934 m. birželio 29 d. įšventintas kunigu.
Jauno kunigo veikla
Kapelionu dirbo Marijampolės gimnazijoje. Be pedagoginio darbo, administravo marijonų leidžiamą periodiką, joje bendradarbiavo. Dar nuo 1931 m. pradėjęs
redaguoti vaikų laikraštį „Šaltinėlis“ šį darbą tęsė iki 1940 m. – kol sovietiniai
okupantai jį uždarė. Į lietuvių kalbą išvertė I. Vezerekaros-Albertos romaną Lurdo
ir civilinių jungtuvių temomis.
Lietuvai atgavus Vilniaus kraštą, atvyko darbuotis į Vilnių: ėjo gimnazijos
direktoriaus ir mokytojo pareigas.
1945 m. perkeltas į Panevėžį dirbo Švč. Trejybės bažnyčios rektoriumi, kol
sovietai šią bažnytėlę uždarė. Kun. L. Povilonio iniciatyva bažnyčios prieangyje
rėmuose po stiklu buvo dedamas kas savaitę nuo 1945 m. Kristaus Karaliaus
šventės leidžiamas sieninis laikraštis.
1948–1949 m. okupacinei valdžiai marijonus išsklaidžius, kun. L. Povilonis
paskiriamas į Rukų šv. Antano Paduviečio parapiją (Žemaitija). Čia itin išgarsėjo
gražiais pamokslais, kurių klausytis atvykdavo aplinkinių vietovių tikintieji.
Bažnyčios statyba Klaipėdoje
1954 m. kun. L. Povilonis paskiriamas klebonu į Klaipėdą turint tikslą pastatyti
greitai augančiame uostamiestyje naują bažnyčią, tituluotą Švč. Mergelės Marijos,
Taikos Karalienės, vardu. Nepaisant įvairių trukdžių, 1957 m. klebonas jau buvo
gavęs visus reikiamus leidimus. Okupantai, manydami, kad nauja bažnyčia bus
naudinga jų propagandai apie skelbiamą religijos laisvę sovietuose, leido statyti
(inžinieriaus architekto Juozo Baltrėno projektas).
1957 m. birželio 30 d. į bažnyčios kertinio akmens pašventinimo iškilmes
susirinko tūkstančiai klaipėdiškių. Paskelbtas bažnyčios statymo aktas: „Klaipėdos
ir visos Lietuvos katalikai, pasivesdami motiniškai Marijos globai, savo aukomis stato
Klaipėdos Taikos Karalienės bažnyčią, kurios pamatus pašventino 1957 m. birželio 30 d.
JE Telšių vyskupijos valdytojas vyskupas Petras Maželis.“
Statybą aukomis rėmė visos Lietuvos tikintieji. Aukojo ir kitataučiai bei
Amerikos lietuviai.
Statyba rūpinosi klebonas kun. L. Povilonis, vikaras kun. Bronislovas Burneikis (1923 01 09–1950 09 24–1991 09 10), kun. Bronius Beinoris, kun. Vaclovas
Rašimas-Gerasimavičius, parapijos komiteto nariai ir jų pagalbininkai.
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Statybos ir įrengimo darbai kainavo 3 500 000 rublių. Bažnyčios ilgis – 63
metrai, plotis – 25 m, aukštis – 46,5 m. Bažnyčios viduje galėjo tilpti 3 000 žmonių. Per trejus metus buvo pastatyta didžiulė bažnyčia. Pradėjus vidaus apdailos
darbus, prasidėjo okupacinės valdžios trukdžiai.
Nors bažnyčios šventinimo iškilmės oficialiai nebuvo leistos – šventinimo
išvakarėse bažnyčia buvo uždaryta, – 1960 m. rugpjūčio 14 d. naująją bažnyčią
tyliai pašventino vysk. Petras Maželis. Šv. Tėvas Jonas XXIII bažnyčios statytojams
ir rėmėjams atsiuntė Apaštališkąjį palaiminimą.
Bažnyčios statytojai buvo melagingai apkaltinti įvairiausiais „nusikaltimais“
ir nubausti. Svarbiausias kaltinimas – nelegalus statybinių medžiagų gavimas ir
sukčiavimas. Be to, klebonas nepakluso valdžios spaudimui atsisakyti išeivijos
paramos, tad buvo įrašytas nusikaltimas „Už valiutinių operacijų pažeidimus“.
Bolševikai surežisavo bažnyčios statytojams „teismo“ komediją, ir 1962 m.
sausio 15–26 d. Vilniuje, Aukščiausiojo teismo rūmuose, buvo nagrinėjama baudžiamoji byla. Galiausiai septyniems „nusikaltėliams“ teismas paskelbė nuosprendį.
Kun. L. Povilonis nubaustas 8 metų laisvės atėmimu, bausmę atliekant Pravieniškių
priverčiamųjų darbų stovykloje, su turto konfiskacija. Kiti nubausti penkerių–trejų
metų laisvės atėmimu.
Dailininkas Antanas Kmieliauskas, 1960 m. sukūręs didįjį altorių, nutapęs
paveikslą, buvo išmestas iš Dailininkų sąjungos (1989 m. A. Kmieliauskas sukūrė
naują altorių).
O bažnyčios bokštas buvo nuverstas, išversti altoriai ir įrengta filharmonijos
salė (bažnyčia paversta filharmonijos filialu).
Keičiantis politinei situacijai Lietuvoje, Švč. Mergelės Marijos, Taikos Karalienės, bažnyčia Klaipėdoje buvo sugrąžinta tikintiesiems. 1988 m. klebonu ir
dekanu paskirtas monsinjoras B. Burneikis suremontavo bažnyčią ir kleboniją.
1988 m. lapkričio 25 d. aukotos pirmosios šv. Mišios. 1989 m. atstatytas bokštas,
nulietas 3 tonų varpas. JAV lietuviai padovanojo vargonus.
Vienas bažnyčios statytojų mons. B. Burneikis iki mirties rūpinosi šventove.
Mirė 1991 m., palaidotas šventoriuje.
1962 m. kun. L. Povilonis buvo nuteistas 8 metams (lageryje labai nusilpo
kunigo sveikata) ir jis po 4 metų amnestuotas.
Grįžęs iš lagerio 3 metus (1966–1969) dirbo Vilniaus Švč. Mergelės Marijos
Nekaltojo Prasidėjimo bažnyčios (Žvėrynas) klebonu.
Naujas vyskupas Lietuvoje
1969 m. kun. L. Povilonis paskirtas Telšių vyskupijos ir Klaipėdos prelatūros
augziliaru ir generalvikaru, o gruodžio 21 d. konsekruojamas tituliniu Arcavicos
vyskupu. Konsekracijos dieną vysk. L. Povilonis kalbėjo: „Žinau, kaip sunku parinkti
vyskupą, kuris tiktų ir Vatikanui, ir pasaulietinei valdžiai. Parinko mane, todėl bandysiu
pateisinti į mane dedamas viltis.“
1973 m. vysk. L. Povilonis paskiriamas Kauno arkivyskupijos ir Vilkaviškio
vyskupijos apaštalinio administratoriaus vysk. Juozapo Matulaičio-Labuko koadjutoriumi (pagalbininku su paveldėjimo teise). 1979 m. buvo išrinktas Lietuvos
vyskupų konferencijos pirmininku. Vysk. J. Matulaičiui-Labukui (1894 01 19–1918
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05 26–1965 12 05–1979 05 28) mirus, vysk. L. Povilonis 1979 m. perėmė abiejų
vyskupijų administravimą.
Vyskupas sunkiomis okupacinės valdžios sąlygomis siekė nors kiek iškovoti
laisvės Lietuvos katalikų bažnyčiai, kad ji galėtų vykdyti savo misiją.
Telšių vyskupijoje įvedė kunigams rekolekcijas dekanatuose, pats skaitydavo
pranešimus konferencijose. Atėjus į valdžią M. Gorbačiovui, švelnėjant Lietuvoje
politinei padėčiai, vysk. L. Povilonis diplomatinių gabumų dėka tapo savotišku
Vatikano ir Maskvos tarpininku: prisidėjo prie Vatikano pastangų, kad vyskupas
Vincentas Sladkevičius (1920 08 20–1944 03 25–1957 12 25–2000 05 28) po 24 metų
tremties galėtų sugrįžti į savo vyskupiją, kad Lietuvai būtų paskirti trys nauji
vyskupai: 1982 m. Antanas Vaičius (1926 04 05–1950 09 24–1982 07 25–2008 11
25), 1984 m. Juozas Preikšas, 1986 m. Vladislovas Michelevičius (1924 06 08–1948
10 31–1986 10 07–2008 11 12). Juos vysk. L. Povilonis ir konsekravo. Kad visoms Lietuvos vyskupijoms buvo paskirti vyskupai – arkivyskupo L. Povilonio
nuopelnas. Vyskupas Julijonas Steponavičius po 28 metų tremties grąžinamas į
Vilnių kaip arkivyskupas. Kaišiadorių vyskupui Vincentui Sladkevičiui suteiktas
kardinolo laipsnis.
Arkivyskupas Liudas Povilonis
Apaštalų Sostas, įvertindamas vysk. L. Povilonio darbus, kunigystės 50-mečio
jubiliejaus proga 1984 m. jam suteikė arkivyskupo titulą.
Vyskupo dėmesį dvasininkams liudija kad ir toks pavyzdys. Kun. Petrui
Našlėnui-Kerbeliui (1916 12 13–1961 08 02–2002 09 14) 1986 m. sovietinė valdžia
leido įsidarbinti. Vysk. L. Povilonis kalbėjo apie jo reikalingumą Kaunui, tačiau,
kunigui pareiškus, kad nori būti arčiau jūros, nes jo silpna sveikata, vysk. L. Povilonis „atidavė“ jį Telšių vysk. Antanui Vaičiui. Kun. P. Našlėnas-Kerbelis buvo
įdarbintas Plungėje, Šv. Jono Krikštytojo parapijoje, ir čia dirbo iki mirties.
Sovietinės valdžios atstovams puolant vysk. L. Povilonį už pogrindžio kunigų seminariją, kun. Vaclovo Aliulio MIC (1921 03 14–1944 06 11–2015 05 26)
liudijimu, vyskupas atsakydavęs: „Padidinkite limitą, netrukdykite priimti visų tinkamų
kandidatų į viešąją seminariją – nebus jokios pogrindinės seminarijos.“
Mons. Alberto Talačkos (1921 11 19–1947 06 29–1999 12 12) nuomonė meno
klausimais buvo svarbi arkivyskupui L. Poviloniui. Jis buvo dėmesingas menininkams. Tarkim, nutapytų paveikslų nepaėmė, tačiau už juos sumokėjo (apie tai
yra rašęs Vaidotas Žukas).
Anot kun. Prano Račiūno MIC (1919 03 28–1943 05 02–1997 08 24), arkivysk.
L. Povilonis buvo geras diplomatas, nenusileido valdžiai dėl principinių dalykų,
drąsiai kovojo už Klaipėdos bažnyčios atgavimą, kunigų rekolekcijose ragindavo
katechizuoti vaikus, sakydavo pamokslus, pritraukiančius būrius inteligentų.
Nuo 1968 m. lotynų kalbą šv. Mišiose pradeda keisti lietuvių kalba: iš
pradžių gimtąja kalba skaitoma tik Evangelija, vėliau prisidėjo skaitiniai, tikėjimo išpažinimas, Komunijos dalijimo apeigos, palaiminimas. Nuo 1977 m. visose
Lietuvos diecezijose įsigaliojo reformuotas Mišiolas. Nuo tada laikyti šv. Mišias
senuoju ritualu uždrausta. 1986 m. lapkričio 19 d. Lietuvos vyskupų konferencija
paskelbė, kad įvedamas lietuviškas Mišiolas.
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Tačiau būta ir kitos, kaip rašo Ramūnas Labanauskas „XXI amžius“, 2004,
Nr. 70), viešai neafišuojamos arkivyskupo L. Povilonio gyvenimo pusės: arkivyskupas buvo verčiamas vienokia ar kitokia forma bendradarbiauti su KGB.
Silpnėjant sveikatai, arkivyskupas prašėsi atleidžiamas iš pareigų. 1988 m.
Vatikanas patenkino prašymą. Tais pačiais metais vyskupas Juozas Preikšas buvo
paskirtas Kauno arkivyskupijos ir Vilkaviškio vyskupijos apaštališkuoju administratoriumi, vyskupas Vladas Michelevičius – Kauno arkivyskupijos ir Vilkaviškio
vyskupijos apaštališkojo administratoriaus generalvikaru.
Paskutinius gyvenimo metus arkivyskupas L. Povilonis praleido Kaune.
Mirė staiga ištiktas širdies infarkto 1990 m. rugpjūčio 9 d., palaidotas
Marijampolės Šv. Mykolo prokatedros šventoriuje, šalia marijonų generolo tėvo
Vincento Senkaus.

I. 8. Prelatas Povilas Pukys
(1883 12 12–1913 05 26–1964 08 22)407
Kupiškio kraštas išugdė nemažai žmonių, dirbusių įvairiose srityse ir garsinusių gimtinę bei visą Lietuvą. Jų buvo ir Gyvakarų kaime (priklausė Salamiesčio
parapijai): itin svarbus bažnyčių statytojas prelatas Povilas Pukys (1883 12 12–1913
05 26–1964 08 22) ir jo sesers Paulinos sūnus istorikas Bronius Dundulis (1909
11 26–2000 09 01)408. Pažymėtina, kad prof. B. Dundulis nebūtų galėjęs siekti mokslo ir, be abejo, tiek nuveikti, jeigu ne jo dėdė – motinos brolis prelatas Povilas
Pukys, ne tik bažnyčių statytojas, bet ir ekonominių draugijų steigėjas, spaudos
platintojas, 1905 m. Vilniaus Didžiojo Seimo dalyvis.
Prelato kelias į mokslus
Gyvakarų kaimas, įsikūręs prie Kupiškio–Vabalninko vieškelio, priklausė
Salamiesčio parapijai. 1840 m. į šį kaimą užkuriomis atėjo Vincentas Pukys, vedęs
Veroniką Šulniūtę. Jie išaugino du sūnus ir dvi dukteris. Jaunesnioji Marijona
ištekėjo už Povilo Lauciaus į ūkį tame pačiame Gyvakarų kaime, kita dukra nutekėjo į ūkį Buivienių kaime. Sūnui Kazimierui liko ūkis Gyvakaruose, o kitam
sūnui buvo nupirktas ūkis Paketurių kaime.
Pukių sodyba tapo visų keliautojų nakvynės vieta. Čia nakvojo ubagai,
žydai ir net čigonai...
Prel. Povilas Pukys savo atsiminimuose rašo, kad senelių trobos, vos pastatytos, sudegė. Po gaisro Vincentas Pukys du mėnesius sirgo ir mirė. Kazimieras
Pukys (mirė 1895 m.) vedė Domicelę Kukenytę (1856–1944). Jų šeima išaugino
du vaikus: Povilą (1883–1964) ir Pauliną (1888–1937). Vėliau įsigijo Šulnių šeimai
priklausiusius namus.
1883 m. gruodžio 3 d. (12 d. pagal naują skaičiavimą) Kazimiero ir Domicelės Pukių pirmagimis Salamiesčio bažnyčioje buvo pakrikštytas Povilu. Krikštijo
kunigas Velavičius, krikšto tėvai – Antanas Kukenis su Marijona Lauciuviene.
Vėliau gimę dar du berniukai mirė maži.
Prelatas užrašęs, kad dar visai mažas grįžęs iš bažnyčios susirinkusiems
žmonėms sakydavo pamokslus, todėl jį kaimo gyventojai ėmė vadinti kunigėliu,
vėliau kiek paaugęs kluone įrengtoje „bažnyčioje“ vaikams „laikė Mišias“.
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Septynerių metų pradėjo mokytis pas daraktorių. Raides vedžiojo su bobutės
išdrožta iš žąsies plunksnos „dacipulka“. Dvi žiemas pasimokęs pas daraktorių
(anksti pavasarį ir ilgai rudenį ne tik ganė gyvulius, bet dirbo ir kitus ūkio darbus), Salamiestyje prie zakristijono mokėsi ministrantu. 1893 m. pradėjo lankyti
rusišką pradžios mokyklą Kupiškyje, kurią 1896 m. baigė išmokęs rašyti ne tik
rusiškai, bet gyvendamas bute „ant kvartieros“ ir lietuviškai. Trejus metus Povilą
mokė mokytojas Petras Lazarevičius. Nors labai troško mokytis, arčiausia realinė
mokykla buvo Panevėžyje (už 50 km), o 1895 m. mirus tėvui ir našlei motinai
ištekėjus už neturtingo vyro, patėvis liepė dirbti ūkio darbus.
Gyvakarų kaime tik Povilas Pukys buvo baigęs pradžios mokyklą. Kaime
rusiškai rašyti mokėjo tik 6 vyrai. Kadangi Povilas mokėjo dar ir lietuviškai, buvo
mokyčiausias Gyvakaruose, tad dažnas prašydavo jo parašyti laišką Amerikon ar
kitur, įvairius prašymus. Povilas kasmet pirkdavo rusišką kalendorių, nes lietuviškų knygų nebuvo. Povilo neapleido troškimas tapti kunigu.
P. Pukį supažindino su slapta Kupiškyje veikusiu rateliu, kuriame buvo skaitomos
lietuviškos knygos, gaunamos iš Prūsų. Buvo duodama knygų į namus – skaitymas
buvo organizuotas: žinojai, iš ko knygą gauni ir kam ją perduodi perskaitęs. Vykdavo susirinkimai, į kuriuos atvykdavo studentų kupiškėnų ar gimnazistų iš kitur.
Skaitydamas rusiškus kalendorius sužinojo apie homeopatinius vaistus, ėmė
susirašinėti su homeopatijos vaistine Petrapilyje. Manė, kad gydant kitus nebebus
laiko galvoti apie kunigystę. 1901 m. gavęs išsirašytas knygas ir vaistinėlę vaistų,
1902 m. pradžioje nuvyko į Petrapilį pasimokyti gaminti vaistus. Tapo Petrapilio
homeopatijos labdaros draugijos nariu.
1903 m. pabaigoje mirė patėvis. Povilas turėjo pradėti tarnauti kariuomenėje,
tačiau buvo atleistas ir ėmė ūkininkauti. 1904 m. sugrąžinus lietuvišką spaudą, Pukių
troboje rinkdavosi kaimo vyrai, Povilas jiems aiškindavo tuometę politinę situaciją.
1905 m. savo lėšomis nuvyko į Vilniaus Seimą. Parsivežė atsišaukimų ir
išdalino Kupiškio valsčiuje. Kupiškio lietuviškų knygų ratelio skaitytojai tapo
judėjimo prieš caro valdžią aktyviais veikėjais. Kupiškyje buvo uždaryta liaudies
mokykla, atleistas viršaitis.
P. Pukys 1906 m. spaudoje surado kun. Jurgio Baltrušaičio straipsnį apie
Saleziečių mokyklą suaugusiesiems Italijoje. Ją baigęs gali tapti ir kunigu. Tačiau
motina Povilo neišleido, pasiūlė važiuoti mokytis Liepojon. Kaimo žmonės stebėjosi,
kad suaugęs sūnus, palikdamas 25 ha ūkį, važiuoja mokytis. Povilas, pasisamdęs
7 klasės gimnazistą, mokėsi privačiai per vasarą dirbdamas ūkio darbus. 1907 m.
„Saulės“ švietimo draugijai atidarius suaugusiesiems valdiškus kursus, išlaikė
egzaminus į trečią kursą. 1908 m. Petrograde prie apygardos „Saulės“ draugijos
išlaikęs trečio kurso egzaminus gavo aptiekos mokinio teisę. Tais pačiais metais
išlaikė egzaminus į Kunigų seminariją Kaune.
P. Pukys 1913 m. gegužės 26 d. buvo įšventintas kunigu ir paskirtas vikaru
į Plungės šv. Jono Krikštytojo parapiją. Tačiau tais pačiais metais perkeltas vikaru
į Karmelitų bažnyčią Kaune, iš kur po 3 mėnesių sugrąžintas į Plungę.
Pirmojo pasaulinio karo metu, Plungės klebonui Juozui Giniatui pasitraukus,
1915 m. lapkričio 10 d. kun. P. Pukys vyskupijos valdytojo kun. Stakausko buvo
paskirtas parapijos administratoriumi, kol sugrįš klebonas. Šias pareigas ėjo iki
1918 m. lapkričio 17 d.
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Bažnyčios Stalgėnuose statyba
Kun. P. Pukys 1917–1918 m. pastatė pirmąją bažnyčią – Šv. apaštalų Petro ir
Povilo medinę bažnytėlę Stalgėnuose (tarp Plungės ir Rietavo). Bažnyčios steigėjais
laikomi ūkininkas Petras Stonys, skyręs jos reikalams 15 ha žemės, ir Plungės
klebonas mons. P. Pukys, organizavęs statybos ir parapijos kūrimo darbus. Iš
Vilniaus buvo gautas leidimas statyti koplyčią. Išrinktas statybos komitetas važiavo
į kuriją Kaune dėl patvirtinimo komiteto ir bažnyčios (ne koplyčios) statybos. Vokiečiai veltui davė medienos iš Oginskienės miško. Visus darbininkus ir meistrus
maitino statybos komitetas (jis buvo įkūręs virtuvę). 1918 m. birželio 29 d. buvo
pašventinti pamatai. 24 m ilgio ir 12 m pločio bažnytėlė buvo greitai pastatyta,
ir 1918 m. spalio 3 d. vyskupo Pranciškaus Karevičiaus MIC (1861 09 30–1886
05 17–1914 05 17–1945 05 30) pašventinta (Stalgalės vietovę vyskupas pavadino
Stalgėnais). 1918 m. lapkričio 23 d. kun. P. Pukys buvo paskirtas minėtos bažnyčios
klebonu. Čia tęsė organizacinę veiklą, pradėtą Plungėje: išplėtė labdaros darbus,
1918 m. organizavo lietuvišką knygyną, kooperatyvą, jaunimo „Varpo“ draugiją.
1919 m. pavasarį baigti bažnyčios vidaus darbai, didysis altorius, pagamintas Darbėnuose, pastatytas Šv. Petro ir Povilo atlaidams. Tais pačiais metais
pastatyta nauja klebonija, joje klebonas P. Pukys apsigyveno lapkričio mėnesį.
1920 m. pastatyti nauji tvartai.
1920 m. vyko rinkimai į Steigiamąjį Seimą. Kun. P. Pukys buvo išrinktas
į valsčiaus savivaldybės narius. Kaip Plungės valsčiaus atstovas važiavo į Telšių
apskrities valdybos seimelį.
Dirbdamas Stalgėnuose padėjo įkurti 4 pradžios mokyklas. Stalgėnų bažnyčiai 1921 m. suteiktos parapijos teisės (nauja parapija įkurta iš Plungės, Rietavo
ir Kulių parapijų).
Išdirbęs Stalgėnuose 3 metus ir kelis mėnesius kleb. P. Pukys perkeltas į
naują parapiją.
Žemaičių Kalvarijos klebonas
1922 m. vasario 1 d. kun. P. Pukys buvo paskirtas klebonu į Žemaičių
Kalvariją, Švč. Mergelės Marijos Apsilankymo parapiją, pakeitęs čia jau 21 metus dirbusį kun. Joną Piotrauską. Čia jis per penketą metų atliko ženklių darbų:
sutvarkė bažnyčią, skarda apdengė bažnyčios stogą ir bokštus, Kryžiaus kelio
koplyčias, įtaisė du varpus (varpus nuliedino Liepojoje vietoj vokiečių išvežtų),
pastatė ūkio trobesių, platino spaudą, įkūrė smulkaus kredito draugiją, sėkmingai
veikusią iki 1944 m.
1925 m. kun. P. Pukys buvo paskirtas Alsėdžių dekanu, o 1927 m. perkeltas
į Telšių katedrą garbės kanauninku.
Plungės klebonas
1928 m. sausio 1 d. paskirtas klebonu į Plungę užbaigti Šv. Jono Krikštytojo
bažnyčios statybos darbų. Čia dirbo iki 1945 m. liepos 10 d. (kitur klaidingai
rašoma, kad iki liepos 30 d.), kol okupacinės valdžios buvo suimtas ir ištremtas
į Sibirą. Iš Sibiro grįžo palaužtos sveikatos, buvo altaristas Tirkšliuose, Kristaus
Karaliaus parapijoje, kur 1964 m. Viešpats pašaukė į Amžinybę.
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Be jau minėtos Stalgėnų bažnytėlės, Plungės klebonas P. Pukys pastatė dar
dvi bažnyčias: Pakutuvėnų (tarp Plungės ir Kulių) ir 1933 m. užbaigė dar 1905 m.
pradėtą statyti didžiulę Plungės bažnyčią.
Plungės bažnyčios statyba
Pseudoromantinio stiliaus mūrinė bažnyčia 1933 m. rugsėjo 24 d. konsekruota
Šv. Jono Krikštytojo vardu. Tačiau bažnyčios įrengimo darbai buvo tęsiami iki
1940 m.: pagaminti septyni ąžuoliniai altoriai, 500 vietų ąžuoliniai suolai, šventorius aptvertas mūrine tvora.
1928–1940 m. buvo surinkta brutto pinigais 873 092 litai 68 centai (iš viso
buvo surinkta per milijoną litų pajamų). Kun. P. Pukys atsiminimuose rašo: „Statomos
bažnyčios komiteto raštinės ir žmogaus atskiro nebuvo. Nė vienas litas nebuvo paimtas
neišdavus numeruoto kvito. Per visus 1928–1940 metus išduota 21 766 numeriai. Visi
pinigai surinkti ar paskolinti mano vieno buvo pakvituojami. Sulig numeruotais kvitais
įrašoma į pajamų knygą. Darbas ėjo įvairiausiose šakose. Mano vieno buvo apmokėta
išlaidos ir paimta pakvitavimai. Išlaidų visi kvitai mano ranka surašyti į išlaidų knygą.
1934 metais nugriauta medinė bažnyčia, išstovėjusi 136 metus.“
Atvykęs į Plungę 1928 m. sausio 1 d. sakydamas pamokslą priminė, kad
prieš 9 metus išvykdamas iš Plungės paliko parapijiečius, kurie vieni užaugo,
kiti pražilo, tačiau bažnyčia kaip buvo, taip ir stovi neužbaigta. Kunigas kalbėjo:
„Vienas aš to pastato pajudinti negalėsiu. Reikės dirbti kartu... Aukokite, kas kiek galite.
Iš sakyklos sekmadieniais paskaitysiu, kiek kas davė, ir aš su jumis pasimelsiu kartu
už aukotojus.“ Klebono raginimas neliko be atsako – iki gegužės mėnesio buvo
suaukota per 25 000 litų, tad buvo galima imtis rimtų statybos darbų. 1913 m.
sustoję statybos darbai vėl pajudėjo. Buvo išmūrytos pirmo aukšto sienos iki langų,
altoriaus gale truputį aukščiau. Iki konsekracijos dienos statyboms buvo išleista
538 534 litai 20 centų. Konsekracijos dieną liko 126 702 litai skolos.
1938–1939 m. pastatyta didžiulė parapijos salė. 1934–1936 m. pastatyti 17
kambarių moterų namai (bendrabučiai), dalis jų pavesta vienuolėms širdietėms.
Pakutuvėnų bažnyčia
Įdomi Pakutuvėnų bažnyčios atsiradimo istorija. Plungės klebonas mons.
P. Pukys, prasidedant Antrajam pasauliniam karui, davė įžadus: jei Dievas karo
metu apsaugos Plungę ir nesudegs bažnyčia ir miestas, tai klebonas padėsiąs
parapijos komitetui pastatyti bažnyčią Pakutuvėnų kaime.
Per karą Plungėje nebuvo iššautas nė vienas šūvis. Reikėjo pažadą vykdyti. Ir
prel. P. Pukys 1941–1943 m. savo lėšomis pastatė mūrinę bažnytėlę, apmokėjo jos
vidaus įrengimo išlaidas. 22 m ilgio ir 12 m pločio bažnyčia tituluota Šv. Antano
Paduviečio vardu. 1943 m. rugsėjo mėnesį vysk. Vincentas Borisevičius ją konsekravo.
Prelatas Povilas Pukys, galvodamas apie Lietuvos ateitį, rėmė jaunimą, siekiantį mokslo, tad globojo ir sesers šeimą. Nors ji buvo pasiturinti (turėjo 26 ha
žemės), nebūtų įstengusi vaikų leisti į mokslą. Tad sesers vaikai, dėdės remiami,
baigė aukštuosius mokslus. Tarp jų – ir Bronius Dundulis.
Telšių vyskupui tarpininkaujant, popiežius Pijus XII kun. Povilą Pukį 1940 m.
vasario 19 d. paskyrė savo rūmų prelatu.
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Sibiro tolybėse
Plungės šv. Jono Krikštytojo bažnyčioje prel. P. Pukys dirbo iki 1945 m.
liepos 30 d., kol okupacinės valdžios buvo suimtas ir ištremtas į Sibirą. Jam buvo
sudaryta byla Nr. 34861/3 (saugoma Lietuvos ypatingajame archyve).
1945 m. spalio 13 d. prel. P. Pukys buvo etapuotas į Vorkutą (Koževo stotis,
Šiaurės Pečioros geležinkelio stotis).
Komijos ASSR jį tardė jaun. leitenantas Karatumanovas, o 1946 m. sau
sio 8 d. parengė protokolą apie tardymo pabaigą byloje Nr. 4676/2967. Sausio
14 d. pateikta kaltinamoji išvada. P. Pukys kaltinamas pažeidęs RTFSR BK
58–1a ir 58–11 straipsnius. 1946 m. gruodžio 11 d. Ypatingasis pasitarimas prie
SSRS valstybės saugumo ministro kun. P. Pukį nubaudė 7 metams pataisos
darbų lageryje.
1951 m. Minlago medicininė komisija, ištyrusi P. Pukio sveikatos būklę,
konstatavo, kad kunigas – visiškas invalidas, negalįs pasirūpinti savimi, todėl
1952 m. gegužės 9 d. buvo paskirtas į specialius MGB prižiūrimus invalidų namus
Potmoje (Mordvijos ASSR), tačiau tik 1955 m. vasario 15 d. paleistas į laisvę.
Sugrįžus iš Sibiro kančių
Kupiškėnas prel. P. Pukys beveik 10 metų kentėjo Sibiro lagerių kančias ir
grįžęs į Lietuvą buvo Tirkšlių Kristaus Karaliaus bažnyčios altaristas. Mirė 1964 m.
rugpjūčio 22 d. Palaidotas Žemaičių Kalvarijos kapinėse, prie Žemaičių Kalvarijos
kalnų XI vietos „Rotušėje“, šalia kitų kunigų: kun. Pranciškaus Lukoševičiaus
(1841–1929 04 29), Žemaičių Kalvarijos klebono Plungės dekano kun. Alfonso Lukoševičiaus (1914–1984), kun. Stanislovo Joco (1899–1967), 28 metų kun. Vincento
Mačiuko (Wincenty Maczuk), dvejus metus dirbusio kapelionu; 64 m. Juozapo
Myko (mirė 1903 03 19).
Knyga „Kunigo prelato Povilo Pukio
gyvenimo prisiminimai“
2010 m. pabaigoje plungiškio Juozo Šimkaus iniciatyva, Plungiškių draugijos
pastangomis, koncerno „Achemos grupė“ lėšomis išleisti „Kunigo prelato Povilo
Pukio gyvenimo prisiminimai“ (216 p.). Įvadinį žodį „Aukštaitis, tarnavęs žemaičių
dvasinei gerovei“ parašė Telšių vyskupas Jonas Boruta SJ (p. 7–9), aprašomąjį
laikotarpį analizavo ir atsiminimus detalizavo dr. Arūnas Streikus: „Kun. Povilo
Pukio prisiminimai – vienos kunigų kartos autoportretas“ (p. 13–23).
Prie plataus ir detalaus įžanginio straipsnio norisi pridurti porą svarbių,
nepaminėtų faktų.
Pirmiausia – prelato Povilo Pukio finansinė parama ir jos svarba sesers
Paulinos Pukytės-Dundulienės (1887–1937) vaikams, ypač sūnui Broniui Dunduliui
(1909 11 26–2000 09 01) siekiant mokslo: studijuojant Lietuvoje ir Prancūzijoje.
Todėl B. Dundulis ir tapo pirmuoju lietuviu istoriku, baigusiu Sorbonos universitetą, tapusiu žinomu profesoriumi, mokslininku. Apie jo mokslinį indėlį į Lietuvos
ir Prancūzijos istoriją kalbėta 2009 m. gegužės 6 d. Istorijos dienai Kupiškyje
organizuotoje konferencijoje, skirtoje Lietuvos vardo paminėjimo tūkstantmečiui ir
profesoriaus Broniaus Dundulio 100-osioms gimimo metinėms.
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Kitas itin svarbus faktas – pačių atsiminimų likimas ir mokytojas Juozas
Šimkus. J. Šimkus, 1940 m. Plungėje baigęs Kapucinų progimnaziją (dabar Akademiko Adolfo Jucio pagrindinė mokykla), mokėsi miško inžinerijos (studijavo
matematiką ir fiziką). Baigęs mokslus dirbo Miškų ministerijoje, miškininkų mokykloje. Dirbdamas vaikų turizmo stoties direktoriumi, organizavo sąskrydžius, su
vaikais keliavo po Lietuvą. Fiziką, matematiką ir geografiją dėstė Vilniaus J. Tallat
Kelpšos muzikos technikume...
Vaikystėje J. Šimkus Plungės bažnyčioje tarnavo klapčiuku – ministrantu,
tad pažinojo ir prelatą P. Pukį. Prelato užrašytus atsiminimus sovietmečiu ir išsaugojo prelato klapčiukas Juozas Šimkus, vėliau tapęs pedagogu. Atsiminimus
perspausdino mašinėle ir pribrendus laikui, ieškojo mecenatų knygos leidybai.
Knyga – tai mašinėle perspausdintų atsiminimų faksimilinė kopija, kurios savininką
liudija mokytojo Juozo Šimkaus ekslibrisas.

I. 9. Kunigas Antanas Puodžiūnas – tėvas
Patricijus OFM (1896 09 24–1940–1980 01 30)409
Kupiškio kraštas išugdė nemažai žymių dvasininkų, savo darbais žinomų
Lietuvoje. Itin svarbi asmenybė prel. Povilas Pukys (1883 12 12–1913 05 26–1964
08 22) – Žemaitijoje pastatęs 3 bažnyčias, kentėjęs Sibiro lageriuose. Sibiro lagerio
kančias pergyveno ir kitas kupiškietis – kunigas Antanas Puodžiūnas, įstojęs į pranciškonų vienuolyną, pasirinkęs vienuolio Patricijaus vardą ir dirbęs Žemaitijos krašte.
Kupiškėno byla Lietuvos ypatingajame archyve
Atskleisime keletą kunigo Antano Puodžiūno OFM itin skaudžių gyvenimo faktų pasinaudodami Lietuvos ypatingajame archyve (LYA) saugoma dvasininko byla,
kurios signatūra f. K-1, ap. 58, b. 42596/3410. Remiantis šia medžiaga, apie t. Patricijų
(kun. Antaną Puodžiūną) autorės publikuota medžiaga istorijos ir kultūros žurnale
„Kupiškis“411. Bylos, užvestos vienuoliams pranciškonams t. Patricijui (kun. Puodžiūnui Antanui, Jono) ir Raseinių apskrityje 1886 m. gimusiam t. Pijui (kun. Andraičiui
Jurgiui, Juozo), 1947 m. rugpjūčio 29 d. buvo sujungtos į vieną bylą (Nr. 11107).
Archyvinę bylą Nr. 42596/3 sudaro trys bylos: Turto byla (T. B.), pradėta
1947 04 15, baigta 1953 08 28 (12 lapų); Stebėjimo byla (S. B.), pradėta 1947 07
05, baigta 1983 05 25 (86 lapai); Baudžiamoji byla (B. B.), pradėta 1947 07 05,
baigta 1991 04 24 (249 lapai).
Baudžiamojoje byloje yra ir kitų kaltinamųjų (7) tardymo protokolai, išrašai
iš protokolo tardymų, liudininkų ir sulaikytųjų apklausos.
4 asmenys buvo tardyti 1946 m. kovo mėnesį: Albertas Gintautas – 21 d.412,
kovo 8 d.413 ir 29 d.414; Vytautas Riauka – 27 d.415, Vladas Martinauskas – 28 d.416
ir Julija Dzundzelaitytė – 28 d.417
Trys kaltinamieji tardyti 1946 m. birželį–rugpjūtį. Tai Jonas Semaška – 1946 m.
liepos 22 d.418, Petras Jasas – 1946 m. birželio 5 d.419 ir Petras Bikuličius – 1946 m.
rugpjūčio 20 d.420
Du išrašai iš Antano Šepučio tardymo 1946 m. kovo mėnesį protokolų:
kovo 6 d.421 (l. 133) ir kovo 8 d.422, ir du išrašai iš Tautvydo Stasiūno tardymo
protokolų: birželio 7 d.423 ir birželio 12 d.424
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Be to, baudžiamojoje byloje yra keturių liudininkų-sulaikytųjų parodymai: Antano Rusteikos425, Nikolajaus Klokovo426, Vladimiro Pajevskio427 ir Prano Statnicko428.
1947 m. liepos 8 d.429 ir 15 d.430 kun. Antano Puodžiūno tardymo protokolai,
suimtojo anketa431 bei 1955 m. pabaigoje432 ir 1956 m. pradžioje433 rašyti skundai
praplečia dvasininko biografijos duomenis.
Antano Puodžiūno kelias į vienuoliją ir kunigystę
Antanas Puodžiūnas – smulkių ūkininkų (9 ha žemės) Onos Puodžiūnienės
(gim. 1872) ir Jono Puodžiūno vyriausias 6 vaikų šeimoje. Antanas gimė 1896 m.
rugsėjo 24 d. Duoniūnų kaime, Kupiškio parapijoje. Po metų gimė Petras (1897),
vėliau – Anelė (1907), Elena (Gružauskienė, apie 1912), Julija (1917) ir Domicelė
(1918). Tėvas Jonas Puodžiūnas 1943 m. mirė.
Seserys Anelė, Julija ir Domicelė tapo pedagogėmis ir pirmaisiais pokario
metais dirbo mokyklose: Anelė – Šėtoje, Julija – Kretingoje, Domicelė – Kupišky
je; brolis Petras Puodžiūnas ūkininkavo (vidutinis ūkis) Stukų kaime Skapiškio
valsčiuje.
Sesuo Julija, tapusi vienuole kotryniete Krista (Šv. mergelės ir kankinės
Kotrynos seserų kongregacijos, popiežiaus teisių, seserys – CSC), 1944 m. buvo
atleista iš Kretingos žemesniosios žemės ūkio mokyklos vedėjos pareigų. 1947 m.
Kretingos saugumo tardyta savo brolio kun. A. Puodžiūno byloje (tačiau byloje
jos tardymo protokolų nėra).
Antanas, baigęs pradžios mokyklą, mokėsi Kupiškio liaudies mokykloje. Čia
1914 m. baigė dvi klases ir įstojo į Panevėžio mokytojų seminariją. 1915 m. seminariją evakavus į Mstislavlį (Mogiliovo gubernija), ten tęsė mokslus. Nuo 1917 m.
pabaigos iki 1918 m. rudens privačiai mokė jauniausią Juozapo ir Kamelijos Avglo
sūnų Bronislovą; kas sekmadienį vykdavo iš Mstislavo į per 15 km nutolusį ūkį.
O berniukui įstojus į gimnaziją, retkarčiais lankydavosi šioje šeimoje.
1918 m. baigęs mokytojų seminariją iki 1920 m. dirbo pedagoginį darbą –
mokytojavo Mstislavo apskrities Pustynkio kaime įsikūrusioje mokykloje.
1920 m. nelegaliai perėjęs sieną grįžo į Lietuvą. Apsigyveno Kupiškyje ir
14 metų, t. y. iki 1934 m., mokytojavo Kupiškio progimnazijoje (tokie duomenys yra minėtoje archyvinėje byloje). Kupiškio enciklopedijoje rašoma, kad nuo
1920 m. A. Puodžiūnas mokytojavo Radviliškių (Krekenavos valsčius), nuo 1921 m.
rugsėjo – Kvetkų, nuo 1922 m. vasario – Šimiškių (Skapiškio valsčius) pradžios
mokyklose. Nuo 1922 m. rugsėjo 1 d. – Kupiškio vidurinės mokyklos mokytojas.
Lietuvių kalbą ir geografiją dėstė iki 1934 m. 1930 m. vasario 3 d. jam pripažintas
vidurinės mokyklos mokytojo vardas434.
1934 m. Antanas Puodžiūnas įstojo į Pranciškonų ordiną Kretingoje. Tapęs
vienuoliu pasirinko Patricijaus vardą. Vienuolyno siuntimu išvyko mokytis į seminariją Švacą (Tripolio provincija, Austrija). Tačiau pablogėjus ir taip silpnai sveikatai,
1937 m. sausio mėnesį sugrįžo į Lietuvą ir iki rudens gydėsi Kretingos vienuolyne.
1937 m. įstojo į Vilkaviškio kunigų seminariją ir čia mokėsi 3 metus, 1940–
1941 m. mokslus tęsė Kauno kunigų seminarijoje. Kunigu, kaip teigia kun. Jonas
Jurgaitis knygoje „Aukos keliu“, įšventintas Kretingoje 1940 m. vyskupo Vincento
Borisevičiaus435.
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1941–1943 m. (iki birželio) kunigas Antanas Puodžiūnas OFM dirbo kapelionu
Kretingos gimnazijoje. (Kupiškėnų enciklopedijoje patikslinta, kad atstatė 1941 m.
birželio 26 d. gaisro nuniokotą Kretingos bažnyčią436.)
Nuo 1943 m. iki 1946 m. liepos jis buvo Kretingos parapijos klebonu ir
pranciškonų vienuolyno viršininku. Iki 1943 m. Kretingos pranciškonų vienuolyno
viršininku buvo t. Pijus OFM (kun. Jurgis Andraitis), tačiau būdamas silpnos
sveikatos pareigų atsisakė, liko viršininko pavaduotojas.
Nuo 1944 m. vienuolis pranciškonas t. Patricijus augino rusę našlaitę, kuri
po karo apsigyveno Klaipėdoje. 1946 m. materialiai rėmė Lietuvos laisvės armijos
(LLA) Žemaičių apygardos partizanus, leisdavo vienuolyne apsistoti partizanų
ryšininkams, boikotavo rinkimus į SSRS Aukščiausiąją Tarybą.
Baudžiamojoje byloje esančiame voke437 yra agentų, sekusių kun. Jurgį Andraitį, parodymai. Tuo metu jam buvo užvesta byla – formuliaras Nr. 5847. Agentai
„Nina“, „Osipovas“ ir „Elzytė“ užrašinėjo kunigo pamokslus: 1945 m. rugsėjo 29 d.
ir spalio 14 d. (Nina), 1945 m. lapkričio 11 d., 1946 m. birželio 16 d. ir rugpjūčio
5 d. (Osipovas), 1945 m. lapkričio 25 d., 1946 m. birželio 3 d., rugpjūčio 4 ir 5 d.
(Elzytė), o 1945 m. gruodžio 16 d. susitikimą ir bendravimą su kunigu aprašė
Žalgiris. Per pamokslus kunigas, kalbėdamas apie visuotinį paralyžių, ragino atsisukti į Išganytoją: „Mūsų laikais mes galime išsigelbėti su sąlyga, jeigu atsigręšime ir
sugrįšime prie Kristaus, tikėdami ir su ašaromis akyse maldaudami Jo pagalbos...“
Galima teigti, kad kun. Antanas Puodžiūnas taip pat buvo sekamas, deja,
agentų paliudijimų byloje nėra.
Kunigas Antanas Puodžiūnas patenka
į saugumo rankas
Kun. A. Puodžiūną saugumas apkaltino ryšiais su partizanais Kretingos apskrityje, tad trumpai priminsime Žemaičių apygardos partizanų istoriją, pasiremdami
knyga „Lietuvos partizanų Žemaičių apygarda. 1945–1953 m.: Dokumentų rinkinys“438.
Iš Žemaičių apygardos partizanų istorijos. Iš žvalgybos mokyklos Vokietijoje 1945 m. pavasarį sugrįžęs Adolfas Kubilius kartu su Šiaulių apygardos vadu
Adolfu Eidimtu visų Žemaitijoje veikusių LLA struktūrų pagrindu įkūrė Žemaičių
legioną. Taip buvo ieškoma būdų, kaip pritaikyti teritorinę-karinę struktūrą naujoms sąlygoms. Žemaičių legionas, tapęs Žemaičių apygardos branduoliu, veikė
keturiose apskrityse: Telšių, Kretingos, Mažeikių ir Tauragės.
Viena svarbiausių Žemaičių legiono vadovybės užduočių buvo ryšių sistemos sutvarkymas, kad kiekviena rinktinė turėtų po imtuvą-siųstuvą. Šio projekto
nepavyko įgyvendinti – buvo suimti A. Kubilius, A. Eidimtas ir jų štabų nariai.
Nuo 1945 m. rugsėjo mėn. Žemaičių legionui pradėjo vadovauti Jonas SemaškaLiepa (1907–1947). Būtent jam vadovaujant ir susiklostė būsimos Žemaičių apygardos struktūra.
1945 m. susikūrė trys būsimos Žemaičių apygardos rinktinės: Šatrijos, Alkos
ir Kardo. 1945 m. rugpjūčio 1 d. Telšių apskrityje buvo įkurta Šatrijos rinktinė,
vadovaujama S. Beniulio. 1945 m. spalio 29 d. A. Narmontas-Ivanauskas Mažeikių apskrityje įkūrė Alkos rinktinę. 1945 m. lapkričio 15 d. Kretingos apskrityje
J. Ožeraitis-Ūsas įkūrė Kardo rinktinę.
© VðÁ „Versmës“ leidykla. Lietuvos lokaliniai tyrimai ISSN 2029-0799.
Interneto svetainës www.llt.lt pastaba: Šis tekstas, kurio nuorašas patvirtintas
nustatyta tvarka, internete nuolat skelbiamas nuo 2016 12 28.

