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Šią temą nagrinėti nedaug laiko buvo man skirta, todėl visų Vyskupo
Valančiaus kūrinių neįstengiau perskaityti. Perskaičiau tik svarbesniuo
sius. Neminiu čia jų, nes reikiamoje vietoje jie bus nurodyti. Be to,
naudojausi a. a. Kan. A. Aleknos veikalu „Žemaičių Vyskupas Motiejus
Valančius“ ir „Tėvynės Sargu“. Kiti veikalai, liečiantieji dabartį, ku
riais teko naudotis, taip pat bus suminėti reikiamoje vietoje.
Be kitko, naudojausi Vyskupo Valančiaus kūriniais, kurie priskiriami
prie dailiosios literatūros. Pats autorius daro pastabą, kad jo apsaky
muose aprašytieji įvykiai ne visi esą tikrenybėje buvę, tačiau ir tai, ką pa
sakos moko, reikią daryti: „Būk it bitelė, kuri iš kiekvienos žolelės, kve
piančios ir dvokiančios, sugeba išsiurbti saldų medų“1.
Todėl iš šios rūšies Valančiaus kūrinių drąsiai semiu didaktinius do
rovės dalykus.
Dievo įsakymo tvarkos prisilaikydamas, nagrinėjamąją temą norė
čiau suskirstyti į sritis, liečiančias teologines dorybes, religijos dorybę ir
moralines dorybes.

I
Kalbėdamas apie pareigas Dievui, išplaukiančias iš teologinių dory
bių, — tikėjimo, vilties ir meilės, — daugiau liesiu tikėjimo ir meilės do
rybę, o viltį tik paminėsiu. Tai darysiu ne tik todėl, kad pats Vyskupas
Valančius šias dorybes užakcentavo, bet ir dėl to, kad iš tikėjimo ir meilės
bei visų moralinių dorybių išplaukiančios pareigos rengia vilčiai. Tų visų
pareigų vykdymas turi tikslą amžinosios laimės Dievuje.
Vyskupas Valančius, gerai suprasdamas šiuos Šv. Povilo žodžius:
„Budėkite, tvirtai stovėkite tikėjime, elgkitės kaip vyrai, ir būkite stip
1 Vaikų knygelė, 98.
P a s t a b a . Šioje paskaitoje minėtos ištraukos iš Vaikų knygelės, Paaugusių žmonių
knygelės, Palangos Juzės ir Ant. Tretininko pasakojimo yra imtos iš
prof. Balčikonio leidinio „Valančiaus raštai“.
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rūs“2, drąsiai gina tikinčiųjų reikalus tais sumišimo laikais, kada jis pats
buvo be paliovos per keletą metų tardomas, kada 107 kunigai nukentėjo:
iš jų 6 buvo sušaudyti, 67 išsiųsti į Sibirą ar kitas tolimąsias Rusijos gu
bernijas arba kalinami3. Vyskupas Valančius sužinojęs, kad policija so
diečius, važiuojančius į bažnyčią, sulaiko kelyje ir grąžina namo, einan
čius į bažnyčią palydi užgaulingais žodžiais, net bažnyčioje pradeda šei
mininkauti, kreipiasi į Kauno gubernatorių (IX.9, Nr. 2036)4 prašydamas,
kad policiją sudraustų, įsakytų jai nesikišti į bažnyčios reikalus ir leistų
tikintiesiems laisvai melstis.
Kitą kilnų drąsos pavyzdį matome, kada rusai nutarė užgrobti Tytu
vėnų bažnyčią. Tai buvo 1868 metais. Šiam rusų šventvagiškam darbui
motyvas buvo tas, kad Tytuvėnų apylinkėje įsikūrusieji trys stačiatikiai
neturį cerkvės.