135

LIETUVOS LOKALINIAI TYRIMAI. ISTORIJA

LIETUVOS VALSÈIAI. KUPIŠKIS

1946 m. kovo–balandžio mėnesiais buvo suimtas Jonas Semaška-Liepa kartu
su 30 kitų Žemaičių legiono vadų ir ryšininkų. 1950 m. buvo sunaikintas rinktinės
štabas, o po 1953 m. rugpjūčio 23–27 d. MGB surengtos operacijos sunaikintas
Žemaičių apygardos štabas. Operacijos metu Žemaičių apygardos štabo bunkeryje
žuvo apygardos vadas Vladas Montvydas-Žemaitis (1911–1953) ir vado adjutantas
Bronius Alūza-Bedalis. Bunkeryje buvo rasta spausdinimo reikmenų, staklės, daug
išspausdintų laikraštėlių... 1965 m. Kretingos rajone žuvo paskutinis Žemaičių
apygardos partizanas Pranas Končius-Adomas (1911–1965).
T. Patricijaus OFM „nusikaltimai“
(iš 1947 m. liepos 9 d. pažymos439)
Suėmus Joną Semašką ir kitus vadus bei ryšininkus, KGB nustatė, kad
kun. A. Puodžiūnas buvo aktyvus šios pogrindinės antitarybinės nacionalistinės
organizacijos narys, palaikęs ryšius su LLA Žemaičių apygardos štabo vadu majoru Jonu Semaška-Liepa, štabo viršininku Fortūnatu Ašokliu-Vilku (Pelėda), štabo
nare Brone Stasiūniene-Ona ir kitais. Kretingos vienuolyne teikė jiems pastogę,
materialinę pagalbą: F. Ašokliui – 1 500 rb, majorui Liepai padovanojo laikrodį,
B. Stasiūnienę nuolat aprūpino maisto produktais440.
Atkreiptinas dėmesys, kad byloje esančioje J. Semaškos tardymo protokolo
kopijoje441 nurodytas tardymo laikas – 19 valandų: tardyti pradėtas 1946 m. liepos
22 d. 21 val. ir baigtas liepos 23 d. 16 val.
Be to, kaip rašoma 1947 m. liepos 9 d. pažymoje (grifas „Visiškai slaptai“)442, kurią pasirašė Kretingos MGB operatyvinės dalies viršininkas kapitonas
Skondakovas ir MGB viršininkas majoras Vichrevas, kun. A. Puodžiūnas Žemaičių
apygardos štabą aprūpino rašomąja mašinėle, popieriumi. Jam dalyvaujant, vienuolyne spausdinti antitarybiniai atsišaukimai – lapeliai, štabo įsakymai, instrukcijos
ir nurodymai.
1945 m. balandžio mėnesį kun. A. Puodžiūnas, vykdydamas Liepos ir
Ašoklio užduotį, Tūbausių klebonui perdavė platinti keletą antitarybinių lapelių.
1945 m. pavasarį t. Patricijus OFM vieną vienuolyno kambarį suteikė LLA
Kretingos skyriaus nariams, kuriems vadovavo gimnazistas Gruzbardis (jis, kunigui
dalyvaujant, davė priesaiką).
Vėliau vienuolynas tapo LLA Žemaičių apygardos štabo susitikimų su ryšininkais ir žemesnių padalinių vadovais vieta443.
Nutartis dėl kunigo arešto
Turint tokius svarius „tėvynės išdavystės įrodymus“, 1946 m. balandžio
2 d. LSSR KGB 2-ojo skyriaus 2-ojo poskyrio kapitonas Leonidas Čečiurovas (Leonid Čečiurov), MGB 2-ojo skyriaus viršininkas papulkininkis Počiajevas parengė
kun. A. Puodžiūno arešto nutartį ir „motyvuotą“ nutarimą (būdamas laisvėje
pasislėps nuo tardymo ir teismo) apie kardomosios priemonės pasirinkimą444. Su
tokiais sprendimais sutiko MGB Tardymo skyriaus viršininkas Eusiejus Rozauskas,
sankcionavo NKVD karo prokuroras pulkininkas S. Grimovičius, patvirtino LSSR
saugumo ministras Dmitrijus Jefimovas (Dmitrij Efimov)445. 1947 m. liepos 9 d.
pažymoje rašoma, kad A. Puodžiūno areštas buvo sankcionuotas 1946 m. gegužę446.
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Arešto dokumentas parengtas motyvuojant liudininkų parodymais – parama
partizanams, be to, „šiuo metu veda aktyvią antitarybinę propagandą“; o rinkimų į
Aukščiausiąją Tarybą metu kvietė tikinčiuosius juose nedalyvauti. Nors arešto
nutartis buvo parengta, suimti neskubama, reikia manyti, kunigas buvo itin sekamas naujiems ryšiams nustatyti.
1946 m. balandžio 25 d. pas kun. A. Puodžiūną į vienuolyną atėjo saugumo viršininkas su dviem asmenimis. Kambaryje kunigas buvo kelias valandas
išlaikytas. Saugumiečiai išeidami žadėjo sugrįžti447.
Beveik po dešimtmečio rašytame skunde kun. A. Puodžiūnas pažymi, kad
1946 m. birželio 2 d. saugumo viršininkas „įėjo į mano buvusį kambarį, nors durys
buvo užrakintos – gyvenau kitame kambaryje. Viršininkas aplink vienuolyną išstatė sargybinius, kurie visą naktį budėjo. Anksti ryte, kai vienuoliai buvo bažnyčioje, jie išlaužė
vienuolyno duris ir įėjo į vidų“. Kai vienuolyno viršininkui buvo pranešta, kad
saugumo viršininkas yra kambarėlyje prie bažnyčios, t. Patricijus nuėjo pas jį.
Šis gi keletą minučių įkalbinėjo pereiti į tą kambarį, kuriame anksčiau gyvenęs.
Vienuoliui nesutinkant, saugumietis išėjo, paskui grįžo su savo darbuotojais ir
visi išėjo. Kun. A. Puodžiūnas liko.
Pasirodo, tuo metu, kai saugumietis įkalbinėjo kunigą pereiti į kitą kambarį, rytmetinėms Mišioms prie bažnyčios buvo susirinkę nemažai žmonių, tačiau
kareiviai jų nepraleido. Žmonės buvo nepatenkinti, ėmė murmėti. Tą pastebėjęs
kun. J. Andraitis paprašė visus išsiskirstyti. Žmonėms ėmus skirstytis, sargybą
atšaukė ir įgulos viršininkas448.
Nepavykusi KGB operacija suimti kunigą
1946 m. liepos 16 d.449 Kretingos MGB viršininkas majoras Vichrevas pasirašė
orderį Nr. 8 dėl kun. A. Puodžiūno kratos.
1946 m. liepos 16 d. 4–5 val. ryte pagal iš anksto saugumo parengtą planą
buvo vykdoma operacija – į pranciškonų vienuolyną atvyko saugumiečiai suimti
vienuolyno viršininko kunigo Antano – t. Patricijaus OFM (baudžiamojoje byloje
yra 4 saugumiečių raportai, jie saugomi voke, l. 220). Vienuolynas buvo apsuptas,
į vidų įsiveržė saugumiečiai. Tačiau vienuolyno viršininko pavaduotojas kun. Jurgis Andraitis (t. Pijus OFM) vienuolyne sukėlė aliarmą, sukvietė visus vienuolius
ir kvietė priešintis MGB atstovams. MGB Kretingos r. 2-ojo skyriaus viršininkas
kapitonas Skondakovas raporte skundžiasi, kad kun. J. Andraičio šauksmas buvo
toks stiprus, jog buvo girdėti gatvėje. Paklaustas, kur t. Patricijus, atsakęs, kad
žino, tačiau nepasakys. „O jeigu suimsite t. Patricijų, tai visas pasaulis šitai sužinos
ir nukentės Rusija... Atėjo rusų banditai plėšti bažnyčios. Neužtenka duonos Rusijoje,
tad atėjote čia. Čia norite įvesti komunizmą. Pas mus vienuolyne jau 800 metų komunizmas...“ Saugumiečius jis vadino banditais450.
Tokioje sumaištyje t. Patricijus OFM sugebėjo pasislėpti ir išvengti arešto.
Kun. A. Puodžiūnas pasitraukė į pogrindį451. Tačiau sulaikymo protokole (1947 m.
liepos 5 d.) užrašyta, kad kun. A. Puodžiūnas į pogrindį pasitraukė 1946 m. birželį452.
T. Pijus OFM slėpė t. Patricijų OFM specialiame bunkeryje, kurį buvo įrengęs vienuolyne. Ten kun. A. Puodžiūnas slėpėsi iki 1947 m. balandžio 16 d.453,
t. y. kol suėmė t. Pijų.
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Pasak kun. Juliaus Sasnausko OFM, t. Patricijus, visą slapstymosi laiką vienuolyne persirengęs moteriškais drabužiais, dalyvaudavo šv. Mišiose.
1947 m. balandžio 15 d. pranciškonų vienuolyne Kretingoje saugumas padarė
pas t. Pijų (kun. Jurgį Andraitį) kratą. Rado antitarybinės literatūros, spausdinimo
mašinėlę454, o kitą dieną atlikę kratą bažnyčioje surado rotatorių, 13 egz. antitarybinių leidinių, spausdintų rotaprintu, 10 lietuviškų vėliavėlių455. Protokolo apraše
minimas ir tuščias t. Patricijaus lagaminas456. Tą pačią balandžio 16 d. saugumas
suėmė kun. Jurgį Andraitį457.
Slėptuvę vienuolyne (buvo įrengtas bunkeris, be to, slėpėsi vienuolyno pirtyje
ir palėpėje) turėjo palikti ir kun. Antanas. Tada jis slapstėsi Raguviškio kaimo
ribose esančiame Žalgirio miške (Kretingos valsčius).
Kun. J. Andraitis apkaltintas nusikalstamais ryšiais su nacionalistinio pogrindžio dalyviais, teroristiniais mėginimais pasikėsinti į MGB ir MVD darbuotojus.
Į Vilniaus tardymo skyrių jis pristatytas 1947 m. liepos 3 d. sunkios būklės ir
iš karto nusiųstas į MVD kalėjimo Nr. 1 ligoninę458. Tad galima tik įsivaizduoti,
kaip su kunigu elgėsi saugumiečiai Kretingoje, vėliau ir Vilniuje.
Kun. A. Puodžiūno suėmimas
Byloje detaliai aprašytos kun. A. Puodžiūno suėmimo aplinkybės459. Saugumo
darbuotojai jau žinojo, kad Kretingos apylinkėse, Budvyčių kaime, pas Jašinską
gali pasirodyti kunigas. Tad sodyba ne sykį buvo stebima. 1947 m. liepos 5 d.
1 val. nakties sodybą stebėjo MGB Kretingos apskrities skyriaus vyr. įgaliotinis
jaun. leitenantas Paulauskas, liaudies gynėjų karinio bataliono viršininkas Kostiukovas ir šio būrio kariai Zinovjevas ir Andrejevas. Buvo stebimos ir galimos
pasirodymo iš miško vietos. Nesulaukę kunigo, jau dieną (11 val.) apžiūrinėdami
mišką pastebėjo trejetą atsargiai einančių žmonių. Šie gi, nepastebėję, kad yra
sekami saugumiečių, atvedė juos prie bunkerio po eglute, kuriame ir slėpėsi
kunigas. Bunkeryje rasta butelis su vandeniu, pieno, sūrio, duonos, puodukas,
stiklinė, priemonės barzdai skustis, pagalvėlė, laikraščių, religinio turinio knyga.
A. Puodžiūnas buvo apsivilkęs vienuolio apranga, lietpalčiu. Turėjo pasą, o vietoj
karinio bilieto – pažymėjimą.
Kelias į Sibiro kančias: Kretinga–Vilnius
1947 m. liepos 5 d. Kretingos saugumo organams suėmus kun. Antaną
Puodžiūną460, po savaitės, t. y. liepos 11 d., jis atvežtas į Vilnių461. Žvilgtelėsime
į dokumentus chronologine tvarka.
1947 m. liepos 8 d. – pirmojo tardymo metu462 – kun. A. Puodžiūnas prisipažino palaikęs ryšius su LLA Žemaičių apygardos štabu, parodė, kur sugriauto
vienuolyno patalpose pats paslėpęs – užkasęs radijo aparatūrą. Ją atkasus, pasirodė,
kad tai 1940 m. vokiečių gamybos aparatas463.
Vėliau A. Puodžiūnas tardytas Vilniuje: 1947 m. liepos 15, 19, 23 d., rugpjūčio 30 d., rugsėjo 4, 12, 18, 19 d.
Tardė MGB 1-ojo tardymo skyriaus vyresnysis tardytojas jaun. leitenantas
Jankevičius (vieną tardymą atliko 1947 m. liepos 19 d. vyr. leitenantas Vasilijus
Akuratovas (Vasilij Akuratov)464 ir vieną – liepos 23 d.465 tardymo skyriaus viršininko
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pavaduotojas pulkininkas Zacharovas). Rugsėjo 12 d. surengta kun. A. Puodžiūno
ir kun. J. Andraičio akistata. J. Andraitį tardė irgi Jankevičius.
1947 m. rugpjūčio 29 d. tardytojas Jankevičius nusprendė sujungti A. Puodžiūno (Nr. 11107) ir J. Andraičio (Nr. 9991) tardymo bylas į vieną bylą Nr. 11107
ir tęsti tyrimą466. Tad tardymo laikas buvo pratęstas iki spalio 5 d.467
Medicininė komisija, 1947 m. rugsėjo 4 d. patikrinusi A. Puodžiūno sveikatą,
parašė pažymą apie jo tinkamumą dirbti fizinį darbą468.
1947 m. rugsėjo 19 d. tardytojas Jankevičius rašo protokolą apie tardymo
bylos Nr. 11107 baigimą469. A. Puodžiūnas prisipažįsta pažeidęs RTFSR BK 58–1a,
58–11 straipsnius.
Kaltinamoji išvada, nuslėptas Ypatingojo
pasitarimo sprendimas
Po devynių tardymų 1947 m. spalio 15 d. buvo parengta kaltinamoji išvada , kurioje detaliai išvardyti „nusikaltimai“ ir pažymima, kad kaltinamasis
A. Puodžiūnas prisipažino kaltas, J. Andraitis kaltas neprisipažino. Bylą per karinį
prokurorą siūloma perduoti Ypatingajam pasitarimui prie TSRS Valstybės saugumo
ministerijos ir abiem siūloma po 10 metų Tik kun. J. Andraičiui – kalėjimo, o
A. Puodžiūnui – pataisos darbo lageryje. Kaltinamąją išvadą parengė LSSR MGB
1-ojo tardymo skyriaus viršininko pavaduotojas vyr. leitenantas Nikalojus Golicynas ir 1-ojo tardymo skyriaus viršininkas papulkininkis Aristonas Čelnokovas. Su
išvadomis sutiko MGB tardymo skyriaus viršininkas papulkininkis Piotras Soloidas, kaltinamąją išvadą 1947 m. spalio 16 d. patvirtino LSSR valstybės saugumo
ministro pavaduotojas pulkininkas Andriejus Leonovas.
Kaltinamojoje išvadoje rašoma, kad 1945 m. vasarą Gruzbarzdis (nuteistas)
vienuolyne organizavo nelegalų LLA susirinkimą (10 žmonių), įstojo į organizaciją ir prisiekė. Kunigas A. Puodžiūnas visus sveikino ir kvietė į ginkluotą kovą
prieš sovietų valdžią. Pažymimi kunigo ryšiai su Semaška (nuteistas) ir Ašoku
(užmuštas), Stasiūniene (nuteista), Gintautu (nuteistas), kun. Jasu (nuteistas) – jam
perdavė nelegalius lapelius ir vadų nurodymus471.
1946 m. spalio 25 d. byla siunčiama Ypatingajam pasitarimui472.
Byloje yra 1948 m. vasario 10 d. dokumentas: LTSR MGB „A“ skyriaus
viršininko Grišino ir 1-ojo poskyrio viršininko Akimovo raštas TSRS MGB „A“
skyriaus viršininko pavaduotojui majorui Krivickui į Maskvą 473 (ir dokumento
kopija474), kuriame rašoma, kad 1947 m. gruodžio 13 d. Ypatingojo pasitarimo
sprendimu A. Puodžiūnas nuteistas 5 metams, tačiau prašoma laikinai neskelbti
jam nuosprendžio. Galima manyti, kad ieškota naujų „nusikaltimų“ ir surasta...
Nes po kelių dienų – naujas nuosprendis. Tenka pastebėti, kad tai gana retas
atvejis bylose, kai nėra išrašo iš Ypatingojo pasitarimo protokolo ir tik viename
dokumente įrašytas 1947 m. gruodžio 13 d. nuosprendis – 5 metai lagerio.
1947 m. gruodžio 20 d. Ypatingasis pasitarimas prie TSRS valstybės saugumo ministro „peržiūrėjo“ bylą Nr. 11107: Puodžiūno Antano ir Andraičio Jurgio,
kaltinamų pažeidus Baudžiamojo kodekso 58–1a, 58–10 2 d. ir 58–11 straipsnius.
Ypatingasis pasitarimas priima nuosprendį: A. Puodžiūnas „už dalyvavimą
antitarybinėje nacionalistinėje organizacijoje ir pagalbą banditams – 10 metų pataisos
470
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darbų lagerio, bausmės laiką skaičiuojant nuo 1947 m. liepos 7 d. Asmeninį turtą konfiskuoti“475. Jurgis Andraitis nubaustas 8 metams. Jam bausmės laikas skaičiuojamas
nuo suėmimo 1947 m. balandžio 16 d.476
J. Andraičiui nuosprendis pranešamas 1948 m. sausio 8 d.477 ir jis Karagandinsko geležinkeliu išvežtas į Karlagą (stotis Karabas) 1948 m. vasario 23 d.478
Bausmės atlikimo vietą J. Andraitis pasiekė 1948 m. kovo 17 d.479
A. Puodžiūnas apie savo likimą sužinos dar negreitai, nes 1948 m. sausio
5 d.480, vasario 10 d.481, kovo 6 d.482, kovo 31 d.483 rašomi raštai į Maskvą, prašant
leisti laikinai nepranešti A. Puodžiūnui nuosprendžio. Be to, 1948 m. kovo 31 d.
rašte prašoma atidėti jo siuntimą į Leningrado vidaus kalėjimą484.
Leningradas–Vorkuta
1948 m. gegužės 3 d. priimamas sprendimas dėl kun. A. Puodžiūno siuntimo į MGB Leningrado srities vidaus kalėjimą, gegužės 6 d. dokumentą pasirašė
A. Čelnokovas, o gegužės 7 d. jį patvirtino Valstybės saugumo ministro padėjėjas
pulkininkas A. Leonovas, gegužės 8 d. prašoma A. Puodžiūną siųsti į Leningradą485.
1948 m. gegužės 14 d.486 išsiųstas į Leningradą kunigas penkis mėnesius
buvo laikomas vienutėje (Leningrado vidaus kalėjime, prie Baltųjų namų Liteino
prospekte). Kadangi jis neturėjo jokių galimybių gauti siuntinių, dėl nekokybiško
maisto ir jo stokos silpo sveikata, pašlijo nervų sistema.
Leningrado srities kalėjime tik 1948 m. spalio 4 d., t. y. beveik po 10 mėnesių, A. Puodžiūnui pranešamas Ypatingojo pasitarimo nuosprendis487.
Po kelių dienų jo laukia tolimesnė kelionė į Sibiro gulagą, pagal personalinį
dokumentą TSSR MVD Nr. 9/SO – 3137488 1948 m. spalio 10 d. A. Puodžiūnas
iš Pečioros traukiniu išvežtas į Vorkutos lagerį (Komija)489. Šį faktą LSSR MGB
pulkininkui Grišinui iš Leningrado praneša UMGB „A“ skyriaus viršininko pavaduotojas majoras Leninskis ir 1-ojo skyriaus viršininkas majoras Antonovas.
Tik atvežtas į Vorkutą penkis mėnesius gulėjo ligoninėje dėl sunkios mažakraujystės – tai Leningrado kalėjimo pasekmė. Tačiau gydytojai į nusilpusią
sveikatą nekreipė dėmesio. Lageriuose kun. Antanas, kaip rašo kun. J. Jurgaitis,
kentėjo kaip ir visi kunigai. Jiems buvo sudaromas spec. režimas. „Jis kunigas.“
Kaip kas nori, taip su tavim elgiasi...490
1954 m. liepos 12 d. speciali medikų komisija, tikrinusi sveikatą, pateikė
išvadą, kad kunigas – invalidas.
Kostroma. Onos Puodžiūnienės prašymai
peržiūrėti sūnaus bylą
1955 m. birželio 10 d. kun. A. Puodžiūnas atvyko į Kostromą (adresas:
pašto dėžutė O.Ņ. 15/1)491, o 1956 m. rugpjūčio 9 d. kunigas paleistas iš lagerio
(byla Nr. 219283)492. Tad kunigas atkentėjo beveik visą teistumo laiką: bausmės
laikas turėjo baigtis po 11 mėnesių.
Nuo 1954 m. pabaigos sūnaus likimu itin rūpinosi motina, rašydama prašymus, aiškindama apie kunigo nekaltumą, jo sveikatos būklę, minėdama savo
amžių (gimusi 1872 m.). Ona Puodžiūnienė – „Pakupio“ kolūkio kolūkietė – rašė
prašymus peržiūrėti sūnaus bylą, motyvuodama, kad Antanas Puodžiūnas jau 8
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metai sėdi be teismo, tik Ypatingojo pasitarimo nutarimu. Yra invalidas. Byloje
saugomi šeši motinos prašymai: keturi TSRS AT prezidiumo pirmininkui Vorošilovui – 1954 m. gruodžio 5 d.493, 1955 m. vasario 10 d.494, 1955 m. rugsėjo 22 d.495
ir 1955 m. lapkričio 16 d.496, vienas 1955 m. rugsėjo 22 d. – Pabaltijo Respublikų
generaliniam prokurorui Rygoje497 ir vienas 1955 m. lapkričio 16 d. Valstybės
saugumo komiteto prie LTSR MT pirmininkui (Liaudžiui)498.
Dėmesio vertas 1955 m. kovo 9 d. Vorkutos darbo pataisos lagerio, 4-ojo
lagerio skyriaus viršininko papulkininkio Žilino ir specialiosios dalies viršininko
vyr. leitenanto Kozineco raštas TSRS Aukščiausiosios Tarybos prezidiumo kanceliarijai, kad jie negalį išsiųsti medžiagos suteikti malonę nuteistiesiems Ivanui
Koziutai, Antanui Puodžiūnui, Stepanovui Elizarovui, Zigfridui Eglites, Michailui
Savickui, nes šie kategoriškai atsisakė rašyti malonės prašymus, motyvuodami,
kad nuteisti nekaltai499.
Kunigo A. Puodžiūno skundai TSRS Aukščiausiojo
teismo pirmininkui
Byloje yra du kun. A. Puodžiūno skundai, rašyti 1955 m. gruodžio 27 d. ir
1956 m. sausio 31 d. Paskutinis kun. J. Andraitį minintis dokumentas – 1948 m.
kovo 17 d., tą dieną, kaip minėta, jis pasiekė bausmės atlikimo vietą Karlagą.
Tad galima teigti, kad t. Pijus Karlage netrukus ir mirė... Šį teiginį galėtų paremti
saugumiečių susirūpinimas 1952 m. pabaigoje ir 1953 m. pradžioje pagreitinti
kun. J. Andraičio turto konfiskavimą500. Tarkim, 1953 m. kovo 23 d. LTSR MGB
„A“ skyriaus viršininko saugumo papulkininkio Grišino ir „A“ skyriaus 2-ojo
poskyrio viršininko saugumo majoro Vasevo visiškai slaptas („A“) raštas Klaipėdos
srities Kretingos rajono MGB viršininkui saugumo majorui Toporovui, kuriame
prašoma pagreitinti turto konfiskavimą, kuris priklausė Ypatingojo pasitarimo
nuteistam Andraičiui Jurgiui, s. Juozo. Raštas grąžintas su paaiškinimu, kad Juozas Buteris, saugojęs Andraičio turtą, 1947 m. paleidus vienuolyną iš Kretingos
išvyko nežinoma kryptimi501.
1955 m. gruodžio 27 d. kun. A. Puodžiūnas rašo pareiškimą-skundą502 (ne
malonės prašymą!), o 1956 m. sausio 31 d. – skundą503. Šie kunigo raštai labai
svarbūs jo kančios istorijai, šia medžiaga jau remtasi straipsnio pradžioje.
Pirmajame skunde kunigas rašo, kad 1946 m. liepos mėnesį Avglo Marija
Josifovna, atvykusi į Kretingą, užėjo į svečius. Kalbėta apie jos šeimos narius,
kuriuos dvasininkas pažinojo, kai gimnazijai rengė jos sūnų. Tačiau kun. A. Puodžiūnas pabrėžia, kad pokalbyje buvo vengta kalbėti politinėmis temomis.
Avglo, grįžusi į Maskvą, pranešė, kad kunigas žino asmenis, ruošiančius
pasikėsinimą prieš TSRS valdžios žmones.
1947 m. rudenį prasidėjus tardymams, Vilniuje akistatoje su Avglo kunigas
įrodinėjo jos pateiktą melagingą faktą. Tačiau jo įrodymai nebuvo išgirsti.
Perkėlus į Leningradą, kunigo sveikata silpo, jis rašo, kad, tegaudamas menką kalinio maisto davinį, būdamas vienutėje, silpo, tapo neurasteniku. Gydytoja
į jo skundus nekreipė dėmesio. „Moralinės ir fizinės priemonės tiek išsekino, kad aš
tapau abejingas viskam, niekas nedomino, netgi gyvenimas rodėsi nebeįdomus.“ Šia būkle
pasinaudojo tardytojas, surengdamas antrą akistatą su Avglo. Nebuvo leista ne tik
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pasikalbėti bylos tema ir pateikti kelių klausimų, bet netgi pasižiūrėti į ją, kad
būtų galima įsitikinti, ar tai ta pati moteris...
Po akistatos, kai reikėjo pasirašyti, tardytojas protokolą atnešė ant kampe
esančio neapšviesto stalo, tad nebuvo matyti, kas parašyta. Kur pasirašyti – buvo
parodyta pirštu. Tad pasirašė nežinodamas, kas parašyta protokole. Kai kitą kartą
tardytojui apie tai pasakė ir pareiškė atsisakąs parašo, tardytojas visai nekreipė
dėmesio.
Savo skunde kun. A. Puodžiūnas rašo: „Pareiškiu, kad nelaikau savęs atsakingu
už tuos parodymus. Kategoriškai atsisakau savo parašų, kurie susiję su Avglo akistata,
jos melagingu pareiškimu.
Prašau atkreipti dėmesį: 1. Seniai atlikau 2/3 bausmės laiko; 2. Ypatingos medicinos
komisijos aktuotas dėl invalidumo 1954 m. liepos 12 d.; 3. išbuvau 8,5 metų teistumo.
Nuoširdžiai prašau peržiūrėti bylą ir išleisti mane į tėvynę pas senutę motiną.“
1956 m. sausio 31 d. skundas TSRS Aukščiausiojo teismo kolegijos pirmininkui504. Kun. A. Puodžiūnas rašo, kad tik 1956 m. sausio 19 d. spec. dalies
viršininkas pranešė, jog komisija prie Kostromos prokuratūros nusprendė netaikyti
jam amnestijos.
Kunigas parašo visus jam pateiktus kaltinimus, motyvuotai pagrindžia, kad
jie neatitinka tikrovės. Jis detaliai aprašo 1946 m. balandžio 25 d., birželio 2 d.
ir liepos 16 d. saugumiečių atvykimus į vienuolyną.
1946 m. liepos 16 d. ankstų rytą, saugumiečiams apsupus vienuolyną,
kažkuris vienuolis pažadino savo viršininką. T. Patricijus, išėjęs iš kambario, pro
langą matė brėkštantį dangų. Pro jį, stovintį prie sienos, prabėgo 10 žmonių. Bažnyčioje jie darė kratą. Kunigas Antanas užlipo į antrą aukštą ir užsidarė viename
pusiau apgriauto vienuolyno kambaryje. Krata tęsėsi, tačiau jokio skandalo, kurį
būtų sukėlęs t. Pijus, nebuvo. Nors t. Pijus OFM ir nepadėjo t. Patricijui OFM
pasislėpti, tapo be kaltės kaltu.
Po šios jau trečios kratos kun. Antanas vengė susidurti su žmonėmis, tačiau
pasą visada su savimi turėjo, tad neaišku, kokia gi čia nelegali padėtis.
Skunde kunigas rašo, kad 1958 m. sausio 18 d. „Tiesoje“ (Nr. 15) skelbiama
amnestija besislapstantiems, nurodomos ir pavardės atsiliepusiųjų į paraginimą.
Kun. A. Puodžiūnas rašo: „Žmonėms suteikiama laisvė, jei prisipažįsta. Aš ne
tik prisipažinau, bet ir 8,5 metų atsėdėjau ir dar sėdžiu... Jie gyveno laisvai... aš – Vorkutoje netekau sveikatos, tapau II grupės invalidu... Amnestijos Įsakymas vienodai galioja
Lietuvoje ir Kostromoje, tačiau koks skirtumas...
Tikiu, kad srities komisija buvo suklaidinta...“
Kunigas kalba ir apie Kaltinamajame akte įvardytas kitas primestas kaltes:
„Susirinkimų organizavimą, antitarybines kalbas, ryšių tarp partizanų ir ryšininkių
nustatymą, finansinę paramą, LLA organizavimą Kretingos apskrityje, leidimą naudotis
mašinėle.“ Kunigas detaliai paaiškina kiekvieną primestą kaltę. Tarkim, dėl finansinės pagalbos partizanui – „taip dariau ir daugumai vargšų Kretingoje, esu davęs
5 000 rublių gydymui asmens, atvirai prijautusio komunistams“...
Po gerų poros mėnesių kun. A. Puodžiūno skundas buvo peržiūrėtas.
TSRS Aukščiausiosios Tarybos Prezidiumo komisijos dėl asmenų, atliekančių
bausmę už politinius, tarnybinius ir ūkinius nusikaltimus 1956 m. balandžio
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3 d. posėdžio Kostromoje išraše iš protokolo Nr. 47 dėl A. Puodžiūno rašoma:
„Sumažinti bausmės laiką iki 9 metų laisvės atėmimo.“505 Apie šią nutartį kunigui
pranešta tik po pusmečio – 1956 m. spalio 24 d., kai jau nebe tiek daug laiko –
8 mėnesiai – buvo likę nelaisvės: bausmės laikas turėjo baigtis 1957 m. liepos
7 d. Galima teigti, kad kun. A. Puodžiūno pareiškimai – skundai ir buvo tokios
„malonės“ rezultatas.
Sugrįžus į Lietuvą
1956 m. dvasininkas sugrįžo į Lietuvą. Būdamas prastos sveikatos klebonavo
Rubikiuose Šv. Roko parapijoje, Raudėnuose Šv. Baltramiejaus apaštalo parapijoje,
ir drauge Juozapavo šv. Simono ir Judo apaštalų bei Didkiemio šventųjų Angelų
Sargų parapijose. Tačiau Lietuvoje jis buvo saugumo akiratyje.
1957 m. rugpjūčio 9 d. Sedos Valstybės saugumo komiteto įgaliotinis Rindokas kreipėsi į papulkininkį Mylnikovą prašydamas iš Vilniaus archyvo atsiųsti
kun. A. Puodžiūno bylą, kad galėtų susipažinti506.
Nuo 1976 m. kun. A. Puodžiūnas OFM dirbo Nevarėnų Šv. Kryžiaus parapijoje. Pasak kun. Jono Jurgaičio, jis buvo kilnus, uolus, pamaldus ir jame tikrai
buvo įsikūnijusi šv. Pranciškaus dvasia. Iki paskutinių gyvenimo dienų energingai
darbavosi parapijose507.
Kun. Antanas Puodžiūnas mirė 1980 m. sausio 30 d. Palaidotas Kretingos
vienuolių kapinėse šalia kitų tėvų pranciškonų 1980 m. vasario 4 d. 1986 m. pastatyta antkapinė plokštė vienuoliui, partizanų rėmėjui, politiniam kaliniui, kunigui
Antanui Puodžiūnui (tėvui Patricijui OFM) atminti.

I. 10. Kunigas Petras Vaitiekūnas
(1889 09 17–1916 05 22–1946 05 22)508
Kunigas, teologas, savivaldos organizatorius, visuomenininkas, kraštotyrininkas.
Gimimo data pagal naująjį kalendorių – 1889 m. rugsėjo 17 d.509 (literatūroje
teikiamos ir kitos gimimo datos – 1890 m. ar 1891 m. spalio 17 d.).
Kanonų teisės licenciatas kun. Petras Vaitiekūnas gimė 1889 m. rugsėjo
17 d. Kupiškio valsčiuje, Kuosėnų kaime, valstiečių Adomo Vaitiekūno ir Elžbietos
Plačenytės-Vaitiekūnienės šeimoje. 1889 m. rugsėjo 24 d. Kupiškio bažnyčioje jį
pakrikštijo Kupiškio vikaras kun. Petras Vaitiekūnas, Kupiškyje vikaravęs 1887–
1890 m. Krikšto tėvai: Fabijonas Gudas ir Emilija Gaidymaitė. Rugsėjo mėnesį, be
vikaro kun. Petro Vaitiekūno, 21 naujagimį (Metrikų knygoje įrašai Nr. 155–175)
krikštijo klebonas kan. Kleopas Kozmianas (1840–1865–1893 08 03), kan. Adolfas
Malachovskis.
Būsimasis kunigas augo Papiliuose (Anykščių r.) ar jų apylinkėse.
Privačiai studijavo vaistininko specialybę Vilniuje (1907–1910), o nuo 1911
iki 1914 m. mokėsi Žemaičių kunigų seminarijoje Kaune510. Prasidėjus Pirmajam
pasauliniam karui ir Rusijos kariuomenei užėmus kunigų seminarijos patalpas
Kaune karo ligoninės reikalams, 1914 m. rugsėjo pabaigoje seminarija iš Kauno
išsikėlė į Vašuokėnų dvaro rūmus (Anykščių r.), kur visą žiemą tęsė veiklą: čia
mokėsi pirmieji trys seminaristų kursai – apie 60 klierikų. Vyresniųjų kursų klierikai mokėsi privačiai ir į Vašuokėnus rinkdavosi laikyti egzaminų ir šventimų.
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Klierikas P. Vaitiekūnas, dirbdamas subdiakonu Panevėžyje (1914), privačiai tęsė mokslus ir 1915 m. pavasarį išlaikė egzaminus į Vašuokėnus perkeltoje
seminarijoje. 1915 m. gegužės 16 d. Vašuokėnuose buvo įšventintas į diakonus.
Seminarija Vašuokėnuose veikė iki 1915 m. vasaros atostogų, paskui, artėjant
vokiečiams, buvo iškelta į Smolenską (Rusija). P. Vaitiekūnas, pasitraukęs į Rusijos
gilumą, mokslus tęsė Sankt Peterburge, Peterburgo dvasinėje akademijoje (1917–1918),
išlaikė baigiamuosius teologijos egzaminus, įgijo teologijos licenciato laipsnį.
1916 m. gegužės 22 d. Sankt Peterburge buvo įšventintas į kunigus511.
Įšventintas į kunigus paskirtas į Velžio (Smolensko sritis, Rusija) mokyklą
kapelionu.
Kun. P. Vaitiekūnas, sugrįžęs į Lietuvą, 1918–1920 m. vikaravo Kvėdarnoje,
Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo parapijoje (Šilalės r.). Čia jis tapo
vienu aktyviausių naujo gyvenimo propaguotojų ir kūrėjų, kultūros veikėju.
1920–1927 m. kun. P. Vaitiekūnas darbavosi Kaune: vikaravo Kauno Švč. Trejybės parapijoje (1920–1921), Kauno mokyklose dėstė tikybą, dirbo kapelionu
(1921–1923 m. 8-ojoje lenkų mokykloje).
1922 m. Žemaičių vyskupas Pranciškus Karevičius MIC (1861 09 30–1886
05 17–1914 05 17–1945 05 30) paskyrė P. Vaitiekūną steigti Kauno Žaliakalnyje
naują parapiją. Kun. P. Vaitiekūnas pradėjo organizuoti naujų maldos namų statybą. Pirmoji steigiamos parapijos bažnytėlė buvo įrengta mediniame sandėlyje ir
1923 m. rugsėjo 23 d. pašventinta Kristaus Prisikėlimo (Žaliakalnio) pavadinimu.
Kun. P. Vaitiekūnas buvo paskirtas šios bažnyčios rektoriumi (1923–1927)512. Nors
bažnyčia dar nebuvo parapinė, jau buvo rašomos krikšto ir mirusiųjų registracijos knygos. P. Vaitiekūno iniciatyva 1925 m. prie šios bažnyčios veikė Maldos
apaštalavimo sąjunga, „Gyvojo rožančiaus“ draugija, katalikų jaunimo sąjungos
„Pavasaris“ Žaliakalnio kuopa, turėjusi skaityklą-knygyną. 1925–1927 m. parapijai
jau priklausė 4 486 tikintieji513.
Kun. P. Vaitiekūnas 1924–1926 m. Žemaičių vyskupijos kurijoje ėjo notaro
pareigas514, Lietuvos universitete studijavo kanonų teisę515.
1927 m. liepos 28 d. kun. Petras Vaitiekūnas buvo paskirtas į Jonavą,
Šv. apaštalo Jokūbo bažnyčią (čia jis dirbo iki 1942 m.) tikybos mokytoju ir
Jonavos progimnazijos kapelionu. Jonava tuo metu priklausė Žeimių dekanatui.
Nuo 1927 m. rugsėjo 9 d. iki 1942 m. gruodžio 31 d. buvo Jonavos
šv. apaštalo Jokūbo parapijos klebonas, nors 1940–1942 m. šių pareigų dėl sveikatos faktiškai nebėjo. 1928 m. nurodytas parapijiečių skaičius – 3 380516. 1933 m.
klebonui P. Vaitiekūnui į pagalbą buvo paskirtas vikaras, tik ką įšventintas į kunigus Anatolijus Stanevičius (1902 07 01–1933 04 01– ?)517, kurį 1936 m. pakeitė
vikaras kun. Vincentas Grušas (1908 12 05–1932 05 21–?)518, talkinęs iki 1939 m.
Tikybos mokytoju ir vikaru 1939 m. paskirtas kun. Henrikas Klovas (1910 12
19–1937 06 20–?)519.
Jonavoje klebonas P. Vaitiekūnas, be pastoracinio darbo, rūpinosi miestelio
ir parapijos kultūrine veikla, pasižymėjo kaip sumanus ūkio reikalų žinovas, daug
nuveikė remontuodamas ir gražindamas bažnyčią520. Jis pakeitė Jonavos bažnyčios
vaizdą, kuris išliko iki šių laikų, vietoj senos varpinės (nugriauta 1934–1935 m.) pristatyti du dviaukščiai bokštai, kurie pakeitė ne tik bažnyčios išvaizdą: bažnyčia
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tapo dominuojančiu pastatu Jonavos architektūroje. Bažnyčios viduje buvo pastatytas naujas gražiai išdekoruotas choras. Be to, šventovės požemiuose sutvarkė
Kosakovskių giminės laidojimo vietas, įrengė kriptą. Tad neatsitiktinai išrinktas
Jonavos burmistru (1937–1940).
Klebono P. Vaitiekūno iniciatyva vietoj nugriautos stačiatikių cerkvės pastatyta Jonavos pradžios mokykla – didžiulis rūmas, į kurį mokykla perkelta
1940 m. Bažnyčios rūsiuose miestiečių susirinkimams buvo įrengta salė, kurioje
tilpdavo per tūkstantį žmonių. Be to, burmistro pastangų dėka 1939 m. Jonavoje
pradėjo veikti viešoji biblioteka.
„Kaip niekas kitas iki tol Jonavoje išvystė įvairiapusę veiklą, kokios iki tol miestelis nežinojo, skiepijo lietuvybę nutautėjusiame krašte.“ Klebonas kun. P. Vaitiekūnas
aktyviai dalyvavo miesto ir parapijos kultūrinėje veikloje, buvo Jonavos šaulių
globėjas. 1928 m. spalio 14 d. jis iškilmingai pašventino Jonavos šaulių kryžių –
stogastulpį Jonavos Atminimo parke. Jo iniciatyva ir organizacinių gebėjimų dėka
1936 m. birželio 21 d. Jonavoje vyko Tautos šventė, rugpjūčio 17–19 d. Jonava
iškilmingai sutiko vizituojantį vyskupą Teofilių Matulionį.
Kaip aktyvus veikėjas klebonas P. Vaitiekūnas dalyvavo eucharistiniuose
kongresuose Kartage (Kolumbija, 1930), Dubline (Airija, 1932), kur sėmėsi patirties
tolesnei veiklai. Lankėsi Jeruzalėje (1933), JAV (1939).
Užėjus sovietams, kleb. P. Vaitiekūnas, siekdamas išvengti represijų, palikęs
parapiją išvyko į Panevėžį, ten gydėsi. Vėliau Baisogalos Švč. Trejybės parapijoje
darbavosi altaristu (iki 1943 m.). 1943–1944 m. kapelionavo Krakių (Kėdainių r.)
progimnazijoje, talkino Šv. apaštalo evangelisto Mato parapijoje. Kurį laiką buvo
Bukonių (Jonavos r.) šv. arkangelo Mykolo parapijos administratorius (1944).
Pablogėjus sveikatai, gydėsi Panevėžyje, Vilniuje.
Klebonas Petras Vaitiekūnas mirė 1946 m. gegužės 22 d. Palaidotas Papilių
(Anykščių r.) kaimo kapinėse. Kapą puošia ant masyvaus postamento pastatytas
akmeninis kryžius, kuriame įrašyta: „A. A. / Kunigas / Petras Vaitekūnas / 1890–
1946“, „Viešpatie, Tavim pasitikėjau, / Tau tarnavau, einu pas Tave / ir lauksiu visų /
pasiliekančių žemėje“ ir „Requirscat in pace“.
Amžininkų atsiminimuose kun. P. Vaitiekūnas – savivaldos organizatorius,
visuomenininkas, kraštotyrininkas, išlikęs kaip labai išsilavinęs, galėjęs susikalbėti
visomis pagrindinėmis Vakarų Europos kalbomis. Jis parašė ir paliko užrašus apie
Papilių kaimo, jo kapinių ir koplyčios istoriją bei inventorių.

II. Mokslinės konferencijos „Meno ir dvasinės maldos
galybė“, skirtos Kupiškio bažnyčios 100-mečio jubiliejui,
pranešimų santrauka
II. 1. Dr. Dalia Klajumienė „Kupiškio Kristaus Žengimo
į dangų bažnyčios architektūra ir dailės paminklai“
Menotyrininkė dr. Dalia Klajumienė vasarą tyrinėjo Kupiškio bažnyčios architektūrą ir dailės paminklus. Savo tyrinėjimus apibendrino konferencijos dalyviams,
tekstą iliustruodama skaidrėmis. Mokslininkei kelia abejonių, ar tikrai bažnyčią
projektavo architektas Konstantinas Rončevskis – žinomas kaip skulptorius ir architektas, istorikas, veikęs Rygoje. „Jei Kupiškio bažnyčia yra vienintelis K. Rončevskio
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realizuotas projektas, tai reikėtų šį faktą įrašyti į istoriją“, – kalbėjo meno istorikė.
K. Rončevskis, baigęs Rygos politechnikos institutą, dirbo pas žymius architektus.
Jis yra dalyvavęs architektų konkursuose, tačiau jo projektai liko nerealizuoti, jis
neminimas latvių architektūros istorijoje, nepaminėtas ir prelato menotyrininko
Kazimiero Jasėno (1867 09 18–1890–1954 11 15)521 knygoje „Meno istorija“.
Prelegentė kalbėjo apie altorius (iš pušies ir ąžuolo), pagamintus Šiauliuose
Aleksandro Zaborskio dirbtuvėse. Ir bažnyčia, ir altoriai bei juose esančios skulptūros – neogotikinio stiliaus. Netgi užtiesalai altoriams buvo pagaminti toje pačioje
dirbtuvėje. Kaip teigė mokslininkė, yra tikimybės, jog koplyčių altoriai pagaminti
Vlado Čižausko, kuris savo veiklą pradėjo pas A. Zaborskį, dirbtuvėse. V. Čižausko
dirbtuvėje buvo užsakyta sakykla, pratęsianti bendrą dekoro vientisumą. Čižausko
dirbtuvėje pagaminti procesijos altorėlis, procesijų baldakimas bei krikštykla.
Bažnyčios suolai ir klausyklos – vietinio gabaus staliaus ir fotografo Jono
Jakučio darbas. Manoma, kad jis padaręs ir kitų bažnytinių baldų.
Mokslininkė kalbėjo apie vargonus, kurie Pirmojo pasaulinio karo metu buvo
sukapoti ir sudeginti. Peterburgo ir Paryžiaus bendroje firmoje buvo pagaminta
fisharmonija.
Tik 1970 m. bažnyčioje gauti nauji vargonai, kurie 1988 m. papildyti dviem
manualais.
Kalbėjo apie Vokietijoje pagal naują technologiją iš plieno išlietus varpus.
Prelegentė pateikė įvairių jai kilusių abejonių, kurias tikisi bent iš dalies
išsklaidyti naujuose tyrinėjimuose.

II. 2. Dr. kun. Gediminas Jankūnas „Parapinės
bažnyčios vaidmuo tikinčiojo gyvenime“
Krekenavos Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bazilikos klebonas dr.
kun. Gediminas Jankūnas akcentavo, kad, kalbant apie parapiją, negalima pamesti
konteksto su nūdiena. Parapija – tai kaimynystė – visi joje esantys, nepaisant
amžiaus, politinio įsitikinimo, išsilavinimo, užimamų pareigų – visi vieno Dangiškojo Tėvo vaikai. Kaimynai tai ne kas už tvoros, o kas vienija. Parapija nėra
atgyvena, gali turėti įvairių formų, geba atsinaujinti, yra lanksti, turi glaudžias
sąsajas su šeimos ir tautos gyvenimu.
„Kritiškai vertinu Europos Sąjungos politiką bendruomenių kūrimo atžvilgiu. Vyrauja
tokia nuostata: klebonas su davatkomis tegu sėdi ir nesikiša į visuomeninį gyvenimą, o
socialiniais, kultūriniais ir kitais dalykais tegul rūpinasi naujai besikuriančios bendruomenės. Tačiau parapijos jau nuo seno tais dalykais rūpinosi. Turėjo sales kultūrinei veiklai,
špitoles, kur prieglobstį rasdavo žmonės, kuriems reikia kitų pagalbos, buvo sprendžiami
net ūkiniai parapijų reikalai per įvairias kooperacijas. Šiuo metu parapijos netikros. Jos
paverstos paslaugų tiekėjomis. Rodos, padaugėjo parapijoje Krikšto, Santuokos sakramento
teikimų, o tikrųjų parapijiečių vis mažiau. Atsirado kunigų, bažnyčių, atlaidų medžiotojų
savotiškas sluoksnis. Tai žmonės, nenorintys įsipareigoti bendruomenei – jiems reikia tik
tam tikrų paslaugų“ – kalbėjo dr. kun. G. Jankūnas.
Klebonas dr. G. Jankūnas, kalbėdamas apie parapija, iškėlė tėvų pareigas,
akcentavo, kad šeimos katechezė papildo ir pranoksta lūkesčius – tam parapija
tikriausia vieta, nes dabar ne viena paklydusi avytė, bet 99-ios.
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Prelegentas pateikė popiežiaus Pranciškaus minčių apie parapiją, kad ji turi
nuolat atsinaujinti, kad netaptų grupe ar grupele išrinktųjų – tai bažnyčios buvimas teritorijoje, kur nariai skatinami būti evangelizuotojais. Popiežius įspėja apie
pavojų, kad visos organizacijos, kurios supa bažnyčią, neatitrūktų nuo parapijos,
netaptų savarankiškais vienetais, nevirstų klajokliais be šaknų.
Dr. kun. G. Jankūnas retoriškai klausė, kodėl bažnyčia neišsprendžia viso
blogio? Jeigu neatnaujinsime parapijos, mistinis Kristaus Kūnas nesikeis. Parapijos
pamatinė esmė kiekvieno gyvenime – Kristus neturi kitokio kūno, tik mus – mūsų
akis, kojas, širdis... tik per mus. Ir mes galime pasirinkti – dalyvauti Kristaus
išgelbėjimo darbe, tapti šio Mistinio Kristaus kūno nariais ar ne.
Mokslininkas pristatė svarbius leidinius, kurie gali duoti peno parapijos gyvenimui: „Magnificat vaikams“ Nr. 6, kuriame ir prelegento straipsnis apie parapiją.
Kalbėjo apie „Katalikų Bažnyčios Katekizmą“, taip pat specialų katekizmą
jaunimui „YouCat,“ Bažnyčios dokumentus ir ypač Šventojo Tėvo Pranciškaus
Apaštališkąjį palaiminimą, „Evangelii Gaudium“ – apie Evangelijos skelbimą šiandieniniame pasaulyje.

II. 3. Dr. kun. Vilius Sikorskas „Bažnyčios muzikos
tradicijų įtaka katalikų tikėjimo raiškai“
Garliavos Švč. Trejybės bažnyčios kunigas dr. Vilius Sikorskas pranešimą
pradėjo tęsdamas mintis apie parapiją: norint sužinoti parapijos gyvybingumą,
reikia ateiti į šv. Mišias ir pasiklausyti giedojimo. Tad norėdamas įsitikinti, kokias giesmes moka susirinkusieji, kunigas pradėjo giedoti, o salė turėjo atitarti. Šį
savotišką egzaminą kupiškėnai išlaikė puikiai.
Krikščioniškosios sakralinės muzikos takais giedodamas ir kalbėdamas konferencijos dalyvius lydėjo grigališkojo choralo magistras humanitarinių mokslų
daktaras (teologija) kunigas Vilius Sikorskas.
Giedojimas į Lietuvą ateina su šv. Brunonu – 1009 m. 1251 m. Mindaugo
krikšto metu turėjo skambėti krikščioniška giesmė.
Mūsų liaudiškas dainavimas yra senesnis už grigališkąjį choralą, kurį paveikė
Vakarų kultūra. Mūsų krikščioniškose giesmėse atsispindi lenkiško, grigališkojo
choralo, protestantiškų giesmių ir iš dalies lietuviškų liaudies dainų bei instrumentinės muzikos įtaka.
Pirmas svarbus atlikėjas šv. Mišių metu – kunigas. Bendruomenė atsako – tad
ji yra svarbi. Ji turi mokėti giedoti būtinas dalis. Ypatingas choro vaidmuo – jam
turi būti paliktos ir kintamos dalys. Išraiškos atžvilgiu šiandien katalikų bažnyčia
yra pati moderniausia krikščioniškajame pasaulyje.
Prelegentas kalbėjo apie tris principus, būtinus giesmei: šventumą, visuotinumą ir meniškumą. Muzika turi būti paveiki, kartu ir funkcionali.
Mokslininkas apgailestavo, kad nesame pakankamai integravę lietuviško
liaudiško pagrindo. Martynas Mažvydas giesmes pristatė protestantams (išvertė ir
su natomis). 1595 m. pirmas dvi giesmes lietuvių kalba pateikė Mikalojus Daukša.
Tačiau pirmas katalikų giesmynas Lietuvoje išleistas lenkų kalba 1613 m.
1646 m. pirmąjį katalikiškąjį giesmyną parengė Saliamonas Juozapas Slavočinskis. Jis turėjo svarbią reikšmę valstietijos krikščionėjimui bei tolesnei lietuviškų
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giesmių raidai. Giesmyne pateikta psalmių bei įvairių giesmių, verstų iš lenkų
bei lotynų kalbų.
Akcentuodamas didžiulę giesmių įtaka maldingumui pranešėjas klausė, ar
ne laikas dirbti prie maldos išraiškos – giedojimo, nes meldimasis kartu didina
tikėjimą, o giedant – dvigubai.
Mokslininkas dr. kun. Vilius Sikorskas savo išleistoje knygoje „Uolų medus“
yra rašęs: „Mūsų bažnyčių skliautai, net ir pirmųjų krikščionių, vadinamųjų namų
bažnyčios sienos, tarp kurių įtikėjusieji meldėsi, nuo seniausių laikų mena ir muzikos
garsais skleidžia tikinčiųjų Dievo šlovinimo, padėkos, prašymo ir atsiprašymo aktus.
Giesmė yra vienas pagrindinių liturgijos komponentų. Ji išreiškia dalyvaujančiųjų tikėjimą ir pamaldumą. Tai aktas, kuris liturgiją padaro it giesmę ir leidžia giliau išgyventi
Viešpaties kančios, mirties ir prisikėlimo paslaptis bei išreikšti mūsų su juo ir vienų su
kitais suartėjimo didžiąją realybę.“

II. 4. Dr. Aldona Vasiliauskienė. „Kupiškio Kristaus
Žengimo į dangų bažnyčios istorija“
Pateikusi glaustą visų trijų Kupiškio bažnyčių istoriją, dr. A. Vasiliauskienė
apžvelgė Lietuvos valstybės istorijos archyve saugomas Kupiškio Romos Katalikų
Bažnyčios (Kupiškio RKB) gimimo metrikų, santuokos metrikų ir mirties metrikų bylas, apimančias 1781–1940 metus (be abejo, su didelėmis pertraukomis).
Akcentavo, kad remiantis minėtomis bylomis pavyko bent kai ką sužinoti apie
Kupiškio bažnyčiose dirbusius dvasininkus.
Prelegentė išskyrė tris laikotarpius. 1616–1781 m. (165 metai) – tai pirmosios
Kupiškio bažnyčios gyvavimo laikas, kurį baigė 1781 m. rugpjūčio 14 d. gaisras.
Jis suniokojo Kupiškio miestelį, sudegė ir bažnyčia, klebonija, špitolė bei 5 klebonijai priklausę pastatai, sudegė ir bažnytinės knygos.
Antrasis laikotarpis 1791–1903 m. (123 metai) sietinas su antrąja medine
bažnyčia Kupiškyje. Antrojoje Kupiškio bažnyčioje dirbo kiek per 100 (103) dvasininkų, kai kurie jų paliko svarių bažnyčios bei aplinkos puošimo, tvarkymo
darbų: pastatyta nauja medinė klebonija (1800), špitolė (1811), kurioje 1812 m.
gyveno 10 elgetų ir 3 invalidai, išlaikomi Puponių seniūnės Angelės Rodzevičienės lėšomis. Bažnyčia (1816) ir klebonija (1818) apkaltos lentomis. Prie medinės
bažnyčios pastatytoje stulpinėje varpinėje buvo trys varpai (du iš jų 1787 m.
atgabenti iš Rygos, o trečiasis – mažasis – gautas iš Šimonių bažnyčios). Varpai
Pirmojo pasaulinio karo metu buvo išgabenti į Rusiją ir dingo.
Mūro tvora aptvertas šventorius (1819), kuriame sumūryta nauja trijų
aukštų varpinė, apdengta skarda, pakabinti 4 varpai. Už kilometro nuo bažnyčios įsteigtos naujos kapinės, kuriose 1820 m. pastatyta medinė šešiakampė
koplyčia.
Paminėtini klebonai: dešimt metų (1805–1815) Kupiškyje dirbęs kan. Antanas
Sebastijanskis (1758–?–1816 01 15), dvejus trejus metus (1816–1818 ar 1819) – Petras
Valevskis; daugiau kaip penkerius metus (1829–1836 ar 1938) – Gasparas Dulskis
(1788–1844 03 14); 22 metus (1838–1860) – Joanas Jusevičius (Josevič, kitur Julevič)
(1794–1817–mirė tarp 1860–1864); 8 metus (1860–1868) – Andriejus Ivanavičius
(Ivanovičius) (1798–?–1868 10 20).
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27 metus (1866–1893) Kupiškyje dirbo kun. Kleopas Kozmianas (1840–1865–
1893 08 03) užimdamas vikaro, administratoriaus bei klebono pareigas, taip pat
paskirtas ir Utenos dekanu; vikaru, klebonu ir altaristu 13 metų (1883–1896) dirbo
kun. Vincentas Smiglevičius (1822–1896 12 29). Vienerius metus (1889–1890) Kupiškio klebonu dirbo kan. Adolfas Malachovskis. Beveik 8 metus (1890–1897) vikaru
ir klebonu dirbo kun. Pavelas Salučko (1867–1890–?). Porą metų (1897–1899) –
Juozapas Lavkovičius (1832–1855–po 1904).
Paskutinis Kupiškio antrosios bažnyčios ir kartu pirmasis trečiosios, mūrinės
,bažnyčios klebonas – Utenos dekanas kun. Stanislovas Janulevičius (1840–1875–1921),
dirbęs per 15 metų (1897 ar 1899–1915).
Šios antrosios bažnyčios laikotarpiu 1849 m. Kupiškio parapija buvo priskirta
Žemaičių vyskupijos Utenos dekanatui. Tačiau iki tol ir vėliau Kupiškis ne tik
priklausė įvairiems dekanatams, bet ir pats vadovavo aplinkinėms parapijoms –
tapo dekanatu.
Trečiasis laikotarpis nuo 1914 metų, susietas su mūrine bažnyčia, įžengusia
į antrąjį amžių.
Paminėti keli trečiosios bažnyčios klebonai: 12 metų (1915–1927) dirbęs
Antanas Bajorinas (1875–1903–1927 01 02 mirė 51 metų); 13 metų (1927–1941 ar
1940) – Eduardas Stanislovas Baltrimas (1889 10 13–1912 05 14–1941 06 24), 26
metus (1938–1964) vicedekano, klebono ir dekano pareigas ėjęs Vladislovas Kupstas (1904 05 08–1927 06 11–1970 11 24); 36 metus (1964–2000) klebono ir dekano
pareigas ėjęs mons. Klemensas Gutauskas (1915 11 28–1941 01 26–2002 08 19).
Klebono pareigas yra ėję Kazimieras Baronas, Algirdas Juozas Narušis,
Vladas Rabašauskas, Rimantas Gudelis, o nuo 2014 m. – Mindaugas Kučinskas.
Kupiškis skatino siekti mokslo – turime gražių pavyzdžių: prel. Juozas
Prunskis, mons. Jonas Juodelis, į juos gražiai lygiuojasi buvęs Kupiškio vikaras,
dabar Krekenavos Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bazilikos klebonas dr.
kun. Gediminas Jankūnas.
Kun. Juozapas Garška (1907 11 23–1934 05 26–1990 08 24) dirbo Kupiškio
parapijos mokyklose. Savo darbo su jaunimu patirtį jis išsakė 1937 m. Kupiškio
dekanato kunigų konferencijoje, skaitydamas pranešimą „Krikščioniškojo mokslo
brolijos veikla ir jos globojamoji Angelo Sargo vaikų sąjunga parapijoje“. Kupiškyje
vikaravo 1936–1939 metais, vėliau dirbo kuratoriumi Gelažių filijoje, Vajasiškyje.
Šalia šviesių asmenybių Kupiškyje beveik penkerius metus (1938–1942) dirbo
kunigas Jonas Ragauskas (1907 08 10–1935 06 15–1967 10 11), vienintelis visoje
Lietuvoje sovietmečiu išgarsėjęs antireligine veikla. Kupiškyje jis užėmė įvairias
pareigas: progimnazijos kapeliono, Kupiškio vikaro, gimnazijos tikybos mokytojo
ir kapeliono. 1948 m. atsisakęs kunigystės, nes ji nebeatitiko jo filosofinės sampratos, padarė nemažai žalos smerkdamas tikėjimą, palaikydamas sovietinės valdžios
diegiamą ateizmą, antiklerikalizmą.
Lieka tik pasidžiaugti, kad toks kunigas kaip J. Ragauskas Kupiškio parapijoje
buvo vienintelis, o ir visoje Lietuvoje tokio aršaus asmens, metusio kunigystę, nebuvo.
Paminėti ir nepaminėti Kupiškyje dirbę kunigai paliko ryškų pėdsaką stiprindami krašto dvasingumą, švietimą, mokslą ir kultūrą – jie buvo tie švyturiai, kurie
ir niūriu sovietmečiu gebėjo atsilaikyti saugumo gundymams. Juk neatsitiktinai
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vietos KGB ataskaitose centrinei valdžiai į Vilnių ne kartą rašyta, kad nepaisant
gausybės priemonių: ilgų gražių kalbų – įkalbinėjimų, grasinimų, melo, šantažo,
netgi kunigus kompromituojančių straipsnių spaudoje, nepavyksta priversti juos
paklusti ir įtraukti į savo bendradarbių tinklą. Tuo Kupiškio dekanatas ir parapija
buvo išskirtinė visoje Lietuvoje.
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литургiи и священническихъ молитвъ Тельшевской или Самогитской епархiи на
1905 годъ составленный по распоряженiю Его Преосвященства Мечислава-Леонарда
Паллюлiона, епископа Тельшевской или Самогитской епархiи, Прелата двора
Его Святъйшества Папы, ассистента Папскаго Трона, Vilnae, Typis Josephi
Zawadzki, 1904 (toliau – Церковный Римско-католическiй указатель 1904);
Directorium horarum canonicarum et missarum pro dioecesi Telsensi seu Samogitiensi
in annum Domini communem MCMVII auctoritate et mandato Excellentissimi,
illustrissimi ac reverendissimi Domini Domini Miecislai-Leonardi Pallulon, episcopi
Telsensis seu Samogitiensis Suae Sanctitatis Praelate Domestici, Solio Pontificio
assistentis, Ordinis S. Stanislai 1. cl. Aquitis. Editum, Vilnae, Typis Josephi
Zawadzki, 1906 (toliau – Directorium 1906); Elenchus omnium Ecclesiarum et
universi cleri dioecesis Samogitiensis pro anno Domini 1921 (toliau – Elenchus
1921); Elenchus omnium Ecclesiarum et universi cleri dioecesis Samogitiensis pro
anno Domini 1924, Tilžė, „Ryto“ Pavlovskio spaustuvė (toliau – Elenchus 1924);
Elenchus omnium Ecclesiarum et universi cleri dioecesis Samogitiensis pro anno
Domini 1925 (leidimo vieta nenurodyta) (toliau – Elenchus 1925); Elenchus
omnium Ecclesiarum et universi cleri dioecesis Samogitiensis pro anno Domini
1926, „Ryto“ spaustuvės Tilžės skyrius (toliau – Elenchus 1926); Elenchus
omnium Ecclesiarum et universi cleri provinciae Ecclesiasticae Lituanae pro anno
domini 1927 (toliau – Elenchus 1927); Elenchus omnium Ecclesiarum et universi
cleri provinciae Ecclesiasticae Lituanae pro anno domini 1928, F. Sokolovskienės
ir G. Lano spaustuvė Kaune, 1928 (toliau – Elenchus 1928); Elenchus omnium
Ecclesiarum et universi cleri provinciae Ecclesiasticae Lithuanae pro anno domini
1929 (toliau – Elenchus 1929); Elenchus omnium Ecclesiarum et universi cleri
provinciae Ecclesiasticae Lituanae pro anno domini 1932 (toliau – Elenchus 1932);
Elenchus omnium Ecclesiarum et universi cleri provinciae Ecclesiasticae Lituanae
pro anno domini 1933 (toliau – Elenchus 1933); Elenchus omnium Ecclesiarum
et universi cleri provinciae Ecclesiasticae Lithuanae pro anno domini 1934 (toliau – Elenchus 1934); Elenchus omnium Ecclesiarum et universi cleri provinciae
Ecclesiasticae Lithuanae pro anno domini 1935 (toliau – Elenchus 1935); Elenchus
omnium Ecclesiarum et universi cleri provinciae Ecclesiasticae Lituanae pro anno
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domini 1936 (toliau – Elenchus 1936); Elenchus omnium Ecclesiarum et universi
cleri provinciae Ecclesiasticae Lithuanae pro anno domini 1937 (toliau – Elenchus
1937); Elenchus omnium Ecclesiarum et universi cleri provinciae Ecclesiasticae
Lithuanae pro anno domini 1938 (toliau – Elenchus 1938); Elenchus omnium
Ecclesiarum et universi cleri provinciae Ecclesiasticae Lithuanae pro anno domini
1939 (toliau – Elenchus 1939); Elenchus omnium Ecclesiarum et universi Cleri
provinciae Ecclestiasticae Lituanae pro anno Domini 1940 (toliau – Elenchus 1940).
8
Katalikų kalendorius-žinynas (1983, 1983, 1984, 1985, 1986), Lietuvos vyskupų
konferencijos leidinys, Kaunas, Vilnius; Katalikų kalendorius-žinynas (1991,
1993–1998). Vilnius, leidykla „Katalikų pasaulis“; Katalikų žinynas (1999–2004),
Vilnius, leidykla „Katalikų pasaulis“; Katalikų žinynas (2005–2015), Vilnius,
Katalikų pasaulio leidiniai.
9
Petkus V. Vilniaus vyskupai Lietuvos istorijoje, Vilnius, „Petro ofsetas“, 2002,
p. 980.
10
Jučas M. Lietuvos parapijos XV–XVIII a., Vilnius, 2007, p. 57.
11
Baliulis A. Iš Kupiškio apylinkių praeities, Kupiškio kraštas, Vilnius, 1997,
p. 48–75.
12
Totoris A. Iš Kupiškio bažnyčios statybos istorijos, Kupiškis, Kultūra ir
istorija, 2014, nr. 12, p. 35–39.
13
Keršulytė P. Jaunimo veikla ir pirmieji laikraštėliai Kupiškio krašte, Kupiškėnų mintys, 2014, sausio 18, nr. 8, p. 4, 6; Keršulytė P. Tikėjo, kad vėl
pasikartos Lietuvos valstybės atkūrimo scenarijus (apie kai kuriuos 1920–1951
metų laikraštėlius), Kupiškėnų mintys, 2014, sausio 25, nr. 11, p. 4–6.
14
Aleknienė B. Pirmasis rašytinis šaltinis apie Kupiškį – prieš 535 metus,
Kupiškėnų mintys, 2015, geg. 7, nr. 52, p. 4.
15
Panevėžio vyskupijos kurijos archyvas (toliau – PVKA), bylos: Kupiškis; Kristaus Žengimo į dangų; Kupiškio dekanato kunigų konferencija. Nuo 1927;
Kupiškio dekanato kunigų konferencija, Vabalninkas, 1933.
16
PVKA. B. Kun. Bagdonas Jonas, 1907 11 29*1935 06 15*1994 01 26; Juozapas
Balčiūnas (1934 02 01–1968 05 22–2002 05 28); Kazimieras Baronas (1927
12 05–1957 04 17–2008 06 08); B. Kun. Čiučkis Povilas, 1915 11 04*1940 06
16*1990 02 16; B. Kun. Garška Juozas, 1907 11 23*1934 05 26*1990 08 24;
B. Grigaliūnas Antanas, 1893*1918 05 01*1960 07 07; B. Kun. Gutauskas
Klemensas, 1915 11 23*1941 02 26*2002 08 19; B. Kun. Keraitis Antanas, 1879
11 02*1903 11 02*1952 03 30; B. Kun. Kirlys Matas, 1872*1897 06 09*1958
10 15; B. Kun. Kupstas Vladislovas, 1904 05 08*1927 06 11*1970 11 24; B.
Kun. Lialis Felicijonas (1870 01 01–1949 07 07); Antanas Mažeika (1908 04
05*1931 05 30*1966 03 01); B. Kun. Prunskis Juozas, 1907 12 22*1932 05
21*; B. Kun. Ragauskas Jonas, 1907 08 10*1935 06 15; B. Kun. Rauduvė
Petras, 1901 02 17*1925 06 14*1982 08 20*; Raimundas Saprigonas (1958 12
22*1982 06 06*1996 05 17); B. Kun. Spurgis Albinas, 1907 09 06*1932 05 21*;
B. Kun. Matas Šermukšnis, 1902 03 15*1930 06 14*1978 02 06; B. Edvardas
Vaišnoras (1906 07 28*1930 06 14*1982 04 22); B. Kun. Varnas Juozas, 1909
07 11*1934 05 26*1990 07 09*.
17
Kupiškio bažnyčios archyvas (toliau – KBA), bylos: Varpų byla. Kupiškio bažnyčia 1931; Kupiškio parapijos komiteto sutartys; Pateisinami dokumentai.
18
Kupiškio rajono savivaldybės viešoji biblioteka, Informacijos ir kraštotyros skyrius
(toliau – KVB IKS). Baronienė D. Kupiškio krašto chorinė kultūra [rankraštis].
19
Asmeninis vargonininko Albino Goko dukros Stefanijos Gokaitės archyvas.
20
Kupiškio RKB gimimo metrikų knyga, 1781–1797 m., f. 604, ap. 11, b. 16,
l. 76; Kupiškio RKB gimimo, santuokos ir mirties metrikų knyga, 1802–
1818 m., f. 669, ap. 1, b. 185, l. 338; Kupiškio RKB gimimo metrikų knyga,
1862–1870 m., f. 1356, ap. 1, b. 2, l. 206; Kupiškio RKB gimimo metrikų
knyga, 1870–1878 m., f. 1356, ap. 1, b. 3, l. 201; Kupiškio RKB gimimo
metrikų knyga, 1879–1884 m., f. 1356, ap. 1, b. 5, l. 196; Kupiškio RKB
gimimo metrikų knyga, 1884–1893 m., f. 1356, ap. 1, b. 7, l. 254; Kupiškio
RKB gimimo metrikų knyga, 1893–1899 m., f. 1356, ap. 1, b. 10, l. 250;
Kupiškio RKB gimimo metrikų knyga, 1899–1906 m., f. 1356, ap. 1, b. 11,
l. 201.
21
Lietuvos valstybės istorijos archyvas (toliau – LVIA): Kupiškio RKB santuokos
metrikų knyga, 1781–1797 m., f. 604, ap. 11, b. 17, l. 37; Kupiškio RKB
santuokos metrikų knyga, 1861–1870 m., f. 1356, ap. 1, b. 1, l. 217; Kupiškio
RKB santuokos metrikų knyga, 1870–1883 m., f. 1356, ap. 1, b. 4, l. 203;
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Kupiškio RKB santuokos metrikų knyga, 1884–1891 m., f. 1356, ap. 1, b. 6,
l. 194; Kupiškio RKB santuokos metrikų knyga, 1891–1899 m., f. 1356, ap. 1,
b. 9, l. 194; Kupiškio RKB santuokos metrikų knyga, 1899–1918 m., f. 1356,
ap. 1, b. 18, l. 192; Kupiškio RKB santuokos metrikų knyga, 1919–1923 m.,
f. 1356, ap. 1, b. 21, l. 55; Kupiškio RKB santuokos metrikų knyga, 1923–
1929 m., f. 1356, ap. 1, b. 23, l. 52; Kupiškio RKB santuokos metrikų knyga,
1929–1940 m. f. 1356, ap. 1, b. 25, l. 97; Kupiškio RKB santuokos metrikų
knyga, 1929–1940 m., f. 1356, ap. 1, b. 25, l. 97.
22
Kupiškio RKB mirties metrikų knyga, 1781–1797 m., f. 604, ap. 11, b. 18,
l. 43; Kupiškio RKB mirties metrikų knyga, 1846 m., f. 1356, ap. 1, b. 16,
l. 35; Kupiškio RKB mirties metrikų knyga, 1848–1866 m., f. 1356, ap. 1,
b. 13, l. 202; Kupiškio RKB mirties metrikų knyga, 1866–1879 m., f. 1356,
ap. 1, b. 14, l. 200; Kupiškio RKB mirties metrikų knyga, 1879–1888 m.,
f. 1356, ap. 1, b. 15, l. 189; Kupiškio RKB mirties metrikų knyga, 1888–
1898 m., f. 1356, ap. 1, b. 8, l. 194; Kupiškio RKB mirties metrikų knyga,
1898–1918 m., f. 1356, ap. 1, b. 17, l. 187; Kupiškio RKB mirties metrikų
knyga, 1919–1923 m., f. 1356, ap. 1, b. 22, l. 78; Kupiškio RKB mirties metrikų knyga, 1923–1932 m., f. 1356, ap. 1, b. 24, l. 82; Kupiškio RKB mirties
metrikų knyga, 1932–1940 m., f. 1356, ap. 1, b. 26, l. 72.
23
LVIA, Kupiškio RKB gimimo, santuokos ir mirties metrikų knyga, 1802–
1818 m., f. 669, ap. 1, b. 185, l. 338.
24
Vasiliauskienė A. Kupiškio bažnyčios dokumentuose prieš 200 metų,
Kupiškėnų mintys, 2014, geg. 31, nr. 62, p. 5; Vasiliauskienė A. Kupiškio
bažnyčios dokumentai prieš 150 metų, Kupiškėnų mintys, 2014, liepos 26,
nr. 85, p. 3; Vasiliauskienė A. Kupiškio bažnyčios dokumentai prieš 100
metų, Kupiškėnų mintys, 2014, rugs. 13, nr. 106, p. 15.
25
Vasiliauskienė A. Patikslinti poeto Antano Strazdelio biografijos faktai,
Mokslo Lietuva, 2015, birž. 26, nr. 12, p. 11; liepos 8, nr. 13, p. 7, 9.
26
Pateikiami lietuviški kortelėse įrašyti pavadinimai: F 268–128 (Kupiškio bažnyčios metrikų knyga, surinkta iš paskirų lapų, 1690–1711 m.); F 268–129
(Kupiškio parapijinės bažnyčios gimimo metrikų knyga, 1726–1754 m.); F
268–130 (Kupiškio bažnyčios krikšto metrikų knyga, 1769.I–1779.V.2); F
268–131 (Kupiškio bažnyčios metrikų knyga, pradėta rašyti komendoriaus
Juozo Gineikos, 1781.VIII.16–1785.II.20); F 268–132 (Kupiškio bažnyčios metrikų knyga, pradėta klebono Igno Ksavero Kontrymo, 1785.II.21–1794.V.27);
F 268–134 (Kupiškio bažnyčios krikšto metrikų knyga, pradėta kuratoriaus
Mato Igno Dryževičiaus, 1794.X.29–1804.V.13); F 268–135 (Kupiškio bažnyčios krikšto metrikų knyga, pradėta administratoriaus Igno Šermulevičiaus,
1804.V.16–1807.IV.19); F 268–136 (Kupiškio bažnyčios krikšto metrikų knyga, pradėta administratoriaus Antano Sebastijansko, 1807.IV.23–1813.IX.); F
268–137 (Kupiškio bažnyčios krikšto metrikų knyga, Antašavos bažnyčios ir
Salamiesčio filijos, Palėvenės koplyčios gimimo metrikai, 1813–1821 m.); F
268–139 (Kupiškio bažnyčios krikšto metrikų knyga, 1821.XI.11–1831.IX.3); F
268–140 (Kupiškio bažnyčios gimimo metrikų knyga, 1827.VII.1); F 268–141
(Kupiškio parapijos gimimo metrikų knyga, 1830.VIII.6–1836.XII.28); F 268–
142 (Kupiškio parapijos gimimo metrikų knyga, 1836.XII.31–1844.XII.30); F
268–144 (Kupiškio bažnyčios gimimo metrikų knyga, 1845.I.1–1848.VII.22); F
268–145 (Kupiškio bažnyčios gimimo metrikų knyga, 1848.VII.3–1854.XII.29);
F 268–148 (Kupiškio bažnyčios gimimo metrikų knyga, 1855.I.4–1862.III.30); F
268–149 (išrašai iš Kupiškio bažnyčios gimimo metrikų knygos – iš viso 117
pozicijų, 1874–189); F 268–150 (Kupiškio bažnyčios gimimo metrikų knyga,
1877, 1881–1883 m.); F 268–151 (Kupiškio bažnyčios gimimo metrikų knyga,
1883–1892 m.); F 268–152 (Kupiškio bažnyčios gimimo metrikų juodraščių
knyga, 1892.X.19–1896.VI.30); F 268–153 (Kupiškio bažnyčios gimimo metrikų
juodraštinės knygos fragmentas, XIX a. pab. iki 1897 m.); F 268–154 (Kupiškio
bažnyčios sutuoktuvių metrikų registravimo knyga, 1821–1834 m.); F 268–155
(Kupiškio bažnyčios sutuoktuvių protokolų knyga, 1825–1834 m.); F 268–156
(Kupiškio bažnyčios sutuoktuvių metrikų knyga, 1827–1831 m.); F 268–157
(Kupiškio bažnyčios sutuoktuvių metrikų knyga, 1832–1894 m.); F 268–158
(Kupiškio bažnyčios sutuoktuvių protokolų knyga, 1838–1842 m.); F 268–159
(Kupiškio bažnyčios sutuoktuvių protokolų knyga, 1842–1847 m.); F 268–160
(Kupiškio bažnyčios sutuoktuvių metrikų knyga, 1843–1848 m.); F 268–161
(Kupiškio bažnyčios sutuoktuvių metrikų knyga, 1848–1857 m.); F 268–162
(Kupiškio bažnyčios sutuoktuvių protokolų knyga, 1853.XI.24–1858.V.15); F
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268–163 (Kupiškio bažnyčios sutuoktuvių metrikų knyga, 1858–1861 m.); F
268–164 (Kupiškio bažnyčios sutuoktuvių protokolų knyga, 1861.VIII.31–1866.
II.3); F 268–165 (Kupiškio bažnyčios sutuoktuvių protokolų knyga, 1866.
IV.10–1870.II.23); F 268–166 (Kupiškio bažnyčios sutuoktuvių protokolų knyga,
1870.IV.30–1872.II.24); F 268–167 (Kupiškio bažnyčios sutuoktuvių protokolų
knyga, 1872.X.19–1876.VII.8); F 268–168 (Kupiškio bažnyčios susirašinėjimas
parapijiečių jungtuvių reikalais 1875–1898 m.); F 268–169 (Kupiškio bažnyčios
sutuoktuvių protokolų knyga, 1876.XI.11–1882.I.28); F 268–170 (Kupiškio
bažnyčios sutuoktuvių protokolų knyga, 1882.I.21–1886.IX.4); F 268–171
(Kupiškio bažnyčios sutuoktuvių protokolų knyga, 1886.X.10–1890.I.18); F
268–172 (Kupiškio bažnyčios susirašinėjimas parapijiečių jungtuvių reikalais
1899–1900 m.); F 268–173 (Kupiškio bažnyčios sutuoktuvių protokolų knyga,
1890.I.18–1893.IV.15); F 268–174 (Kupiškio bažnyčios sutuoktuvių protokolų
knyga, 1893.II.18–1898.IX.14); F 268–175 (Kupiškio bažnyčios sutuoktuvių
protokolų knyga, 1898.X.9–1905.II.6); F 268–176 (Kupiškio bažnyčios susirašinėjimas parapijiečių jungtuvių reikalais 1901–1905 m.); F 268–177 (Kupiškio
bažnyčios susirašinėjimas parapijiečių jungtuvių reikalais 1906–1909 m.); F
268–178 (Kupiškio bažnyčios susirašinėjimas parapijiečių jungtuvių reikalais
1910–1918 m.); F 268–179 (Kupiškio bažnyčios sutuoktuvių protokolų knyga, 1913.II.20–1919.II.17); F 268–180 (jungtuvių protokolų knyga Kupiškio
R. K. bažnyčios nuo 1922 m. rugsėjo mėn. iki 1925 m. vasario 20 d.,
1921–1925 m.); F 268–181 (Kupiškio bažnyčios mirimo metrikų knyga, 1781.
VIII.14–1786.II.29); F 268–182 (Kupiškio bažnyčios mirimo metrikų knyga,
1786.III.6–1806.V.29); F 268–183 (Kupiškio bažnyčios mirimo metrikų knyga,
1806.VI.5–1817.X.8); F 268–184 (Kupiškio bažnyčios mirimo metrikų knyga
(santrumpos), 1817.X.10–1831.VIII.29); F 268–185 (Kupiškio bažnyčios mirimo
metrikų knyga (pilnas aprašas), 1827.VII.1–1831.VI.13); F 268–186 (Kupiškio
bažnyčios mirimo metrikų knyga (pilnas aprašas), 1831.VI.13–1842.II.11); F
268–187 (Kupiškio bažnyčios mirimo metrikų knyga, 1842.II.5–1848.VIII.2);
F 268–189 (Kupiškio bažnyčios siunčiamų raštų knyga, 1828.V.25–1863 m.);
F 268–190 (Kupiškio bažnyčios gautų raštų ir išduotų metrikų registravimo
knyga, 1850–1868 m.); F 268–191 (Kupiškio bažnyčios siunčiamų ir gaunamų raštų knyga, 1868–1882 m.); F 268–192 (Kauno mūrininko Aleksandro
Butkevičiaus sutartis su Kupiškio klebonu dėl šventoriaus aptvaro, varpinės
remonto, tinkavimo darbų); F 268–193 (įstaigų ir privačių asmenų prašymai
Kupiškio bažnyčios klebonui išduoti gimimo ar mirimo metrikų išrašus,
1875–1904 m.); F 268–194 (agento Teodoro Pojarkovo agitacinis-informacinis
lapelis dėl bažnyčios apdraudimo gaisro atveju, atsiųstas Kupiškio klebonui
Kožmianui, 1880.III.18); F 268–195 (Telšių vyskupo bei konsistorijos smulkūs
raštai Kupiškio bažnyčios klebonui, 1884–1902 m.); F 268–196 (Kupiškio bažnyčios kunigų susirašinėjimo nuotrupos, 1885–1904 m.); F 268–197 (Kupiškio
bažnyčios gautų įsakų iš Telšių vyskupo knyga, 1885–1915 m.); F 268–198
(pasaulietinės valdžios raštai Kupiškio klebonui, 1886–1902 m.); F 268–199
(Kupiškio bažnyčios siunčiamų raštų registravimo knyga, 1893.I.29–1902.
II.28); F 268–202 (Maskvos archeologinės draugijos raštas Kupiškio, Palėvenės,
Alizavos, Gelažių bažnyčios klebonams dėl archyvinės medžiagos dauginimo ir informacijos apie ją, 1898.VII.6); F 268–203 (Kupiškio klebono Juozo
Laukavičiaus užklausimas dėl Povilo Juodviršio-Černiaus mirties, 1898 m.); F
268–204 (Telšių vyskupo raštas, kuriuo Janulevičių skiria Kupiškio klebonu,
1899.III.16, Kaunas); F 268–206 (Kupiškio klebonui atsiųstas mobilizuojamų
atsarginių sąrašas, 1905.I.29); F 268–207 (kunigo Stanislovo Janulevičiaus
laiškas broliui); F 268–209 (Utenos dekanato gimimo metrikų knyga, tarp
21 bažnyčios ir Kupiškio, 1873 m.); F 268–223 (Kupiškio parapijos ir Utenos
dekanato siunčiamų raštų knyga, 1888–1893 m.); F 268–228 (Alizavos filijos
susirašinėjimas su Utenos dekanatu, Kupiškio parapine bažnyčia, trumpa
bažnyčios istorija, 1897–1904 m.); F 268–231 (Antašavos filijos, Andrioniškio
filijos raštai, 1899–1903 m.); F 268–234 (Kupiškio parapinės bažnyčios gauti
raštai, 1864–1904 m.).
27
Lietuvos ypatingasis archyvas (toliau – LYA), f. K-1, ap. 14, b. 602; ap. 15,
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veiklą, LYA, f. K–1, ap. 15; 1977 metų agentūrinės veiklos planas, LYA,
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agentūrinės veiklos planas, LYA, f. K–1, ap. 15; 1984 metų agentūrinės veiklos
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36
Totoris A. Kupiškio bažnyčios, Kupiškėnų enciklopedija, vyr. red. ir sud.
V. Jankauskas, Vilnius, Vilniaus dailės akademijos leidykla, 2012, t. II,
p. 169.
37
Ten pat.
38
Jučas M. Lietuvos parapijos XV–XVIII a., Vilnius, 2007, p. 102.
39
Totoris A. Kupiškio bažnyčios, Kupiškėnų enciklopedija, vyr. red. ir sud.
V. Jankauskas, Vilnius, Vilniaus dailės akademijos leidykla, 2012, t. II,
p. 170.
40
Ten pat.
41
Petkus V. Vilniaus vyskupai Lietuvos istorijoje, Vilnius, 2002, p. 506.
42
1651 m. Kupiškio dekanatui priklausiusios parapijos: Biržų, Dusetų, Kamajų,
Kriaunų, Krinčino, Kupiškio, Obelių, Pandėlio, Panemunio, Pasvalio, Rokiškio,
Skapiškio, Subačiaus, Svėdasų, Utenos, Užpalių, Vabalninko, Vyžuonų.
43
Totoris A. Kupiškio dekanatas, Kupiškėnų enciklopedija, vyr. red. ir sud.
V. Jankauskas, Vilnius, Vilniaus dailės akademijos leidykla, 2012, t. II,
p. 174.
44
Petkus V. Vilniaus vyskupai Lietuvos istorijoje, Vilnius, 2002, p. 505–509.
45
Vilniaus vyskupijos dekanatai 1744 m.: Metropolinis Vilniaus dekanatas,
Alvito, Ašmenos, Bobruisko, Brėslaujos, Gardino, Kauno, Knišino, Kupiškio,
Lydos, Minsko, Naugarduko, Oršos, Pabaisko, Polocko, Radaškavyčių, Ro© VðÁ „Versmës“ leidykla. Lietuvos lokaliniai tyrimai ISSN 2029-0799.
Interneto svetainës www.llt.lt pastaba: Šis tekstas, kurio nuorašas patvirtintas
nustatyta tvarka, internete nuolat skelbiamas nuo 2016 12 28.