Vyskupas Valančius kreipiasi į Vilniaus general-gubematorių ir Vi
daus Reikalų Ministrą5, prašydamas palikti parapijai bažnyčią, kuri turi
3975 parapijoms, kad parapijonims toli kitos bažnyčios, kad nuo Lydavėnų
skiria Dubysa, kad Tytuvėnų bažnyčia brangi ne tik dėl savo senoviškumo,
bet ir dėl šventenybių. Mat, Tytuvėnų bažnyčioje esą kryžiaus keliai su že
mėmis, atgabentomis iš Jeruzalės, esanti koplyčia su laiptais, kuriuose
esančios šventųjų relikvijos, todėl ji ir esanti žmonių labai branginama.
Tos bažnyčios paėmimas padarytų labai nemalonų įspūdį ir sukeltų ne
ramumą.
Nepavykus apginti bažnyčios, jau buvo paskirta diena jai perimti,
deleguotas tam reikalui šventikas ir rusų valdžios atstovai, bet Vyskupas
ir tada nenurimsta. Jis pamoko tytuvėniškius katalikus (tai matyti iš
prašymo carui, rašyto Konsistorijoje, — Kurijoje, — ir rusų įsitikinimo)6;
tytuvėniškių minia ašaromis suminkština atvykusio karinio Raseinių
Viršininko Lvovo širdį. Lvovas neperima bažnyčios ir pasižada užtarti
tytuvėniškius katalikus Vilniaus general-gubernatoriui. Tuo tarpu žmonių
delegacija su prašymu vyksta pas carą ir bylą laimi.
Tokių pasikėsinimų prieš bažnyčią buvo daug; į juos su visa drąsa
reagavo Vyskupas Valančius7.
Visokios pasaulio galybės net tada, kada Bažnyčia kovoja dėl kata
likiškos mokyklos, dėl moterystės nesuardomumo ir vienumo, dėl prigim
ties teisės organizuotis ją, Bažnyčią apšaukia, kad ji, esą, kišasi į politiką.
Kiekviena tačiau pasaulio galybė stengiasi Bažnyčią panaudoti iš tiesų po
litiniams reikalams. Taip buvo ir su Vyskupu Valančium. Vilniaus ge2

1. Kor. XVI, 13.
3 Kun. A. Alekna, Žemaičių Vyskupas Motiejus Valančius, 156, 1922.
4 Ten pat, 133.
5 1868. V. 5, Nr. 929, 930, Alekna, 246.
6 1868.V.5., Nr. 929, 930, Alekna, 247.
7 Alekna, 248, 249.
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neral-gubernatorius Nazimovas prašo Vyskupą, kad jis išleistų bendraraš
tį, draudžiantį sukilimą. Vyskupas praneša Nazimovui, kad jis išleidęs ben
draraštį, kuriame, susilaikydamas nuo politikos, skatina tikinčiuosius at
gailoti, trečiadieniais pasninkauti arba kalbėti 7 poterius, „pakol tik ne
pasibengs nepakajus tarp mūsų“8.
Dar nepasibaigus prasidėjusiam 1863 metų sumišimui, Vyskupas Va
lančius nepameta pusiausvyros ir su įprastu savo uolumu gina Dievo rei
kalus ir kitus skatina juos ginti. Jis savo 1864 metų bendraraščiais9 įsako
klebonams mokyti vaikus mokyklose arba bažnyčiose katekizmo.
Tikėjimo dalykus gindamas, Vysk. Valančius ir pats ryžtasi atlikti
pavojingą darbą. Mat, Vilniaus general-gubernatoriaus Muravjovo įsa
kymu 1865.1.28 (Nr. 468) Kaune buvo įsteigta pamestinukams vaikams
prieglauda, kurioje iki 10 metų vaikai buvo auklėjami stačiatikiais, rusais.
Tai prieglaudai net šventikas buvo skirtas.