154

LIETUVOS LOKALINIAI TYRIMAI. ISTORIJA

LIETUVOS VALSÈIAI. KUPIŠKIS

dūnios, Rožanos, Simno, Slanimo, Svyrių, Trakų, Ukmergės (Vilkmergės),
Valkavisko, Vitebsko.
46
Petkus V. Vilniaus vyskupai Lietuvos istorijoje, Vilnius, 2002, p. 507.
47
Lietuvos valstybės istorijos archyvas (LVIA), f. 604, ap. 11, b. 16. Kupiškio RKB
gimimo metrikų knyga, 1781–1797 m. Bylos pradžioje įrašas lenkų kalba:
„Kosciol Kupiski o ktorym tradycyov poswiazdzsa dwa razy z calym zabudovanian
garal ineci zas raz w roku 1781 dnia 14 avgusta na 15 dzen w nocy. Miasteszko
y kosciol z calym zabudowaniem plebanskim zgoral do lunetu pod czas ktorego
Pezaru księgi Metryki wszysko zgoraly tilko od daty tej naydujachych zaswiadszam.“
Pasirašė kunigas (X Maceij Dryzavicz).
48
Banionienė I. Antanui Strazdui – 255, Kupiškėnų mintys, 2015, kovo 5, nr. 26,
p. 4; Vasiliauskienė A. Kupiškio vikaras kun. Antonius Drozdowski –
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1883, t. 4, p. 87–88.
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Directorum horarum canonicarum et Missarum pro dioecesi Telsensi seu Samogitiensi
in Annum Domini communem MCMVII auctoritate et Mandato Excellentissimi,
illustrissimi ac reverendissimi Domini Domini Miecislai Leonardi Pallulon, episcopi
Telsensis seu Samogitiensis suae Sanctitatis Praelgti Domestici, Solio Pontificio
Assistentis, Ordinis S. Stanislai 1. el. Equitis. Editium, Vilnae, Typis Josephi
Zawadzki, 1906, p. 61.
79
Kun. Julijonas Ipolitas Kasperavičius (1865*1892*1933 10 18) mokėsi Kretingoje, Mintaujoje ir Varniuose, 1892 m. baigė Saratovo kunigų seminariją.
1897–1898 m. vikaravo Kupiškyje, vėliau Kelmėje, Upytėje, buvo Kauno
Šv. Kryžiaus bažnyčios klebonas. Dirbdamas Palangoje daug prisidėjo prie
jos prijungimo prie Lietuvos. Paskui buvo karo kapelionas Klaipėdoje.
1926 m. įstojo į Pranciškonų ordiną, kurį laiką buvo Žaliakalnio vienuolyno
Kaune viršininkas. Kun. J. I. Kasperavičius bendradarbiavo leidiniuose „Vilniaus žinios“, „Draugija“, „Viltis“, „Šaltinis“. Išvertė ir savo lėšomis išleido
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rūmu.“ Laikraštyje džiaugiamasi, kad Palangos gyventojų mitinge nutarta
uždaryti visas smukles Palangoje. Latvių administracija, tikėdama, kad Palangą pavyks prijungti prie Latvijos, pajuto žvejų laikraščio politinį svorį
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Jučas M. Lietuvos parapijos XV–XVIII a., p. 113.
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b. 53, nr. 1226.
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LMA VB RS, f. 268, b. 204, l. 1.
84
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įšventintas į subdiakonus, o tų pačių metų lapkričio 29 d. – į kunigus. Pusantrų metų (1892 12 07–1894 05 24) dirbo Kauno Švč. Trejybės bažnyčioje
vikaru ir kariuomenės kapelionu Kauno apskričiai. Už lietuvišką veiklą
caro valdžios trejiems metams (1894 05 25–1897 05 25) buvo internuotas
Kretingos vienuolyne. Tačiau ir čia lietuviškos veiklos nenutraukė – slapta
redagavo laikraštį „Tėvynės sargas“, kuris buvo spausdinamas Tilžėje ir
slapta gabenamas į Lietuvą. Pasibaigus bausmės laikui, buvo išsiųstas į
Kupiškį. Čia vikaravo ketverius metus (1897 06 22–1900 08 03). Vėliau dirbo
filialistu Šimonyse (1900 08 04–1901 06 14), Saudininkuose (1901 06 22–1904
02 09), porą metų (1904 02 09–1906 02 04) Antašavoje, šešerius metus (1906
02 04–1911 01 29) Budriuose, vos kelis mėnesius (1911 01 29–1911 09 24)
Beržote. Būdamas Antašavos kuratas (antruoju atveju, 1911 09 24–1923 05 11)
sulaukė Lietuvos Nepriklausomybės. Nuo 1923 m. gegužės 11 d. paskirtas
Alizavos kuratu. Po poros metų, t. y. 1925 m. rugsėjo 7 d., paskirtas Papilio
klebonu (Biržų apskr.), čia jis išdirbęs trejus metus. 1928 m. kovo 6 d. toms
pačioms klebono pareigoms buvo paskirtas į Velaikius (Panevėžio apskr.).
Nuo 1933 m. gruodžio 12 d. skiriamas altaristu be pareigų į Krekenavą,
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o po ketverių metų, t. y. 1937 m. gruodžio 14 d., – į Pumpėnus, kad ten
steigtų altariją. 1939 m. sausio 3 d. atleistas nuo altarijos steigimo rūpesčių,
deleguojamas į Šimonis. 1946 m. spalio 24 d. skiriamas Velžio koplyčios
rektoriumi. Po poros metų (1948 09 02) gauna kulto tarnautojo pažymėjimą (nr. 1320), pasirašytą B. Pušinio, kad kun. Lialis Felicijonas, s. Mozės,
„užregistruotas kaipo kulto tarnautojas Velžio katalikų bažnyčios kaip rektorius“.
Rektorius kun. F. Lialis mirė 1949 m. liepos 7 d. Velžyje (žr. PVKA, b. kun.
Lialis Felicijonas (1870 01 01*1892 09 19*1949 07 07, Elenchuose 1892 11
21*1949 07 07).
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istorija, 2014, nr. 12, p. 38–39.
88
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Kurkliuose, Kupiškyje, Leliūnuose, Palėvenėje, Svėdasuose, Sudeikiuose,
Tauragnuose, Utenoje, Užpaliuose, Viešintose, Vyžuonose; filijos – Adomynėje, Alizavoje, Andrioniškyje, Geležiuose, Pakalnėje, Palėvenėje, Skiemonyse,
Suginčiuose ir Šimonyse; koplyčios – Anykščių kapinėse, Burbiškių, Dabužių,
Daukšėnų, Debeikių, Jasėnų ir kita koplyčia, taip pat priklausanti Adomynės
filijai, Jonaičių, Jurgiškių, Kreivėnų, Kurklių (kapinėse ir kaime), Kupiškio
kapinėse, Pavirinčiuose, Paužuolių, Pelišės, Spitrėnų, Tauragnų (žr. Elenchus
omnium Ecclesiarum et universi cleri dioecesis Samogitiensis pro anno Domini,
Vilnae, 1921, p. 49–52).
89
Kunigas Matas Kirlys (1872 11 12*1897 06 09*1958 10 15) gimė 1872 m. lapkričio 12 d. Banšiškio vienkiemyje, Kamajų parapijoje. Mokėsi Ežerėnų (Zarasų)
miesto mokykloje, Palangos progimnazijoje, kurią baigė 1892 m. 1892–1897 m.
mokėsi Žemaičių kunigų seminarijoje. 1896 m. birželio 9 d. buvo įšventintas
subdiakonu, o 1897 m. birželio 9 d. – kunigu. 1897 m. paskirtas Vabalninko
parapijos vikaru ir liaudies mokyklų tikybos mokytoju, nuo 1902 m. birželio
mėn. (vienuolika mėnesių) – Gargždų vikaru ir mokytoju. Nuo 1903 m. liepos
mėn. – Kauno Švč. Trejybės bažnyčios vikaras ir miesto mergaičių mokyklų
tikybos mokytojas. 1906 m. liepą – Latvijos (netoli Zarasų) Alūkstos bažnyčios
vikaras, o nuo 1907 m. birželio – Aukštosios Panemunės dekanas ir klebonas.
Nuo 1908 m. sausio 1 d. Subato (Kuršo) klebonas ir tikybos mokytojas. Nuo
1912 m. gegužės Užvenčio parapijos klebonas ir liaudies mokyklų tikybos
mokytojas, pakeitęs iki tol dirbusį kun. Vilhelmą Francūzevičių. Dirbdamas
Užventyje kun. M. Kirlys buvo sumanęs kapitalinį bažnyčios remontą, tam
jau buvo nupirkta mediena, suremontavo koplyčią kapinėse. Kunigas Užventyje įsteigė įvairių katalikiškų draugijų, palaikė ir skatino jų veiklą, itin daug
nuveikė blaivystės srityje, įsteigė Bendrovės vartotojų draugiją.
1918 m. sausio 25 d. kun. M. Kirlys buvo paskirtas garbės kanauninku.
Nuo 1920 m. lapkričio – Vabalninko parapijos klebonas, nuo 1923 m.
lapkričio 14 d. skiriamas Kupiškio dekanato dekanu ir dar nuo 1924 m.
gruodžio 2 d. jam pavedama dėstyti tikybą ir dirbti kapelionu Vabalninko
mergaičių namų ūkio mokykloje. Įtemptas darbas kenkė sveikatai: žinoma,
kad 1935 m. dekanui prasidėjo akių uždegimas, pasikartojęs ir po poros
metų – jį pagreitino ir peršalimas. „Panevėžio garse“ pateikta žinutė apie
dekano 40 metų kunigystės šventimą Pasvalyje: po iškilmingų Mišių, kurias
aukojo pats kanauninkas ir kuriose gausiai dalyvavo katalikiškos organizacijos ir brolijos, mokyklos salėje – posėdis, kuriame paskaitą skaitė dr.
kun. Juozapas Čepėnas. Jis apžvelgė didžiulius kun. M. Kirlio nuopelnus
tautai ir Bažnyčiai. Kalbėjo ir Seimo pirmininkas vabalninkietis K. Šakenis,
nušviesdamas kunigo veiklos svarbą Vabalninko visuomenei.
1943 m. birželio 26 d. atleistas iš Kupiškio dekano pareigų. 1949 m. rugsėjo
30 d. atleistas iš Vabalninko klebono pareigų. Buvo skirtas altaristu į Kamajus,
bet ten neįsikūrė. Perkeltas į Ramygalą nesurado tinkamo būsto, pasiprašė
į Kupiškį, nes ten yra ligoninė, o jo sveikata buvo jau labai pašlijusi. Tad
jis ir buvo paskirtas į Kupiškį. 1949 m. gruodžio 1 d. persikėlė į Kupiškį
kaip altaristas pas dekaną kun. Vladą Kupstą. Altarijoje jau rado kun. Matą
Naką. Trūkstant kunigų, jis 1954 m. dar pavadavo Palėvenės administratorių
kun. Pranciškų Masilionį, o 1957 m. iškeltas altarista į Vabalninką. Kun.
Matas Kirlys mirė 1958 m. spalio 15 d., palaidotas Vabalninko bažnyčios
šventoriuje (žr. PVKA, b. Kun. Kirlys Matas, 1872*1897 06 09*1958 10 15).
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Elenchus omnium Ecclesiarum et universi cleri diocesis Samogitiensis pro ano
domini 1924, Vilnae, „Ryto“ Pavlovskio spaustuvė Tilžėje, p. 38–39.
91
Kunigas Petras Rauduvė (1901 02 17*1925 06 14*1982 08 20) gimė Pasvalio
rajone, Krinčino (dabar Daujėnų) parapijoje, Girsūdų kaime, 1901 m. vasario
17 d. (iš čia kilęs ir arkivyskupas J. Skvireckas). 1910–1913 m. mokėsi dviklasėje Girsūdų mokykloje. Savarankiškai pasirengęs 1913 m. pavasarį išlaikė
egzaminus į Mintaujos gimnazijos trečią klasę, 1916 m. įstojo į Panevėžio
gimnaziją. Baigė septynias klases. Iš gimnazijos išėjo savanoriu ginti Lietuvos
Nepriklausomybės, ties Daugpiliu buvo sunkiai sužeistas. 1920–1922 m. mokėsi
Žemaičių kunigų seminarijoje Kaune. Vėliau studijavo VDU Teologijos-filosofijos fakultete, deja, nelaikė baigiamųjų diplominių egzaminų, o tai vėliau
neleido pripažinti Teologijos bendrojo ruožo baigimo diplomo.
1925 m. kovo 1 d. įšventintas subdiakonu, 1925 m. birželio 14 d. vysk. J. Skvireckas įšventino kunigu. Paskirtas dirbti į Kupiškį progimnazijos kapelionu
(1925–1929), o 1927 m. ir Kupiškio vikaru; vėliau – vikaru į Naujamiestį
(1929–1931) ir Dusetas (1931–1932). 1932–1939 m. – Avilių parapijos administratorius, 1939–1946 m. – Degučių bažnyčios rektorius, administratorius Pamūšyje (1946–1952) ir Miežiškiuose (1953 01 01–1964). Miežiškių bažnyčią kun.
P. Rauduvė perdavė kun. Kostui Balsiui (1927 08 03–1954 09 12–2005 07 24).
Kun. P. Rauduvė altaristu buvo Utenoje (1964–1970), Rokiškyje (1970–1975)
ir Šeduvoje (1975–1982). Dirbdamas Utenoje yra aptarnavęs Sudeikių parapiją
(1969), o dirbdamas Rokiškyje klebono teisėmis aptarnavo Jūžintų parapiją
(1974–1975).
1926 m. dirbdamas Kupiškio progimnazijoje turėjo 30 savaitinių pamokų
(20 lotynų kalbos ir 10 tikybos), tais pačiais metais vieną mėnesį pavadavo
ir Palėvenės kleboną kun. J. Laurenčiką jam išvykus gydytis. Buvo griežtas
sau ir kitiems, asketas, abstinentas. Stengėsi, kad Kupiškio progimnazijoje
aktyviai veiktų katalikiškos jaunimo organizacijos. Tad jam teko diskutuoti
su nekatalikiškų pažiūrų direktoriumi E. Eiduku ir mokytoju Plaušinaičiu.
Kun. P. Rauduvė parašė keletą asketinio turinio knygų: „Švč. Jėzaus Širdis“,
„Jėzaus Širdis ir šeimyna“, „Pirmoji išpažintis ir Komunija“. 1941 m. balandžio 19 d. raštu kreipėsi į Panevėžio vyskupijos kuriją, siūlydamas įvesti
specialią maldą už taiką Marijai Taikos Karalienei ir Krikščionių pagalbai,
aiškindamas, kad „pati malda turėtų savo reikšmę ir tikintiesiems būtų malonu
pastebėti dvasinį Kurijos gyvybės ženklą“.
Kun. P. Rauduvė slėpė ir padėjo žydams vokiečių okupacijos metu. Konfliktavo su vokiečių bei sovietine okupacinėmis valdžiomis. Jis negalėjo pakęsti ateistų, jų nemokšiškumo, per pamokslus juos aštriai kritikavo, ragino
tikinčiuosius jų neklausyti, todėl dažnai buvo saugumo tardomas, ne kartą
areštuotas. Valdžia, nesugebėdama jo numaldyti, prašydavo religinių kultų
įgaliotinio kun. P. Rauduvę iškelti. Tad jis ilgiau vienoje vietoje neužsibūdavo. Atvykusio į Uteną kunigo ilgai nepriregistravo motyvuodami, kad jau
yra du kunigai, o jei ir jis dirbs, tai negalės sakyti pamokslų. Tik 1964 m.
birželio 11 d. jam buvo išduotas kulto tarnautojo registracijos pažymėjimas
nr. 416, kurį pasirašė Religinių kultų reikalų tarybos prie TSRS Ministrų
tarybos įgaliotinis Lietuvai J. Rugienis. Dirbant Rokiškyje, kun. P. Rauduvei
sovietinės valdžios reikalavimu 1972–1974 m. buvo uždrausta sakyti pamokslus. Mirė 1982 m. rugpjūčio 20 d. Šeduvoje. Palaidotas Šeduvos bažnyčios
šventoriuje (žr. PVKA, b. Kun. Rauduvė Petras, 1901 02 17*1925 06 14*1982
08 20*; Kun. Jurgaitis J. Aukos keliu, Vilnius, 1992, p. 409–410).
92
1919 12 09 „Laisva sutartis“, PVKA, b. Kupiškis.
93
1922 03 06; 1922 03 28; 1922 04 08; 1922 09 01; 1922 11 25 raštai, PVKA,
b. Kupiškis.
94
1925 08 19; 1925 09 01 raštai ir 1925 10 26 raštas nr. 47978, PVKA, b. Kupiškis.
95
Žirgakalnis. Blaivybės dalykai. Kupiškis, Viltis, Visuomenės, literatūros ir
politikos dienraštis, 1914, sausio 30 (vasario 12 d.), nr. 24, p. 2.
96
Tralialia. Draugijų gyvenimas, Kupiškis, Viltis, 1914, geg. 4(17), nr. 97, p. 2.
97
Žirgakalnis. Valsčiaus reikalai, Kupiškis, Viltis, 1914, geg. 10(23), nr. 102,
p. 3.
98
Žirgakalnis. Blaivybės dalykai, Kupiškis, Viltis, 1914, geg. 11(24), nr. 103,
p. 2.
99
Žirgakalnis. Draugijų gyvenimas, Kupiškis, Viltis, 1914, birž. 8(20), nr. 124,
p. 2.
90
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Šviesuolis. Kupiškis, Viltis, Visuomenės, literatūros ir politikos dienraštis,
1914, gruodžio 6 (19), nr. 283, p. 2.
101
Žalioji šakelė. Draugijų gyvenimas, Kupiškis, Viltis, Kultūros, visuomenės,
politikos ir literatūros dienraštis, 1915, bal. 30 (geg. 13 d.), nr. 96, p. 2–3.
102
P. Iš draugijų gyvenimo, Kupiškis, Viltis, 1915, birž. 16(29), nr. 133, p. 2.
103
Kaimietė. Draugijų gyvenimas, Kupiškis, Viltis, 1915, liepos 15(28), nr. 157,
p. 1.
104
Krizonis. Valsčiaus reikalai, Kupiškis, Viltis, 1915, vas. 18 (kovo 3 d.),
nr. 39, p. 2–3.
105
Vyskupo P. Karevičiaus 1918 03 09 raštas, nr. 267, PVKA, b. Kupiškis.
106
Vyskupo P. Karevičiaus 1921 04 09 raštas, nr. 848, klebonui Antanui Bajorinui, PVKA, b. Kupiškis.
107
Katinas, Prekyba. Pramonė, Kupiškis, Viltis, 1914, kovo 20 (bal. 2 d.),
nr. 60, p. 2.
108
[Autorius nenurodytas]. Arkivyskupas Mečislovas Reinys, Chicago, 1977, p. 57–58.
109
Vasiliauskienė A. 120 metų Šventojo Rašto vertėjui (minint metropolito
Juozapo Skvirecko jubiliejų), LKMA metraštis, 1994, t. 7, p. 84–122.
110
Žemaitis K. Pirmojo Vilkaviškio vyskupo Antano Karoso asmenybės
bruožai, Soter, 2001, t. 6, p. 153–160.
111
[Autorius nenurodytas]. Arkivyskupas Mečislovas Reinys, p. 248.
112
Plačiau apie Panevėžio vyskupiją žr. Kviklys B. Lietuvos bažnyčios; Panevėžio vyskupija. Istoriniai duomenys. Pastoracinė veikla, Vilnius, 1998. Plačiau
apie vysk. K. Paltaroką žr. Kazimieras Paltarokas, sud. R. Mazūrienė, Panevėžys, 1998, p. 278.
113
Milžinas. Kaišiadorių vyskupas J. Kukta, Kaišiadorys, 2003, p. 300.
114
Pruskus V. Pirmasis Telšių vyskupas Justinas Staugaitis, Katalikų žinynas,
Vilnius, 1993, p. 58–76; Staugaitis J. Mano atsiminimai, Vilnius, 1995, p. 376.
115
Panevėžio vyskupijai priklausė šie dekanatai: Anykščių, Biržų, Kupiškio,
Panevėžio, Pasvalio, Raguvos, Rokiškio, Šeduvos, Utenos ir Zarasų (žr.
Elenchus omnium Ecclesiarum et universi cleri provinciae Ecclesiastioae Lituanae
pro anno Domini 1929, p. 76–100).
116
Elenchus omnium Ecclesiarum et universi Cleri Provinciae Ecclesiasricae Lituanae
pro anno Domini 1940, p. 140.
117
Petras Pakarklis iš Smilgių (60 m.), Jonas Zulonas iš Čiovydžių (59 m.),
Liudas Vaitiekūnas iš Aukštupėnų (60 m.), Petras Sasnauskas iš Aukštupėnų
(65 m.), Kostas Gabrėnas iš Račiupėnų (75 m.), Kazys Pilkauskas iš Vėžionių
(68 m.), Vytautas Greičiūnas iš Grauželiškių (54 m.), Juozas Jankevičius
iš Girvalakių (50 m.), Pranas Zovė iš Račiupėnų (50 m.), Juozas Repšys
iš Papilių (62 m.) (žr. Kupiškio Bažnyčios komiteto rinkimų 1927 07 07
protokolas, PVKA, b. Kupiškis).
118
Petras Pakarklis, Jonas Zulonas, Liudas Vaitiekūnas, Petras Sasnauskas,
Kostas Gabrėnas, Kazys Pilkauskas, Vytautas Greičiūnas.
119
1927 12 23 raštas vyskupui, nr. 758; 1928 01 03 raštas klebonui, nr. 23,
PVKA, b. Kupiškis.
120
Kupiškio bažnyčios Palaikymo tarybos 1932 11 30 posėdis, protokolas
nr. 13, PVKA, b. Kupiškis.
121
Kupiškio klebono S. Baltrimo 1934 09 07 raštas nr. 478 BTVT; 1934 10 04
protokolas; BTVT 1934 10 05 įgaliojimas, nr. 4470, PVKA, b. Kupiškis.
122
Panevėžio vyskupijos Kupiškio dekanato Kupiškio parapijos apyskaita už
1936 m. nr. 557, PVKA, b. Kupiškis.
123
Panevėžio vyskupijos Kupiškio dekanato Kupiškio parapijos apyskaita už
1937 m. nr. 633, PVKA, b. Kupiškis.
124
Kupiškio valsčiaus savivaldybės 1937 04 17 raštas nr. 2136, PVKA, b. Ku
piškis.
125
Panevėžio vyskupijos kurijos Bažnyčios turtų valdymo tarybos 1937 04 29
įgaliojimas nr. 2627, PVKA, b. Kupiškis.
126
Panevėžio vyskupijos kurijos Bažnyčios turtų valdymo tarybos 1939 05 11
įgaliojimas nr. 3100, PVKA, b. Kupiškis.
127
Panevėžio vyskupijos kurijos Bažnyčios turtų valdymo tarybos 1940 06 27
įgaliojimas nr. 3590, PVKA, b. Kupiškis.
128
Kupiškio klebono S. Baltrimo raštas Panevėžio vyskupui 1927 07 04, nr. 443,
PVKA, b. Kupiškis.
129
Vokiečių atstovybės įgaliotinio 1935 08 07 kreipimasis; Kupiškio klebono
1935 08 13 d. raštas nr. 454 Panevėžio vyskupijos kurijai, PVKA, b. Kupiškis.
100
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Kupiškio dekano kan. M. Kirlio 1928 11 28 raštas nr. 1484 Panevėžio vyskupijos Bažnytinių turtų valdymo tarybai, PVKA, b. Kupiškis.
131
Panevėžio vyskupijos kurijos Bažnyčios turtų valdymo tarybos 1928 12 04
įsakymas, nr. 5064, PVKA, b. Kupiškis.
132
Kupiškio klebono 1929 06 04 raštas nr. 343 Bažnytinių turtų valdymo
tarybai (BTVT); BTVT 1929 06 17 leidimas, nr. 2342, PVKA, b. Kupiškis.
133
Jurgaitis J. Aukos keliu, p. 354.
134
Urbonas B., t. A. Milašius OFM Cap. Tėvas Rokas Macelis OFM Cap
(1902–1994), Katalikų kalendorius žinynas 1997, Vilnius, 1997, p. 264–267.
135
Susirašinėjimas su firmos „Vereinigte Stahlwerke Aktiengesellschaft Bochumer verein“ Bochume atstovu Lietuvai, diplomuotu inžinieriumi Otto Molls
prasidėjo dar 1929 metais. 1929 m. rugsėjo 24 d. klebonui S. Baltrimui buvo
atsiųsti katalogai ir prospektai, kelių siūlomų guštalinių varpų aprašai, kainos. Varpų užsakymas (nr. 542) buvo atliktas per 8 savaites. 1931 m. spalio
19 d. tikrintas varpų tono skambesys, o lapkričio 5 d. speciali tikrintojų
komisija klebonui atsiuntė guštalinių varpų e, g ir a tonų tikrinimo išvadas.
Lapkričio 11 d. varpai buvo išsiųsti iš gamyklos, o po savaitės jau gautas
Otto Molls pranešimas: „Varpai jau randasi Eitkūnuose, todėl nuolankiai prašau
sąskaitos sumą 8 805,50 Lt neatidėliotinai paštu pervesti“ (žr. KBA, b. Varpų
byla, Kupiškio bažnyčia 1931).
136
Panevėžio vyskupijos Kupiškio dekanato Kupiškio parapijos apyskaita už
1937 m., nr. 633, PVKA, b. Kupiškis.
137
Kupiškio dekanato kunigų konferencijos, įvykusios 1925 05 12, protokolas,
PVKA, b. Kupiškio dekanato kunigų konferencija. Nuo 1927.
138
Kupiškio dekano kan. M. Kirlio 1937 01 10 raportas nr. 34 Panevėžio
vyskupijos kurijai, PVKA, b. Kupiškis.
139
Panevėžio vyskupijos kurijos 1936 11 12 raštas nr. 5918, PVKA, b. Kupiškis.
140
Vyskupo Paltaroko 1936 12 01 raštas nr. 6578, PVKA, b. Kupiškis.
141
Panevėžio vyskupijos kurijos Bažnyčios turtų valdymo tarybos 1939 04 15
nutarimas nr. 2478, PVKA, b. Kupiškis.
142
Kupiškio klebono 1938 09 27 raštas nr. 643, PVKA, b. Kupiškis.
143
Panevėžio vyskupijos kurijos Bažnyčios turtų valdymo tarybos 1939 04 15
nutarimas nr. 2478, PVKA, b. Kupiškis.
144
Kunigas Feliksas Ereminas (1890 01 07*1915 05 16*1962 10 27) gimė Gadūnavo parapijoje (Telšių r.) 1890 m. sausio 7 d., mokėsi Alsėdžių pradžios
mokykloje, 1907 m. baigė Palangos progimnaziją, o 1915 m. – Žemaičių
vyskupijos kunigų seminariją Kaune.
1915 m. gegužės 16 d. Vaškėnuose, Panevėžio apskrityje, laikinai perkeltoje
Žemaičių seminarijoje, Žemaičių vyskupas Pranciškus Karevičius įšventino
į kunigus 14 mokslus baigusių auklėtinių, tarp jų ir Feliksą Ereminą.
Įšventintas į kunigus F. Ereminas per 47 dvasinio darbo metus užėmė
įvairias pareigas: 1915–1922 m. keturiose parapijose dirbo vikaru: Tirkšliuose (1915–1916), Pagiriuose (1916–1919), Naujamiestyje (1919–1920 08 09)
ir Ramygaloje (1920 08 09–1922 05 09); kuratu Velykiuose (1922–1928) ir
Vadaktėliuose (1939); administratoriumi Karsakiškyje (1939 12 30–1943),
Daujėnuose (1943–1948) ir Skrebotiškyje (1950–1951); tituluotu klebonu Daujėnuose (1948–1951), klebonu Papilyje (1928–1934), Rozalime (1934–1936) ir
Daujėnuose (1951–1962), altaristu – Kupiškyje (1936–1939).
Daujėnuose 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.“
Šešerius metus (1922–1928) buvo Velykių kuratas. 1926 m. kun. F. Eremino
rūpesčiu prie Velykių bažnyčios įsteigta savarankiška parapija – 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 padėtų pamatų 1928 m. pradėjo statyti gražią akmeninę
bažnyčią. Skrebiškių kaime šalia senųjų kapinių pašventino naujas.
Papilyje statant bažnyčią 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 statybų darbus.
1932 m. užbaigė sienų mūrijimo darbus. Užkėlė vainiką, apgrebėstavo.
1933 m. uždėjo cinkuotos skardos stogą, pradėjo statyti bokštą. Tais pačiais
1933 m. kun. F. Ereminas skardos stogą uždėjo ir vienoje klebonijos pusėje.
130
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Statybos darbai, lėšų trūkumas išsekino klebono jėgas – darbai sustojo. Be
to, kun. F. Ereminas nuo jaunystės sirgo inkstų ir vidurių ligomis. Tad
klebonas buvo iškeltas į kurortinę vietą Rozalimą sveikatai pataisyti. Papilio bažnyčios statybą (padaręs daug pakeitimų – perstatymų) užbaigė kun.
Juozapas Bardišauskas (1898 01 18–1925 06 14–1951 05 27), 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, rašo kun. F. Ereminas, o kunigui išvykstant iš Papilio, katalikišką
spaudą jau skaitė apie 800 žmonių ir tik apie 20 – nekatalikišką. Pateikta
statistika liudija kun. F. Eremino didelį darbą krikščioninant Papilį.
Kun. F. Ereminas porą metų (1934 12 31–1936 12 19) buvo Rozalimo klebonas. Dėl blogos sveikatos prisidėjo širdies ligos bei nervų sutrikimai,
paties prašymu atleistas iš klebono pareigų ir perkeltas altaristu į Kupiškį
(1936–1939 06 21). 1938 m. liepos 10–31 d. kun. F. Ereminas (vyskupo raštas
1938 m. liepos 4 d., nr. 3953) pavadavo Papilio kleboną, išvykusį taisyti
sveikatos į Žiobiškį.
Sustiprėjęs kun. F. Ereminas buvo paskirtas Vadaktėlių kuratu, o 1939 m.
gruodžio 30 d. – Karsakiškio administratoriumi.
Karo metu, 1943 m. sausio 1 d., kun. F. Ereminas atkeltas administratoriumi
į Daujėnus, kur su pertraukomis dirbo iki pat mirties.
1943 m. trečiąją Sekminių atlaidų dieną kun. F. Ereminas pašventino antkapinį paminklą kun. a. a. Vincentui Baltrušaičiui.
Daujėnų Prezidento Antano Smetonos pradinėje mokykloje (iš pradžių buvo
4, vėliau 6 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.
Nuo 1948 m. liepos 1 d. kun. F. Ereminas paliekamas tituluotu klebonu
Daujėnuose prie administratoriaus kun. Antano Benesevičiaus. 1947 m.
vyskupo K. Paltaroko pageidavimu parašė Daujėnų parapijos istoriją, kuri
išspausdinta knygoje „Panevėžio vyskupija“ (p. 324–326).
1950 m. spalio 5 d. kun. F. Ereminas paskirtas Skrebotiškio 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) sovietinė rajono valdžia neįleido į bažnyčią.
(Pažymėtina, kad kun. A. Žakevičius, išvežtas į Sibirą, mirė Irkutske.) Rašte
vyskupijai kun. F. Ereminas rašo, kad į Skrebotiškį atvyko 1951 m. vasario
7 d., tačiau tik kovo 3 d. gavo valdžios leidimą aukoti šv. Mišias. Pažymi,
kad išvykus kun. A. Žakevičiui, žuvo bažnyčios archyvas (sovietinė 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“.
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“, o dar 1945 m. pradėjo rašyti dienoraštį. Dienoraščio
ištraukos jau sovietmečiu išspausdintos „Darbe“, „Švyturyje“ ir, aišku, su
atitinkamais komentarais, o Lietuvai atgavus nepriklausomybę, jo dalis (1945–
1946) išspausdinta atskira knygele su prierašu „Unikalus Daujėnų parapijos
klebono 1945–1946 metų dienoraštis“, kurį spaudai parengė A. Martinionis.
Tačiau leidinio pratarmėje neteisingai įrašyta, kad kunigas buvo nuteistas
10 metų Sibiro lagerio.
Po dešimties metų dienoraštis perspausdintas knygoje „Daujėnai“, tačiau
čia jis įvardytas kaip „Kančių dienoraštis“. Publikuojami tik 1945–1946 m.,
nors, žinant kunigo pasiryžimą fiksuoti įvykius, tikėtina, kad dienoraštis
1946 m. nesibaigė. Tačiau kur likusi dienoraščio dalis – neaišku.
Dienoraštis svarbus keliais aspektais. Pirmiausia tai – Daujėnų krašto istoriją
papildanti medžiaga: kiekvienos pokario dienos fiksavimas su vardais ir
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pavardėmis. Pateikiamas nužudytų partizanų skaičius, žiaurus „istrebitelių“
elgesys su suimtaisiais, trėmimai, ūkininkų apiplėšimai, kiti žiaurumai. Tačiau
tarp šių faktų jaučiame ir literatūrinę kunigo mintį – jis subtiliai perteikia
parapijoje plintančią ir visus surakinančią baimę, sielojasi dėl kiekvienos
netekties, džiaugiasi po ilgos pertraukos vėl atsiradusiais jaunavedžiais.
Šis dienoraštis liudija kunigo F. Eremino bebaimiškumą. Juk klebonijoje
gyvenantys karininkai galėjo bet kuriuo metu padaryti kratą – Sibiras būtų
mažiausia bausmė.
Kunigas F. Ereminas, dirbdamas Daujėnų Švč. Jėzaus Vardo parapijoje, yra
išgelbėjęs žydaitę Rachelę Rozenbergaitę (1925 05 24–1987 07 16), ją pakrikštijo
Reginos vardu, vėliau išleido į mokslus. Įgijusi akušerės specialybę, ištekėjo
už Kodiko Šteimano (Codiko Shteimano) (1922 01 14–1983 11 06). 1955 m.
sausio 1 d. Vilniuje Šteimanų šeimoje gimė pirmagimė Lina (ištekėjo už
Aleksandro Zilbervargo), o 1962 m. lapkričio 3 d. jiems gimė antroji dukra – Aviva (ištekėjo už Leonido Kišinevskio). Abi Reginos dukros pasekė
jos pėdomis ir tapo medikėmis. Lina su šeima į Izraelį išvažiavo 1990 m.,
o Aviva – 1993 m. Dukrų, giminaičio Isaako Borveino (1927 02 09–2012
05 22), gerai pažinojusio pačią Reginą, bendravusio su kun. F. Ereminu,
Valstybiniame Vilniaus Gaono žydų muziejuje Žydų gelbėjimo ir atminimo
įamžinimo skyriaus vedėjos Danutės Selčinskajos kruopščiai surinkta medžiaga, dr. A. Vasiliauskienės pastangomis kun. Feliksas Ereminas (po mirties)
2012 m. rugsėjo 21 d. apdovanotas Žūvančiųjų gelbėjimo kryžiumi (Lietuvos
Respublikos Prezidentės 2012 m. rugsėjo 10 d. pasirašytas dekretas nr. 1K1202), o 2013 m. kun. F. Ereminas pripažintas ir Pasaulio tautų teisuoliu.
Nuo 1992 m. iki 2014 m. Žūvančiųjų gelbėjimo kryžiumi apdovanoti 1 227
Lietuvos piliečiai, iš jų – 35 kunigai, vyskupas Vincentas Borisevičius bei
arkivyskupas Teofilis Matulionis. Feliksas Ereminas – 17-as kunigas ir 878-tas
lietuvis, pripažintas Pasaulio tautų teisuoliu (žr. PVKA, b. Kun. Ereminas
Feliksas, 1890 01 07–1915 05 16–1962 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, mašinraštis – rankraščio teisėmis, l. 82–83 (mons. P. Baltuškos asmeninis archyvas); Lietuvių enciklopedija,
Boston, Lietuvių enciklopedijos leidykla, 1955, t. 6, p. 19; „Darbo“ inf. Turime
prisiminti ir kun. Feliksą Ereminą, Darbas, Pasvalio rajono laikraštis, 2002,
rugpjūčio 27 d., nr. 100, p. 1; Panevėžio vyskupija. Istoriniai duomenys, pastoracinė veikla, red. vysk. Kazimieras Paltarokas, Vilnius, Lietuvių katalikų
mokslo akademija, 1998, p. 150, 153, 156, 256, 326, 542; Vasiliauskienė A.
Feliksas Ereminas – pirmasis Kupiškio altarijos kunigas (120-osioms kunigo gimimo metinėms), Kupiškėnų mintys, 2010, rugpj. 7, nr. 87, p. 1, 4–5;
Vasiliauskienė A. Ilgametis Daujėnų klebonas – Pasaulio tautų teisuolis,
Darbas, 2015, bal. 18, nr. 44, p. 1, 4; Vasiliauskienė A. Kančių dienoraštis,
Lietuvos aidas, 2012, kovo 24 d., nr. 70, 71, 72, p. 7; Vasiliauskienė A.
Klebono ir žydų mergaitės istorija, kun. Feliksas Ereminas ir Rachelės
(Reginos) Rozenbergaitės šeima, XXI amžius, 2011, geg. 6, nr. 34, p. 14;
Vasiliauskienė A. Kun. Feliksas Ereminas – ilgametis Daujėnų parapijos
klebonas (jo mirties 50-mečiui), Darbas, 2012, lapkr. 15, nr. 131, p. 5; lapkr. 22,
nr. 134, p. 5; lapkr. 29, nr. 137, p. 5; Vasiliauskienė A. Kunigas Feliksas
Ereminas, Lietuvos aidas, 2012, kovo 7, nr. 55, 56, 57, p. 7; Vasiliauskienė A. Kunigas Feliksas Ereminas – Pasaulio Tautų Teisuolis, Lietuvos aidas,
2014, gruodžio 13, nr. 277, 278, 279, p. 6–7; Vasiliauskienė A. Kunigas
Feliksas Ereminas ir Rachelė Regina Rozenbergaitė-Šteimanienė, XXI amžius,
2011, kovo 4, nr. 17, p. 12–13; Vasiliauskienė A. Penki kunigai pagerbti
už žydų gelbėjimą, Pro vita, „XXI amžiaus“ priedas, 2012, spalio 19, nr. 10,
p. 2 (XXI amžius, nr. 39); Vasiliauskienė A. Žūvančiųjų gelbėjimo kryžiai
Lietuvos kunigams, Utenis, 2012, spalio 10, nr. 81, p. 8–9; Vasiliauskienė A.
Monsinjoras Petras Baltuška, Utena, UAB „Utenos Indra“, 2011, p. 420–422.
145
Elenchus omnium Ecclesiarum et universi cleri provinciae Ecclesiasticae Lituanae
pro ano domini 1938, p. 127–129.
146
Elenchus omnium Ecclesiarum et universi cleri provinciae Ecclesiasticae Lituanae
pro ano domini 1940, p. 156–159.
147
Kun. V. Kiemėšio 1940 07 15 raštas Panevėžio vyskupijos Kunigų invalidų
ir emeritų kasos tarybai, PVKA, b. Kupiškis.
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Pilkauskas D. Kanauninkas Vladislovas Butvila, www.paneveziomuziejus.lt.
Kupiškio dekanato kunigų konferencijos, įvykusios 1927 08 16, protokolas,
PVKA, b. Kupiškio dekanato kunigų konferencija. Nuo 1927.
150
Kupiškio dekanato kunigų konferencijos, įvykusios 1930 10 02, protokolas,
PVKA, b. Kupiškio dekanato kunigų konferencija. Nuo 1927.
151
Ten pat.
152
Kupiškio dekanato kunigų konferencijos protokolas nr. 2, PVKA, b. Kupiškio
dekanato kunigų konferencija. Nuo 1927.
153
Kupiškio dekanato kunigų 1937 metų trečiosios konferencijos protokolas
nr. 3, PVKA, b. Kupiškio dekanato kunigų konferencija, Vabalninkas, 1933.
154
Panevėžio vyskupijos kurijos 1937 01 07 raštas nr. 125; Panevėžio vyskupijos kurijos 1939 03 22 raštas nr. 2061; Panevėžio vyskupijos kurijos 1940
02 07 raštas nr. 1242, PVKA, b. Kupiškio dekanato kunigų konferencija,
Vabalninkas, 1933.
155
Kupiškio dekanato kunigų 1930 10 02 raštas Respublikos Prezidentui,
PVKA, b. Kupiškis.
156
Panevėžio vyskupijos kurijos 1935 07 26 raštas nr. 3564 Kupiškio klebonui,
PVKA, b. Kupiškis.
157
[Autorius nenurodytas]. Žinios iš kongregacijų, Kupiškis, Pranciškonų pasaulis
(mėnesinis Šv. Pranciškaus III ordino laikraštis), 1938, nr. 9, p. 269–270.
158
OFM – lotyniškai Ordo Fratrum Minorum (Mažesniųjų brolių ordinas). Tai
vyrų vienuolija, sekanti Pranciškaus Asyžiečio mokymu.
159
Rekolekcijų dalyvė, Žinios iš kongregacijų, Kupiškis, Pranciškonų pasaulis
(mėnesinis Šv. Pranciškaus III ordino laikraštis), 1938, nr. 4, p. 126.
160
Keršulytė P. Tikėjo, kad vėl pasikartos Lietuvos valstybės atkūrimo
scenarijus (apie kai kuriuos 1920–1951 metų laikraštėlius), Kupiškėnų mintys,
2014, sausio 25, nr. 11, p. 4–6.
161
Žebrytė J. Ateitininkai. Ateitininkų federacija, Kupiškėnų enciklopedija,
vyr. red. ir sud. V. Jankauskas, Vilnius, Vilniaus dailės akademijos leidykla, 2006, t. 1, p. 93–95.
162
[Autorius nenurodytas]. Ateitininkų gyvenimo kronika, Ateitis, 1926, nr. 4,
p. 248.
163
Ten pat, nr. 5–6, p. 321.
164
Ten pat, nr. 9–10, p. 475.
165
Ten pat, nr. 3, p. 282.
166
Ten pat, nr. 5–6, p. 314.
167
Ten pat, nr. 7–9, p. 375.
168
(Kor). Sendraugiai, stud. ir kita, Ateitis, 1928, nr. 1, p. 60.
169
[Autorius nenurodytas]. Centrinių įstaigų darbai, Ateitis, 1928, nr. 2–3, p. 147.
170
H. Jaunesnieji at-kai, Ateitis, 1928, nr. 2–3, p. 152–153.
171
[Autorius nenurodytas]. Jaunesnieji at-kai, Ateitis, 1928, nr. 2–3, p. 154.
172
[Autorius nenurodytas]. Mūsų veikimas, Ateitis, 1929, nr. 10, p. 412.
173
Ten pat, nr. 11, p. 475.
174
Vasiliauskienė A. Tėvas Patricijus OFM – kun. Antanas Puodžiūnas:
pedagogas, dvasininkas, Sibiro kankinys (1896 09 24–1940 08(?)–1980 01 30),
Kupiškis, Kultūra ir istorija, 2012, nr. 10, p. 48–54.
175
[Autorius nenurodytas]. Mūsų veikimas, Ateitis, 1930, nr. 1, p. 48.
176
Ten pat, nr. 4, p. 185.
177
Ten pat, nr. 6–7, p. 316–317.
178
Kupiškėnas. Mokykloj ir gyvenime, Kupiškis, Ateitis, 1936, nr. 4, p. 196.
179
Boks Tengo. Mokykloj ir gyvenime, Kupiškis, Ateitis, 1936, nr. 12, p. 491.
180
Ten pat, 1937, nr. 3, p. 134.
181
J. K. Mokykloj ir gyvenime, Kupiškis, Ateitis, 1937, nr. 11, p. 419.
182
Klevelis. Mokykloj ir gyvenime, Biržai, Ateitis, 1937–1938, nr. 1(13), p. 530.
183
J. Kir. Mokykloj ir gyvenime, Kupiškis, Ateitis, 1937–1938, nr. 2(14), p. 609.
184
Ten pat.
185
Kupos sūnus. Mokykloj ir gyvenime, Kupiškis, Ateitis, 1937–1938, nr. 3(15),
p. 675.
186
Vėjo sūnus. Mokykloj ir gyvenime, Kupiškis, Ateitis, 1937–1938, nr. 4(16),
p. 739.
187
Boks Tengo. Mokykloj ir gyvenime, Kupiškis, Ateitis, 1938–1939, nr. 3,
p. 179.
188
Vėjas. Mokykloj ir gyvenime, Kupiškis, Ateitis, 1938–1939, nr. 4, p. 245.
189
Ten pat.
148

149
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Boks Tengo. Mokykloj ir gyvenime, Kupiškis, Ateitis, 1938–1939 m.,
nr. 5, p. 307.
191
Vėjo sūnus. Mokykloj ir gyvenime, Kupiškis, Ateitis, 1937–1938, nr. 4(16),
p. 739.
192
Beūsis. Mokykloj ir gyvenime, Kupiškis, Ateitis, 1938–1939, nr. 7, p. 437.
193
Vikruolis. Mokykloj ir gyvenime, Kupiškis, Ateitis, 1938–1939, nr. 8, p. 499.
194
Vikruolis. Mokykloj ir gyvenime, Kupiškis, Ateitis, 1939–1940, nr. 4, p. 240.
195
Ten pat.
196
Vijūnas. Mokykloj ir gyvenime, Kupiškis, Ateitis, 1939–1940. nr. 4, p. 240.
197
Leo-Liūtas. Mokykloj ir gyvenime, Kupiškis, Ateitis, 1939–1940, nr. 4, p. 240.
198
Vijūnas. Mokykloj ir gyvenime, Kupiškis, Ateitis, 1939–1940, nr. 4, p. 240.
199
Vikruolis. Mokykloj ir gyvenime, Kupiškis, Ateitis, 1939–1940, nr. 54, p. 303.
200
Keršulytė P. Jaunimo veikla ir pirmieji laikraštėliai Kupiškio krašte,
Kupiškėnų mintys, 2014, sausio 18, nr. 8, p. 4, 6.
201
Banionienė J. Iš Kupiškio savanorių ugniagesių draugijos istorijos, Kupiškėnų mintys, 2015, geg. 7, nr. 52, p. 4.
202
Žebrytė J. Tautininkų veikla Kupiškio krašte 1927–1940 metais, Kupiškis,
Kultūra ir istorija, 2014, nr. 12, p. 40–47.
203
Panevėžio vyskupijos Kupiškio dekanato Kupiškio parapijos apyskaitos už
1936 m. nr. 577, už 1937 m. nr. 633 ir už 1938 m. nr. 233, PVKA, b. Kupiškis.
204
Panevėžio vyskupijos Kupiškio dekanato Kupiškio parapijos apyskaita už
1937 m. nr. 633, PVKA, b. Kupiškis.
205
Kunigas Jonas Gutauskas (1906 01 16*1932 05 21*1986 09 17) gimė 1906 m.
sausio 16 d. Debeikių parapijos Katlėriškių kaime (Anykščių r.), baigė teologijos studijas ir 1932 m. gegužės 21 d. buvo įšventintas kunigu. Porą
metų praleidęs kaip vikaras Pandėlyje ir Rozalime, tuo pačiu metu studijavo
doktorantūroje ir sulaukė paskyrimo kapelionu į Kupiškį.
Antrojo pasaulinio karo metais J. Gutauskas gyveno ir dirbo Kaune, buvo
Kauno kunigų seminarijos Vytauto Didžiojo universiteto profesorius, dėstė
senąją krikščionių literatūrą (patristiką), orientalinę teologiją, homiletiką,
filosofijos istoriją, buvo apaštalavimo Rusijoje idėjos propaguotojas. 1944 m.
vasarą pasitraukė į Vakarus, 1948 m. išvyko į Kolumbiją, kur metus dėstė
kunigų seminarijoje, o nuo 1949 m. iki gyvenimo pabaigos buvo apsistojęs
Kanadoje. Dešimtmetį praleidęs kaip Toronto šv. Jono Krikštytojo parapijos klebonas, 1959 m. įkūrė lietuvių katalikų Šv. Kazimiero parapiją Delio
mieste (Ontarijo provincija) ir 1959–1976 m. buvo jos klebonas, paskui liko
reziduoti ten iki gyvenimo pabaigos. J. Gutauskas parašė ir išleido keletą
religinės tematikos veikalų, tikybos vadovėlių, senatvėje rašė eiles. Mirė
1986 m. rugsėjo 17 d. Delyje (Kanada).
206
Panevėžio vyskupijos Kupiškio dekanato Kupiškio parapijos apyskaitos už
1936 m. nr. 577, už 1937 m. nr. 633 ir už 1938 m. nr. 233, PVKA, b. Kupiškis.
207
Panevėžio vyskupijos Kupiškio dekanato Kupiškio parapijos apyskaitos už
1937 m. nr. 633 ir 1938 m. nr. 233, PVKA, b. Kupiškis.
208
Kunigas Stanislovas Eduardas Baltrimas (1889 10 13*1912 05 14*1941 06 24)
1912 m. gegužės 14 d. įšventintas kunigu, nuo 1919 m. tikybos mokytojas
Rokiškyje. Kapelionas E. Baltrimas 1922 m. vasario 22 d. Žemaičių vyskupijos
Bažnytinių turtų valdymo tarybos raštu perėmė cerkvę (gegužės 11 d.) iš Žemės ūkio ir valstybės turtų ministerijos ir 1922 m. birželio 8 d. ją pašventino.
1923–1926 m. kun. S. Baltrimas – Palėvenėlės vikaras. Rūpinosi, kad Palėvenėlės bažnyčiai būtų suteiktos visos teisės, kuriomis naudojosi kitos parapijos
bažnyčios (iki 1926 m. Palėvenėlės bažnyčia buvo Kupiškio bažnyčios filija).
Jo parašyti raštai vyskupijos kurijai ir buvo svarus pagrindas savarankiškai
parapijai įkurti.
Iki 1924 m. Palėvenėlės bažnyčia buvo dengta paprasta, raudonai dažyta
skarda. Kun. E. Baltrimas ją apdengė nauja cinkuota skarda. Atnaujino ir
pataisė karo metu sušaudytus Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo
ir stacijų paveikslus. Be to, baigė statyti bažnyčios ūkinius trobesius, įrengė
klebonijoje du kambarius – vieną tarnams, antrą – kunigui.
1926–1927 m. kun. E. Baltrimas – Viešintų klebonas. Viešintose 1926 m.
kun. E. Baltrimas, sutinkant Panevėžio vyskupijos kurijos turtų valdymo
tarybai, nugriovė viršutinę varpinės dalį, o likusią perdirbo į koplyčią (varpai
buvo dingę 1914–1918 m., per karą).
Trylika metų (1927–1940) dirbo Kupiškio Kristaus Žengimo į dangų parapijos
klebonu. Klebonas protestavo prieš vokiečių karių priežiūros organizaciją,
190
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kuri 1927 m. aptverdama šalia bažnyčios karo metu vokiečių savavališkai
įrengtas kapines neteisėtai užėmė ir dalį šventoriaus, pastatė betoninį stulpą
bei kryžių. Bažnyčioje klebonas atliko ženklių darbų: įrengė du naujus šoninius altorius – kairėje Šv. Teresėlės, o dešinėje – Nukryžiuotojo. 1931 m.
kunigų S. Baltrimo ir K. Macelio rūpesčiu, parapijiečių lėšomis iš Vokietijos
firmos „Vereinigte Stahlwerke – Bochmuener – Verein“ įsigyti trys varpai.
Kun. E. Baltrimo rūpesčiu jie buvo įkelti į bažnyčios bokštą.
Kupiškio bažnyčios stogą apdengė nauja cinkuota skarda (stogas buvo sušaudytas per Pirmąjį pasaulinį karą). Senesniąją sveiką skardą panaudojo parapijos
trobesių stogams, apmūrijo bažnyčios šventorių, pastatė namą šeimynai.
1933 m. sutvarkė bažnyčios šventorių (nutiesė platų taką, padarė naujus
laiptus, stulpelius, įrengė gėlynus) ir priešais bažnyčią esančią Vytauto
aikštę. Iš Austrijos nupirko Betliejų. 1934 m. nugriovė koplyčią kapinėse, o
1935 m. senąją varpinę (leidimas buvo gautas jau 1928 m.).
1940 m. (o gal ir vėliau, 1941 m. – PVKA nėra jo bylos) buvo paskirtas
Zarasų klebonu ir dekanu. Čia jo laukė tragiška mirtis. 1941 m. birželio 24 d.
rusai, vokiečių persekiojami, traukėsi iš Lietuvos per Zarasus Daugpilio link.
Kažkas iš bažnyčios bokšto į besitraukiančius rusų kareivius paleido šūvį.
Buvo apsupta bažnyčia, klebonija, bet nieko nerasta, išskyrus kleboną, kuris
miegamajame kalbėjo brevijorių (kun. V. Kapočius rašo, kad kareiviai kunigą
rado sode gesinantį kleboniją, tą patį mini ir kun. J. Čepėnas). Kareiviai,
pagriebę kun. S. Baltrimą, užlaužę rankas, surišo jas spygliuota viela ir
išsitempė į miesto aikštę. Klebonas aiškino, kad jis nekaltas ir nieko nežinąs,
tačiau sužvėrėję kareiviai neklausė. Sumušė subėgusių žmonių akivaizdoje, visą
kruviną įmetė į mašiną. Kartu buvo dar du vyrai, kuriuos išvežė Daugpilio
link. Latvijoje, pakelės krūmuose, savo aukas užmušė, subadė durtuvais ir
užkasė griovyje. Praėjus frontui, bandyta surasti kūnus, bet nesėkmingai.
Kun. J. Čepėnas rašo, kad raudonarmiečiai, areštavę kunigą su tarnaite,
nusivedė juos į štabą. Tarnaitę paliko priesienyje, o kunigą nusivedė toliau.
Tarnaitė girdėjo lyg kokios mašinos ūžimą. O kai išvedė kunigą, ji pamatė
baltas kunigo akis ir atplėštus rankų nagus, kuriuos kunigas traukęs nuo
pirštų ir metęs žemėn. Buvo spėta, kad kunigą elektrizavo. Tarnaitę paliko,
o kunigą išvežė ir niekas nežino kur...
Dr. kun. Juozapas Čepėnas rašo, kad „kun. S. Baltrimas buvo gabus, protingas
ir taktingas žmogus, pareigingas kunigas, rūpestingas klebonas“ (žr. Elenchus 1929,
p. 85; Elenchus 1940, p. 156; Čepėnas J. Sacerdos in Aeternum, Velaikių Juozelio atsiminimai, Kaunas, Lututė, 2010, p. 139–140; Jurgaitis J. Aukos keliu,
Vilnius, Enko, 1992, p. 354; Kviklys B. Lietuvos bažnyčios, Panevėžio vyskupija, Chicago, Amerikos lietuvių bibliotekos leidykla, 1984, p. 35; Panevėžio
vyskupija, Istoriniai duomenys, pastoracinė veikla, red. vyskupas Kazimieras
Paltarokas, Vilnius, Lietuvių katalikų mokslo akademija, 1998, p. 70, 74,
169, 180, 184, 186, 417, 631, 632; Pašauktas mylėti artimą, parengė L. Riaubiškienė, Utena, UAB „Utenos spauda“, 2001, p. 266; Vasiliauskienė A.
Iš Kristaus Žengimo į dangų bažnyčios istorijos, Kupiškis, Gamtos ir istorijos
puslapiai, sud. Aušra Jonušytė, Kupiškis, Kupiškio etnografijos muziejus,
2009, p. 227).
209
Panevėžio vyskupijos kurijos 1928 12 31 raštas Kupiškio klebonui nr. 5762,
PVKA, b. Kupiškis.
210
Dr. prel. Juozas Prunskis (1907 12 22*1932 05 22*2003 04 26) gimė Utenos
apskrityje, Daugailių parapijoje, Žvilbučių kaime. Vyriausias pavyzdinių
ūkininkų (160 ha) Onos Gineitytės ir Juozo Prunskio šeimoje, kurioje augo
penki vaikai. 1918–1922 m. lankė Utenos „Saulės“ gimnaziją (tada dar buvo
progimnazija), o 1922–1925 m. mokėsi Rokiškio gimnazijoje. 1925–1927 m.
mokytojavo Daugailių parapijos Dulių pradinėje mokykloje. Kunigų seminarijoje studijavo 1927–1932 m., kartu baigė ir VDU Teologijos-filosofijos
fakulteto Teologijos skyrių licenciatu. Nuo 1929 m. pradėjo bendradarbiauti
spaudoje. Rašė „Ryte“, „Skautų aide“, „Panevėžio balse“, „Darbininke“,
„Tiesos kelyje“ ir kt. Be pavardės, pasirašinėjo J. Žvilbučio, J. Daugailio,
vėliau Cikaginio J., Daugailio J., Daugl. J., Juoz. Pr., Juozas Pr., J. Prunsk.,
J. Pr. slapyvardžiais. 1931 m. kartu su Alfonsu Sušinsku iš rusų kalbos
išvertė J. Douillet knygą „Maskva be kaukės“.
1931 m. kovo 21 d. įšventintas subdiakonu. 1932 m. gegužės 22 d. arkivyskupas Juozapas Skvireckas įšventino kunigu. Pirmąsias šv. Mišias aukojo
Antalieptės bažnyčioje 1932 m. birželio 5 d.
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1932 m. paskirtas į Kupiškį. Čia jis dirbo vikaru (1932 06 15–1933 01 01),
Kupiškio vidurinės mokyklos kapelionu (1933 01 01–1934 08 01).
1934–1936 m. gyveno ir sveikatą stiprino Pažaislio vienuolyne. Gilino žinias
VDU (klausėsi baudžiamosios ir civilinės teisės, teisės filosofijos paskaitų).
1935–1936 m. „Mūsų laikraščio“ religinio-ideologinio skyriaus vadovas-redaktorius. 1936–1940 m. – Seserų Švč. Jėzaus Širdies Tarnaičių kongregacijos
(popiežiaus teisių) kapelionas. 1936–1939 m. redagavo „XX amžių“. Atsisakęs
redaktoriaus pareigų 1939–1940 m. dirbo Katalikų veikimo centro (KVC)
informacijos biuro vedėju.
1940 m. liepos 22 d., gelbėdamasis nuo bolševikų teroro, paliko Lietuvą.
Gyveno pabėgėlių stovykloje Šleisgarbene (Vokietija), dirbo Berlyne. Nuo
1940 m. gruodžio – Šv. Jurgio parapijoje (Čikaga) prel. kun. Mykolo Leono
Krušo globoje.
1941 m. kartu su būsimu vyskupu A. Deksniu įkūrė pirmąją ateitininkų
kuopą Amerikoje. 1942 m. rugsėjo 19 d. Katalikų federacijos žinyboje kun.
J. Prunskio iniciatyva atkuriamas Katalikų spaudos biuras. J. Prunskis –
vienintelis (KSB) tarnautojas, rašęs informacinį biuletenį.
1944–1945 m. kun. J. Prunskis studijavo Vašingtono katalikiškajame universitete. Už disertaciją „Lyginamoji studija tarp Lietuvos konkordato ir valstybės
įstatymų“ (anglų kalba) jam 1945 m. suteikiamas bažnytinių teisių daktaro
laipsnis.
1945–1993 m. dr. kun. J. Prunskis pastoracinę veiklą plėtė Šv. Jurgio lietuviškoje, vėliau – Šv. Simfarozos bei Visatos Karalienės nelietuviškose parapijose.
1948–1972 m. dirbo „Draugo“ redakcijoje. Jo iniciatyva dienraštis „Draugas“
1951 m. pradėjo leisti mėnesinį priedą „Architektūra, technika ir ūkis“. Už
aktyvią veiklą 1952 m. išrenkamas tarptautinio rašto žmonių sambūrio „Gyvųjų rašytojų galerija“ nariu (septintas lietuvis!). 1954 m. „Draugas“ pradeda
rengti lietuvišką radijo programą, kuriai vadovauja J. Prunskis (radijo stotis
pradėjo veikti 1951 m. vasario 16 d.). Nuo 1954 m. dr. prel. J. Prunskis
pradeda mecenato veiklą. Per Amerikos radiją sako Lietuvai pamokslus (nuo
1955 m.), Pedagoginiame lituanistikos institute dėsto žurnalistiką (1959 m.).
Dr. prel. J. Prunskio iniciatyva iš Sibiro tremties pabėgusi jo motina 1960 m.
iš Lietuvos išvyksta į Ameriką. 1962 m. kovo 14 d. įsteigiamas Lietuvių
fondas – J. Prunskis aktyvus šio fondo narys.
Redaguoja žurnalus „The Marian“, vienuolių marijonų mėnesinį žurnalą
anglų kalba (1964–1969) ir „Kristaus Karaliaus laivas“ (1972–1974). J. Prunskis 1982 m. pagerbiamas Lietuvių rašytojų sąjungos (išeivijoje) garbės nario
vardu. 1987 m. Šventasis Tėvas jį pakėlė prelatu, o tais pačiais metais už 50
metų žurnalistinę veiklą apdovanotas Žurnalistų sąjungos premija. 1990 m.
gegužės 2 d. už ilgametę ir įvairiapusę lietuvišką veiklą pagerbtas Lietuvos
Respublikonų lygos žymeniu. 1991 m. dr. prel. J. Prunskis pirmąsyk aplankė
daugiau kaip pusę amžiaus prievarta paliktą Lietuvą (tai buvo vienintelė jo
kelionė į tėvynę). 1991 m. jam įteikiamas Pasaulio lietuvių jaunimo sąjungos garbės mecenato diplomas. Tais pačiais 1991 m. J. Prunskis kartu su
Leonardu Keruliu ir Pilypu Naručiu už knygą „Ateitininkai, komunistų ir
nacių kankiniai“ buvo premijuotas. 1993 m. apsigyveno ateitininkų namuose
Lemonte.
Dr. prel. Juozas Prunskis mirė 2003 m. balandžio 26 d. Palaidotas Čikagoje,
Šv. Kazimiero kapinėse, šalia giminaičių (žr. PVKA, b. Kun. Prunskis Juozas
1907 12 22*1932 05 21*; Baltuška P. Prelato J. Prunskio jubiliejų prisimena kraštiečiai, XXI amžius, 1997, rugs. 7, nr. 67 p. 4; Damušis A. Prel.
dr. Juozas Prunskis – unikumas Tautoje, Draugas, 1998, sausio 10, nr. 7, p. 5;
Dr. prel. Juozas Prunskis (1907 12 22–1932 05 22–2003 04 26), par. A. Vasiliauskienė, Lietuvių katalikų mokslo akademijos metraštis, Vilnius, Katalikų
akademija, 2003, t. 22, p. 661–664; Guščius A. Didysis Mecenatas, Voruta,
1999, vas. 13, nr. 6, p. 2; Guščius A. Tauta be asmenybių – padangė be
žvaigždžių, Tėviškės žiburiai, 1999, kovo 2, nr. 9, p. 6; Guščius A. Su kaupu
išsipildęs gyvenimas, Voruta, 1998, birž. 13, nr. 24, p. 2; Jonuškienė R.
Devyniasdešimt metų – Dievui ir Lietuvai, Utenis, 1997, lapkr. 25, nr. 137,
p. 3; Orentaitė A. Konferencijos mecenatui pagerbti, XXI amžius, 1999,
vas. 19, nr. 15, p. 3; Orentaitė A. Naujieji mokslo metai – nuo Mecenato
pagerbimo, Voruta, 1998, spalio 24, nr. 39, p. 3; Šmulkštienė A. Prel. dr.
J. Prunskio sukakčių minėjimas, Darbininkas, 1998, vas. 6, p. 4; Šulaitis E.
Gyvenimas Dievui ir Lietuvai. Graži knyga prel. Juozo Prunskio ilgametei
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veiklai pažymėti, Voruta, 1998, sausio 24, nr. 4, p. 11; Vasiliauskienė A.
Aukštaitis Juozas Prunskis ir Žemaitija, Švyturys, Kretingos rajono nepriklausomas laikraštis, 1998, rugs. 16, nr. 73, p. 3; Vasiliauskienė A. Dinamiškas
žmogus gyvenimo sūkuriuose, Tėviškės žiburiai, 1998, vas. 10, nr. 7, p. 6, 7;
Vasiliauskienė A. Dvasininkų mokslininkų fenomenas: dr. prel. Juozas
Prunskis ir dr. t. Dimitrijus Blažejovskis, Mokslo Lietuva, 2003, sausio 23–vas.
6, nr. 2, p. 11; Vasiliauskienė A. Gyvenimas Dievui ir Lietuvai. Daktaras
prelatas Juozas Prunskis švenčia 65 metų kunigystės ir 90 metų amžiaus
jubiliejų, Utena, 1997, 288 p.; Vasiliauskienė A. Gyvenimas Dievui ir
žmonėms, Draugas, Mokslas. Menas. Literatūra, 1998, sausio 3, nr. 2(1), p. 1–2,
4; Vasiliauskienė A. Daktaro prelato Juozo Prunskio kunigystės 65-mečio
ir amžiaus 90-mečio jubiliejiniai renginiai, LKMA metraštis, Vilnius, Katalikų
akademija, 1999, t. 14, p. 588–603).
211
Vasiliauskienė A. Gyvenimas Dievui ir Lietuvai, Daktaras prelatas Juozas
Prunskis švenčia 65 metų kunigystės ir 90 metų amžiaus jubiliejų, Utena,
1997, p. 288.
212
Kunigas Matas Šermukšnis (1902 03 15*1930 06 14*1978 02 07) gimė 1902 m.
kovo 15 d. Baltarusijoje, Mogiliovo srityje, Sofeisko kaime (ten jo tėvas
knygnešys buvo ištremtas už draudžiamų lietuviškų knygų gabenimą ir
platinimą). 1912 m. sugrįžo į Lietuvą. Apsigyveno tėvo gimtinėje Miškinių
kaime, Debeikių valsčiuje, Utenos apskrityje. Matas talkino tėvams ūkyje, o
1918 m. įstojo į antrąją Utenos „Saulės“ gimnazijos (tuo metu – progimnazija) klasę. Baigęs penkias klases 1923 m. įstojo į Kauno kunigų seminariją.
1923–1926 m. studijavo filosofiją, o 1926–1930 m. VDU teologijos kursą.
Negalėdamas gauti mokslui pakankamai lėšų iš tėvų paėmė paskolą. Baigęs
mokslus per porą metų turėjo grąžinti kelių tūkstančių litų įsiskolinimą, tad
pradėjus dirbti Panevėžio vyskupijos kurijos Bažnyčios turtų valdymo taryba
nusprendė dvejus metus palikti jam visą iš vyriausybės gaunamą atlyginimą.
1929 m. gruodžio 21 d. įšventintas subdiakonu, 1930 m. birželio 14 d. vysk.
J. Skvireckas įšventino kunigu. Vikaravo Raguvoje (1930–1932), kelis mėnesius Saločiuose, tada – Kupiškyje (1932 11 05–1936 06 22). Daug dirbo su
vaikais ir jaunimu. 1933 m. vasarą kun. M. Šermukšnis porai mėnesių buvo
išvykęs į Ameriką apsilankyti Čikagoje rengiamoje parodoje. Tuo metu jį
pavadavo kapelionas kun. J. Prunskis. 1936 m. administratoriaus pareigoms
vysk. K. Paltarokas paskyrė jį į Andrioniškį (1936–1944) statyti bažnyčios,
kuri jau buvo iki langų pamūryta. Statybą sėkmingai baigė ir dar pastatė
kleboniją. 1944 m. iš Andrioniškio dėl pablogėjusios sveikatos pasiprašė
atostogų (pusei metų, po to – dar pusei).
1946 m. buvo areštuotas ir be jokio teismo išvežtas į Karagandą metams.
Tardymai buvo žiaurūs. Kaip rašo kunigas autobiografijoje, mažytėje kameroje 17 vyrų išbuvo pusę metų. Sibire nuolatinis alkis, sunkus darbas be
poilsio, nepakenčiami šalčiai sekino jėgas: regėjimas silpnėjo, sveikata nyko.
Jam išvargus aštuonerius metus, 1956 m. iš Maskvos atvažiavusi penkių
vyrų komisija apsvarstė bylas ir paleido į laisvę.
Sugrįžęs iš Sibiro Vilniuje prisistatė vyskupui K. Paltarokui. Vyskupas kun.
M. Šermukšnį paskyrė į Joniškėlį altaristu (1956 06 25–1957 02 02). Po pusės
metų, t. y. 1957 m. vasario 9 d., buvo paskirtas Pabiržės administratoriumi
ir gana greitai – Pabiržės altaristu (administratoriumi paskirtas kun. S. Pelešynas), vėliau vėl užėmė administratoriaus pareigas. 1965 m. balandžio
29 d. gavo kulto tarnautojo registracijos pažymėjimą nr. 159. Čia darbavosi
beveik 11 metų. 1960 m. rugpjūčio mėn., išvykus kun. Vincentui Beinoriui,
kun. M. Šermukšnis prašo vyskupo atsiųsti pagalbininką. 1960 m. lapkričio
12 d. į Pabiržę talkinti kun. M. Šermukšniui paskiriamas buvęs Obelių
parapijos administratorius kun. Alfonsas Strelčiūnas, altaristas. 1966 m.
gegužės 23 d. paskirtas į Vaškus klebono pareigoms. Jas perėmė iš kun. B.
Masioko. Vaškuose kun. M. Šermukšnis dirbo iki mirties – 1978 m. vasario
7 d. Palaidotas Vaškų bažnyčios šventoriuje. Vaškuose kun. M. Šermukšniui
1966 m. gegužės 31 d. buvo išduotas kulto tarnautojo registracijos pažymėjimas nr. 255, teko pavaduoti susižeidusį Kyburių kleboną kun. A. Valančiūną
(žr. PVKA, b. Kun. Matas Šermukšnis, 1902 03 15*1930 06 14*1978 02 06;
Kun. Jurgaitis J. Aukos keliu, p. 344).
213
Kunigas jubiliatas Juozapas Garška (1907 11 23*1934 05 26*1990 08 24) gimė
Onuškio parapijoje, Didsodės kaime, Juodupės valsčiuje. Paūgėjęs talkino tėvų
ūkyje – ganė bandą. Mokėsi Didsodės kaimo pradžios mokykloje (1919–1921),
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vėliau – Onuškio pradžios mokykloje (1921–1923), Rokiškio valdžios gimnazijoje (1923–1929). Ją baigęs mokėsi Kauno kunigų seminarijoje (1930–1934).
1933 m. balandžio 1 d. įšventintas į subdiakonus, o 1934 m. gegužės 26 d.
arkivyskupas Juozapas Skvireckas įšventino į kunigus.
Per 56 kunigystės metus J. Garška dirbo tik 6 parapijose.
Pirmoji tarnystės Dievui, Bažnyčiai ir žmonėms vieta – Panemunėlis (Rokiškio dekanatas) – Šv. Juozapo Globos parapija. Į ją vikaru kunigas buvo
paskirtas 1934 m. liepos 15 d. (raštu nr. 3088). Vikaras talkino čia dirbusiam
klebonui Kazimierui Mockui (1869–1895–1936 11 01), kuris Panemunėlyje
dirbo jau nuo 1921 m. 1944 m. Panemunėlio administratorius kun. Juozas
Matulionis, aprašydamas parapijos istoriją, mini, kad vikarų kun. Mykolo
Grigaliūno, vėliau kun. Juozo Garškos bei kun. Antano Simonaičio dėka
pagyvėjo Katalikiškosios akcijos veikla, sustiprėjo Lietuvos katalikių moterų
draugijos skyrius, atgijo pavasarininkai, buvo įsteigtas Lietuvos katalikų
blaivybės draugijos skyrius, Angelaičiai, Lietuvos katalikų vyrų draugija.
Panemunėlyje kun. J. Garškai 1934 m. buvo pavesta pavaduoti atostogaujantį
Ragelių kunigą Juozapą Matelionį (kurato pareigos). 1936 m. Panemunėlio
klebonas kun. K. Mockus išleido savo vikarą J. Garšką pavaduoti sergantį
Čedasų kleboną.
Po poros metų – 1936 m. rugpjūčio 27 d. (raštas nr. 4278) – kun. J. Garška
paskirtas vikaru į Kristaus Žengimo į dangų parapijos bažnyčią Kupiškyje
talkinti klebonui Stanislovui Baltrimui (1889 10 11–1912 05 14–1941 06 24(?).
Tuo metu Kupiškio progimnazijoje tikybą dėstė kun. Jonas Gutauskas (1906
01 16–1932 05 21–1986 09 17, 1944 m. pasitraukė į Vakarus), altariją steigė
kun. Kazimieras Mockus.
Vikaras kun. J. Garška ne tik talkino klebonui pastoracinėje veikloje, bet
darbavosi ir mokykloje. 1937 m. Kupiškio mokykloje tikybą dėstė kun.
Juozapas Garška ir kun. Mykolas Tarvydis (1904 09 13–1931 12 27–(?).
O kun. J. Garška dirbo dar ir Kuosėnuose bei Skuodiniuose. 1937 m. kun.
J. Garška kartu su tėvais jėzuitais vyko ekskursijon į Prancūziją, o 1938 m.
gegužės 20–birželio 20 d. (per atostogas) su kitais maldininkais – į tarptautinį
eucharistinį kongresą Budapešte.
1937 m. spalio 2 d. kun. J. Garška kartu su Skapiškio klebonu kan. Nikodemu
Kasperiūnu (1872 01 02–1896 05 18–1956 02 13) skaitė pranešimus Kupiškio
dekanato kunigų konferencijoje. Kun. J. Garškos pranešimas „Krikščioniškojo
mokslo Brolijos veikla ir jos globojamoji Angelo Sargo vaikų sąjunga“, kan.
N. Kasperiūno „Kas pagerėjo ir kas pablogėjo nuo Didžiojo karo Lietuvos
liaudies papročiuose religiniu, doroviniu atžvilgiu ir iš to plaukiančios
išvados“.
Kun. J. Garškos pranešimas – tai darbo su vaikais ir apskritai pedagoginio
darbo mokyklose apibendrinimas. Tad galima teigti, kad Kupiškis brandino
kunigą tolesnei mokslinei veiklai. Deja, parapijos pakeitimas, ypač politiniai
pokyčiai, neleido plačiau atsiskleisti šiai kunigo veiklai.
1939 m. birželio 22 d. kun. J. Garška buvo paskirtas kuratoriumi į
Šv. Juozapo parapiją Geležių (kitur rašoma Gelažių) filijoje, įsikūrusioje
prie Palėvenės parapijos, pakeisdamas nuo 1937 m. čia dirbusį kuratorių
kun. Albiną Spurgį (1907 09 06–1932 05 21). Palėvenės šv. Dominiko
parapijos klebonu nuo 1933 m. buvo kun. Juozapas Mineikis (1895–1920
05 09–1959 07 03). Kun. J. Garška Geležiuose dirbo 6 metus (1939–1945).
Vokiečių okupacijos metais Kupiškio dekanato kunigams yra kalbėjęs:
„Kovoje su bolševizmu dar labiau pamilkime Jėzų Kristų“ (vėliau šią mintį
panaudojo Zarasų rajoninio laikraščio „Pergalė“ korespondentai, rašydami
šmeižikišką straipsnį „Nežudyk!..“).
Minint kunigo J. Garškos 20-ąsias mirties metines, „Utenyje“ išspausdinta
nuotrauka, kurioje Lenkijos prezidento Bronislavo Komorovskio tėvai, traukdamiesi iš savo dvaro Kavoliškių kaime (Rokiškio r.) į Vakarus, apsistojo
pailsėti pas kun. Juozapą Garšką ir nusifotografavo. Nuotraukoje ant būsimojo
prezidento tėvo kelių sėdi kun. Juozapo sesers sūnus Aloyzas Jūrelė.
Sunkius pokario metus kun. J. Garška klebonavo Šv. Arkangelo Mykolo
parapijos bažnyčioje Kupreliškyje (1945 04 21–1949 06 28), aptarnavo ir
Dilių filiją. Vyskupo Kazimiero Paltaroko prašymu 1946 m. lapkričio 14 d.
įteikė rankraštį su Dilių filijos istorijos aprašymu, o lapkričio 19 d. ir su
Kupreliškio parapijos aprašymu (rašiniai išspausdinti knygoje „Panevėžio
vyskupija“, 1998, p. 218–220 ir 215–218).
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Klebonaudamas Kupreliškyje kun. J. Garška sovietinės valdžios buvo
apšmeižtas, kad su šautuvu rankose dalyvavęs kovose prieš sovietinius
aktyvistus. Kun. Jonas Jurgaitis rašo, kad 1948 m. rudenį kareiviai apsupo
bažnyčią, kleboniją ir visus pagalbinius pastatus. Visur padarė išsamią kratą.
Bažnyčios palėpėje radę kelis senus, aprūdijusius šautuvus apkaltino kunigą
ginklų slėpimu ir naudojimu, prie jų nufotografavo kun. J. Garšką. Pasirodo,
špitolininko vaikai, kažkur suradę šautuvų, keletą paslėpė...
Šis „nusikaltimas“ buvo labai plačiai paskleistas, o kunigas areštuotas ir
išvežtas į Biržų saugumą, turtas konfiskuotas. Po savaitės tardymų paleido,
tačiau liepė palikti Kupreliškį.
Kunigas iškeltas į naują parapiją. 1949 m. birželio 28 d. (raštas nr. 616)
paskirtas Avilių administratoriumi. Čia penkerius metus (1949–1954) dirbo
Šv. Kryžiaus Išaukštinimo parapijos bažnyčioje.
Nors šmeižtas kun. J. Garšką lydėjo ir Aviliuose, tikintieji suprato, kad taip
siekiama sukompromituoti kunigus tikinčiųjų akyse.
Nuo 1954 m. balandžio 13 d. iki mirties net 36 metus kun. J. Garška dirbo
Šv. Jono Krikštytojo parapijos bažnyčioje Vajasiškyje iš pradžių administratoriumi, o nuo 1976 m. lapkričio 5 d. – klebonu. Parapijiečiai kleboną
labai gerbė, kreipdavosi įvairiausių patarimų, tačiau sovietinei valdžiai toks
bendravimas netiko. Tad kunigas J. Garška kartu su kitais kunigais Juška,
Burkumi 1960 m. buvo viešai apšmeižtas Zarasų rajoniniame laikraštyje
„Pergalė“.
Klebonas Juozapas Garška mirė 1990 m. rugpjūčio 24 d. Palaidotas Vajasiškio
bažnyčios šventoriuje.
Į Vajasiškį klebonu paskirtas Daugailių šv. Antano Paduviečio parapijos bažnyčios klebonas, būsimasis monsinjoras Petras Baltuška pasirūpino paminklo
kleb. Juozapui Garškai pastatymu bažnyčios šventoriuje. Paminklas pastatytas
giminaičių lėšomis: finansavo klebono sesers sūnus Aloyzas Jūrelė, kuris po
20 metų, t. y. 2010 m., metaline tvorele apjuosė šventoriuje palaidoto dėdės
kunigo Juozapo Garškos kapą.
Paminklas pašventintas minint klebono J. Garškos mirties metines.
Kunigas Juozapas Garška turėjo fotoaparatą ir mėgo fotografuoti įvairius
įvykius, žmones. Prieš keletą metų buvusios Vajasiškio mokyklos patalpose
buvo surengta jo fotografijų paroda.
Kaip rašoma nekrologe, kunigas Juozapas Garška buvo ramus, švelnaus
būdo, draugiškas, atsidavęs savo pareigoms. Klebonaudamas mažose kaimo
parapijose dalį laiko skyrė bitėms: turėjo nemažai bičių šeimų, tad medumi
apdalindavo parapijos ligonius.
Vienas kunigų (galima manyti, kad Metraštininku pasirašinėjęs kun. Steponas
Galvydis) kun. Juozapo Garškos 70-mečio jubiliejui skyrė eiles:
Toli nuo miestų ir plačių kelių
Nuo meno, teatrų ir mokslo daktarų
Tarp kaimo žmonelių gerų
Tarp bičių, zuikių ir šernų
Gyvena liaudies kunigai
Kol nepašaukia jų kapai...
(žr. PVKA, b. Kun. Garška Juozas, 1907 11 23*1934 05 26*1990 08 24; [Autorius
nenurodytas]. A. A. kun. jubil. Juozas Garška (P) (1907–1934–1990), Katalikų
kalendorius-žinynas 1991, Vilnius, Katalikų pasaulio leidykla, 1991, p. 148–149;
Barskevičienė E. Vartant nuotraukas kilę prisiminimai nuvedė iki Lenkijos
prezidento, Utenis, 2010, lapkr. 16, nr. 129, p. 1–2; Jaras M., Matiukas A.
Nežudyk!.., Pergalė, 1960, lapkr. 10, nr. 132, p. 3; Jurgaitis J. Aukos keliu,
Vilnius, Enko, 1992, p. 387; Panevėžio vyskupija. Istoriniai duomenys, pastoracinė
veikla, red. vyskupas K. Paltarokas, Vilnius, Katalikų akademija, 1998,
p. 215–218, 218–220, 471; Vasiliauskienė A. Monsinjoras Petras Baltuška.
Monografija, Utena, leidykla-spaustuvė „Indra“, 2011, p. 426–429; Vasiliauskienė A. Nepamirštamas Vajasiškio klebonas, Minint 20-ąsias kunigo
Juozapo Garškos mirties metines, Utenis, 2010, rugs. 14, nr. 103, p. 3–4).
214
Monsinjoras Petras Kuzmickas (1910 11 07*1935 06 15*2012 09 10) gimė
1910 m. lapkričio 7 d. Kraušiškių k., Vaškų parapijoje, Jurgio ir Anastazijos
(Židonytės) Kuzmickų šeimoje. Mokėsi Kriaušiškių pradžios mokykloje ir
Linkuvos gimnazijoje. 1930 m. įstojo į Kauno tarpdiecezinę kunigų seminariją. Įšventintas į kunigus vysk. Juozapo Skvirecko 1935 m. birželio 15 d.
Kauno arkikatedroje.
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Dirbo vikaru: Utenos Kristaus Žengimo į dangų parapijoje (1935 06 21–1941
02 18), Kupiškio Kristaus Žengimo į dangų parapijoje (1941 02 18–1942 01
01). Klebonavo: Kriklėnuose (1942 01 01–1943 01 01), Smėlynėje (1943 01
01–1945). Trejus metus dirbdamas Zarasuose kun. P. Kuzmickas užėmė įvairias
pareigas: Zarasų gimnazijos kapeliono (1943 01 01–1946 07 01), Zarasų parapijos
vikaro (1944 11 20–1946 07 01), Zarasų dekanato dekano (1944 12 14–1946
07 01). Pusmetį buvo Tarpdiecezinės kunigų seminarijos Kaune dėstytoju,
prefektu (1946 07 01–1947 01 08). Mėnesį (1947 01 08–1947 02 18) iki suėmimo pavadavo Rozalimo kleboną kun. Antaną Grigaliūną eidamas ir Šeduvos
vicedekano pareigas. 1942 m. vasario 18 d. areštuotas, išvežtas iš Rozalimo,
nuteistas 5 metams, kuriuos kalėjo Vorkutos lageryje (1947–1953). Grįžęs iš
lagerio dirbo Utenos Kristaus Žengimo į dangų parapijos administratoriumi
(1953 09 04–1967 04 10), Utenos dekanato dekanu (1953 09 04–1965 04 10).
Paskirtas Panevėžio katedros parapijos altaristu (1967 04 10–1969 11 20),
vėliau Salamiesčio (1969 11 20–1972 09 05 ir 1980 06 10–1983 07 28), Pakruojo (1972 09 05–1980 05 23) parapijų klebonu, ėjo Šeduvos dekanato
dekano pareigas (1972 09 06–1980 05 23 ir 1984 08 17–1997 05 28). Beveik
20 metų (1983 07 28–2002 06 28) buvo Smilgių parapijos administratorius.
Kun. P. Kuzmickas buvo Šeduvos dekanato „Caritas“ dvasios tėvas (1991–1997
05 28), Panevėžio vyskupijos pastoracinės komisijos narys (1992 07 10–2002
10 15). 1993 m. popiežiaus Jono Pauliaus II paskirtas Jo Šventenybės kapelionu. Krekenavos dekanato dekanas (1997 05 28–2002 06 28). Pasilpus
sveikatai, 2002 m. birželio 28 d. paskirtas Panevėžio katedros parapijos
altaristu ir šias pareigas ėjo iki mirties – 2012 m. rugsėjo 10 d.
2010 m. birželio mėn. mons. Petrą Kuzmicką Panevėžio Kristaus Karaliaus
katedroje su deimantiniu kunigystės jubiliejumi ir 100-uoju gimtadieniu
sveikino Lietuvos kunigai ir apaštalinis nuncijus J. E. Luigi Bonazzi.
Monsinjoras Petras Kuzmickas palaidotas Smilgių šv. Jurgio bažnyčios
šventoriuje (žr. Mons. Petras Kuzmickas, Zarasų parapijos istorija, sud. kun.
R. Kavaliauskas, Kaunas, VšĮ „Spalvų kraitė“, 2012, p. 260–263 (paties
monsinjoro pateikti prisiminimai apie darbą Zarasuose).
215
Ekskunigas Jonas Ragauskas (1907 08 10*1935 06 15*1967 10 11) gimė
1907 m. rugpjūčio 10 d. Stasiškių (Stasiuliškių) vienkiemyje, Surdegio parapijoje
(buv. Subačiaus parapija). Mokėsi Viešintų pradžios mokykloje (1917–1918),
Kupiškio progimnazijoje (1918–1921) ir Panevėžio valstybinėje gimnazijoje
(1923–1926). 1926–1931 m. Vytauto Didžiojo universiteto Teologijos-filosofijos
fakultete studijavo Filosofijos skyriuje. 1931 m. įstojo į I teologijos kursą.
1934 m. kovo 17 d. įšventintas subdiakonu, o 1935 m. birželio 15 d. – kunigu, pirmąsias šv. Mišias aukojo gimtosios Subačiaus parapijos bažnyčioje.
1935 m. birželio 21 d. deleguojamas pavaduoti Upytės kleboną jo atostogų
metu, o nuo rugpjūčio 6 d. – į Krinčiną pavaduoti sergantį kun. Petrą
Strazdą. 1935 m. rugsėjo 13 d. skiriamas Smilgių vikaru. Po trejų metų darbo
Smilgiuose paskiriamas į Kupiškį, kur dirbdamas penkerius metus užėmė
įvairias pareigas. 1938 m. sausio 1 d. skiriamas Kupiškio progimnazijos
kapelionu (dėstė lotynų kalbą ir filosofijos pradmenis), vėliau tapo pirmuoju
įkurtos gimnazijos kapelionu. 1940 m. liepos 12 d. paskiriamas Kupiškio
vikaru, o 1941 m. rugsėjo 2 d. – Kupiškio gimnazijos tikybos mokytoju
ir kapelionu. 1942 m. rugsėjo 7 d. perkeliamas į Panevėžio I (berniukų)
gimnaziją tikybos mokytoju ir kapelionu. 1944 m. rugsėjo 11 d. skiriamas
Panevėžio katedros vikaru, o 1944 m. spalio 18 d. laikinai skiriamas dvasios tėvu Kauno tarpdiecezinėje kunigų seminarijoje (dirbo iki išėjimo iš
kunigystės).
Kapelionaujant Kupiškio gimnazijoje, jo mokinė Barbora Aidukaitė buvo
veikli ateitininkė, vėliau mokytojavo pradžios mokykloje, paskui išvyko į
Kauną studijuoti literatūros (1948–1949 metais mokėsi paskutiniame kurse).
Kun. J. Ragauskui atvykus į Kauną, jie apsigyveno kartu.
Trylika metų buvęs kunigu J. Ragauskas 1948 m. rugsėjo 17 d. parašė
pareiškimą Panevėžio vyskupijos kurijai, kad atsisako kunigystės: „Nuo
šios dienos aš savęs nebelaikau kunigu ir pasitraukiu iš Tarpdiecezinės kunigų
seminarijos profesoriaus pareigų“, motyvuodamas, kad pasikeitė jo filosofiniai
įsitikinimai.
Atsisakęs kunigystės paskutinius du savo gyvenimo dešimtmečius skyrė
antireliginei ir literatūrinei veiklai. Sukūręs šeimą su kupiškėne Ramune Barbora Aidukaite (1921–1971), užaugino sūnų Saulių (gim. 1950 m.) ir dukterį
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Mimozą (gim. 1951 m.), mirė sulaukęs 60 metų Vilniuje, palaidotas Antakalnio
kapinėse (žr. PVKA, b. Kun. Ragauskas Jonas, 1907 08 10*1935 06 15).
216
Kviklys B. Lietuvos bažnyčios, p. 11.
217
Vasiliauskienė A. Vyskupų ingresai Lietuvoje XXI amžiaus pradžioje, Logos,
2004, sausis–kovas, nr. 36, p. 166–174; balandis–birželis, nr. 37, p. 191–194;
liepa–rugsėjis, nr. 38, p. 187–196.
218
LYA, f. K-1, ap. 46, 1 d, b. 1644.
219
Jurgaitis J. Aukos keliu, p. 430.
220
Dr. vyskupas Romualdas Krikščiūnas (1930 07 18*1954 09 12*1969 12 21*2010
11 02) gimė 1930 m. liepos 18 d., kunigu įšventintas 1954 m. rugsėjo 12 d.
1969 m. gruodžio 21 d. popiežiaus Pauliaus VI nominuotas tituliniu Amajos
vyskupu ir tų pačių metų gruodžio 21 d. Kauno arkikatedroje konsekruotas.
Iki paskyrimo į Panevėžį buvo Kauno arkivyskupijos ir Vilkaviškio vyskupijos
apaštalinio administratoriaus vysk. J. Labuko generalvikaras.
221
PVKA, b. Kun. Dulksnys Kazimieras 1910 02 09*1935 06 15*2001 12 09;
Antanaitis B. Netekome garbingo prelato. A+A prel. Kazimieras Dulksnys
(1910–1935–2001). XXI amžius, 2002, sausio 4, nr. 1, p. 6; Jasėnas J. Maironis
seminaristo akimis, Žemaičių saulutė, 2002, vas. 15, nr. 7, p. 2; Vasiliauskienė A. Panevėžio vyskupija neteko dar vieno ganytojo, Draugas, 2002,
sausio 22, nr. 14, p. 4; Vasiliauskienė A. Prisiminus prelatą Kazimierą
Dulksnį, Kupiškėnų mintys, 2010, vas. 6, nr. 15, p. 5–6; Vasiliauskienė A.
Monsinjoras Petras Baltuška, Utena, UAB „Utenos Indra“, 2011, p. 417–420;
Vasiliauskienė A. Prelato Kazimiero Dulksnio šimtmečio jubiliejui, XXI
amžius, 2010, vas. 5, nr. 10, p. 8–9.
222
LKMA Centro valdyba. Vyskupui Juozui Preikšui – 75. LKMA metraštis,
2001, t. 19, p. 622–623; Vasiliauskienė A. Vyskupas Juozas Preikšas; J. E.
vyskupas Juozas Preikšas, Žodžiai, sud. J. Brazauskas, Panevėžys, 2006,
p. 9–38.
223
Veilentas V. Panevėžys sveikina ganytoją, Katalikų pasaulis, 1989, kovo
19, nr. 4, p. 15.
224
Dambrava, Dapšioniai, Klovainiai, Linkuva, Pakruojis, Pamūšis, Rozalimas,
Sidabravas, Šeduva, Vadokliai (žr. Katalikų kalendorius-žinynas 1997, p. 100–117;
Katalikų kalendorius-žinynas 1998, Vilnius, 1998, p. 81–89, 154–169).
225
Katalikų žinynas 2001, Vilnius, 2001, p. 129–146; Panevėžio vyskupijai 75
[Lankstinukas], Panevėžys, 2001, p. 20.
226
Katalikų žinynas 2013, Vilnius, Katalikų pasaulio leidiniai, 2013, p. 52–70, 369.
227
Rinkūnienė G. Vyskupo tikslas – žiūrėti Jo žvilgsniu, Panevėžio balsas,
2002, vas. 18, nr. 39, p. 3.
228
Vasiliauskienė A . Vyskupo Liongino Virbalo SJ ingresas Panevėžio
katedroje, Voruta, 2013, rugpj. 31, nr. 18, p. 1, 14; rugs. 14, nr. 19, p. 14.
229
Vyskupo Liongino Virbalo SJ herbas. Vyskupo herbo piešinį sukūrė Enzo
Parrino. Herbo simboliai primena tikėjimo kelionę ir jos tikslą – susivienijimą su Kristumi.
Šūkis „Susivieniję su juo“ (lotyniškai Simul cum illo) paimtas iš apaštalo
Pauliaus Pirmojo laiško tesalonikiečiams (1 Tes 5, 10). Tai pirmoji Naujojo
Testamento knyga. Joje apaštalas ragina tikinčiuosius laukti Viešpaties atėjimo su pasitikėjimu ir viltimi. Juk Dievas teikia mums išganymą per mūsų
Viešpatį Jėzų Kristų, kuris numirė už mus. Todėl visada, bet kokiomis
aplinkybėmis, kad ir ką darytume, esame kviečiami gyventi susivieniję su
mūsų Išganytoju.
Herbo skydas padalytas į dvi dalis: viena pusė – raudona, kita – šviesiai
mėlyna. Raudona spalva, daugelio heraldikos specialistų laikoma pirmąja
tarp herbo spalvų, rodo Dievo meilės pirmumą tarp teologinių dorybių, o
mėlyna – Marijai būdinga spalva – savo ruožtu simbolizuoja teisingumą.
Herbo centre ilga piligrimo lazda su kabančia sidabrine šv. Jokūbo kriaukle,
ant kurios įrėžtas raudonas Santjago de Kompostelos kryžius, sukryžiuota su
šv. Liongino ietimi, nuo kurios smaigalio krinta trys raudoni kraujo lašai.
Tai ženklas, kad visi šiame pasaulyje esame piligrimai ir keliaujame link
Viešpaties, padėdami vieni kitiems, esame keliaujanti Dievo tauta. Sidabrinė
kriauklės spalva yra aliuzija į Mariją ir išreiškia viltį.
Šv. Liongino, kurio vardą turi vyskupas, ietis liudija, kad krikščionio gyvenimas yra kova prieš dvasines blogio jėgas (plg. Ef 6, 12). Nuo ieties
lašantys trys kraujo lašai primena Kristaus šono žaizdą ir Jo Širdies meilę
žmonėms (plg. Jn 19, 34), taip pat Švenčiausiąją Trejybę.
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Herbo apačioje – atverti vartai: svetingumo ir broliškumo ženklas. Kristus
sakė: „Aš esu vartai. Jei kas eis per mane, bus išgelbėtas“ (Jn 10, 9). Šie
vartai kviečia žengti per Kristų ir kartu su Juo. Jie taip pat primena Lietuvos
šventorių vartus, pro kuriuos ateiname į bažnyčią. Bažnyčia – tikinčiųjų bendruomenė – yra atvira visiems ir kviečia kartu eiti pas dangaus Tėvą. Vartų
aukso spalva – dieviško karališkumo simbolis – reiškia ir tikėjimo dorybę.
Herbo viršuje – auksinė saulė su raudonomis raidėmis IHS. Iš vidurinės
raidės kyla kryžius, o po ja – trys juodos Kristaus kančios vinys. Tai Jėzaus
draugijos, kuriai priklauso vyskupas, ženklas, taip pat popiežiaus Pranciškaus
herbo elementas. Raidės IHS yra lotyniškos frazės Iesus hominum Salvator – Jėzus, žmonių Gelbėtojas, santrumpa. Jėzus yra visų viltis, susivieniję
su Juo būsime išgelbėti.
Herbą įrėmina skrybėlė, vadinama „galero“, kaip viduramžiais piligrimų
nešiota kepurė. Tokia skrybėlė ilgą laiką laikyta išskirtiniu katalikiškumo
ženklu. Vyskupo rangą žymi žalia skrybėlės spalva ir 12 kutų.
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Keletas vyskupo Liongino Virbalo SJ biografinių faktų. Vos pusę amžiaus
peržengusio L. Virbalo gyvenimo kelias sudėtingas ir įdomus: jis Aukštaitijos
krašto sūnus. Gimė Biržuose 1961 m. liepos 6 d. Aleksandros ir Kazimiero
Virbalų šeimoje, kurioje, be jo, Liongino, dar augo seserys Regina ir Kristina.
Baigęs Biržų II vidurinę mokyklą – dabar Biržų „Aušros“ vidurinė mokykla – (mokėsi ir muzikos mokykloje), būsimasis vyskupas studijavo Vilniaus