Vieną kartą tą prieglaudą aplankė Vyskupas Valančius ir paprašė
parodyti katalikus vaikus sakydamas: „Kur mano vaikai?“ Prieglaudos
prižiūrėtojos sukviestus vaikus Vyskupas mokė žegnotis, poterių, paaiškino
katekizmą ir padalinęs pyrago išvažiavo. Prižiūrėtoja, žinoma, tuojau pra
nešė tai gubernatoriui. Tas pasikvietė Vyskupą pas save ir prie dviejų
žandarų viršininkų jį tardė. Į klausimą, kodėl be gubernatoriaus žinios
važiavęs į prieglaudą, Vyskupas atsakė, kad važiavęs neprašydamas lei
dimo todėl, kad žinojęs, jog vis tiek jo negausiąs. Į gubernatoriaus pas
tabą, kad negalima esą neklausyti gubernatoriaus, Vyskupas atsakė, jog
geras ganytojas galvą guldąs už savo avis, ir pridūrė: „Tegu su manimi
daro, ką nori, aš visam esmi pasirengęs. Man neilgai begyventi, aš turiu
priedermę palaikyti savo tikėjimą“.
Vyskupas Valančius buvo už minėtą drąsą nubaustas namų areštu;
vėliau dar įsakė, kad sumokėtų 1000 rublių pabaudos. Bausmės tačiau
vyskupo neatgrasino nuo savo pareigų. Jis rašė prašymus, kad toje prie
glaudoje vaikai būtų auklėjami katalikais.
Vyskupas Valančius, pats saugodamas10 tikėjimo reikalus, primena tą
pačią pareigą ir kunigams. Jis 1865.II.7 išleidžia bendraraštį, perspėda
mas juos, kad iš sakyklos negarsintų „jokių raštų nesutinkančių su Kata
likų mokslu... Jei reikėtų dėl to nukentėti, atminkite pavyzdį Apaštalų,
kurie atsakė, kad labiau reikia klausyti Dievo negu žmonių. Jokia baimė,
jokie grasinimai, kankinimai, ištrėmimas, pagalios nei pati mirtis tene
nugąsdina jūsų ir tenesulaiko nuo gynimo katalikų tikėjimo. Mirti mums
yra pelnas. Atsiminkite, kiek šimtų tūkstančių kankinių savo krauju pa
tvirtino tikėjimą drąsiai eidami mirti. Taigi mieliausieji draugai kovo
8

Alekna, 143, raštas Nazimovui 1863.IV.20, Nr. 707.
Alekna, 166, Nr. 530—546, 1864.III.11.
10 Alekna, 167—169.
9
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tojai, Dievo kunigai, raginu jus šv. Paulio Apaštalo žodžiais: budėkite, sto
vėkite tikėjime, kaip vyrai elgkitės ir pasistiprinkite“. Vyskupas ir čia
Dievui savo pareigą atliko nepaisydamas, kad bendraraštis gali pakliūti i
rusų valdžios rankas, kas iš tiesų ir atsitiko11.
Vyskupui Valančiui rūpėjo ne tik savo avelių tikybiniai reikalai,
bet ir už jos vyskupijos ribų gyvenančiųjų; sužinojęs, kad Tur
kestano katalikai neturi bažnyčios, kad jų tikybiniai reikalai ten kenčia,
primena jis Mogilevo arkivyskupui (1875.1.22 Nr. 163) šį reikalą. Vladi
kaukazo gi bažnyčiai leido net savo vyskupijoje rinkti aukas, ir surinktų
aukų pats nusiuntė 677 rub. 50 kap.12.
Vyskupas Valančius, norėdamas tikintiesiems įdiegti tikėjimo brangi
nimo pareigą, Antano Tretininko pasakojimuose aprašo Vilniaus apskri
ties, Šešuolių parapijos Kiauklių bažnytėlę, kurią netoli gyvenantis bur
liokas norėjęs nugriauti ir pasisavinti prie jos esančią žemę. Pasakoja,
kad kelis kartus atvažiavusius žandarus ir kitus rusų valdininkus žmonės
išvydavę. Mat, tikintieji įprašę zakristijoną, kad jis, pamatęs pavojų,
skambintų. Žmonės, išgirdę pranešimą, atvykdavo ir priešindavosi. Vieną
kartą rusų vyresnėlis sužeidęs merginą, kuri trečią dieną mirusi. Ir ne
vienam žmogui maskoliai įdūrę, iš kurių net du mirę. Tikintieji padavę
prašymą karaliui, kuris įsakęs palikti bažnytėlę katalikams13.