inžineriniame statybos institute (1979–1981). Atlikęs karinę tarnybą Breste
(1984–1986), sovietinei valdžiai trukdant įstoti į kunigų seminariją, dirbo
zakristijonu Linkmenų Švč. Trejybės parapijoje (Ignalinos dekanatas) ir mokėsi pogrindinėje kunigų seminarijoje. Kelis mėnesius vargoninkavo Rokiškio
šv. apaštalo evangelisto Mato parapijoje (1986 m.).
1986 m. įstojo į Tarpdiecezinę kunigų seminariją Kaune, o 1989 m. liepos
26 d. – į Jėzaus draugiją. 1991 m. gegužės 30 d. buvo įšventintas į kunigus.
Kun. L. Virbalas SJ studijas tęsė Romos Popiežiškojo Grigaliaus universiteto Dvasingumo teologijos institute (1992–1994), įgijo teologijos licenciatą.
Bendradarbiavo Vatikano radijuje. Insbruko universiteto Katalikų teologijos
fakultete lankė Šventojo Rašto egzegezės paskaitas, dirbo jėzuitų naujokų
vadovų padėjėju Austrijoje (1994–1995).
Grįžęs į Lietuvą, 1995–1997 m. vysk. L.Virbalas buvo Kauno jėzuitų namų
vyresniuoju ir Šv. Pranciškaus Ksavero bažnyčios rektoriumi. Kauno kunigų
seminarijoje dėstė įvadą į Šventąjį Raštą.
1997 m. išvykęs į Salamanką (Ispanija) atliko baigiamąją jėzuitų ugdymo
programą.
Du kartus buvo skirtas Vilniaus Šv. Kazimiero bažnyčios rektoriumi: 1998–2005
ir 2008–2010 m. nenutolo ir nuo pedagoginės veiklos: Vilniaus Šv. Juozapo
kunigų seminarijoje dėstė Dvasingumo teologiją (1998–2005).
2003 m. L. Virbalas davė paskutiniuosius įžadus Jėzaus draugijoje.
Būsimasis vyskupas L. Virbalas SJ buvo paskirtas Lietuvos Vyskupų Konferencijos generalinio sekretoriaus padėjėju (2005–2008), vėliau – koordinuoti
„Liturginių valandų“ vertimą į lietuvių kalbą (2009).
Vysk. L. Virbalas SJ buvo Romos Katalikų Bažnyčios atstovas Lietuvos Biblijos draugijos valdyboje, „Bažnyčios žinių“ redakcinės komisijos, Vilniaus
arkivyskupijos kunigų tarybos ir Visuotinės lietuvių enciklopedijos mokslinės
redakcijos tarybos narys.
2010–2013 m. dirbo Popiežiškosios „Russicum“ Šv. Kūdikėlio Jėzaus Teresės
kolegijos Romoje rektoriumi.
2005 m. L. Virbalas apdovanotas Sausio 13-osios atminimo medaliu. Be
gimtosios lietuvių kalbos, moka italų, ispanų, rusų ir vokiečių kalbas. Yra
išvertęs, parengęs ir parašęs keletą knygų, bendradarbiauja katalikiškoje
žiniasklaidoje. Piligrimai, vykstantys į Šventąją Žemę, naudojasi vyskupo
L. Virbalo knyga „Šventoji Žemė: piligrimo vadovas“ (Vilnius, 2000, 158 p.) ir
papildytu bei praplėstu minėtos knygos II leidimu „Šventoji Žemė. Kelionės
vadovas“ (Vilnius, Aidai, 2015, 272 p.).
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Iškilmingos šv. Mišios. Šventimų liturgiją komentavo Krekenavos Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bazilikos klebonas kun. dr. Gediminas Jankūnas.
Šv. Mišiose giedojo Panevėžio Kristaus Karaliaus katedros ir Biržų šv. Jono
Krikštytojo parapijos chorai, vadovaujami Antano Šauklio.
Šventoms Mišioms vadovavo Vilniaus arkivyskupijos emeritas kardinolas
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mininkas, Kauno arkivyskupas metropolitas arkivyskupas Sigitas Tamkevičius
SJ ir Panevėžio vyskupas emeritas Jonas Kauneckas. Iškilmingoje vyskupo
Liongino Virbalo SJ ingreso šventėje dalyvavo, kaip jau minėta, beveik 100
kunigų, per 20 vyskupų ir perpildyta Katedra tikinčiųjų, atvažiavusių iš
įvairiausių Lietuvos vietų.
Kalbėtas Nikėjos – Konstantinopolio tikėjimo išpažinimas. Atnašas atnešė
vyskupo Liongino Virbalo SJ seserys: Regina Virbalaitė ir Kristina Ulkienė.
Po kardinolo pasakytos homilijos prie altoriaus išrinktąjį vyskupą atlydėjo
kunigai: Lietuvos jėzuitų provincijolas Gintaras Vitkus SJ ir Zarasų Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų parapijos klebonas Remigijus Kavaliauskas.
Pastarasis kreipėsi į kardinolą, prašydamas įšventinti į vyskupus, parodė ir
perskaitė Apaštalų Sosto pavedimą.
Išrinktasis visų akivaizdoje kardinolo buvo klausiamas, ar jis pasirengęs saugoti tikėjimą, atlikti vyskupo tarnystę. Teigiamai atsakius į visus klausimus,
giedota „Visų Šventųjų litanija“, kurios metu, visiems klūpant, šventinamasis
kniūpsčias gulėjo prieš altorių.
Po litanijos – rankų uždėjimas. Tai maldavimo, kad nužengtų ir savo darbą
atliktų Šventoji Dvasia, ženklas. Panevėžio vyskupijos vyskupai Juozas Preikšas ir Jonas Kauneckas bei visi šv. Mišių dalyviai vyskupai, maldaudami
Šventosios Dvasios ir pabrėždami priėmimą į vyskupus, uždėjo rankas ant
klūpančio šventinamojo.
Šventinamojo galvą patepus šventąja Krizma (kvapusis pašventinimo ir dalyvavimo Kristaus kunigystėje balzamas), įteikdamas Evangeliją kardinolas
tarė: „Imk Evangeliją ir skelbk Dievo Žodį su visokeriopa kantrybe bei išmintimi“.
Įteikdamas ištikimybės ženklą žiedą, kardinolas kalbėjo: „Pasipuošęs tvirtu
tikėjimu akylai saugok Dievo sužadėtinę, šventąją Bažnyčią“. Ant galvos uždėjo
mitrą, kad šviestų šventumo spindesys, kad būtų vertas priimti nevystantį
garbės vainiką. Kaip ganytojo tarnystės ženklą kardinolas šventinamajam
įteikė pastoralą – ganytojo tarnystės ženklą, rūpintis visa kaimene, kurioje
Šventoji Dvasia paskyrė vyskupu vadovauti Dievo Bažnyčiai.
Vyskupams pasveikinus naująjį vyskupą ramybės pabučiavimu – naujasis
vyskupas Lionginas Virbalas SJ – tapęs Vyskupų kolegijos nariu – atsisėdo
į vyskupo sostą.
Iš kardinolo A. J. Bačkio pamokslo. Kardinolas A. J. Bačkis kalbėjo, kad
visa Lietuvos Bažnyčia, ypač Panevėžio vyskupija, džiaugsmingai sutinka
savo ganytoją, kuris sugrįžta į gimtuosius namus praturtėjęs patirtimi Tėvynėje ir Romoje. Popiežius išrinko jį šiais Tikėjimo metais liudyti tikėjimą
ir mokyti jus liudyti šviesą bei gilinti tikėjimą. Tikėjimas kyla iš Dievo
Malonės. Vyskupo tarnystė, sakė kardinolas, ypač reikalinga Dievo Malonės
ir pagalbos. Vyskupas, kunigas ne sau – o Dievo tautai, jai tarnauti, ganyti
ir ginti nuo vilkų. Kai kunigas taip tarnauja – Bažnyčia vieninga. Svarbiausi
vyskupo tikslai: tikėjimas, malda, tėviškumas. Viešpats pasirenka konkretų
asmenį, kuris darbuojasi Jo Bažnyčioje. Tačiau tokiai tarnystei reikia, kad
mirtų mūsų ambicijos, žmogiški apskaičiavimai ir mes, dvasininkai, neštume Kristaus Meilę. Tik tikėjimas ir visiškas pasitikėjimas įgalina darbuotis
Dievui.
Malda – gyvas ryšys su Viešpačiu. Malda reikia atsigręžti į Dievą ir prašyti Jo Šviesos, kurios reikia visiems, ypač vyskupui, kad sutvarkytų visus
nesklandumus, nes malda yra stiprybės šaltinis.
Viešpats dovanoja tėvystės malonę kunigams ir vyskupams. Tėvystės teikiamas gyvenimas – pilnutinis. Tikroji tėvystė susijusi su auka, todėl mūsų
dienomis itin reikalinga dvasinė tėvystė. Kad subręstume, turime patirti
tėvystės džiaugsmą: kunigų atveju tai dvasinė, sielovadinė tėvystė.
Vyskupijos valdyme yra daug įvairių reikalų į kuriuos įsijungia gausybė
žmonių. Vyskupui turi rūpėti ne tik patys reikalai, bet ir žmonės – nuo to
priklausys ir pati veikla.
Kardinolas kreipiasi į kunigus linkėdamas, kad jie lydėtų savo ganytoją,
priimtų jo pamokymus, kad būtų glaudi vyskupija, kurioje visi darbuotųsi
Dievo vardui. Prašo vyskupo emerito Jono Kaunecko, kad malda ir auka
bei konkrečia tarnyste įsitrauktų į vyskupijos gyvenimą.
Kardinolas A. J. Bačkis kalbėjo, kad visų darbų šeimininkas – Dievas ir Jam
viskas priklauso, todėl ragino pirmųjų krikščionių pavyzdžiu liudyti meilę
ir atjautą visiems.
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Pavedu Panevėžio vyskupiją, jos Ganytojus ir visus tikinčiuosius Dievo
Motinos meilingai globai ir užtarimui, - sakė kardinolas.
232
Apaštalinis nuncijus kalbėjo lietuviškai (dalį sveikinimo teksto skaitė s.
Virginija Bandzevičiūtė SF, kuri straipsnio autorei leido pasinaudoti sveikinimo tekstu ir išspausdinti jį „Vorutoje“).
Nuncijus sveikinimą pradėjo klausimu: „Mieli bičiuliai, visi susirinkusieji, ar
jūs džiaugiatės?“ Bažnyčioje vieningai garsiai nugaudė – „Taip!“
Nuncijus tęsė: „Jūs atsakėte „taip“ ir jūsų veidai rodo, kad esate patenkinti.
Popiežiaus Pranciškaus vardu dėkoju jums, kad, kaip jis prašė Šventimų pradžioje
perskaitytoje Bulėje, priėmėte savo naująjį vyskupą „su džiaugsmu“. Ačiū!
Dabar noriu su jumis paatvirauti.
Šiais Tikėjimo Metais čia, Panevėžio vyskupijoje, mačiau pasikartojant popiežiaus
Benedikto XVI padovanotą mums šviesų ir didingą tikėjimo vaisių. Kaip prisimename,
šių metų vasario mėnesį popiežius Benediktas XVI, paklusdamas Viešpaties balsui,
atsisakė Romos vyskupo ir Visuotinės Bažnyčios Ganytojo tarnystės. Jo atsisakymas
vedė į popiežiaus Pranciškaus išrinkimą. Taip, popiežius Pranciškus yra popiežiaus
Benedikto tikėjimo dovana.
Taip pat ir jūsų mylimas vyskupas Jonas Kauneckas pajuto vidinį paraginimą
prašyti Šventojo Tėvo, kad būtent per jo 75-tąjį gimtadienį būtų paskirtas naujasis Panevėžio vyskupas. Jis pakluso paraginimui, ir tai įvyko. Manau, kad tikrai
galime sakyti, jog jūsų naujasis Ganytojas, vyskupas Lionginas Virbalas, taip pat
yra monsinjoro Kaunecko tikėjimo vaisius ir dovana.
Kaip nuostabu šiais Tikėjimo Metais tiesiog ranka paliesti gyvenimo tikėjimo vaisius. Taip paklusti Viešpačiui arba, geriau sakant, mylėti tai, ko Viešpats prašo.
Tai ne tik nieko iš mūsų neatima, bet mums duoda viską: tai pats gražiausias ir
pats naudingiausias dalykas, kurio galime linkėti sau ir kitiems.
Ačiū, mielas vyskupe Kauneckai, už jūsų šviesų tikėjimo liudijimą ir už didelę
meilę, parodytą šiai Panevėžio vyskupijai, kurios Ganytoju, tėvu ir bičiuliu išbuvote
daugiau kaip vienuolika metų. Telaimina jus Dievas už visa, ką padarėte. Gilūs
meilės, bičiulystės bei dėkingumo jausmai ir toliau mus visus tesieja su jumis.
O tau, mielas vyskupe Lionginai, ačiū už tavąjį „Taip“ vyskupiškam vadovavimui
šiai diecezinei Bažnyčiai, kuri labai pasitiki Tavimi.
Daugelis tave jau pažįsta, kadangi čia tavo žemė, tėviškė, kur gimei ir kur subrendo
tavo pašaukimas. Jie visada žvelgė į tave, sekė tavo žingsnius mylėdami ir didžiuodamiesi. Galiu tau pasakyti, kad sužinoję apie tavo paskyrimą, daugybė žmonių
man išsakė savo asmeninį džiaugsmą, o pirmasis iš jų – vyskupas Kauneckas.
Esu tikras, kad tavo ganytojiškos meilės centre artimiausiais bendradarbiais bus
kunigai, kuriais uoliai rūpinsies, jų dvasine, intelektualine ir materialine būkle,
drąsindamas ir lydėdamas juos vienybės ir brolystės dvasioje, kad visa savo būtybe priklausytų Kristui ir per savo tarnystę būtų visų tarnais, trumpai tariant,
„ganytojai kvepiantys avimis“ (Popiežius Pranciškus, Aliejų Šventinimo Mišios,
2013 m. kovo 28 d.).
Sveikinu ir linkiu drąsos, mielas vyskupe Lionginai: išskleisk visą entuziazmą, kurį
esi sukaupęs, kad įdirbtum „gerą“ šios vyskupijos bendruomenės žemę, padarydamas
ją dar atviresnę ir gyvybingesnę. Dievo malonė su nekantrumu laukia, kada galės
veikti tavyje ir per tave Panevėžio vyskupijos Bažnyčioje. Ir dėl to ji prašo, kad
visiškai ja pasitikėtum.
Motiniškas Marijos, Bažnyčios Motinos, užtarimas telaimina ir testiprina tavo
žingsnius ir tavo tarnystę, kad visi galėtų pamatyti, jog Tu myli šią vyskupiją:
myli, kad ir kas beatsitiktų ir iki paskutinio atodūsio.
Mieli bičiuliai, baigiu vėl duodamas žodį popiežiui Pranciškui: jis prašo jūsų „būkite
vienybėje su savo vyskupu ir melskitės už mane“. Prašau jūsų: taip ir darykite.
Ačiū. Amen!“
232a
2016 m. gegužės 20 d. popiežius Pranciškus naujuoju Panevėžio vyskupu
paskyrė Telšių vyskupijos augziliarą Genadijų Liną Vodopjanovą OFM, tapusį
septintuoju Panevėžio vyskupijoje besidarbuojančiu vyskupu ir penktuoju
vyskupu ordinaru.
Vyskupas Linas Vodopjanovas OFM į Panevėžio vyskupiją paskirtas svarbiais
jubiliejiniais Dievo Gailestingumo metais, minint reikšmingus jubiliejus: 90
metų nuo popiežiaus Pijaus XI bulės „Lithuanorum Gente“ paskelbimo –
Lietuvos Bažnytinės provincijos įkūrimo ir Panevėžio vyskupijos 90-metį.
2016 m. liepos 16 d. Panevėžio Kristaus Karaliaus katedroje vyko Panevėžio
vyskupo Lino Vodopjanovo ingreso iškilmės.
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Kunigas Paulius Čiučkis (1915 11 04*1940 06 16*1990 02 16) gimė 1915 m.
lapkričio 4 d. Vabalninko parapijoje, Strazdžių kaime, ūkininkų šeimoje.
Turėjo 4 brolius ir 4 seseris. Mokėsi Vabalninko pradžios mokykloje, Biržų
ir Panevėžio gimnazijose. 1933 m., baigęs 6 klases, įstojo į Kauno kunigų
seminariją. 1940 m. birželio 16 d. Panevėžio katedroje gavo kunigystės
įšventinimus. Jo sesuo Janina įstojo į Šv. Kazimiero seserų kongregaciją.
Kun. P. Čiučkis 1940 m. buvo paskirtas į Ragelius pavaduoti klebono,
1941 m. Truskavoje dirbo vikaru, vėliau 1942 m. paskirtas Kupiškio vikaru
ir kapelionu. Kupiškyje dirbdamas pavadavo atostogų išvykusį Palėvenėlės
kleboną kun. Kazimierą Butkų. Greta vikaro pareigų kun. P. Čiučkis 1943 m.
lapkričio 23 d. paskirtas Kupiškio gimnazijos kapelionu.
Vėliau kelis mėnesius vikaravo Naujamiestyje (1945), Pasvalyje (1946),
Suoste ir Pelaniškyje pavadavo kleboną (1946–1950). 1950–1960 m. klebonavo Tauragnuose, 1960–1966 m. buvo Troškūnų klebonas ir nuo 1963 m.
rugsėjo 7 d. – Raguvos dekanas, 1966–1975 m. paskirtas Panevėžio katedros
klebonu ir dekanu, iš čia – Rokiškio klebonu ir dekanu (1975–1985). Nuo
1985 m. iki mirties Svėdasuose buvo altaristas. Palaidotas Svėdasų bažnyčios
šventoriuje (žr. PVKA, b. Kun. Čiučkis Povilas, 1915 11 04*1940 06 16*1990
02 16; [Autorius nenurodytas]. A†A kun. Paulius Čiučkis (1915–1940–1990),
Katalikų kalendorius-žinynas 1991, p. 147).
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Kunigas Albinas Spurgis (1907 09 06*1932 05 21*1985 10 07) gimė 1907 m.
rugsėjo 6 d. Šilų bažnytkaimyje, Panevėžio apskr., augo Vadoklių parapijoje, Paištakių kaime. 1920–1925 m. mokėsi Raguvos vidurinėje mokykloje ir
Ukmergės valstybinėje gimnazijoje, 1925–1928 m. – Kauno kunigų seminarijoje.
1928–1932 m. mokslus tęsė Vytauto Didžiojo universitete. 1931 m. kovo 21 d.
įšventintas subdiakonu, 1932 m. gegužės 21 d. – kunigu.
Vikaru dirbo Panevėžio šv. Apaštalų Petro ir Povilo parapijoje (1932 07 01–1934
07 01), Panevėžio katedroje (1934 07 01–1937 07 01). 1937 m. liepos 1 d.
skiriamas Gelažių kuratu, po dvejų metų – 1939 m. liepos 1 d. – Šimonių
vikaru adjutoriumi, tų pačių metų rugsėjo 1 d. – Šimonių kuratu. 1943 m.
gruodžio 21 d. buvo paskirtas Kupiškio dekanato vicedekanu. 1944 m. išvyko
į užsienį (žr. PVKA, b. Kun. Spurgis Albinas, 1907 09 06*1932 05 21*).
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Kunigas Juozapas Varnas (1909 07 11*1934 05 26*1990 07 09) gimė 1909 m.
liepos 11 d. Ūdrupio kaime, netoli Rokiškio. Rokiškyje baigęs pradžios
mokyklą ir gimnaziją (1921–1929 m. baigė 8 klases) įstojo į Kauno kunigų
seminariją (1929–1930), o nuo 1930 m. rudens iki 1934 m. pavasario studijavo VDU Teologijos-filosofijos fakultete. 1933 m. balandžio 1 d. įšventintas subdiakonu, o 1934 m. gegužės 26 d. – kunigu. Vikaravo Kamajuose
(1934), pavaduodamas susirgusį Lukštų kleboną Aluntoje (1935), Biržuose
(1936–1939), čia pavadavo Biržų bažnyčios administratorių kun. Antaną
Grigaliūną, išvykusį atostogų. Nuo 1939 m. rugsėjo 1 d. paskirtas Pasvalio
inžinieriaus P. Vileišio gimnazijos tikybos mokytoju ir kapelionu. 1945 m.
kovo 31 d. laikinai deleguojamas į Kupiškį vikaro pareigoms. 1945 m. rugsėjo
17 d. paskirtas administratoriumi į Antalieptę (1945–1950). Antalieptėje jam
itin pablogėjo sveikata. Jai pagerėjus 1950 m. liepos 7 d. skiriamas Zarasų
dekanato dekanu, tačiau tų pareigų dar nepradėjęs eiti (galima manyti, kad
nesutiko saugumas), lapkričio 3 d. skiriamas Joniškėlio administratoriumi
(1950–1963). Čia jam talkinti buvo paskirtas altaristas kun. Kazimieras Mozūras, buvo ir senelis kunigas J. Liubšys. Tačiau jo sveikata greitai silpo. Nuo
1963 m. rugsėjo 18 d. paskiriamas Vabalninko klebonu. Jis gavo Religinių
kultų reikalų tarybos prie TSRS Ministrų tarybos įgaliotinio Lietuvos TSR
J. Rugienio 1963 m. rugsėjo 10 d. pasirašytą kulto tarnautojo registracijos
pažymėjimą nr. 616. 1979 m. kun. J. Varnas aptarnavo Kupreliškio parapiją
(kun. Gedimino Blyno kelionės į JAV metu). Kun. J. Varnui Vabalninke
talkino ligonis kun. Stanislovas Krištonaitis ir kun. Aleksandras Kaškevičius. 1981 m. sulaukiama vikaro – kun. Tado Ivanovskio, tačiau netrukus jį
pakeičia kun. Antanas Zulonas (buvęs Pakalnių parapijos administratorius).
Būdamas sąmojingas, turėdamas greitą orientaciją, tvirtą logiką, visuose kunigų ar pasauliečių susibūrimuose jis tapdavo vedančiuoju asmeniu, greitai
rasdavo išeitį iš bet kokios padėties. Sovietmečiu jį nuolat lydėjo įspėjimai,
grasinimai, baudos, šaukimai į spec. įstaigas. Nesutiko su pasaulietine Joniškėlio valdžia dėl krikšto – sovietinės valdžios atstovai reikalavo abiejų
tėvų raštiško sutikimo; kunigas žinojo, kad tai bus pagrindas susidoroti su
tikinčiaisiais, užimančiais atsakingas pareigas. Nors jis ir išvengė kalėjimo,
233
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gerai žinojo, kad jo vieta tarp kankinių kunigų Sibiro lageriuose. Tad stengėsi
padėti broliams kunigams siųsdamas į Sibirą siuntinius.
Susilpnėjus sveikatai, prašėsi atleisti nuo užimamų administracinių pareigų.
Kunigo prašymas patenkinamas ir 1982 m. liepos 20 d. kun. J. Varnas
buvo atleistas nuo klebono pareigų ir paliktas Vabalninko garbės klebonu.
Mirė 1990 m. liepos 9 d. Palaidotas Vabalninko bažnyčios šventoriuje (žr.
PVKA, b. Kun. Varnas Juozas, 1909 07 11*1934 05 26*1990 07 09*; [Autorius
nenurodytas]. A†A kun. jubil. Juozapas Varnas (1909–1934–1990), Katalikų
kalendorius-žinynas 1991, p. 165–166).
236
Kunigas Alfonsas Strelčiūnas (1920 10 06–1945 01 14–1988 08 22) gimė
1920 m. spalio 6 d. Radviliškio apskrityje, Šeduvos parapijoje. 1938 m. baigęs
6 klases, įstojo į Kauno kunigų seminarijos licėjinį kursą, mokėsi 7 metus.
1945 m. sausio 14 d. įšventintas kunigu. Vikaravo Naujamiestyje, pavadavo
Obelių kleboną. 1959 m. vasarą, pažeisdamas tarybinius įstatymus, organizavo
viešą didingą vyskupo J. Steponavičiaus sutikimą Obelių parapijoje, įtraukdamas
gausų būrį jaunimo. Klebonas sovietinės valdžios atleidžiamas iš pareigų ir
pasiunčiamas į Pabiržės parapiją altaristu. Sovietinė valdžia, nepatenkinta jo
veikla, atima kunigo darbo pažymėjimą. Kunigas įsidarbino darbininku prie
tiesiamos magistralės Biržai–Panevėžys. Vietiniams gyventojams piktinantis
tokiu valdžios poelgiu kunigas perkeliamas dirbti į Kraštų plytinę; kadangi
gamykla buvo uždara, žmonės negalėjo matyti viešo tyčiojimosi iš kunigo.
Po kurio laiko grąžinus darbo pažymėjimą, kunigas A. Strelčiūnas paskiriamas klebonu į Alizavą, tačiau dėl nusilpusios sveikatos išvyksta altaristu
į Pasvalį. Ir čia nebepajėgiantį darbuotis Pandėlio klebonas Bronius Balaiša
apsiima globoti. Kun. A. Strelčiūnas mirė 1988 m. rugpjūčio 22 d., palaidotas
Pandėlio bažnyčios šventoriuje (žr. kun. Jurgaitis J. Aukos keliu, p. 426–427).
237
Dr. monsinjoras Jonas Juodelis (1921 05 21*1947 06 29*2006 01 07) – sovietinių gulagų kankinys (1951–1955), Panevėžio miesto garbės pilietis (2002),
teologijos mokslų daktaras (1948 m. apgintas filosofijos licenciatas, 1995 m.
nostrifikuotas teologijos daktaras), mokslui nusipelnęs panevėžietis (1997),
Lietuvių katalikų mokslo akademijos Panevėžio skyriaus įkūrėjas (1992
02 08) ir ilgametis jos pirmininkas (1992–2006), mokslininkas, katalikiškų
mokyklų Panevėžyje kūrėjas, ilgametis vyskupijos kancleris (1983–2001)
bei Panevėžio Šv. apaštalų Petro ir Povilo bažnyčios klebonas (1970–2002),
monsinjoras (1990).
Jonas Juodelis gimė 1921 m. gegužės 21 d. Liūdiškių kaimo (Anykščių rajonas), ūkininkų Bronislavos Karosaitės ir Antano Juodelio šeimoje. Mokėsi
Anykščiuose, Šv. Kryžiaus kongregacijos seselių vienuolių vadovaujamoje pradžios mokykloje, progimnazijoje, Panevėžio vyrų gimnazijoje, o 1942–1946 m.
Kauno kunigų seminarijoje. Baigęs seminariją iki įšventinimo į kunigus talkino
klebonams Leliūnų Šv. Juozapo bei Klovainių Švč. Trejybės bažnyčiose.
1947 m. birželio 29 d. Panevėžio vyskupas Kazimieras Paltarokas Joną Juodelį įšventino į kunigus. Po dviejų mėnesių vikaravimo Ramygalos Šv. Jono
Krikštytojo bažnyčioje kun. Jonas Juodelis 1947 m. rugpjūčio 26 d. buvo
paskirtas vikaru į Kupiškio Kristaus Žengimo į dangų bažnyčią. Čia jis dirbo
beveik pusantrų metų: Kupiškyje tuo metu klebonu dirbo kan. Vladislovas
Kupstas (1904–1970) – labai populiarus, išgarsėjęs gerumu, negebėjimu pykti
ir uoliu pastoraciniu darbu.
Vikaras Jonas sumanė 1948 m. vakarais prieš Velykas vesti mokiniams
Velykų rekolekcijas, kad galėtų pasitelkti kaimyninių parapijų kunigus.
Kunigas siekė prasmingai išnaudoti kiekvieną minutę. Be pastoracinio darbo
ir plačios pedagoginės veiklos, jis ėmėsi ir studijų. Mat seminarijoje beveik
visi dalykai buvo įvertinti labai gerai – „optime“, o vieni mėgstamiausių
dalykų buvo filosofija ir teologija.
Klebonas V. Kupstas, matydamas vikaro polinkį į mokslą, skatino jį imtis
šios veiklos. Tad jaunas kunigas parašė filosofijos licenciatą „Žako Mariteno integralinis humanizmas“ (apgintas 1948 m.). Tai vienas pirmųjų darbų
Lietuvoje, skirtas Žako Mariteno veiklos analizei ir sklaidai. Dera priminti,
kad Lietuvos mokslų taryba 1995 m. gruodžio 14 d. nostrifikavo minėtą
mokslo laipsnį ir J. Juodelį pripažino teologijos daktaru.
1949 m. sausio 13 d. vysk. K. Paltarokas jį paskyrė vyskupijos kurijos kancleriu. Panevėžio kurijoje dirbo 1949–1951 m. 1951 m. naktį iš spalio 7 į
8-ąją kunigas J. Juodelis buvo suimtas, nuvežtas į Vilniaus KGB rūsius. Po
trijų mėnesių tardymo teismas vyko Šiauliuose. Už antitarybinę propagandą
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buvo nuteistas 25 metams kalėjimo su turto konfiskavimu ir 5 metams
be teisių. Bausmę atliko Sibire, netoli Baikalo. Ten tuo metu vyko didelės
Angarsko miesto statybos. Lageryje ėmė domėtis medicina. Pradėjęs dirbti
felčeriu, daugeliui kalinių galėjo suteikti ir dvasinius patarnavimus.
Po Stalino mirties pradėjus persvarstyti politinių kalinių bylas, kunigui
J. Juodeliui bausmės laikas, pritaikant amnestiją, buvo sutrumpintas, tad jis
1955 m. lapkričio 25 d. buvo paleistas. Tačiau Lietuvos TSR Aukščiausiojo
teismo reabilitavimo pažymėjimą, pasirašytą pirmininko pavaduotojo J. Misiūno, monsinjoras J. Juodelis gavo tiktai 1989 m. lapkričio 27 d.
Grįžęs iš Sibiro lagerių paskirtas vikaru į Šeduvą (1956–1969), vėliau – klebonu
į Pandėlį (1969–1970). 1970 m. paskirtas klebonu į Panevėžio Šv. apaštalų
Petro ir Povilo bažnyčią, kur dirbo 32 metus. Kartu dirbo ir Panevėžio
vyskupijos kurijoje, užimdamas kanclerio pareigas (1983–2001). Monsinjoras
yra buvęs ne vienos Panevėžio vyskupijoje veikiančios komisijos bei tarybos
narys, atstovavęs Panevėžio vyskupijai.
Mons. J. Juodelio poliglotinėmis žiniomis ne kartą naudojosi ir dvasininkai,
ir pasauliečiai. Jis vertėjavo ne viename dvasininkų delegacijos iš Vokietijos
susitikime su Panevėžio tikinčiaisiais, teko vertėjauti ir mokslinių konferencijų
metu. Jis visą gyvenimą domėjosi kalbomis, tarp gausybės – keliasdešimties
tūkstančių per gyvenimą sukauptų – knygų Šventąjį Raštą turėjo net dvidešimčia kalbų, tik ne visomis gebėjo skaityti. Be gimtosios lietuvių kalbos,
gerai mokėjo rusų, vokiečių, prancūzų, lotynų, anglų, ispanų, italų ir lenkų
(pastarąsias išmoko savarankiškai), o 1979 m. gavęs prancūzų–hebrajų kalbų
vadovėlius, savarankiškai ėmėsi mokytis hebrajų kalbos. Aštuoniasdešimtaisiais
gyvenimo metais, tobulindamas anglų kalbą, šia kalba kasdien skaitė brevijorių.
Mons. J. Juodelis daug dėmesio skyrė jaunimo auklėjimo problemoms, o
Lietuvai atgavus nepriklausomybę, buvo vienas Katechetų mokyklos kūrimo
iniciatorių, dėstytojų ir vadovų, įvairių religinių kursų bei centrų kūrėjas,
dvasinis vadovas. Dėstė ir VDU Teologijos fakultete.
Bene svarbiausias mons. J. Juodelio nuopelnas – Panevėžyje įkurti trys
katalikiškieji ugdymo centrai: Panevėžio Kazimiero Paltaroko katalikiškoji
vidurinė mokykla, Panevėžio katalikiškoji mergaičių žemės ūkio mokykla
ir Panevėžio kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų pagrindinė mokykla (dėl įvairių
aplinkybių šios mokymo institucijos turėjo kiek pakeisti pavadinimus).
Monsinjoras Jonas Juodelis mirė 2006 m. sausio 7 d. Palaidotas Panevėžio
Šv. apaštalų Petro ir Povilo bažnyčios, kurioje klebonu dirbo per 30 metų,
šventoriuje (žr. PVKA, b. Kun. Jonas Juodelis, 1921 05 21*1947 06 29*2006 01 07;
Panevėžio vyskupijos kurija. A†A Monsinjoras Jonas Juodelis (1921–1947–2006),
Katalikų žinynas 2007, Vilnius, Katalikų pasaulio leidiniai, 2007, p. 302–304;
Jurgaitis J. Aukos keliu, Vilnius, Enko, 1992, p. 298; Vasiliauskienė A.
Monsinjoras Petras Baltuška, Utena, UAB „Utenos Indra“, 2011, p. 448–451;
Vasiliauskienė A. Monsinjoras Jonas Juodelis, Vilnius, 2001, 272 p.).
238
Kunigas Jonas Bagdonas (1907 11 12*1935 06 15*1994 01 26) gimė 1907 m.
lapkričio 13 d. Užvalkių kaime, Truskavos parapijoje, Kėdainių r. Iš dvylikos
vaikų užaugo devyni (penki broliai ir keturios seserys). Gausioje šeimoje
vaikams teko daug dirbti. Rašto pradmenų išmokė tėvai, vieną žiemą mokėsi
pas daraktorių. Įsteigus kaime valdišką mokyklą, įstojo į antrą jos klasę.
Kitais metais mokyklos nelankė – mokėsi pas mokytoją, rengėsi egzaminams
į gimnaziją. Nors egzaminus išlaikė, nebuvo priimtas – buvo peraugęs. Dar
pasimokęs tą patį rudenį išlaikė egzaminus į Kėdainių gimnazijos II klasę.
Baigęs šios gimnazijos keturias klases įstojo į Kėdainių mokytojų seminariją,
kuri kaip nepatikima A. Smetonos valdžiai 1927 m. buvo uždaryta. Nepavykus įstoti į kitą seminariją, sugrįžo į Kėdainių gimnaziją ir ją 1930 m. baigė.
Tais pačiais metais įstojo į Kauno kunigų seminariją, kurią 1935 m. baigė.
1934 m. kovo 17 d. įšventintas subdiakonu, o 1935 m. birželio 15 d. – kunigu.
Vikaravo Pumpėnuose (1935–1937), iš čia kuriam laikui 1937 m. buvo deleguotas į Suostą pavaduoti sergantį kunigą. Vėliau paskirtas vikaru į Pabiržę
(1937–1940). 1940 m. paskirtas Gulbinėnų klebonu, 1943 m. – Antašavos
administratoriumi, o nuo 1945 m. sausio 18 d. ir Kupiškio vicedekanu.
1951 m. perkeltas į Pasvalį administratoriumi, kurį laiką ėjo ir vicedekano
pareigas. 1965 m. paskirtas Biržų klebonu. 1965 m. balandžio 26 d. gavo
kulto tarnautojo registracijos pažymėjimą nr. 156. 1966 m. paskiriamas Troškūnų klebonu, čia dirbant jam išrašomas naujas kulto tarnautojo registracijos
pažymėjimas nr. 91. 1978 m. klebonas J. Bagdonas lankėsi Lenkijoje.
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Sveikatai susilpnėjus, kunigas prašėsi atleidžiamas iš užimamų pareigų.
1988 m. buvo atleistas iš klebono pareigų, liko Troškūnuose altaristu.
Kun. J. Bagdonas mirė 1994 m. sausio 26 d., palaidotas Troškūnų bažnyčios
šventoriuje (žr. PVKA, b. Kun. Bagdonas Jonas, 1907 11 29*1935 06 15*1994
01 26).
239
Kunigas Vladislovas Kupstas (1904 05 08*1927 06 11*1970 11 24) gimė 1904 m.
gegužės 8 d. (balandžio 25 d. pagal seną stilių) Plūkių kaime, Piniavos
valsčiuje, Panevėžio apskrityje, valstiečių šeimoje. Šeimoje augo penki vaikai
(trys berniukai ir dvi mergaitės). 1914 m. baigęs Plūkių pradžios mokyklą,
įstojo į Panevėžio realinę gimnaziją (tada dar vadinta realine mokykla). Ją
baigęs 1922 m. įstojo į Lietuvos universiteto Teologijos-filosofijos fakultetą, kurį
baigė 1927 m. 1926 m. rugsėjo 18 d. buvo įšventintas subdiakonu, o vyskupas
K. Paltarokas 1927 m. birželio 11 d. Panevėžio Šv. apaštalų Petro ir Povilo
bažnyčioje (Katedra dar nebuvo baigta statyti) V. Kupstą įšventino kunigu.
Vikaravo Dusetose (1927–1931) ir Krinčine (1931–1934), klebono pareigas ėjo
Kiburiuose (Biržų dekanatas) (1934–1938), Antašavoje (1938–1940) ir kartu
Kupiškio vicedekano pareigas. 1940 m. lapkričio 15 d. paskirtas Kupiškio
klebonu (atvyko 1941 m. sausio 20 d.), o po poros metų – dekanu, t. y.
1943 m. birželio 26 d. Šias pareigas ėjo iki 1964 m. Nuo 1947 m. birželio
22 d. – Kupiškio klebonas; parašė dekanato istoriją. 1956 m. gruodžio 25 d.
pakeltas Panevėžio vyskupijos kapitulos garbės kanauninku. Kupiškyje jį
pakeitė kun. K. Gutauskas, o kan. V. Kupstas 1964–1966 m. dirbo Panevėžio
klebonu ir dekanu. Nuo 1966 m. paskirtas Biržų klebonu, pareigas perėmė
iš kun. J. Bagdono.
Mirė 1970 m. lapkričio 24 d. Palaidotas Biržuose, laidotuvėse dalyvavo per
šimtą kunigų (žr. PVKA, b. Kun. Kupstas Vladislovas, 1904 05 08*1927 06
11*1970 11 24; Kun. Vladas Kupstas. Kupiškio parapija, Panevėžio vyskupija.
Istoriniai duomenys, pastoracinė veikla, red. vyskupas K. Paltarokas, Vilnius,
1998, p. 167–172).
240
PVKA, b. Kupiškis. Kristaus Žengimo į dangų.
241
Kupiškio klebono 1948 12 12 pranešimas nr. 164 Panevėžio vyskupijos
kurijai, PVKA, b. Kupiškis. Kristaus Žengimo į dangų.
242
Kupiškio dekano 1947 04 09 raštas Panevėžio vyskupijos kurijai, PVKA,
b. Kupiškis. Kristaus Žengimo į dangų.
243
Kunigas Antanas Grigaliūnas (1893 09 08*1918 05 01*1960 07 07) gimė
1893 m. rugsėjo 8 d. (pakrikštytas lapkričio 8 d.) Kleboniškių kaime, Šeduvos
parapijoje. 1907 m. baigė Rozalimo liaudies mokyklą, 1908–1911 m. Šiaulių
miesto mokyklą ir dar metus mokėsi matematikos, lotynų ir prancūzų kalbų.
1912–1918 m. mokėsi Žemaičių dvasinėje seminarijoje. 1918 m. vasario 17 d.
įšventintas subdiakonu, 1918 m. gegužės 1 d. – kunigu. 1918 m. gegužės
mėn. buvo paskirtas Linkuvos bažnyčios vikaru ir vietos progimnazijos
kapelionu. Tas pareigas ėjo iki 1922 m. kovo 20 d. – tada buvo atleistas
iš užimamų pareigų, kad galėtų studijuoti Lietuvos universitete (studijavo
fundamentaliąją teologiją). Studijuodamas Kaune dirbo Mokytojų draugijos
gimnazijoje (Ugniagesių g. 12). Nuo 1923 m. balandžio 6 d. iki gegužės
10 d. Telšiuose pavadavo kun. Juozapą Dagilį – ėjo Telšių bažnyčios vikaro
ir Telšių gimnazijos bei mokytojų seminarijos kapeliono pareigas. Grįžęs iš
Telšių į universitetą, vėl ėjo kapeliono pareigas Rusų mokytojų gimnazijoje
Kaune. Be to, jam teko dėstyti tikybą ir Kauno suaugusiųjų gimnazijoje,
eiti kapeliono pareigas.
1924 m. liepos 11 d. paskirtas Linkuvos gimnazijos kapelionu ir vikarupagalbininku. Vėliau dirbo Biržų bažnyčios administratoriumi, klebonu ir
Biržų dekanato dekanu (1934–1946). 1944 m. rugsėjo 12 d. paskirtas garbės
kanauninku. Nuo 1946 m. balandžio 11 d. atleistas iš Biržų klebono ir Biržų
dekano pareigų ir perkeltas klebonu į Rozalimą, kartu ir Šeduvos dekanato
vicedekanu. Pablogėjus sveikatai, 1947 m. sausio 30 d. atvyko į Kupiškį
pailsėti bei gydytis, apsigyveno altarijoje. Pagerėjus sveikatai, 1950 m. gegužės
30 d. paskirtas administratoriumi į Vajasiškį (Zarasų r.).
Panevėžio vysk. K. Paltaroko raštu (1954 m. rugsėjo 13 d.) Vajasiškio administratorius, kanauninkas A. Grigaliūnas atleidžiamas iš pareigų ir skiriamas
Šv. apaštalų Petro ir Povilo bažnyčios Panevėžyje mansionoriumi (altaristu
be pareigų). 1958 m. birželio 20 d. paskirtas Šv. apaštalų Petro ir Povilo bažnyčios Panevėžyje administratoriumi, bažnyčią su inventoriumi jam perdavė
Panevėžio dekanas prel. A. Kripaitis. Kan. Antanas Grigaliūnas mirė 1960 m.
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liepos 7 d., palaidotas Panevėžyje, Šv. apaštalų Petro ir Povilo bažnyčios
kriptoje (žr. PVKA, Kun. B. Grigaliūnas Antanas, 1893*1918 05 01*1960 07 07).
244
Kunigas Antanas Keraitis (1879 11 02*1903 11 02*1952 03 30) gimė 1879 m.
lapkričio 2 d. Laukogalių kaime, Traupio parapijoje. Mokėsi Liepojos (1892–1897)
ir Šiaulių (1897–1898) gimnazijose. 1898–1903 m. mokėsi Žemaičių dvasinėje
seminarijoje. Aukštuosius mokslus studijavo Friburge – 4 semestrus (1912–1914).
Subdiakonu įšventintas 1902 m. spalio 27 d., kunigu – 1903 m. lapkričio 2 d.
Buvo paskirtas vikaru: Švč. Trejybės bažnyčioje Kaune – 1904 m., Klovainiuose (1905–1906), Kavarske (1906–1907), Ariogaloje (1907–1908), Šaukėnuose
(1908–1912), Vyžuonose (1914–1915). Dirbo kuratu Pakalniuose (1915–1920)
ir Duokiškyje (1920–1923). Klebonu dirbo Kamajuose (1923–1932) ir Krinčine
(1932–1952). Kun. Antanas Keraitis mirė 1952 m. kovo 30 d. Palaidotas Krinčine.
Dirbdamas Kamajuose kunigas buvo daugelio katalikiškų organizacijų vedėjas. Jis rūpinosi Šv. Vincento draugija, Maldos apaštalavimo sąjunga (į ją
sugebėjo suburti aštuonis šimtus žmonių), kurį laiką buvo pieno perdirbimo
bendrovės „Žiedas“ valdybos narys. Nors vis labiau sirgo, dirbdamas Krinčine kun. A. Keraitis aptarnavo ir Kraštų prieglaudos koplyčią. Krinčine
pastatė gražią kleboniją, sutvarkė ūkio trobesius (žr. PVKA, b. Kun. Keraitis
Antanas, 1879 11 02*1903 11 02*1952 03 30).
245
Kupiškio dekano 1947 04 12 raštas Jo Ekscelencijai Panevėžio vyskupui,
PVKA, b. Kupiškis. Kristaus Žengimo į dangų.
246
Kupiškio dekano 1951 05 30 raštas Jo Ekscelencijai Panevėžio vyskupui
Vilniuje, PVKA, b. Kupiškis. Kristaus Žengimo į dangų.
247
Kupiškio dekano 1952 04 23 laiškas kancleriui, PVKA, b. Kupiškis. Kristaus
Žengimo į dangų.
248
Kunigas Leonas Lukšas (1923 10 03*1948 12 19*1997 08 04) gimė 1923 m.
spalio 3 d. Pakruojo parapijos Preičiūnų (kitur minimas Greičiūnų kaimas)
kaimo Onos Kasperavičiūtės ir Kazimiero Lukšo ūkininkų šeimoje. 1933 m.
pradėjo lankyti Laumėnų kaimo pradžios mokyklą. Baigęs 4 skyrius, 5–6
skyrius lankė Rozalimo pradžios mokykloje. 1942 m. (ar 1943?) baigęs Linkuvos gimnazijos 6 klases įstojo į Kauno kunigų seminarijos II licėjinį kursą.
Įšventintas į kunigus 1948 m. gruodžio 19 d. vyskupo K. Paltaroko Panevėžio
katedroje (seminariją baigė 1949 m.). Seminarijos vadovybė charakterizavo
jį kaip labai darbštų, tvarkingą, nors ir vidutinių gabumų studentą.
Per 49 kunigavimo metus dirbo devyniose parapijose užimdamas vikaro,
administratoriaus ir klebono pareigas.
Pirmosios pareigos – vikaras Rokiškyje (1949 05 06–1950 07 06). Po metų
darbo Rokiškyje 1950 m. liepos 6 d. (raštas nr. 698) paskirtas Utenos vikaru.
1953 m. birželio 17 d. (raštas nr. 575) toms pačioms vikaro pareigoms paskirtas
į Kupiškį (1953–1956). Iš čia 1954 m. buvo deleguotas į Pandėlį pavaduoti
sergantį administratorių kun. Juozapą Apanavičių. Po beveik trejeto metų
darbo, 1956 m. vasario 1 d. (raštas nr. 85), iškeltas į Zarasus (1956–1958). Iš
čia 1956 m. kovo 3 d. buvo deleguotas į Dusetas administratoriumi (raštas
nr. 1498).
Nuo 1958 m. gegužės 29 d. kun. L. Lukšas Kriklėnų administratorius. Po 12
metų (1966 m. kovo 12 d., raštas nr. 110) paskirtas klebonu į Andrioniškį,
kur dirbo 10 metų.
Klovainiuose (jau Šiaulių vyskupijoje) 1997 m. rugpjūčio 4 d. kun. Leoną
Lukšą Viešpats pasišaukė į Amžinybę. Palaidotas Pakruojyje (žr. PVKA,
b. Kun. Lukšas Leonas, 1923 10 02*1948 12 19*1997 08 04; Juodelis J.
A†A kunigas Leonas Lukšas, Katalikų kalendorius-žinynas 1998, Vilnius, Katalikų
pasaulis, 1998, p. 274; Vasiliauskienė A. Iš Kristaus Žengimo į dangų
bažnyčios istorijos, Kupiškis, Gamtos ir istorijos puslapiai, sud. Aušra Jonušytė, Kupiškis, Kupiškio etnografijos muziejus, 2009, p. 239; Vasiliauskienė
A. Monsinjoras Petras Baltuška, Utena, UAB „Utenos Indra“, 2011, p. 487).
249
Monsinjoras Klemensas Gutauskas (1915 11 28*1941 01 26*2002 08 19)
gimė 1915 m. lapkričio 28 d. Anykščių r. Leliūnų parapijos Paežerių kaime, jauniausias iš keturių vaikų. Mokėsi Leliūnų pradžios (1924–1928) ir
Anykščių vidurinėje (1928–1932) mokyklose, Utenos gimnazijoje (1932–1934).
1934–1941 m. studijavo Kauno kunigų seminarijoje ir VDU Teologijos-filosofijos fakultete. 1940 m. kovo 12 d. klierikas K. Gutauskas buvo įšventintas
subdiakonu, o 1941 m. sausio 26 d. vysk. Vincentas Brizgys įšventino jį į
kunigus. Baigęs kunigų seminariją karo metu vikaravo Dusetose (1941–1944).
Sovietmečiu jam pavyko išvengti tėvų ir brolių likimo – Sibiro kančių.
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Tad neatsitiktinai jis taip dažnai keitė parapijas, pajutęs pavojų prašydavosi
Bažnyčios valdžios iškeliamas arba spėdavo pasitraukti. Vikaravo Panevėžio
Šv. Apaštalų Petro ir Povilo bažnyčioje (1944–1945), Pasvalyje (1945–1946),
Kamajuose (1946 03 13–1946 05 21), administratoriumi dirbo Salose (1946
05 21–1947 01 19), vėl vikaravo Pabiržėje (1947 02 05–1947 03 08) bei
Pakruojyje (1947 03 08–1949 09 13). Mirus Pakruojo klebonui Mykolui
Šeižiui – poetui Dagilėliui – kun. K. Gutauskas buvo paskirtas Pakruojo
klebonu (1949 09 13–1951 06 08). Vėliau beveik aštuonerius (1951–1958)
metus dirbo administratoriumi Linkuvos parapijoje. Iš Linkuvos paskirtas
į Panevėžio Kristaus Karaliaus katedrą vikaro-adjutoriaus pareigoms (1958
06 07–1963 06 28), kartu dirbo Panevėžio dekanato vicedekanu (1960 10
28–1963 06 28). 1963 m. birželio 28 d. paskiriamas Panevėžio Kristaus Karaliaus katedros klebonu ir Panevėžio dekanato dekanu. Šias pareigas ėjo
iki 1964 m. balandžio 10 d. Nuo 1964 m. iki 2002 m. – Kupiškio Kristaus
Žengimo į dangų bažnyčios kunigas, užėmęs įvairias pareigas: klebono (1964
04 10–1990 05 29; 1990 12 21–1991 07 07 ir 1993 09 22–1998 06 12), dekano
(1964 04 12–2000 02 22). Nuo 1990 m. gegužės 29 d. kun. K. Gutauskas –
Kupiškio Kristaus Žengimo į dangų bažnyčios garbės klebonas, o 1993 m.
spalio 8 d. popiežius Jonas Paulius II jį pakėlė monsinjoru – popiežiaus
kapelionu. 1994 m. laikraščio „Kupiškėnų mintys“ paskelbtame konkurse
mons. K. Gutauskas išrinktas populiariausiu Kupiškio rajono žmogumi.
2001 m. birželio 21 d. jam suteiktas Kupiškio krašto garbės piliečio vardas.
Mirė 2002 m. rugpjūčio 19 d., palaidotas Kupiškio bažnyčios šventoriuje
(žr. PVKA, b. Kun. Gutauskas Klemensas, 1915 11 23*1941 02 26*2002 08
19; Vasiliauskienė A. Monsinjoras Klemensas Gutauskas, p. 482).
250
Kaišiadorių ir Panevėžio vyskupijų kapitulinio vikaro kan. P. Bakšio raštas.
1964 04 10, nr. 161, PVKA, b. Kun. Gutauskas Klemensas, 1915 11 23*1941
02 26*2002 08 19.
251
Kaišiadorių ir Panevėžio vyskupijų kapitulinio vikaro kan. P. Bakšio raštas.
1964 04 12, nr. 178, PVKA, b. Kun. Gutauskas Klemensas, 1915 11 23*1941
02 26*2002 08 19.
252
K. Gutauskas užregistruotas kaip kulto tarnautojas, Kupiškio katalikų bažnyčios klebonas, turintis teisę atlikti religines apeigas pagal kultą, kuriam