Išganytojo pavestai pareigai, — saugoti, platinti ir ginti tikėjimui, —
Vyskupas Valančius stengėsi įsigyti reikalingiausių priemonių.
Visų pirma jis atnaujino katedrą. Tam reikalui 1851 metais išleido
bendraraštį dekanams, prašydamas rinkti aukų. Penkiolikoje dekanatų
iš viso surinkta 2 790 rub. 22 kap.; katedra atremontuota.
Vyskupas ragino dvarininkus, kurie naudojasi baudžiauninkų jėgo
mis, remontuoti bažnyčias, statyti naujas. Vysk. Valančiui valdant vys
kupiją, buvo pastatytos naujos 29 bažnyčios mūrinės ir 20 medinių14.
Kita priemonė tikėjimui platinti buvo mokykla, dėl kurios Vysk. Va
lančiui reikėjo daug kovoti. Devynioliktojo amžiaus pradžioje Žemai
čiuose kiekviena parapija, kartais net ir didesnis kaimas, turėjo mokyklą.
Dvasininkijai tos mokyklos labai buvo svarbios ne vien todėl, kad jose
buvo mokoma skaityti ir rašyti lietuviškai bei lenkiškai ir aritmetikos, bet
ypačiai dėl to, kad jose buvo mokoma pagrindinių tikėjimo tiesų. Tos
parapijinės mokyklos dažniausiai veikdavo adventų ir gavėnios metu. Ru
sams tos mokyklos nepatiko, ir nuo 1831 iki 1841 metų valdžia jas buvo
uždariusi. Vyskupas Valančius parapijinių mokyklų reikalą labai rėmė.
Dekanams 1852.XI.2 rašo: „Žinomas visiems kunigams mano reikalavi
mas, kad prie kiekvienos parapijinės bažnyčios ir net didžiųjų filijinių
11
12
13
14

Alekna, 167.
Ten pat, 33.
Antano Tretininko pasakojimai, 408.
Alekna, 31, 32.
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būtų laikoma mokykla po priežiūra vietinio klebono arba filialisto, kame
neturtingo luomo vaikai galėtų pramokti skaityti gimtine kalba ir kate
kizmo“. Iš dekanų reikalavo net du kartus per metus pranešinėti apie
mokyklos padėtį15. Už mokyklų įsteigimą steigėjams rašė padėkos laiškus
(1852.VII.1l, 1854.XII.20, 1855.VI.4, 1860.VIII.20). Taip dirbant, nenuos
tabu, kad 1853 metais Žemaičiuose buvo 126 parapijinės mokyklos, ku
riose mokėsi 4 147 mokiniai, o valdžios mokyklų — tik 18, kuriose mokėsi
815 mokinių16. Tuo tarpu dabar visoje Lietuvoje katalikiškų mokyklų
turime tik apie 14. Graudu darosi, kai palyginame „katalikiškąją“ Lie
tuvą su „bedieviškąja“ Prancūzija, kurios katalikai katalikiškai mokyklai
kasmet sudeda 20 milijonų frankų, ir tais pinigais auklėja 960 712 moki
nių; 1910—11 metais valdžios mokyklų skaičius pakilo 3,10%, katalikiš
kųjų 9%; mokinių skaičius pakilo valdžios mokyklose 17,26%, katalikiš
kose — 28%17. Prancūzų valdžia katalikiškoms mokykloms nieko ne
duoda, bet ir nekliudo, bent dabar, jas steigti. Toks, žinoma, valdžios
pasielgimas yra neteisingas; anot Šv. Tėvo Pijaus XI, neteisinga yra, jei
valstybė nesuteikia lėšų reikalams tų, iš kurių gauna mokesčius. Be to,
Šv. Tėvas pastebi, kad „kiekvienas auklėjimo ir mokyklų monopolis yra
neteisingas ir neleistinas, jeigu valstybė fiziškai arba morališkai verčia šei
mą savo vaikus siųsti į savo (valstybines) mokyklas“18.