priklauso minėtos religinės bendruomenės tikintieji.
253
Garbės kanauninkas Kazimieras Baronas (1927 12 05*1957 04 17*2008 06 08) –
Marijonos Žukaitės-Baronienės (1899–1979) ir Jono Barono sūnus – gimė
1927 m. gruodžio 5 d. Mieliūnų kaime, Adomynės parapijoje (Kupiškio r.).
Vaikystės svajonė – tapti statybininku. Tėvas, matydamas jo potraukį – iš
kaladėlių statyti namus ir tiltus, – nusprendė jį mokyti staliumi. Tačiau
planai pasikeitė. Kazimieras mokėsi savo kaimo pradžios mokykloje, Skapiškio progimnazijoje, Kupiškio gimnazijoje. Įstojo į Kauno kunigų seminarijos
licėjinius kursus, o juos baigęs tapo Kauno kunigų seminarijos ugdytiniu.
Pasukti kunigystės keliu jį paskatino kun. Vaclovas Kartočius, kilęs iš Balelių.
1950 m. pavasarį penkto kurso Tarpdiecezinės kunigų seminarijos klierikas
K. Baronas buvo saugumo suimtas. Apkaltintas ryšiais su Vilniuje veikusia
nelegalia „Marijos vaikų“ jaunimo organizacija: pas suimtus organizacijos
narius rado nemažai Kazimiero laiškų. Nors buvo nekaltas, už neleistiną
religinę veiklą nuteistas 10 metų.
Kalėjo Džezkazgano lageryje Karagandoje. Dirbo vario kasyklose (tuomet
varis buvo aukso vertės), bet jam vario kasti neteko, mat lagerio viršininkas
buvo geologas, frontininkas, mėgo drausmę, tačiau iš kalinių nesityčiojo.
K. Baronui teko dirbti statybose. Baigė net betonuotojų kursus.
Mirus Stalinui, palengvėjo lagerio režimas. Džezkazgane kalėjo nemažai lietuvių – vienu metu čia buvo net 12 kunigų. Tautiečiai lageryje buvo vieningi ir
draugiški. Būdamas lageryje daug galvojo apie kunigystę, ėjo kunigo pareigas,
nors ir nebuvo įšventintas, vesdavo pamaldas, visus kviesdavo giedoti.
Beveik šešerius metus kentėjęs gulago lageriuose 1955 m. liepos 2 d. grįžo
į Lietuvą. Paprašė, kad leistų kartoti penktąjį kursą, iš kurio buvo paimtas.
Jis yra sakęs: „Kai sugrįžau į savo kraštą ir pamačiau bažnyčioje jauną klieriką,
pagalvojau, grįšiu ir aš kuo greičiau į seminariją. Nes jeigu bažnyčioje yra jaunų
klierikų, tai okupantai dar nesužlugdė tikėjimo.“ O tas tuomet jaunas klierikas –
dabartinis Tauragnų Šv. Jurgio bažnyčios klebonas g. kan. Bronius Šlapelis.
Tad kanauninkas juokauja, kad prie Kazimiero sugrįžimo į seminariją ir jis
prisidėjęs.
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Tarpdiecezinėje kunigų seminarijoje Kaune Kazimieras Baronas mokėsi dar
dvejus metus. Ją baigęs 1957 m. balandžio 17 d. vysk. Julijono Steponavičiaus
buvo įšventintas kunigu. Pirmąsias primicijų Mišias aukojo Kauno katedroje
prie Švč. Mergelės Marijos altoriaus, antrąsias – prie Aušros Vartų Marijos,
o trečiąsias (tada tai buvo galima) – tėviškėje Švč. Mergelės Marijos vardo
bažnyčioje Adomynėje per Šv. Antaną.
1957 m. birželio 12 d. buvo paskirtas vikaru į Troškūnų Švč. Trejybės bažnyčią, po metų toms pačioms pareigoms – į Kupiškio Kristaus Žengimo į
dangų bažnyčią. Čia vikaru dirbo beveik 8 metus, pradžioje klebonaujant
kan. Vladislovui Kupstui, vėliau – kun. Klemensui Gutauskui. Vikaraudamas
Kupiškyje K. Baronas savarankiškai mokėsi anglų kalbos. Kai kartą kun.
Petras Baltuška jo paklausė, kodėl mokosi, Kazimieras atsakęs: „Gal prireiks.“
Jis turėjo tuomet labai vertingą fotoaparatą „Zenit“ ir, kun. P. Baltuškai
paprašius, perfotografavo kun. Andriuškos giesmynėlį. Paskutinius (1964–1965)
metus Kupiškyje kun. Kazimieras Baronas tapo kleb. Klemenso Gutausko
ugdytiniu (tai vienas pirmųjų iš 16 vikarų, su kuriais Kupiškyje teko dirbti
mons. K. Gutauskui).
Tik atvykus į Kupiškį, ne kartą kun. K. Baroną kvietė saugumas, verbavo,
kaltino už pamokslus. Klebonas kan. Vladislovas Kupstas jį mokė, kaip
bendrauti su žmonėmis, skatino jų nesišalinti. Tolerancijos ir meilės kunigo
tarnystei pavyzdžiu jam tapo 1964 m. į Kupiškį paskirtas klebonas Klemensas
Gutauskas.
1965 m. balandžio 24 d. kun. K. Baronas paskiriamas į Surdegio Švč. Mergelės
Marijos Ėmimo į dangų bažnyčią klebonu. Čia dirbdamas 11 metų daug
bendravo su parapijiečiais, lankė juos namuose. Ir toks bendravimas, kaip
yra kalbėjęs kunigas, nenutolino jų nuo kunigo ir bažnyčios. Be bažnyčios
remonto darbų, atliko svarbų darbą – pastatė kleboniją.
1976 m. lapkričio 15 d. paskiriamas Obelių Šv. Onos bažnyčios klebonu,
dirbo iki 1985 m. rugsėjo 20 d. 1985–1991 m. kun. K. Baronas – Ramygalos
Šv. Jono Krikštytojo šventovės administratorius, kartu aptarnavo ir Ėriškių
Švč. Jėzaus vardo parapiją. Čia jis sulaukė Lietuvos Nepriklausomybės
atkūrimo. Ramygaloje sutvarkė bažnyčios požemį ir dar sovietmečiu ten
įrengė laidojimo salę. Šventoriuje pastatė ūkinį pastatą, kurį žmonės pavadino
koplytėle. Bažnyčioje sudėjo grindis, sutvarkė elektros instaliaciją. Bažnyčios
bokšte įstatė laikrodį. Pasirodo, laikrodis buvo pirktas prieš karą, ir kun.
K. Baronas, atvykęs į Ramygalą, rado laikrodį supakuotą varpinėje, tačiau
trūko kai kurių dalių. Iš Vilniaus pakviestas varpininkas jį sutaisė ir įrengė
bokšte.
1991 m. liepos 7 d. K. Gutauskas Kupiškio bažnyčią, jos inventorių ir dokumentaciją perdavė naujai paskirtam klebonui-administratoriui kun. Kazimierui
Baronui.
Lietuvai atkūrus nepriklausomybę, pradėti grąžinti Bažnyčiai priklausę
pastatai. Tačiau juos reikėjo remontuoti. 1991 m. Kupiškyje suremontuotas
butas klebonui – buvusi altarija. Kun. K. Baronas ne tik sutvarkė altariją –
joje jau buvo galima gyventi, bet ir kaupė medžiagas klebonijos statybai.
Atgavus senąją kleboniją (ji sovietmečiu buvo perstatyta – tapo 11 butų
namu), klebonas susitarė su valdžios atstovais paversti ją senelių namais.
O naujajai klebonijai buvo skirta per 90 arų žemės buvusio turgaus vietoje –
priešais bažnyčią. Kun. K. Baronas su Kupiškio vyr. architektu Vidmantu
Buzu aplankė Rokiškį, Uteną, Panevėžį, stebėdami ten esančias klebonijas.
Klebonijai buvo nupirkta plytų, skardos. Kaip pats yra sakęs, „griebėm, kas
pasitaikė, nes keitėsi pinigai“. Tačiau klebonijos statybų vis nebuvo galima
pradėti – trukdė pastatas, kurį turėjo nusikelti savininkas. 1992 m. altarijos
remontui Kupiškio parapija per kelis kartus pirko silikatinių plytų beveik
už 60 tūkstančių. Atsikėlus kun. P. Jankevičiui, Kupiškyje buvo pakankamai kunigų, tad kun. Baronas buvo iškeltas į Raguvą. Klebonija nebebuvo
statoma, o nupirktas plytas kun. A. Narušis panaudojo sandėlio statybai.
Su kun. K. Barono padrąsinimu susijusi ir kupiškėnų Lietuvos atgimimo
sąjūdininkų veikla.
1991 m. kun. K. Baronas dėstė tikybą tuometėje I vidurinėje mokykloje (tai
buvusi V. Rekašiaus vidurinė mokykla, vėliau pavadinta Lauryno StuokosGucevičiaus vardu). Kanauninkas prisimena, kad tuomet trūko tikybos
mokytojų, programų, tad buvo jungiamos klasės, ir tokį dėstymą kunigas
vadino „nenormaliu“.
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1992 m. birželio 14 d. kun. K. Baronas Kupiškio bažnyčios šventoriuje pašventino Politinių kalinių ir tremtinių Kupiškio skyriaus tarybos iniciatyva
pastatytą lauko akmenų paminklą Sibiro kančioms priminti.
1993 m. rugsėjo 22 d. kun. K. Baronas buvo paskirtas Raguvos klebonu, tad
Kupiškio klebono pareigas vėl teko eiti kun. K. Gutauskui. Kleb. K. Baronas
kartu aptarnavo ir Šilų Švč. Jėzaus Vardo parapiją, be to, nuo 1993 m. rugsėjo 22 d. iki 1998 m. rugsėjo jis ėjo ir Raguvos dekanato dekano pareigas.
Garbės kanauninkas K. Baronas iki pat mirties aptarnavo dar dvi koplyčias:
Juostininkuose ir Raguvos kapinėse. Dvasininkas daug nuveikė žadindamas
tikėjimo dvasią, remontuodamas kleboniją, steigdamas senelių namus.
Atsikėlęs į Raguvą klebonas ėmėsi ir įvairių ūkio darbų, garaže įsitaisė
medžio dirbtuvę, pasidarė avilių, užveisė bičių. Prie sovietų klebonijoje
buvo įkurta ligoninė, tad kunigai buvo priversti gyventi špitolėje. Atkūrus
nepriklausomybę, klebonija buvo grąžinta bažnyčiai. Joje įsikūrė klebonas,
o likusį tuščią pastatą nuspręsta tikslingai panaudoti – įkurti senelių namus. Darbus finansavo Socialinės apsaugos ir darbo ministerija. Olandijos
„Caritas“ skyrė pinigų virtuvės įrangai, Kauno „Caritas“ parūpino lovų ir
patalynės.
1997 m. buvo pastatyta ir nudažyta varpinė, bažnyčios stogas uždengtas
skarda, panevėžietis Antanas Šauklys restauravo vargonus.
Kan. K. Barono pastangų dėka bažnyčia užmezgė stiprius ryšius su mokykla
ir kultūros namais. Bažnyčioje giedojo jaunimo ir mišrūs chorai. Vargonininkas Antanas Šauklys ir iš Panevėžio atvažiuojantis tikybos mokytojas
Virgilijus Galiauskas buvo puikūs klebono pagalbininkai.
Tokia plati dvasininko veikla neliko nepastebėta ir neįvertinta. 2001 m. birželio
21 d. kun. K. Baronui suteiktas Kupiškio krašto garbės piliečio vardas, o
2001 m. rugsėjo 20 d. Panevėžio vyskupas Juozas Preikšas pakėlė jį Katedros
kapitulos garbės kanauninku. 2007 m., minint g. kan. K. Barono 80 metų
sukaktį, už ypatingus nuopelnus bažnytinėje veikloje vysk. Jonas Kauneckas
jam suteikė popiežiaus Benedikto XVI asmeninį apaštalinį palaiminimą.
G. kan. K. Barono netekome 2008 m. birželio 8 d., amžino poilsio jis atgulė
Raguvos bažnyčios šventoriuje. Tačiau ir ateityje jo vardas bus siejamas su
paprastumu ir begaliniu darbštumu; visose parapijose, kur tik dirbo, pelnė
pagarbą, dėkingumą ir meilę (žr. PVKA, b. Kun. Kazimieras Baronas, 1927
12 05*1957 04 17*2008 06 08; Baronienė D. Gruodžio mėnesio sukaktys,
Kupiškėnų mintys, 2012, gruodžio 4, nr. 140, p. 6; Vasiliauskienė A. Kelias
į Amžinybę. A†A g. kan. Kazimieras Baronas, 1927 12 05–1957 04 17–2008
06 08, XXI amžius, 2008, birž. 27, nr. 49, p. 11; Vasiliauskienė A. Kunigo
Kazimiero Barono gyvenimo puslapiai, Kupiškėnų mintys, 2009, birž. 13,
nr. 69, p. 4–5; Vasiliauskienė A. Monsinjoras Klemensas Gutauskas, p. 31,
166, 172, 177–178, 181, 187, 216, 225, 244, 253–255, 290, 296, 335, 446, 457;
Vasiliauskienė A. Iš Kristaus Žengimo į dangų bažnyčios istorijos, Kupiškis,
Gamtos ir istorijos puslapiai, Kupiškis, Kupiškio etnografijos muziejus, 2009,
sud. A. Jonušytė, p. 199–268, 606–607; Vasiliauskienė A. Monsinjoras
Petras Baltuška. Monografija, Utena, leidykla-spaustuvė „Indra“, 2011, p. 409;
Vertelka B. Kunigas, statybininkas, bitininkas, XXI amžius, 2007, bal. 27,
nr. 33, p. 5, 16; Vertelka B. Raguvos klebonas neturi priešų, Panevėžio
rytas, 1997, gruodžio 2, p. 4).
254
Kunigas Antanas Mažeika (1908 04 05*1931 05 30*1965 03 01) gimė Vabalninke. Mokėsi Kupiškio progimnazijoje (1920–1923), Panevėžyje (1923–1924)
baigė 5 klasę. 1924–1927 m. mokėsi Kauno kunigų seminarijoje, studijavo
Lietuvos universitete (1927–1931). 1930 m. balandžio 5 d. įšventintas į subdiakonus, o 1931 m. gegužės 30 d. – į kunigus.
Pirmoji kun. A. Mažeikos paskyrimo vieta – vikaras Zarasuose (1931–1933).
Čia dirbdamas, Lietuvos katalikių moterų draugijos centro valdybai prašant,
jau 1932 m. spalio 19 d. vyskupo K. Paltaroko skyrimu tapo Lietuvos katalikių moterų draugijos Zarasų rajono dvasios vadu. Vikaras kun. A. Mažeika
pasirodė gebąs gerai dirbti ne tik bažnytinį ir organizacinį darbą parapijoje,
bet ir daryti įtaką ateitininkams bei kiek galima iš šalies juos stiprinti –
Zarasuose sugebėjo atgaivinti ateitininkų veiklą.
Vėliau paskirtas vikaru ir vidurinės mokyklos kapelionu Ramygaloje (1933 03
25–1934 11 01). Trejus metus (1934–1937) buvo Krekenavos vikaras, o pirmuosius
metus ir vidurinės mokyklos kapelionas (1934 11 01–1935 09 30) – iki vidurinės
mokyklos uždarymo (mokykla uždaryta Švietimo ministerijos įsakymu).
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Pamūšio parapijos administratorius (1937 12 15–1944 10 09) kun. A. Mažeika
1943 m. parašė parapijos istoriją (išspausdinta knygoje „Panevėžio vyskupija“,
p. 552–555). Vyskupui K. Paltarokui materialiai parėmus, įrengė bažnyčioje
altorių (dirbo meistras iš Šiaulių).
1944 m. spalio 9 d. kun. A. Mažeika buvo paskirtas Leliūnų parapijos
administratoriumi (1944–1945). 1945 m. pavasarį audrai nuplėšus bažnyčios
kairės pusės stogą, kun. A. Mažeika jį pataisė.
Po beveik metų darbo 1945 m. rugpjūčio 9 d. paskirtas klebonu į Subačiaus geležinkelio stoties Šv. Pranciškaus bažnyčios parapiją (1945–1963 09
03). 1947 m. parašė Subačiaus stoties parapijos istoriją, kuri išspausdinta
knygoje „Panevėžio vyskupija“ (p. 375–379). Subačiaus stoties parapijoje
kun. A. Mažeika dirbo 18 metų. 1953 m. sausio 2 d. rašte Vilniaus arkivyskupijos kurijai klebonas A. Mažeika rašė: „Mano gyvenamasis butas turi 44
kv. metrus patalpos. Gyvename du žmonės. Iki 1952 m. liepos 1 d. butų valdybai
mokėdavau nuomos 210 rublių mėnesiui... Nuo 1952 m. liepos 1 d. Subačiaus
Butų valdyba ... pareikalavo mokėti... 288 rub. mėnesiui. ...Išsimokėti nebegaliu,
nes aukos ir pajamos už visus patarnavimus žymiai sumažėjo. Labai prašau,
jeigu yra galimybė, Arkivyskupijos Kuriją padaryti žygių šiuo reikalu pas Kultų
Įgaliotinį išsiaiškinti, ar tikrai šis aukščiausios nuomos tarifas mums taikomas.“
Kun. A. Mažeika Subačiaus stoties besikuriančioje parapijoje sunkiais pokario laikais atliko svarbių darbų: jo rūpesčiu pastatytas didysis altorius,
cinko skarda apdengta dalis bažnyčios stogo, kitai daliai palikta medžiagų.
Po ilgų ir varginančių pastangų sugebėjo atgauti nacionalizuotą parapijos
namą su visais ūkiniais pastatais. Jau pradėjęs dirbti klebonu sirguliavo,
jautė širdies negalavimus. 1958 m. pradžioje itin nusilpo regėjimas. Įtempti
darbai Subačiaus geležinkelio stotyje jam labai pakenkė – susirgo, tad prašėsi
atleidžiamas iš pareigų ir perkeliamas į altariją.
1963 m. rugsėjo 6 d. kun. A. Mažeika paskirtas Kupiškio altaristu. Tačiau
sunkiai susirgęs kunigas buvo paguldytas į Kupiškio rajoninę ligoninę. Išleistas
iš ligoninės ir kiek sustiprėjęs Subačiuje, į Kupiškį išvyko ir ten gyveno tik
iki 1964 m. gegužės 25 d. Į Kupiškį atvyko sirgdamas nepagydoma liga,
laiku nesikreipė į specialistus. 1966 m. kovo 1 d. mirė, palaidotas senosiose
Kupiškio kapinėse (žr. PVKA, b. Kun. Mažeika Antanas, 1918 04 05*1931 05
30*1966 03 01; Barauskas B. Ramygala. Atsiminimų siluetai, Palanga–Panevėžys, 1981, mašinraštis – rankraščio teisėmis, l. 87 (iki mons. P. Baltuškos
mirties buvo saugomas jo asmeniniame archyve); Panevėžio vyskupija, Istoriniai
duomenys, pastoracinė veikla, red. vyskupas K. Paltarokas, Vilnius, Lietuvių
katalikų mokslo akademija, 1998, p. 49, 378, 379, 555; Vasiliauskienė A.
Iš Kristaus Žengimo į dangų bažnyčios istorijos, Kupiškis, Gamtos ir istorijos
puslapiai, sud. A. Jonušytė, Kupiškis, Kupiškio etnografijos muziejus, 2009,
p. 242; Vasiliauskienė A. Monsinjoras Klemensas Gutauskas, Kaunas, Pasaulio
lietuvių kultūros, mokslo ir švietimo centras, 2004, p. 36).
255
1963 04 01 sutartis, b. Kupiškio parapijos komiteto sutartys, KBA.
256
1968 01 29 sutartis, b. Kupiškio parapijos komiteto sutartys, KBA.
257
Kunigas Edvardas Vaišnoras (1906 07 28*1930 06 14*1982 04 22) (pažymėtina,
kad kunigo asmens byloje įvairuoja vardo rašyba: Eduardas ir Edvardas.
Naudosimės anketiniame lape įrašytu Edvardo vardu) gimė 1906 m. liepos
28 d. (pagal dabartinį skaičiavimą – rugpjūčio 10 d.) Šeimaties kaime, Tauragnų parapijoje, Utenos vls. Šeimoje augo 12 vaikų – 8 broliai ir 4 seserys.
Tėvas mirė sulaukęs 76 m. (1919 02 10), motina – 98 m. (1961 05 09). Penki
broliai ir dvi seserys dėl įvairių ligų mirė po Pirmojo pasaulinio karo, du
broliai žuvo 1941 m.
Edvardas Vaišnoras gyveno Vilniuje, „Kūdikėlio Jėzaus“ prieglaudoje, kur
dirbo daržuose. Įveikti pradžios mokyklos programą padėjo prieglaudoje
dirbusi Stulginskienė. 1919 m. įstojo į Vilniaus Vytauto Didžiojo gimnazijos
I klasę. Baigęs penkias klases 1923 m. įstojo į Žemaičių vyskupijos kunigų
seminariją Kaune (lenkai Edvardą kartu su broliu ir dviem pusseserėmis
ištrėmė iš Vilniaus). Seminarijoje per trejus metus baigė gimnazijos kursą ir
studijavo VDU Teologijos-filosofijos fakultete. 1929 m. kovo 16 d. įšventintas
į subdiakonus, 1930 m. birželio 14 d. – į kunigus.
Pirmoji kunigystės paskyrimo vieta – Pumpėnų parapijos vikaras (nuo
1930 m. birželio 28 d.). Po pusmečio paskirtas Joniškėlio vikaru ir Žemės
ūkio mokyklos kapelionu (pareigas pradėjo eiti nuo 1931 m. sausio 8 d.).
Nuo 1933 m. liepos paskiriamas vikaru į Zarasus (1933–1936).
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1936 m. balandžio 15 d. paskirtas Baltriškės kuratu ir Degučių koplyčios
rektoriumi. 1948 m. iš Baltriškės aptarnavo ir Antalieptę. Baltriškės – nedidelė
parapija miškuose tarp Antalieptės ir Zarasų, prie didžiulio ežero. Klebonaudamas Baltriškėse baigė tvarkyti bažnyčios vidų, įrengė sakyklą, Dievo stalą,
nupirko bažnytinių vėliavų. Jo rūpesčiu akmenine tvora buvo aptvertas bažnyčios
šventorius, sutvarkytas bokštas, stogas. Kun. E. Vaišnoras buvo poetas, mėgo
humorą, kurdavo humoristinius eilėraščius, jį mėgo jaunimas, aktyviai talkino
kuriant katalikiškas organizacijas, o vėliau prisidėjo prie jų veiklos stiprinimo.
1941 m. pasisakė prieš žydų naikinimą.
1947 m. liepos 13 d. parašė Baltriškės parapijos istoriją, išspausdintą knygoje
„Panevėžio vyskupija“ (p. 642–645).
Baltriškėse klebonas praleido ne tik karo metus, čia patyrė ir sovietinės
okupacijos tikrovę. Pro Baltriškes ėjo pagrindinis kelias iš Antalieptės į
Zarasus. Juo nuolatos vykdavę stribai užsukdavo pas kleboną, reikalavo
maisto, gėrimų. Klebonas kiek galėdamas stengėsi neprašytiems svečiams
neužkliūti. Tačiau vieni tokie „svečiai” 1950 m. lapkritį pasivaišinę grįždami
į Zarasus išsivedė ir kleboną, liepė pasiimti trims dienoms maisto ir šilčiau
apsirengti. Iš Zarasų klebonas buvo nusiųstas į Vilniaus saugumą. Klebonas
E. Vaišnoras buvo apkaltintas partizanų rėmimu ir ištremtas į Sibirą – jo
laukė Karaganda, Kazachstanas.
1956 m. persvarsčius kalinių bylas, 1956 m. balandžio 26 d. sugrįžo į Lietuvą.
1956 m. rugpjūčio 16 d. (raštas nr. 1499) buvo paskirtas administratoriumi
į nuošalią Inkūnų parapiją Anykščių dekanate (1956–1966).
Sušlubavus sveikatai, pasikartojo insultas (kairės pusės dalinis paralyžius) –
atsiliepė Sibire praleisti metai, Karagandos lageriuose iškentėtos kančios.
Todėl atsisakė klebono pareigų ir 1966 m. kovo 21 d. (raštas nr. 131) buvo
paskirtas altaristu į Kupiškio parapiją. Kupiškyje kiek pajėgdamas 6 metus
talkino kun. Klemensui Gutauskui. Kun. E. Vaišnoras mirė 1982 m. balandžio
22 d., palaidotas Kupiškio bažnyčios šventoriuje.
Nekrologe rašoma, kad klieriką Edvardą labai mylėjo rektorius prel. Maironis – už gabumus mokslui ir poeziją, už giedrą sąmojį ir nuoširdumą. Šias
savybes kunigas išlaikė iki mirties.
Nuo 1926 m. Ed. Vencio slapyvardžiu spausdino eilėraščius „Pavasaryje“,
„Sargyboje“ ir kt. Buvo nuolatinis „Zarasų krašto“, „Ryto“ ir kt. bendradarbis
(žr. PVKA, b. Kun. Vaišnoras Eduardas, 1906 07 28*1930 06 14*1982 04 22;
[Autorius nenurodytas]. A. A. Kun. Eduardas Vaišnoras, Kupiškio altarista,
75 m., Katalikų kalendorius žinynas 1984, Kaunas–Vilnius, Lietuvos vyskupų
konferencijos leidinys, 1984, p. 210; Jurgaitis J. Aukos keliu, Vilnius, Enko,
1992, p. 348; Lietuvių enciklopedija, Boston, Lietuvių enciklopedijos leidykla,
1965, t. 32, p. 486; Panevėžio vyskupija, Istoriniai duomenys, pastoracinė veikla,
red. vyskupas K. Paltarokas, Vilnius, Lietuvių katalikų mokslo akademija,
1998, p. 642, 645, 660; Vasiliauskienė A. Iš Kristaus Žengimo į dangų
bažnyčios istorijos, Kupiškis, Gamtos ir istorijos puslapiai, sud. A. Jonušytė,
Kupiškis, Kupiškio etnografijos muziejus, 2009, p. 242; Vasiliauskienė A.
Monsinjoras Klemensas Gutauskas, Kaunas, Pasaulio lietuvių kultūros, mokslo ir
švietimo centras, 2004, p. 172–173, 182, 201, 216–218, 223, 247, 264, 282, 285,
287, 396, 397; Vasiliauskienė A. Monsinjoras Petras Baltuška. Monografija,
Utena, leidykla-spaustuvė „Indra“, 2011, p. 569–571; Stankevičius J. Mano
gyvenimo kryžkelės, Atsiminimai, Vilnius, Katalikų akademija, 2002, p. 414).
258
Kunigas Povilas Jankevičius (1908 05 19*1934 05 26*1998 05 19) gimė
1908 m. gegužės 19 d. Čiovydžių kaime, Kupiškio parapijoje. Mokėsi Kupiškio ir Rokiškio gimnazijose. 1927 m. įstojo į Kauno kunigų seminariją.
1934 m. gegužės 26 d. įšventintas į kunigus. Po kelis mėnesius vikaravo
Debeikiuose (1934 07 01–1934 12), Svėdasuose (1934 12–1935 06 21) ir vėl
Debeikiuose (1935 06 21–1936 01 08), beveik metus – Pakruojyje (1936 01
08–1937 01 01) ir Traupyje (1937 01 01–1937 12 15), ketvertą metų vikaro
pareigas ėjo Utenoje (1937 12 25–1941 12). Klebono pareigas ėjo Suvainiškyje (1941 12–1950 08 03), Salamiestyje (1950 08 03–1963 09 06), Subačiaus
geležinkelio stoties šv. Pranciškaus Asyžiečio parapijoje (1963 09 06–1991
10 18). Čia kun. P. Jankevičius praleido daugiau nei pusę savo kunigystės
metų. 1991 m. paskirtas gimtosios Kupiškio parapijos altaristu. Mirė sulaukęs
90 metų 1998 m. gegužės 19 d., palaidotas Kupiškio senosiose kapinėse,
tėvų kapuose (žr. Monsinjoras Juodelis J. A†A Kunigas jubiliatas Povilas
Jankevičius (1908–1934–1998), Katalikų žinynas 1999–2000, p. 263–264).
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Kunigas Juozas Juozevičius (1909 11 09*1936 01 05*1998 04 27) gimė
1909 m. lapkričio 9 d. Smilgių kaime, Kupiškio parapijoje, Domicelės ir
Aloyzo Juozevičių šeimoje. Baigęs Panevėžio berniukų gimnaziją įstojo į
Kauno kunigų seminariją. Ją baigęs 1936 m. sausio 5 d. įšventintas kunigu.
Pirmąsias šv. Mišias aukojo Kupiškio Kristaus Žengimo į dangų bažnyčioje.
Pirmoji kunigavimo vieta – Raguvos parapija. Vėliau trumpai dirbo Troškūnuose. Prasidėjus karui, išvyko į Vilnių, dirbo lenkų bažnyčioje. Artėjant
sovietinei armijai, pasitraukė į Vokietiją, čia kunigavo nedidelėje miestelio
bažnyčioje. 1949 m. išvyko į JAV, kunigavo Švč. Mergelės Marijos Gimimo
bažnyčioje Čikagoje. Pašlijus sveikatai, 1994 m. grįžo į Lietuvą. Apsigyveno
gimtojoje Kupiškio parapijoje pas sesers Emilijos dukrą. Jos globojamas gyveno iki paskutinės dienos. Mirė 1998 m. balandžio 27 d. Palaidotas šalia
tėvų Kupiškio senosiose kapinėse (žr. Panevėžio vyskupijos kurija, A†A
Kunigas Juozas Juozevičius (1909–1936–1998), Katalikų žinynas 1999–2000,
Vilnius, 1999, p. 264–265).
260
Panevėžio vyskupo Juozo Preikšo raštas, 1990 05 29, nr. 137, PVKA, b.
Kun. Gutauskas Klemensas, 1915 11 23*1941 02 26*2002 08 19.
261
Panevėžio vyskupijos apaštalinio administratoriaus vyskupo Juozo Preikšo
raštas, 1990 12 21, nr. 547, PVKA, b. Kun. Gutauskas Klemensas, 1915 11
23*1941 02 26*2002 08 19.
262
Klebono Klemenso Gutausko raštas-prašymas, 1997 09 06, PVKA, b.
Kun. Gutauskas Klemenas, 1915 11 23*1941 02 26*2002 08 19.
263
Panevėžio vyskupo Juozo Preikšo raštas, 1998 06 12, nr. 241, PVKA, b.
Kun. Gutauskas Klemensas, 1915 11 23*1941 02 26*2002 08 19.
264
Panevėžio vyskupo Juozo Preikšo raštas, 1998 06 12, nr. 242, PVKA, b.
Kun. Gutauskas Klemensas, 1915 11 23*1941 02 26*2002 08 19.
265
PVKA. B. Kupiškis. Kristaus Žengimo į dangų.
266
Kunigas Jonas Algirdas Narušis (1942 03 08*1973 04 17*2000 02 05) kartu
su broliu dvyniu Vytautu gimė Balninkų parapijoje (dabartiniame Molėtų r.),
Kibildžių kaime, Antano ir Teofilės Narušių šeimoje. 1949 m. Algirdas
Narušis pradėjo lankyti Antaplaštakio pradinę mokyklą, ją baigęs 1953 m.
toliau mokėsi Balninkų septynmetėje mokykloje (1953–1956). Neturėdamas
sąlygų baigti vidurinę mokyklą, pasimokęs siuvėjo amato įsidarbino siuvėju
Molėtų rajono buitiniame kombinate (1957–1961), vėliau tarnavo sovietinėje
kariuomenėje (1961–1964). Atlikęs karinę tarnybą dvejus metus dirbo vairuotoju Molėtų buitiniame kombinate, nuo 1967 m. – Ukmergės gyventojų
buitinio aptarnavimo kombinate siuvėju. Dirbdamas tęsė mokslus vakarinėje
vidurinėje mokykloje.
Tik 1968 m. baigęs Ukmergės vakarinę vidurinę mokyklą įstojo į Tarpdiecezinę kunigų seminariją Kaune. Seminarijoje A. Narušis buvo vieno kurso
formatorius. Baigęs seminariją 1973 m. balandžio 17 d. įšventintas į kunigus.
Vikaravo Kauno (Šančiai) Švč. Jėzaus Širdies parapijos bažnyčioje (1973 06
14–1976 06 10). Teko pavaduoti šios bažnyčios kleboną kun. Alfonsą Lapę
jo atostogų metu.
Po trejų metų išleistas į Panevėžio vyskupiją. 1976 m. gegužės 6 d. skyrimu
(vysk. R. Krikščiūno raštas nr. 82) paskirtas į Panevėžio Kristaus Karaliaus
katedrą vikaro pareigoms (1976–1979). Vikaraujant Panevėžyje, susirgus Zarasų
klebonui Gediminui Šukiui, kun. A. Narušis 1978 m. sausio 10 d. (raštas
nr. 13) buvo komandiruotas klebono teisėmis aptarnauti Zarasų parapiją.
Kun. A. Narušis klebonu dirbo Palėvenės (1979 04 23–1981 05 04), Pabiržės
(1981–1991), Ramygalos (1991 05 31–1998 06 20) parapijose.
1979 m. balandžio 23 d. skyrime nr. 23 į Palėvenę vysk. R. Krikščiūnas rašo:
„Pavedame šią nepaprastai svarbią Lietuvos šventovę pagal galimybę restauruoti.
Į jumis sudedame viltis, jog ji taps ne tik tikintiesiems, bet ir prakeliaujantiems
mūsų tikėjimo pavyzdžiu.“
Pabiržėje kunigo iniciatyva atstatytas bažnyčios bokštas, perdengtas bažnyčios
stogas, įstiklinti langai, sudėtos grindys – parketas, restauruotos stacijos, įsigyta
naujų šviestuvų, pradėti restauruoti vargonai, pastatyti paminklai-biustai Vytautui Didžiajam ir Motiejui Valančiui, pastatyta nauja klebonija, sutvarkytas
šventorius, pastatytas naujas šventoriaus vartų perėjimas, pradėtas statyti
paminklas žuvusiems už Lietuvos nepriklausomybę 1940–1952 m. Klebonas
sugebėjo pritraukti į bažnyčią ateizmu garsėjusios Pabiržės mokyklos vaikus.
Dirbdamas Ramygaloje kartu aptarnavo ir Ėriškių Švč. Jėzaus Širdies bažnyčią. 1996 m. gegužės 9 d. raštu nr. 172 vyskupas J. Preikšas patiki spaudos
259
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atstovo pareigas: „Žurnalas „Katalikų pasaulis“ nori palaikyti pastovų ryšį su
Panevėžio vyskupijos pastoraciniu, kultūriniu ir socialiniu gyvenimu per atsakingą
asmenį. Šiuo raštu skiriamas jūs atsakingu asmeniu ir prašome palaikyti su šio
žurnalo redakcija pastovų ryšį.“
Kun. Jonui Algirdui Narušiui buvo patikėtos Lietuvos krikščionių ūkininkų
sąjungos dvasios vado pareigos, kurių, pradėjęs dirbti Ramygaloje ir Ėriškiuose, jis atsisakė, motyvuodamas tuo, kad „jaučiamas politizuotas atspalvis
ir kuriama trečia žemdirbių sąjunga – susiskaldymas. Perdėtas įvėlimas į administravimą ir noras Bažnyčios vardu daryti tai, kas priklauso tik žemdirbiams. Na,
o svarbiausia priežastis – laiko stoka, nes aptarnaujant dvi parapijas nepakanka
laiko tiesioginiam pastoracijos darbui, todėl nesąžininga kunigo darbą ir laiką skirti
grynai pasaulietiniams reikalams“.
1996 m. lapkritį kun. J. A. Narušis lankėsi Šventojoje Žemėje.
1997 m. lapkričio 12 d. (raštas nr. 417) vyskupas J. Preikšas kun. A. Narušį
paskyrė Panevėžio vyskupijos bažnytinio tribunolo santuokos ryšio gynėju.
Paskutinė kun. Jono Algirdo Narušio darbo vieta – Kupiškio Kristaus Žengimo į dangų bažnyčia, klebonas (1998–2000). Paskirtas 1998 m. birželio 20 d.
(raštas nr. 293). Kartu nuo birželio 24 d. paskirtas aptarnauti ir Palėvenės
parapiją. 1998 m. liepos 7 d. (raštas nr. 333) buvo paskirtas ir Kupiškio
dekanato vicedekanu. Kupiškio 470 metinių proga Kristaus Žengimo į
dangų bažnyčioje šv. Mišios aukotos svečiams iš užsienio suprantamomis
kalbomis – kaip rašė Aldona Ramanauskienė, tai naujas puslapis parapijos
ir bažnyčios istorijoje. 2000 m. vasario 5 d. kunigą J. A. Narušį ištiko infarktas. Palaidotas Kupiškio bažnyčios šventoriuje.
Per dvidešimt septynerius kunigavimo metus Jonas Narušis ėjo ten, kur jį
Apvaizda siuntė, ir su dideliu pasiaukojimu skleidė Dievo malonės šviesą.
Ne kiekvieno iš sutiktųjų savo kelyje buvo suprastas. Nuoskaudas slėpė
širdyje, kuri ir dėl tokių priežasčių per greitai pavargo. Bet juk ir Kristus
ne visų buvo suprastas, – nekrologe rašė Eleonora Vaičeliūnienė. Jam buvo
svarbūs ne tik dvasiniai, bet ir pasaulietiniai žmonių rūpesčiai. Labai norėjęs,
kad vyrautų santarvė.
Dar 1973 m. Tarpdiecezinės kunigų seminarijos Kaune rektorius prof. Viktoras
Butkus kun. A. Narušio charakteristikoje įrašė: „Tvarkingas, maldingas, paslaugus
draugams ir vyresniesiems, seminarijoje buvo pirmakursių prepozitu, dekanu. Visas
pareigas atlikdavo labai nuoširdžiai. Sugeba organizuoti bendrą darbą, atsižvelgti į
kitų polinkius ir nusistatymus. Vairuotojas ir siuvėjas. Aukštųjų teologijos studijų
baigimo diplomas „magna cum laude“ (žr. PVKA, b. Kun. Narušis Algirdas,
1942 03 08*1973 04 17*2000 02 05; Juodelis J. A†A Kunigas Algirdas Narušis (1942–1973–2000), Katalikų žinynas 2001, Vilnius, Katalikų pasaulis, 2001,
p. 276; Ramanauskienė A. Paminėjome kunigą Joną Algirdą Narušį, XXI
amžius, 2010, kovo 5, nr. 18, p. 14; Vasiliauskienė A. Monsinjoras Petras
Baltuška. Monografija, Utena, leidykla-spaustuvė „Indra“, 2011, p. 515–517;
Vaičeliūnienė E. Kunigo Algirdo Narušio laidotuvės, Kupiškėnų mintys,
2000, vas. 10, nr. 17, p. 1; Vaičeliūnienė E. Padėka už dvasios gydymą,
Kupiškėnų mintys, 1998, spalio 10, p. 5).
267
Žinios apie kunigą, PVKA, b. Gutauskas Klemensas, 1915 11 23*1941 02
26*2002 08 19.
268
1965 10 27 Kupiškio bažnyčios padėtis, PVKA, b. Kupiškis. Kristaus Žengimo į dangų.
269
1967 metų Kupiškio parapijos dekano vizitacijos aktas, PVKA, b. Kupiškis.
Kristaus Žengimo į dangų.
270
1969 01 20 Kupiškio bažnyčios komiteto 20 narių sąrašas, PVKA, b. Kupiškis. Kristaus Žengimo į dangų.
271
PVKA, b. Kupiškis. Kristaus Žengimo į dangų.
272
1993 02 30 dokumentas, Pateisinami dokumentai, 1993, KBA.
273
1994 09 07 dokumentas, ten pat.
274
1994 07 08 dokumentas, ten pat.
275
1994 06 25 dokumentas, ten pat.
276
1994 07 21 ir 1994 08 21 dokumentai, ten pat.
277
1995 04 07 dokumentas, ten pat.
278
1994 03 14 dokumentas, ten pat.
279
1994 04 30 dokumentas, ten pat.
280
2001 metų Kupiškio parapijos dekanalinės vizitacijos protokolas, PVKA,
b. Kupiškis. Kristaus Žengimo į dangų.
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2004 metų Kupiškio parapijos dekanalinės vizitacijos protokolas, PVKA,
b. Kupiškis. Kristaus Žengimo į dangų.
282
Juškienė V. Kupiškio parapija jau turi savo namus, Panevėžio rytas, 2005,
gruodžio 29, nr. 301, p. 8.
283
K. Gutausko raštelis, Kupiškio parapijos komiteto sutartys, KBA.
284
Žalys S. Imperializmo tarnai, Stalino keliu [Kupiškis], 1951, gruodžio
26 d., nr. 100, p. 3.
285
1963 05 22 raštas nr. 156, Kupiškio parapijos komiteto sutartys, KBA.
286
1966 09 15 Įsipareigojimas, Kupiškio parapijos komiteto sutartys, KBA.
287
Kupiškio parapijos komiteto sutartys, KBA.
288
Staškūnienė Z. Dievdirbys Romas Dobrickas, Kupiškėnų mintys, 1999, vas.
20, nr. 20–21, p. 7, 8.
289
Lietuviški XIX ir XX a. pradžios dvasininkų antkapinių paminklų įrašai,
parengė V. Milius, Lietuvių katalikų mokslo akademijos metraštis, Vilnius,
Lietuvių katalikų akademija, 2003, t. 22, p. 505–515.
290
Baronienė D. Naujai atgimsta kryžiai ir paminklai rajone, 1990, l. 24
[Mašinraštis], Kupiškio rajono savivaldybės viešoji biblioteka, Informacijos ir kraštotyros skyrius (toliau – KVB IKS).
291
1982 m. Kupiškio bažnyčios metinės dekanalinės vizitacijos aktas, PVKA,
b. Kupiškis.
292
Kupiškio rajono savivaldybė, Lietuvos tautodailininkų sąjungos Kupiškio
skyrius, Kupiškio etnografijos muziejus, In memoriam, Leonas Perekšlis (1929
10 27–2014 07 28), Kupiškėnų mintys, 2014, liepos 31, nr. 87, p. 2.
293
Aleknienė B. Jonas Šmigelskas: „Esu senas vilkas, ką daryti, žinau iš
atminties“, Kupiškėnų mintys, 2015, sausio 16, nr. 6, p. 4.
294
1994 05 13 dokumentas, Pateisinami dokumentai, 1993, KBA.
295
Juškienė V. Dovanos, kurių nevalia pamiršti, Kupiškėnų mintys, 1994, geg.
21, nr. 39, p. 1.
296
Baronienė D. Į paminklą – po širdies dalelę, Kupiškėnų mintys, 1991,
liepos 27, nr. 54, p. 1.
297
Baronienė D. Naujai atgimsta kryžiai ir paminklai rajone, 1990, l. 24
[Mašinraštis], KVB IKS.
298
Baronienė D. Kupiškio krašto chorinė kultūra, Rankraštis, KVB IKS.
299
Pirmoji dainos diena, Kaunas, 1924.
300
II-osios dainų šventės vadovas, Kaunas, 1928, p. 6.
301
Vargonininko A. Goko choro lankomumo sąsiuviniuose (saugomi asmeniniame
dukros Stefanijos Gokaitės archyve) yra tikslus choristų skaičius: 1947 m.
Kupiškio bažnyčios chore giedojo 78 choristai, 1948 m. – 71, 1949 m. – 68,
1950 m. – 67, 1951 m. – 65, 1952 m. – 52, 1953 m. – 41, 1954 m. – 36.
302
1994 m. dokumentas, Pateisinami dokumentai, 1993, KBA.
303
1994 01 30 d. dokumentas, ten pat.
304
Vasiliauskienė A. Monsinjoras Klemensas Gutauskas, p. 193–214.
305
Vasiliauskienė A. Kunigas Stanislovas Krumpliauskas KGB dokumentuose,
Lietuvos aidas, 2005, bal. 25, nr. 94, p. 7.
306
1974 m. birželio 10 d. kapitonas B. Gutautas, paskirtas KGB prie LTSR
MT Kupiškio rajono poskyrio viršininku, perėmė iš Panevėžio valstybinio
KGB skyriaus prie LTSR MT majoro J. Martinkevičiaus visą dokumentaciją
(agentūrines asmenų ir darbo bylas, kartoteką, bylas, žurnalus su įtariamų
asmenų duomenimis ir pan.) bei inventorių ir kt. pagal aprašą, kurį sudarė
31 lapas. Tarp tų perimtų – 20 agentų, 2 konspiraciniai butai ir katalikų
dvasininkijai skirti 3 tomai (4.401). (Deja, neaišku, kur jie yra!) Tai liudytų,
kad savarankiškas Kupiškio rajono KGB poskyris ir pradėjo veikti tik nuo
1974 metų (žr. LYA, f. K–1, ap. 14, b. 602, l. 148–149, 151).
307
1965 m. agentūrinės veiklos planas, LYA, f. K-1, ap. 15, b. 1382, l. 10–11,
86, 116.
308
Ten pat, l. 118, 121–122.
309
Ataskaitos apie 1974 metų agentūrinę veiklą, LYA, f. K–1, ap. 15, b. 1385,
l. 32.
310
Ataskaitos apie 1975 metų agentūrinę veiklą, LYA, f. K–1, ap. 15, b. 1390,
l. 91.
311
Pažyma apie 1978 metų agentūrinę veiklą, LYA, f. K–1, ap. 15, b. 1400, l. 88.
312
Ataskaitos apie 1985 metų agentūrinę veiklą, LYA, f. K–1, ap. 15, b. 1416,
l. 28.
313
1965 m. agentūrinės veiklos planas, LYA, f. K–1, ap. 15, b. 1382, l. 86.
281
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Ataskaitos apie 1974 metų agentūrinę veiklą, LYA, f. K–1, ap. 15, b. 1385, l. 28.
Ten pat, l. 37.
316
Ataskaitos apie 1976 metų agentūrinę veiklą, LYA, f. K–1, ap. 15, b. 1394,
l. 57.
317
Ataskaitos apie 1974 metų agentūrinę veiklą, LYA, f. K–1, ap. 15, b. 1385, l. 45.
318
Ataskaitos apie 1975 metų agentūrinę veiklą, LYA, f. K–1, ap. 15, b. 1390,
l. 85.
319
1977 metų agentūrinės veiklos planas, LYA, f. K–1, ap. 15, b. 1394, l. 73.
320
Pažyma apie 1978 metų agentūrinę veiklą, LYA, f. K–1, ap. 15, b. 1400,
l. 92, 103.
321
1981 metų agentūrinė veikla, LYA, f. K–1, ap. 15, b. 1404, l. 55.
322
Ataskaitos apie 1976 metų agentūrinę veiklą, LYA, f. K–1, ap. 15, b. 1394,
l. 60.
323
Kanauninkas Stanislovas Krumpliauskas (gimė 1945 m. balandžio 24 d.,
įšventintas į kunigus 1974 m. balandžio 9 d.) gimė Ciciliškių kaime, Smalvų parapijoje, Zarasų r., Igno Krumplevskio (1912–2009) ir Marijos Koreivo
(1914–2004) šeimoje. 1969 m. įstojo į Tarpdiecezinę Kauno kunigų seminariją.
1974 m. balandžio 9 d. vysk. Romualdas Krikščiūnas (1930 07 18–1954 09
12–1969 12 21–2010 11 02) Panevėžio katedroje įšventino į kunigus. Tai
buvo pirmas viešas dviejų būsimų kunigų – Algio Baniulio ir Stanislovo
Krumpliausko – įšventinimas.
Trejus metus (1974–1977) dirbo vikaru Biržų šv. Jono Krikštytojo parapijoje. Iš
čia buvo paskirtas į Kupiškio Kristaus Žengimo į dangų parapiją (1977–1982),
vėliau – į Papilį (Nekaltosios Švč. Mergelės Marijos), aptarnaujant ir Kvetkų
šv. Jono Krikštytojo parapiją, o 1995 m. gegužės 24 d. paskirtas į Anykščių
šv. Apaštalo evangelisto Mato parapiją.
Nuo 2005 m. balandžio 28 d. (vyskupo dekretu nr. 121/05) S. Krumpliauskas
paskirtas Anykščių dekanato, vienijančio 14 parapijų, dekanu. 2007 m. kovo
2 d. Panevėžio vyskupo raštu (nr. 80/07) kun. S. Krumpliauskui suteiktas
Panevėžio vyskupijos katedros kapitulos kanauninko titulas.
Dirbdamas Anykščiuose kan. S. Krumpliauskas įsitraukė į mokslinę veiklą –
Vilniaus Gedimino technikos universiteto organizuojamas mokslo istorikų
konferencijas „Mokslo ir technikos raida Lietuvoje“, pranešimus rengė
kartu su dr. A. Vasiliauskiene. Skaitytuose pranešimuose apžvelgė Anykščių Šv. apaštalo evangelisto Mato bažnyčią: šventorių (2008 m.), vitražus
(2009 m., bendraautoris kun. M. Maasas), vargonus (2010 m.), dvasininkus
(1926–1940) (2011 m.), Anykščių dekanatą (2012 m.). Šio straipsnio autorė
kanauninkui irgi skyrė pranešimą „Kanauninkas Stanislovas Krumpliauskas:
darbai puoselėjant Anykščių bažnyčią“ (2007 m.). Be to, kan. S. Krumpliauskas 2009 m. organizavo mokslo istorikų išvažiuojamąją sesiją Anykščiuose.
Labai svarbi ir dvasinė meninė Anykščių plėtra: vargonų festivaliai, sakralinis meno centras ir Angelų muziejus – juos įkuriant ir tolesnėje jų veikloje
buvo juntama kan. S. Krumpliausko ranka.
Ilgametis Anykščių Šv. Mato bažnyčios klebonas, Anykščių dekanas, monsinjoras, kolekcininkas, švietėjas, mecenatas Albertas Juozapas Talačka (1921 11
19–1947 06 29–1999 12 12) Anykščių parapijai paliko savo sukauptą dailės
kūrinių kolekciją, asmeninę biblioteką ir archyvą. 2009 m. liepos 23 d. šis
jo palikimas pristatytas Anykščių sakralinio meno centre. Sakralinio meno
centras vykdo plačią kultūrinę programą populiarindamas sakralinį meną –
kiekvieno mėnesio 19 d. organizuoja įvairius kultūros vakarus, koncertus,
dailės parodas, knygų pristatymus, edukacinius užsiėmimus.
2010 m. liepos 22 d. Sakralinio meno centre buvo atidarytas pirmasis Lietuvoje Angelų muziejus, kuriam savo sukauptą angelų kolekciją padovanojo
kultūrininkė Beatričė Kleizaitė-Vasaris.
Kan. S. Krumpliausko iniciatyva Anykščių Šv. Mato bažnyčiai įsigijus naujus
vargonus (1999 m. rugsėjo 25 d. juos pašventino vysk. Juozas Preikšas), nuo
2001 m. pradėti organizuoti tarptautiniai jaunųjų vargonininkų festivaliai
„Juniores Priores Organorum Seinensis“, kuriuose dalyvauja jauni muzikantai
iš Lietuvos, Lenkijos, Baltarusijos, Ukrainos, Čekijos, besimokantys atskleisti
vargonų dvasią... Festivaliai jau tradiciškai prasideda Seinų Švč. Mergelės
Marijos Apsilankymo bažnyčioje.
Festivalį organizuoja du kultūrinio bendradarbiavimo sutartį pasirašę miestai – Anykščiai ir Seinai. Kasmet festivalio programą praplečia nauji įvairių
šalių vargonininkai. Tarkim, 2009 m. IX festivalyje vargonavo penkių šalių:
314

315
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Lietuvos, Lenkijos, Ukrainos, Baltarusijos ir Rusijos – atlikėjai. Festivalio
pagrindinis organizatorius – Varšuvos F. Šopeno muzikos universiteto ir
Krokuvos muzikos akademijos profesorius vargonininkas Jozefas Serafinas,
renginio globėjas – Lietuvos žemės ūkio ministras.
Glaudi kan. S. Krumpliausko bendrystė su ukrainiečiais. Su parapijiečiais
lankosi Vilniaus Švč. Trejybės bažnyčioje pas Rytų (graikų) apeigų katalikus, bendrauja su vienuoliais bazilijonais – Švč. Trejybės bažnyčios klebonu
t. Pavlo Jachimec OSBM, kitais kunigais ukrainiečiais, kviečiamas į Ukrainos
ambasados Lietuvos Respublikoje organizuojamus renginius, priėmimus.
Reikia pasakyti, kad Anykščių Šv. Mato bažnyčia – viena nedaugelio Lietuvoje, iškilmingai pagerbusi 2008 m. liepos mėn. į Lietuvą atvežtą ukrainiečio
Vitalijaus Sobolivskio piligriminį Padėkos kryžių. Apkeliavęs Ukrainą ir
Lenkiją 400 kg ąžuolinis kryžius pasiekė Lietuvą: buvo Vilniuje, Anykščiuose
(liepos 3–4 d.), Kaune, Šiauliuose, Kryžių kalne, Žagarėje ir liepos 12 d. iš
čia buvo išvežtas į Latviją.
Piligriminis kryžiaus žygis yra skirtas paminėti Kristaus mirties ir Prisikėlimo
2000-uosius metus (33–2033). Norima, kad 2033 m. per didžiąją gavėnios savaitę, kai jau bus apkeliautos visų pasaulio valstybių sostinės ir ten pastatyti
kryžiai, tų valstybių žmonės gausiai susirinktų prie savo pastatytų kryžių ir
kartu padėkotų Dievui už mūsų išgelbėjimą. Tad visame pasaulyje vienu metu
į dangų kildama padėkos malda mus visus suvienytų tikėjime ir meilėje.
2014 m. rugpjūčio 7 d. po vakarinių maldų Vilniaus Švč. Trejybės Graikų
apeigų katalikų bažnyčioje vyko labdaros koncertas, skirtas palaikyti ukrainiečių tautą ir Švč. Trejybės Graikų apeigų katalikų bažnyčią, mininčią 500
metų jubiliejų. Skelbta, kad surinktos lėšos bus paaukotos bažnyčios remonto
darbams (deja, žinios apie lėšas artistų užslaptintos). Paremti ukrainiečių
atvyko ir Dusetų Švč. Trejybės bažnyčios klebonas kan. Stanislovas Krumpliauskas su keliais parapijiečiais: Elena Antonova, Brone Latvėniene, Ona
Puodžiukyniene ir Tautvydu Adamoniu.
Tiek iš Anykščių, tiek iš Dusetų kanauninkas parapijiečius į piligriminę
pažintinę kelionę veža į Vilnių. Šalia lotynų apeigų katalikų bažnyčių lankymo nelieka nuošaly ir Švč. Trejybės Graikų apeigų katalikų bažnyčia.
Atvykę kan. S. Krumpliausko vadovaujami parapijiečiai išgirsta bažnyčios,
Šv. Juozapato ir Šv. Bazilijaus didžiojo ordino istorijas, bendrauja su t. Pavlo,
kitais vienuoliais bazilijonais.
Su vienuoliais bazilijonais kanauninkas susitinka ir Skapiškyje, kuriame
kasmet vis plačiau garsėja M. Reinio vardas, organizuojami įvairūs renginiai.
Kan. S. Krumpliauskas buvo Anykščių dekanato „Caritas“ pirmininkas,
Anykščių rajono savivaldybės visuomeninės Kultūros tarybos narys, Dabužių
kaimo bendruomenės pirmininkas, Anykščių rajono Garbės piliečio vardo
suteikimo komisijos narys. Nenuilstančio klebono iniciatyva Anykščiuose
buvo įkurtos katalikiškos jaunimo organizacijos – skautai ir maironiečiai,
dvasininkas buvo šių organizacijų ir Anykščių šeimos centro dvasios tėvas.
Klebonas per savo ganytojiško darbo metus Anykščiuose išugdė septynis
vikarus, kurie sėkmingai darbuojasi įvairiose šalies bažnyčiose.
Kan. S. Krumpliauskas atliko ženklių darbų tvarkant bei remontuojant bažnyčią, parapijai priklausančius pastatus. Jo rūpesčiu pakeistos presbiterijos
grindys, restauruota bažnyčios interjero ornamentika, restauruota klebonija,
atnaujinta dešiniojo bažnyčios bokšto viršūnė, išgrįsti šventoriaus takai,
atnaujinta bažnyčios stogo danga. Rūpestingo klebono iniciatyva įrengtas
Anykščių bažnyčios pastato išorės apšvietimas, jam pritariant, bažnyčios
bokšte įrengta gausiai dabar turistų lankoma apžvalgos aikštelė.
Po septynerių metų darbo Anykščiuose 2012 m. liepos 16 d. kan. S. Krumpliauskas paskirtas į Dusetų Švč. Trejybės parapiją, kartu aptarnauja ir
Antalieptės Šv. Kryžiaus parapijos tikinčiuosius. Pradėti didžiuliai remonto
darbai ne tik Dusetose, bet ir Antalieptėje. O svarbiausia – atstatoma Gyvoji
bažnyčia. Kanauninko dėmesys kiekvienam parapijiečiui – puikus tikinčiųjų
telkimo pavyzdys.
Įgyvendinami didžiuliai darbai Antalieptėje – ne tik bažnyčios remontas,
bet ir pastangos su vietos bendruomene įkurti naują Dievo tarno arkivyskupo Mečislovo Reinio (1884 02 03–1907 06 10–1926 04 05–1953 11 08)
vardo įamžinimo centrą – yra sektinas pavyzdys... Dera pasakyti, kad kan.
S. Krumpliauskas yra daug nuveikęs Skapiškyje (Kupiškio r.) įamžinant
Dievo tarno arkivyskupo M. Reinio atminimą, tad turi gerą patirtį...
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Jau vikaraudamas Kupiškyje kunigas už drąsų Dievo žodžio skleidimą ne
tik vyresniesiems, bet ir jaunimui pakliuvo į KGB akiratį. Tad jo pavardė
randama buvusiame KGB, dabar – Lietuvos ypatingajame, archyve. Kupiškio
vikarą, nesutikusį talkininkauti okupantų saugumui, už „viešosios tvarkos
pažeidimus“ – procesijų organizavimą – okupacinė valdžia baudė administracinėmis baudomis, užrašinėjo jo pamokslus, sekė kiekvieną žingsnį,
siekė sukompromituoti. Tam buvo pasitelkti spaudos darbuotojai, kurie KGB
nurodymu rašė straipsnius (Narutis A. Ko siekia vikaras S. Krumpliauskas,
Komunizmo keliu, 1982, vas. 13, nr. 19, p. 2, 4; Petrauskas P. Nepritariu
Jums, vikare!, Komunizmo keliu, 1982, kovo 13, nr. 31, p. 3; Jarmalavičius J.
Prisidengus religijos skraiste, Švyturys, 1983, nr. 15, p. 21–22). Tačiau, nepaisant saugumo pastangų, kunigas išlaikė tvirtą nusistatymą ir apsisprendimą.
Jam, kaip ir daugeliui nesutikusių bendradarbiauti su okupacine valdžia,
KGB užvedė specialią bylą.
Už nuopelnus Bažnyčiai Panevėžio vyskupas Jonas Kauneckas 2007 m. dekretu Nr. 80/07 kun. Stanislovui Krumpliauskui suteikė Panevėžio vyskupijos
katedros Kapitulos kanauninko titulą.
Ne tik bažnytinė valdžia, bet ir pasaulietinė įvertino kan. S. Krumpliausko
atliktus darbus.
Kan. Stanislovas Krumpliauskas, nesutikęs bendradarbiauti su sovietine
okupacine valdžia, KGB persekiotas už meilės Dievui, Žmonėms, Tėvynei
drąsią sklaidą, pripažintas Laisvės kovų dalyviu. 2006 m. Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras, nuodugniai ištyręs dvasininko
Stanislovo Krumpliausko bylą, 2006 m. rugsėjo 20 d. protokolu nr. 157
pripažino jį Laisvės kovų dalyviu. 2006 m. spalio 10 d. Dalios Kuodytės ir
komisijos pirmininko Gintaro Šidlausko pasirašytas pažymėjimas tų pačių
metų spalio 26 d. buvo įteiktas Vilniuje.
Už tarptautinių jaunųjų vargonininkų festivalių organizavimą Anykščiuose kan.
S. Krumpliauskui 2009 m. įteiktas Lenkijos Respublikos kultūros ir tautinio paveldo ministro specialus apdovanojimas – ženklas „Už nuopelnus lenkų kultūrai“.
Už pasiaukojamą darbą Anykščiuose kan. Stanislovas Krumpliauskas 2013 m.
išrinktas Anykščių rajono garbės piliečiu – jis septintas labiausiai nusipelnęs
šio titulo žmogus Anykščių krašte (garbės piliečio vardas jau suteiktas mokslininkams Antanui Tylai, Algirdui Avižieniui, rašytojams Mildai Telksnytei
ir Vygandui Račkaičiui, Lietuvos tremtinių ir politinių kalinių sąjungos
Anykščių rajono komiteto pirmininkei Primai Petrylienei ir Anykščių vaikų
ir jaunimo užimtumo centro vadovei Evgenijai Baltronienei).
Sudarius ir ištyrinėjus Krumpliauskų giminės genealoginį medį, 2014 m.
birželio 20 d. nustatyta (2014 06 20 rejestro nr. 69), kad kan. S. Krumpliauskas – garsiųjų LDK bajorų giminių palikuonis.
2014 m. gegužės 10–11 d. Dusetų parapija, Dusetų Kazimiero Būgos gimnazija, Dusetų seniūnija, Kultūros centras, Dusetų dailės galerija paminėjo
prasmingos kunigystės 40 metų jubiliejų. Tai dusetiškių dovana – padėka
kan. Stanislovui Krumpliauskui už per porą metų atgaivintą parapiją, kad
po daugelio metų jie gali džiaugtis parapijoje esančiu kunigu: vėl kasdien
aukojamos šv. Mišios, vyksta gegužinės, birželinės pamaldos, bažnyčioje
spalio mėnesį kalbamas Rožinis. Parapijiečiai džiaugiasi, kad kiekvieną
dieną, esant reikalui, gali pabendrauti su kunigu, dažnai jį sutikti gimnazijoje, bendruomenės renginiuose, dailės galerijoje (žr. 1981 metų agentūrinės
veiklos planas, LYA, f. K–1, ap. 15, b. 144, l. 40, 54; 1982 metų agentūrinės
veiklos planas, LYA, f. K–1, ap. 15, b. 1409, l. 16; Pažyma apie Kupiškio KGB skyriaus kompleksinį patikrinimą, LYA, f. K–1, ap. 15, b. 1404,
l. 13; 1983 metų agentūrinės veiklos ataskaitos, LYA, f. K–1, b. 1411, l. 18;
Kan. S. Krumpliausko asmeninis archyvas; Indrašius V. Kun. Stanislovas Krumpliauskas, Doros, šviesos ir tiesos apaštalai, Zarasų krašto dvasininkai, Vilnius,
2003, p. 82–84; Kun. Jurgaitis J. Aukos keliu, p. 399; Krumpliauskas S.,
Maasas M. Anykščių Šv. evangelisto apaštalo Mato bažnyčia. 2. Vitražai,
Mokslo ir technikos raida Lietuvoje, 13-osios mokslo istorikų konferencijos,
įvykusios Vilniuje 2009 m. gruodžio 10 d., pranešimai, sud. A. Nakas, Vilnius, Technika, 2009, p. 141–154; Varenbergienė M. Grožis bažnyčios
prieglobstyje, XXI amžius, 2014, vas. 21, nr. 8, p. 14; Vasiliauskienė A.
Monsinjoras Klemensas Gutauskas, p. 28–31, 186, 191, 198–202, 204, 211–212,
216, 218–219, 221–222, 282, 293, 311, 333, 345–346, 362, 414–415, 437–440,
445, 450, 455, 457; Vasiliauskienė A., Krumpliauskas S. Anykščių
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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, Technika, 2008,
p. 103–111; Vasiliauskienė A., Krumpliauskas S. Anykščių Šv. apaštalo
evangelisto Mato bažnyčia: Anykščių dekanatas, Mokslo ir technikos raida
Lietuvoje, 16-osios mokslo istorikų konferencijos, įvykusios Vilniuje 2012 m. gruodžio
6 d., pranešimai, sud. A. Nakas, R. Keliotienė, Vilnius, Technika, 2012,
p. 141–152; Vasiliauskienė A., Krumpliauskas S. Anykščių Šv. Apaštalo
evangelisto Mato bažnyčios šventorius, XXI amžius, 2008, spalio 10, nr. 77,
p. 8–9; Vasiliauskienė A. Dusetų parapijos klebonas kan. Stanislovas
Krumpliauskas švenčia kunigystės jubiliejų, Dusetos, 2014, bal. 9, nr. 7,
p. 1–2; Vasiliauskienė A. Kanauninkas Stanislovas Krumpliauskas švenčia
kunigystės jubiliejų, Kupiškėnų mintys, 2014, geg. 6, nr. 51, p. 6; Vasiliauskienė A. Kilni šventė Dusetose: kan. S. Krumpliausko kunigystės 40-metis,
Lietuvos aidas, 2014, birž. 21, nr. 136, 137, 138, p. 6–7; liepos 1, nr. 139, 140,
141, p. 6–7; Vasiliauskienė A. Keturiasdešimt metų liudydamas tikėjimą
ir meilę Dievui, Utenis, 2014, bal. 16, nr. 30, p. 4–5; Vasiliauskienė A.
Kunigas Stanislovas Krumpliauskas KGB dokumentuose, Lietuvos aidas, 2005,
bal. 25, nr. 94, p. 7; Vasiliauskienė A. Neįbaugintas sovietinių pareigūnų
gąsdinimų „ekstremistiškų pažiūrų“ kunigas. Dusetų ir Antalieptės klebono
kanauninko Stanislovo Krumpliausko 70-mečiui, XXI amžius, 2015, geg. 2,
nr. 17, p. 3, 16; Vasiliauskienė A. Penkeri kunigo Stanislovo Krumpliausko
metai Kupiškyje, Kupiškėnų mintys, 2005, bal. 30, nr. 51, p. 4, 6; Vasiliauskienė A. Tarnystės Dievui ir žmonėms keturiasdešimtmetis. Dusetų klebono
kan. Stanislovo Krumpliausko kunigystės sukakčiai, XXI amžius, 2014, geg.
9, nr. 19, p. 12–13.
324
LYA, f. K–1, ap. 15, b. 1404, 1409, 1411.
325
Pažyma apie Kupiškio KGB skyriaus kompleksinį patikrinimą, LYA, f. K–1,
ap. 15, b. 1404, l. 9, 10, 42, 54–55.
326
1981 metų agentūrinės veiklos planas, LYA, f. K–1, ap. 15, b. 1404, l. 40, 54.
327
1982 metų agentūrinės veiklos planas, LYA, f. K–1, ap. 15, b. 1409, l. 16.
328
1981 metų agentūrinės veiklos planas, LYA, f. K–1, ap. 15, b. 1404, l. 54.
329
1982 metų agentūrinės veiklos planas, LYA, f. K–1, ap. 15, b. 1409, l. 16.
330
Pažyma apie Kupiškio KGB skyriaus kompleksinį patikrinimą, LYA, f. K–1,
ap. 15, b. 1404, l. 13.
331
1981 metų agentūrinės veiklos planas, LYA, f. K–1, ap. 15, b. 1404, l. 41.
332
1982 metų agentūrinės veiklos planas, LYA, f. K–1, ap. 15, b. 1409, l. 8.
333
1983 metų agentūrinės veiklos planas, LYA, f. K–1, ap. 15, b. 1411, l. 6, 18.
334
Kunigas Paulius Klezys (gimė 1957 m. gegužės 6 d., įšventintas į kunigus
1981 m. gegužės 31 d.) gimė Biržuose, Paulinos Kairytės (gim. 1934 m.)
ir Jono Klezio (1915–1977) šeimoje, antrasis iš trijų vaikų (Jonas, Paulius ir
Onutė). 1975 m. baigė Biržų I vidurinę mokyklą (dabar Atžalyno vidurinė
mokykla). Metus su tėvu dirbo „Biržų gelžbetonio“ stalių dirbtuvėje, įsikūrusioje buvusiame Jansono malūne. Tėvas buvo gabus stalius, kun. Sigito
Uždavinio paprašytas Gulbinėnų bažnyčiai 1976 m. padarė klauptus. Išvežant
juos kun. S. Uždavinys pasveikino Paulių, įstojusį į kunigų seminariją. Šią
žinią iš kunigo išgirdęs tėvas ėmė verkti (sūnus apie stojimą į seminariją
niekam nesakė). Baigęs Tarpdiecezinę kunigų seminariją Kaune P. Klezys
1981 m. gegužės 31 d. vysk. Romualdo Krikščiūno buvo įšventintas kunigu.
Pirmoji darbo vieta – vikaras Panevėžio katedroje (1981–1983). Po trejų metų
vikaravimo buvo paskirtas eiti tas pačias pareigas į Kupiškį. Mokydamasis
seminarijoje čia jis praleido visų penkerių metų atostogas – talkino kleb.
Klemensui Gutauskui. Nuo 1986 m. rugpjūčio 21 d. Spitrėnų Švč. Mergelės
Marijos Taikos Karalienės bažnyčios administratorius, Sudeikių Švč. Mergelės
Marijos bažnyčios administratorius ir Biliakiemio Švč. Mergelės Marijos vardo
bažnyčios administratorius, aptarnauja koplyčią Radeikiuose (žr. Kontrimavičius T. Spitrėnų kaimo klebonas susirentė „žvirblių bažnyčią“, Lietuvos
rytas, 2000, sausio 9, nr. 237, p. 3; Jonušienė R. Mažiausioje Utenos rajono
parapijoje – klebonija su gražiausios sodybos ženklu, Žemės druska, 2000,
gruodis, p. 23–24; Vasiliauskienė A. Monsinjoras Klemensas Gutauskas, p. 16,
28–29, 205, 216, 219–220, 223, 311, 326, 333, 348–350, 440–442, 445, 450, 455).
335
1984 metų agentūrinės veiklos ataskaitos, LYA, f. K–1, ap. 15, b. 1414, l. 36.
336
1985 metų agentūrinės veiklos ataskaitos, LYA, f. K–1, ap. 15, b. 1416, l. 22;
1986 metų agentūrinės veiklos ataskaitos, LYA, f. K–1, ap. 15, b. 1421, l. 22.
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Ataskaitos apie 1976 metų agentūrinę veiklą, LYA, f. K–1, ap. 15, b. 1394,
l. 57; 1983 metų agentūrinės veiklos ataskaitos, LYA, f. K–1, ap. 15, b. 1411,
l. 27; 1985 metų agentūrinės veiklos planas, LYA, f. K–1, ap. 15, b. 1416, l. 6–7.
338
Tik V. Karaliukaitė (1916–2000) buvo sesuo eucharistietė (oficialus pavadinimas – Jėzaus Eucharistijos tarnaičių seserų kongregacija, popiežiaus
teisių – SJE) vienuolė. 1969 m. ji įstojo į vienuolyną, o 1977 m. spalio 4 d.
davė amžinuosius įžadus.
339
1983 metų agentūrinės veiklos planas, LYA, f. K–1, ap. 15, b. 1411, l. 7;
1983 metų agentūrinės veiklos ataskaitos, LYA, f. K–1, ap. 15, b. 1411, l. 22.
340
Vasiliauskienė A. Sėjo Dievo meilės grūdą, A†A Švč. Nekaltosios Mergelės
Marijos tarnaičių kongregacijos vienuolė s. Palmyra Petronėlė Pauliutė (1925
04 06–2013 02 15), XXI amžius, 2013, kovo 22, nr. 12, p. 9.
341
Vasiliauskienė A. Seserys tarnaitės, Lietuvos aidas, 2007, lapkr. 7, nr. 255,
p. 9; lapkr. 8, nr. 256, p. 9; lapkr. 9, nr. 257, p. 9.
342
Vasiliauskienė A. Švč. Nekaltosios Mergelės Marijos tarnaičių kongregacijos
seseriai Daliai – 25-eri vienuolijos metai, Kupiškėnų mintys, 2008, gruodžio
20, nr. 145, p. 3, 5; Vasiliauskienė A. 25-eri vienuolinio gyvenimo metai,
Žvilgsniai, „XXI amžiaus“ priedas, 2009, sausis, nr. 1, p. 1; Vasiliauskienė A.
Vienuolė iš Skapiškio paminėjo 25-erius veiklos kongregacijoje metus, Lietuvos
aidas, 2009, sausio 30, nr. 19, p. 1, 6–7, 10; Vasiliauskienė A. Skapiškietei
vienuolei penkiasdešmt, Kupiškėnų mintys, 2013, gruodžio 19, nr. 145, p. 4.
343
1983 metų agentūrinės veiklos ataskaitos, LYA, f. K–1, ap. 15, b. 1411, p. 22.
344
Kunigas Juozas Indriūnas (gimė 1942 m. balandžio 11 d., įšventintas į
kunigus 1972 m. balandžio 16 d.) gimė Jasiškių kaime, Utenos r. Tėvas
buvo žuvęs kare, tad šeima sunkiai vertėsi. Juozas mokėsi Norkūnų pradžios
mokykloje, vėliau porą metų gyveno ir mokėsi Užpaliuose globojamas dėdžių,
grįžęs į gimtinę pradžios mokslą baigė Pakėnų pradinėje mokykloje. 1962 m.,
baigęs Utenos II vidurinę mokyklą, gavo neigiamą charakteristiką (Juozui
siūlė stoti į universitetą studijuoti literatūrą, tačiau jis atsisakė – traukė dvasiniai dalykai, o tai pedagogams buvo nesuprantama). J. Indriūnas įsidarbino
Panevėžyje, spaustuvėje. Metus dirbęs linotipininku, savanoriu išėjo į armiją
(be tarnybos armijoje nepriimdavo į Tarpdiecezinę kunigų seminariją Kaune).
Trejus metus tarnavo aviacijos mokomajame dalinyje Vinicoje (Ukraina). Čia
J. Indriūnas įgijo plataus profilio mechaniko specialybę. 1965 m. sugrįžęs
iš armijos stojo į seminariją, tačiau nepriėmė. Tada vėl metus inžinieriumi
mechaniku dirbo Panevėžyje besikuriančiame „Ekrane“. 1966 m. vėl stojo į
Tarpdiecezinę kunigų seminariją Kaune. Šį kartą priėmė, nors ir pavėluotai.
1972 m. balandžio 16 d. vysk. Juozapas Labukas Juozą Indriūną įšventino
į kunigus. Pirmoji darbo vieta – Švč. Jėzaus Širdies bažnyčia Šančiuose
Kaune (1972–1973). Iš čia sovietinė valdžia jį ištrėmė į Kupiškį (1973–1976).
1976–1981 m. kun. J. Indriūnas vikaravo Kaune, 1981 m. gegužę buvo paskirtas į Nukryžiuotojo Jėzaus bažnyčią Panevėžiuke. Po dvejų metų darbo,
1983 m. spalį, iškeliamas į Radviliškio Švč. Mergelės Marijos Gimimo parapiją. Čia dirbo iki 1989 m. liepos. Nuo 1989 m. liepos 21 d. – Skaistgirio
Šv. Jurgio bažnyčios administratorius, aptarnavęs ir Juodeikių šv. Jono
Krikštytojo parapiją. 1992 m. balandį skiriamas į Tytuvėnų Švč. Mergelės
Marijos bažnyčią. Po poros metų paskiriamas Labūnavos Dievo Apvaizdos
bažnyčios klebonu (1994–2000). Nuo 2000 m. iki dabar – Kauno Šv. Antano
Paduviečio bažnyčios altaristas.
Kun. Juozas Indriūnas sovietinės valdžios buvo ištremtas iš Kauno į Kupiškį
už veiklą su jaunimu, antitarybinius pamokslus. Šią veiklą tęsė ir Kupiškyje – savo bute skaitė paskaitas jaunimui dvasinėmis temomis. Ne kartą
yra sakęs: „Kalbi jaunimui ir, rodos, visi savi, o tave jau rytojaus dieną kviečia
saugumo darbuotojai ir analizuoja pasakytas mintis.“ Šio dvasingo, inteligentiško,
patriotiškai nusiteikusio kunigo dėka parapijiečiai plačiai susipažino su „LKB
kronika“ ir kita pogrindžio spauda.
345
Kunigas Juozapas Balčiūnas (1934 02 01*1968 05 22*2002 05 28) gimė
Šiaulių kaime, Anykščių rajone. Šeimoje buvo 6 vaikai: Veronika Dilienė
(1923–2002), Antanas (1926–1960, žuvo avarijoje), Teklė (1928–1946), Julė
(1930–1946), Juozapas (1934–2002) ir Onutė (1942–1946).
Juozapas mokėsi Šiaulių kaimo pradinėje mokykloje, Anykščių Jono Biliūno
vidurinėje mokykloje. 1956 m. įstojo į Tarpdiecezinę kunigų seminariją Kaune. Sovietų valdžiai trukdant, negalėjo nuosekliai tęsti mokslų, todėl dirbo
įvairiose vietose. Baigęs seminariją 1968 m. gegužės 22 d. buvo įšventintas
337
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kunigu. Vikaravo Panevėžyje (1968 07 14–1976 05 06), Kupiškyje (1976 05
06–1977 05 27). 1977 m. gegužės 27 d. buvo paskirtas klebonu į Nemunėlio
Radviliškį, po septynerių metų, 1984 m. gegužės 11 d., – administratoriumi į Šilus. Nuo 1990 m. spalio 3 d. Panevėžio Šv. apašt. Petro ir Povilo
bažnyčios altaristas. Mirė 2002 m. gegužės 28 d. Panevėžio respublikinėje
ligoninėje. Kun. J. Balčiūnas palaidotas Panevėžio katedros kapinėse šalia
kitų kunigų (žr. PVKA, b. Kun. Juozapas Balčiūnas 1934 02 01*1968 05
22*2002 05 28; Panevėžio vyskupijos kurija, A†A Kunigas Juozapas Balčiūnas
(1934–1968–2002), Katalikų žinynas 2003, Vilnius, 2003, p. 270–271).
346
Panevėžio vyskupijos apaštalinio administratoriaus vyskupo dr. R. Krikščiūno
raštas, 1976 05 06, nr. 78, PVKA, b. Kun. Gutauskas Klemensas.
347
Panevėžio vyskupijos apaštalinio administratoriaus vyskupo dr. R. Krikščiūno
raštas, 1977 05 27, nr. 115, PVKA, b. Kun. Gutauskas Klemensas.
348
Panevėžio vyskupijos Apaštalinio administratoriaus vyskupo dr. R. Krikščiūno raštas, 1982 07 17, nr. 169, PVKA, b. Kun. Gutauskas Klemensas.
349
Kunigas Raimundas Saprigonas (1958 12 22*1982 06 06*1996 05 17) gimė
Šakių mieste, tarnautojų šeimoje. Šeimai persikėlus į Ukmergę, Raimundas
1966 m. pradėjo lankyti Ukmergės vidurinę mokyklą, kurią baigė 1977 m.
1977–1982 m. mokėsi Tarpdiecezinėje kunigų seminarijoje Kaune. 1982 m.
birželio 6 d. įšventintas kunigu, paskirtas vikaru į Kupiškį. Po metų skiriamas vikaru į Panevėžio Kristaus Karaliaus katedrą, o 1986 m. gegužės
28 d. – administratoriumi į Antazavę. Klebonas R. Saprigonas aptarnavo
dar ir Imbrado parapiją bei padėjo sergančiam Dusetų klebonui. Antazavė – pirmoji ir paskutinė kun. R. Saprigono klebonavimo vieta. Jo veiklą
nutraukė staigi mirtis 1996 m. gegužės 17 d. Palaidotas Ukmergės bažnyčios
šventoriuje (žr. [Autorius nenurodytas] A†A Kunigas Raimundas Saprigonas
(1958–1982–1996), Katalikų žinynas 1997, Vilnius, 1997, p. 275–276).
350
Panevėžio vyskupijos kapitulinio vikaro prel. Kazimiero Dulksnio raštas,
1986 08 21, nr. 94, PVKA, b. Kun. Gutauskas Klemensas, 1915 11 23*1941
02 26*2002 08 19.
351
Kunigas Virgilijus Liuima (gimė 1961 m. rugpjūčio 8 d., įšventintas į
kunigus 1989 m. gegužės 28 d.) – Anelės Gimbutytės (1922–2004) ir Povilo
Liuimos (1921–2002) ketvirtas iš septynių vaikų, gimęs Kaliekių kaime, Vyžuonų par., Utenos r. Mokėsi Kaliekių pradinėje ir Utenos 4-ojoje vidurinėje
(dabar Dauniškio gimnazija) mokyklose. 1979 m. baigęs vidurinę mokyklą
Utenos autotransporto įmonėje nr. 1 mokėsi vairuotojo profesijos. Baigęs
pusantrų metų dirbo toje pačioje įmonėje. Net du kartus jo, ne komjaunuolio,
neėmė į kariuomenę. 1981 m. pavasarį buvo pašauktas į armiją. Tarnavo
Baltarusijoje, Borisovo mieste, ryšininkų dalinyje, aptarnaujančiame štabą.
1983 m., tik sugrįžęs iš armijos, mėgino stoti į Tarpdiecezinę kunigų seminariją Kaune, tačiau gavo neigiamą atsakymą. Pasaulietinė valdžia aiškino,
kad du dėdės kunigai (Antanas Liuima SJ ir Pranas Liuima SJ) pabėgo į
užsienį bijodami liaudies keršto, nes jie – liaudies priešai – taigi ir tu toks
būsi... Ne kartą jį bandė ir saugumas užverbuoti. Pagaliau paliko ramybėje.
1984 m. V. Liuima vėl padavė pareiškimą į kunigų seminariją – šį kartą
„prasmuko“. Tačiau po pirmojo kurso klierikas V. Liuima už antitarybinės
literatūros platinimą buvo pašalintas, grasinta net kalėjimu (7 metams), tačiau viskas baigėsi laimingai. Susidarius palankioms aplinkybėms, po poros
savaičių sugrįžo į savo kursą. Baigęs kunigų seminariją 1989 m. gegužės
28 d. įšventintas kunigu. Primicijas kun. V. Liuima 1989 m. birželio 11 d.
laikė Vyžuonose, o birželio 18 d. – Daugailiuose. Buvo paskirtas vikaru į
Kupiškį (1989–1998), nuo 1998 m. birželio 28 d. – Papilio Nekaltosios Švč.
Mergelės Marijos bažnyčios klebonas, aptarnauja Kvetkų šv. Jono Krikštytojo parapiją, koplyčias Melaišiuose ir Skrebotiškiuose, o nuo 2005 m. ir
Kupreliškio šv. Arkangelo Mykolo parapiją.
Kupiškio vikaras kun. V. Liuima 1989 m. rugpjūčio 23 d. pašventino garsiame „Baltijos kelyje“ kupiškėnų pastatytą kryžių. Dekano kun. K. Gutausko
iniciatyva Kupiškio ligoninėje įkūrus koplytėlę, ją 1989 m. rugsėjo 17 d.
pašventino vikaras.
Nuo 1990 m. Kupiškio dekanate pradėjus dėstyti tikybą mokyklose, pirmus
metus abiejose Kupiškio vidurinėse mokyklose kun. V. Liuima dėstė tikybą
lankydamas ir kitas rajono mokyklas. 1994 m. rugsėjį vikaras kartu su
Kupiškio jaunimu vyko į Kryžių kalną dalyvauti Šventojo Tėvo lankymosi
Lietuvoje metinių proga organizuotame teletilte.
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Kupiškio parapijos dvasininkus skaudino asocialių šeimų vaikų skurdas.
Parapijos „Caritas“ pradėjo rūpintis vaikų globos namų steigimu. Dekanas
K. Gutauskas šiai idėjai pritarė ir pavedė vikarui organizuoti šį darbą.
Po intensyvių kun. V. Liuimos pastangų, rėmėjų paieškų 1996 m. rugsėjo
mėnesį Kupiškio parapijoje buvo įkurti Šv. Kazimiero vaikų globos namai,
kuriuos pašventino vysk. J. Preikšas (žr. Vasiliauskienė A. Kai akademikas
kunigas Antanas Liuima SJ prabyla, Vilnius, 1995, I dalis, p. 40–41; Vasiliauskienė A. Ilgamečio Kupiškio vikaro kunigystės sidabrinis jubiliejus,
Kupiškėnų mintys, 2014, liepos 5, nr. 76, p. 5; Vasiliauskienė A. Ketvirčio
amžiaus kunigystės jubiliejus: kun. Virgilijus Liuima, Lietuvos aidas, 2014,
rugpj. 19, nr. 181, 182, 183, p. 6–7; rugpj. 23, nr. 184, 185, 186, p. 7; Vasiliauskienė A. Kun. Virgilijus Liuima – garsios giminės atstovas, Lietuvos
aidas, 2014, rugpj. 9, nr. 175, 176, 177, p. 6–7; Vasiliauskienė A. Liuimų
giminę garsina kun. Virgilijus Liuima, Utenos apskrities žinios, 2014, liepos
19, nr. 81, p. 9; Vasiliauskienė A. Padėkos šv. Mišios Ceikiniuose, Utenis,
2014, liepos 30, nr. 60, p. 5–6; Vasiliauskienė A. Prasmingas kunigystės
25-metis, XXI amžius, 2014, liepos 4, nr. 27, p. 11; Vasiliauskienė A.
Monsinjoras Klemensas Gutauskas, p. 148, 216–217, 224–226, 233, 235, 237–238,
240–241, 288, 311, 333, 350, 418–419, 421, 433).
352
Panevėžio vyskupo Juozo Preikšo raštas 1996 10 01, nr. 547, PVKA, b. Kun.
Gutauskas Klemensas, 1915 11 23*1941 02 26*2002 08 19.
353
Panevėžio vyskupo Juozo Preikšo raštas 1998 06 20, nr. 288, PVKA, b. Kun.
Gutauskas Klemensas, 1915 11 23*1941 02 26*2002 08 19.
354
Panevėžio vyskupo 2001 06 25 dekretas nr. 200/01, PVKA, b. Kupiškis.
Kristaus Žengimo į dangų.
355
Panevėžio vyskupo 2003 06 02 dekretas nr. 184/03, PVKA, b. Kupiškis.
Kristaus Žengimo į dangų.
356
Panevėžio vyskupo 2003 06 02 dekretas nr. 193/03, PVKA, b. Kupiškis.
Kristaus Žengimo į dangų.
357
Panevėžio vyskupo 2003 11 21 dekretas nr. 359, PVKA, b. Kupiškis. Kristaus Žengimo į dangų.
358
Panevėžio vyskupo 2003 11 21 dekretas nr. 358/03, PVKA, b. Kupiškis.
Kristaus Žengimo į dangų.
359
Panevėžio vyskupo 2004 11 21 dekretas nr. 413/04, PVKA, b. Kupiškis.
Kristaus Žengimo į dangų.
360
Panevėžio vyskupo 2005 08 01 dekretas nr. 366/05, PVKA, b. Kupiškis.
Kristaus Žengimo į dangų.
361
Panevėžio vyskupo 2005 07 20 dekretas nr. 245/05, PVKA, b. Kupiškis.
Kristaus Žengimo į dangų.
362
Panevėžio vyskupo 2007 07 23 dekretas nr. 573/07, PVKA, b. Kupiškis.
Kristaus Žengimo į dangų.
363
Panevėžio vyskupo 2007 07 16 dekretas nr. 419/07, PVKA, b. Kupiškis.
Kristaus Žengimo į dangų.
364
Kupiškio parapijos klebono Kazimiero Barono pranešimas Jo Ekscelencijai
Panevėžio vyskupui 1992 08 03, PVKA, b. Kupiškis.
365
PVKA, b. Kupiškis. Kristaus Žengimo į dangų.
366
Gervytė D. Tiesos ir gėrio ieškotojai, Kupiškėnų mintys, 1990, sausio 9,
nr. 3, p. 1.
367
Gervytė D. Garstyčios grūdas, arba pašnekesys su pačiu savimi, Kupiškėnų
mintys, 1991, geg. 18, nr. 38, p. 3.
368
Matulytė R. Bendroje kelionėje, Kupiškėnų mintys, 1991, sausio 30, nr. 8, p. 3.
369
Kiršaitė L. Dešimtasis Gyvojo Rožinio draugijos kongresas, XXI amžius,
rugpj. 22, nr. 31, p. 13; Vasiliauskienė A. Gyvojo Rožinio draugija Panevėžio vyskupijoje: X kongresas, istorinė apžvalga, kun. Andriaus Šukio
kunigystės dešimtmetis, Lietuvos aidas, 2014, rugpj. 30, nr. 190, 191, 192,
p. 6–7; rugs. 2, nr. 193, 194, 195, p. 6–7; Vasiliauskienė A. Kupiškėnai
Gyvojo Rožinio X kongrese, Kupiškėnų mintys, 2014, rugpj. 12, nr. 92, p. 6.
370
Aleknienė B. Kunigų vaikystės Kūčios ir Kalėdos, Kupiškėnų mintys, 2013,
gruodžio 21, nr. 146, p. 4, 7; Juodytė U. Palikti parapiją – paties dekano
sprendimas, Kupiškėnų mintys, 2014, rugpj. 12, nr. 92, p. 2.
371
Aleknienė B. Mindaugas Kučinskas, Kupiškio dekanato dekanas, Kupiškėnų mintys, 2014, gruodžio 27, nr. 149, p. 6; Banionienė J. Apie adventą
ir maldos svarbą – su dekanu Mindaugu Kučinsku, Kupiškėnų mintys, 2014,
gruodžio 23, nr. 148, p. 2–3; Juodytė U. Dideli parapijos gyvenimo pokyčiai,
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Kupiškėnų mintys, 2014, spalio 11, nr. 118, p. 1, 3; Juodytė U. Naująjį dekaną
atlydėjo buvę parapijiečiai, Kupiškėnų mintys, 2014, rugpj. 19, nr. 95, p. 3.
372
Vasiliauskienė A. Kupiškėnai Šiluvoje, Kupiškėnų mintys, 2014, rugs. 18,
nr. 108, p. 2.
373
Aleknienė B. Mindaugas Kučinskas. Kupiškio dekanato dekanas, Kupiškėnų
mintys, 2014, gruodžio 27, nr. 149, p. 5; Aleknienė B. Pasaulinės ligonių
dienos minėjimas su muzika ir paveikslais, Kupiškėnų mintys, 2014, vas. 13,
nr. 19, p. 5; Banionienė J. Ligonių diena – dvasininkų dėmesys sergantiems,
Kupiškėnų mintys, 2015, vas. 14, nr. 19, p. 1, 7; Banionienė J. Kūčių vakarą
prie šventinio stalo susiburia ir budinčiųjų tarnybų specialistai, Kupiškėnų
mintys, 2014, gruodžio 23, nr. 148, p. 1, 6; Kupiškio RPK inf. Šventė komisariate minėta prieš šv. Velykas, Kupiškėnų mintys, 2015, bal. 9, nr. 40, p. 6.
374
Banionienė J. Mažuosius netrukus kvies į kūrybines dirbtuves, Kupiškėnų
mintys, 2015, vas. 12, nr. 18, p. 1, 3.
375
Banionienė J. Jaunimo pastoracija – dekano darbo prioritetas, Kupiškėnų
mintys, 2015, kovo 19, nr. 28, p. 2, 6; Banionienė J. Bažnyčioje skamba
jaunimo giesmės, Kupiškėnų mintys, 2015, rugs. 26, nr. 110, p. 4.
376
Banionienė J. Apie adventą ir maldos svarbą – su dekanu Mindaugu
Kučinsku, Kupiškėnų mintys, 2014, gruodžio 23, nr. 48, p. 2.
377
Aleknienė B. Atvirai apie religiją ir tikėjimo paieškas, Kupiškėnų mintys,
2015, kovo 17, nr. 31, p. 6.
378
Jonušytė A. Renginys, sujungęs tris svarbius įvykius, Kupiškėnų mintys,
2015, rugpj. 25, nr. 96, p. 6.
379
Banionienė J. Parapijiečiai turės vietą susiburti, Kupiškėnų mintys, 2015,
spalio 8, nr. 115, p. 1, 3.
380
Banionienė J. Kalendos metu aukų nerinks, Kupiškėnų mintys, 2015, spalio
27, nr. 123, p. 1, 3.
381
Vasiliauskienė A. Skapiškio moksleivių ateitininkų kuopa, Ateitis, 2010,
nr. 6, p. 58–59; Vasiliauskienė A. Skapiškio moksleivių dovana Ateitininkijos šimtmečiui, Lietuvos aidas, 2010, birž. 12, nr. 134, 135, 136, p. 7.
382
Juodytė U. Skambiomis giesmėmis iškilmingai paminėtas Kupiškio bažnyčios šimtmetis, Kupiškėnų mintys, 2014, birž. 5, nr. 64, p. 1, 3; Karazija B.
Bažnyčios šimtmetis. Kupiškis, XXI amžius, 2014, birž. 27, nr. 26, p. 14;
Vasiliauskienė A. Kupiškyje minimas bažnyčios jubiliejus, XXI amžius,
2014, rugs. 19, nr. 35, p. 13; Vasiliauskienė A. Trečioji Kupiškio bažnyčia
įžengė į antrąjį amžių, Lietuvos aidas, 2014, gruodžio 30, nr. 289, 290, 291,
p. 4–5; Urbonienė E. Mažo miestelio didelės šventovės jubiliejus, Kupiškis,
Kultūra ir istorija, 2014, nr. 12, p. 2–4.
383
Vasiliauskienė A. Mokslinė konferencija Kupiškio bažnyčios 100-mečio
jubiliejui, Lietuvos aidas, 2015, sausio 3, nr. 1, 2, 3, p. 6–7; sausio 6, nr. 4, 5,
6, p. 6; Urbonienė E. Mažo miestelio didelės šventovės jubiliejus, Kupiškis,
Kultūra ir istorija, 2014, nr. 12, p. 2–4.
384
Vasiliauskienė A. Minint kunigo Petro Tijušo 10-ąsias mirties metines,
Kupiškėnų mintys, 2009, bal. 4, nr. 40, p. 5, 6–7.
385
Garbės kanauninkas Antanas Balaišis – ilgametis Saločių klebonas, Darbas,
2014, rugs. 2, nr. 99, p. 5 (parengta pagal istorijos mokslų daktarės Aldonos
Vasiliauskienės pranešimą, perskaitytą konferencijoje Saločiuose).
386
Vasiliauskienė A. Monsinjoras iš Šeriškių, XXI amžius, 2013, bal. 12,
nr. 15, p. 10, 12; Vasiliauskienė A. Monsinjoras Petras Meilus: be primicijų
sulaukė sekundicijų, Kupiškėnų mintys, 2013, geg. 2, nr. 49, p. 4.
387
PVKA, b. Kun. Dulksnys Kazimieras, 1910 02 09*1935 06 15*2001 12 09;
LYA, f. K–1, ap. 58, S. b. 44429/3; [Autorius nenurodytas]. Kunigų permainos Panevėžio vyskupijoje, Tiesos kelias, oficialinė dalis, 1935, nr. 9, p. 83;
Antanaitis B. Netekome garbingo prelato. A†A prel. Kazimieras Dulksnys
(1910–1935–2001), XXI amžius, 2002, sausio 4, nr. 1, p. 6; Banionienė J.
Kazimierui Dulksniui – 105, Kupiškėnų mintys, 2015, vas. 5, nr. 15, p. 4;
Barauskas B. Ramygala. Atsiminimų siluetai, Palanga–Panevėžys, 1981,
mašinraštis – rankraščio teisėmis, l. 113–114 (iki mons. P. Baltuškos mirties
buvo saugomas jo asmeniniame archyve Daugailiuose); Dulksnys K. Tauragnai, Panevėžio vyskupija, istoriniai duomenys, pastoracinė veikla, redagavo
vyskupas Kazimieras Paltarokas, Vilnius, Lietuvių katalikų mokslo akademija, 1998, p. 587–594; Jasėnas J. Maironis seminaristo akimis, Žemaičių
saulutė, 2002, vas. 15, nr. 7, p. 2; Jurgaitis J. Aukos keliu, Vilnius, Enko,
1992, p. 296–297; Vasiliauskienė A. Panevėžio vyskupija neteko dar vieno
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ganytojo, Draugas, 2002, sausio 22, nr. 14, p. 4; Vasiliauskienė A. Kupiškėnas prelatas Kazimieras Dulksnys (1910 02 09–2001 12 09), Kupiškėnų
mintys, 2010, vas. 6, nr. 15, p. 5–6; Vasiliauskienė A. Prelatas Kazimieras
Dulksnys (1910 02 09–1935 06 15–2001 12 09), Monsinjoras Petras Baltuška,
Utena, UAB „Utenos Indra“, 2011, p. 417–420; Vasiliauskienė A. Prelato
Kazimiero Dulksnio šimtmečio jubiliejui, XXI amžius, 2010, vas. 5, nr. 10,
p. 8–9; Vasiliauskienė A. Prisiminus prelatą Kazimierą Dulksnį, Kupiškėnų
mintys, 2010, vas. 6, nr. 15, p. 5–6.
388
Dulksnys K. Tauragnai, Panevėžio vyskupija, Istoriniai duomenys, pastoracinė
veikla, red. vyskupas K. Paltarokas, Vilnius, Katalikų akademija, 1998,
p. 587–594.
389
Jurgaitis J. Aukos keliu, Vilnius, Enko, 1992, p. 296–297.
390
Antanaitis B. Netekome garbingo prelato. A†A prel. Kazimieras Dulksnys
(1910–1935–2001), XXI amžius, 2002, sausio 4, nr. 1, p. 6.
391
Elenchus 1934, p. 110, 116, 117; [Autorius nenurodytas]. Kunigų atmainos
Panevėžio vyskupijoje, Tiesos kelias, oficialinė dalis, 1929, nr. 9, p. 107;
Barauskas B. Ramygala. Atsiminimų siluetai. Palanga–Panevėžys, 1981,
mašinraštis – rankraščio teisėmis, l. 144–146 (buvo saugomas mons. P. Baltuškos asmeniniame archyve Daugailiuose); [Autorius nenurodytas]. A. a.
kun. jubil. Antanas Juška (1906–1929–1991), Katalikų kalendorius-žinynas 1993,
Vilnius, „Katalikų pasaulio“ leidykla, 1993, p. 96; Ilskis J. Mano gyvenimo
takelis. Kunigo Jono Ilskio prisiminimai, Vilnius–Telšiai, 1998, p. 114; Jurgaitis J. Aukos keliu, Vilnius, Enko, 1992, p. 301–302; Juška A. Mano žemiškoji
kelionė, mašinraštis – rankraščio teisėmis, l. 371 (iki mons. P. Baltuškos
mirties buvo saugomas jo asmeniniame archyve Daugailiuose); Juška A.
Mano žemiškoji kelionė, Vilnius, 2010, 183 p.; Juška A. Ramygala, Panevėžio
vyskupija, istoriniai duomenys, pastoracinė veikla, red. vyskupas K. Paltarokas,
Vilnius, Lietuvių katalikų mokslo akademija, 1998, p. 277–287; Pašauktas
mylėti artimą, par. L. Riaubiškienė, Utena, UAB „Utenos spauda“, 2001,
p. 225, 259–260; Zarasai laiko vilnyse, sud. L. Raubiškienė, Utena, „Utenos
Indra“, 2006, p. 44.
392
Juška A. Ramygala, Panevėžio vyskupija, istoriniai duomenys, pastoracinė veikla,
red. vyskupas K. Paltarokas, Vilnius, Katalikų akademija, 1998, p. 277–287.
393
Ilskis J. Mano gyvenimo takelis. Kunigo Jono Ilskio prisiminimai, Vilnius–Telšiai, 1998, p. 114.
394
Aleknienė V. Rytų Aukštaitijos svieto budintojas Jonas Katelė, Panemunėlis I,
vyr. red. V. Mačiekus, Vilnius, Versmė, 2011, p. 418–430; Bičiūnas V.
Kun. Jonas Katelė ir jo laikai, Kaunas, 1934, 296 p.; Bielskis P. Mūsų laikams reikia kun. Jono Katelės, Lietuvos aidas, 2011, geg. 14, nr. 109, 110,
111, p. 1, 4; Guobys A. Jono Katelės pradėti darbai ir mūsų laikas, Mokslo
Lietuva, 2011, birž. 2, nr. 11, p. 10; Kaluškevičius B. Jonas Katelė, Visuotinė lietuvių enciklopedija, Vilnius, Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas,
2006, t. 9, p. 568; Mačiulis P. Dar keli žodžiai apie a. a. kun. J. Katelę,
Tautos mokykla, 1933, nr. 15–16, p. 273–274; Mikalauskienė V. Paminėjo
XIX amžiaus Aukštaitijos švietėją, XXI amžius, 2009, birž. 12, nr. 46, p. 9;
Milaknienė R. Jonas Katelė, nešęs į Panemunėlį raštą ir šviesą, Gimtasis
Rokiškis, 2014, geg. 9; Misius K. Dokumentai ir atsiminimai apie kunigą
Joną Katelę, Panemunėlis I, vyr. red. V. Mačiekus, Vilnius, Versmė, 2011,
p. 431–452; Misius K. Iš Panemunėlio bažnyčios praeities, Panemunėlis I,
vyr. red. V. Mačiekus, Vilnius, Versmė, 2011, p. 397–412; Riauba B.
Aritmetika ir Panemunėlio klebonas Jonas Katelė, Panemunėlis I, vyr. red.
V. Mačiekus, Vilnius, Versmė, 2011, p. 457–468; Varapinskaitė J. Atsiminimai apie kunigą Joną Katelę, Panemunėlis I, vyr. red. V. Mačiekus,
Vilnius, Versmė, 2011, p. 453–456; Vajega J. Kun. Jonas Katelė – žmonių
švietėjo idealas, Tautos mokykla, 1933, nr. 10. P. 177–182 (straipsnis premijuotas
II laipsnio premija); Vasiliauskienė A. Dvasininko kelias – su tikėjimu
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