Grįžkime prie Žemaičių mokyklų, kuriomis taip labai rūpinosi Vys
kupas Valančius. Neilgai buvo lemta jomis gėrėtis. Kauno gubernatorius
Krigeris 1863.1.7 raštu Nr. 13 įsakė uždaryti parapijines mokyklas, kaip
valdžiai kenksmingas19.
Šiam. smūgiui ištikus, Vysk. Valančius nenuleidžia rankų. Jis pa
taria nusisamdyti „daraktorius“ ir kaimuose mokyti slapta. Taip rašo
Vysk. Valančius Kun. Lichodziejevskiui tais pačiais metais, kada buvo
sugniuždytas nepavykęs sukilimas ir kada mokyklos buvo uždarytos. Be
to, dar Vyskupas skatina mokyti vaikus namie20.
Vysk. Valančius, norėdamas plačiau liaudžiai įsąmoninti slaptų mo
kyklų reikalingumą, išgiria tokią mokyklą Antano Tretininko pasakoji
muose. Tasai Antanas, būdamas Dotnuvos vienuolyne ir tarnaudamas ku
nigams, gerai išmoko rašyti ir skaityti, o paskui kaip tik ir buvo slaptos
mokyklos mokytojas, mokęs 43 vaikus. Skaitom21, kad Antanas Treti
ninkas „drauge su vaikais klaupęs kalbėjo kas vakarą poterius, vaikų nemušinėjo“.
15

Alekna, 49, 50.
Alekna, 55—60.
Lexicon der Pädagogik, Roloff, 2, 45.
18
Rundschreiben unseres Heiligen Vaters Pius XI. Ueber die Christliche Er
ziehung der Jugend, (Vatikanische Druckerei), 1929, psl. 17.
19 Alekna, 65.
20 Alekna, 66, 67.
21 Antano tretininko pasakojimas, 366.
16
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Kodėl Vysk. Valančiui, uždarius parapijines mokyklas, rūpėjo steigti
slaptas mokyklas? Vyskupas žinojo, kas rūpėjo rusų valdžiai. Mat, esant
dar neuždarytoms parapijinėms mokykloms, kai kurie stačiatikiai moky
tojai užgaudavo katalikų jausmus. Vysk. Valančius jau 1861.I.23 rašo
Vidaus Reikalų Ministrui (Nr. 150) prašydamas, kad iš Dusetų mokyklos
atleistų šventiką mokytoją ir į jo vietą paskirtų mokytoją kataliką, nes
Dusetose mokiniai vien tik katalikai esą; o jei ne — Dusetų parapijonys,
matydami tolerancijos įžeidimą, griežtai atsisakysią siųsti į tą mokyklą
savo vaikus auklėti22! Kada jau buvo uždarytos parapijinės mokyklos,
rusų tikslai paryškėjo. Rusai mokytojai tada pradėjo savo uolumą rodyti.
Pavyzdžiui, Žemalės mokykloje buvo dalijamos direkcijos atsiųstos sta
čiatikių išleistos maldaknygės. Viekšnių cerkvės šventikas Zasimovičius
pasakė, kad netrukus visi mokiniai turės būti stačiatikiai. Onuškio mo
kytojas per pamokas kartais įžeisdavo katalikų tikėjimą ir naudojo kny
gas, kuriose buvo prieštaravimų katalikybei.
Kai kur mokyklų vaikai buvo varomi į cerkvę. Linkuvos mokytojas,
atsivedęs į bažnyčią mokinius, privertė juos dainuoti rusišką patriotinę
dainą. Kunigai kovojo su šiais pragaištingais tikėjimui ir dorai darbais,
bet juo labiau tai Vyskupui rūpėjo. Jis stipriai reagavo į šiuos reiškinius,
rašydamas 1867.XII.15 (Nr. 2602) mokyklų direkcijai ir pakartojamai pra
šydamas tokius mokytojus nubausti ir pasekmes jam pranešti23.
Kad geriau sektųsi stačiatikių tikėjimą platinti per mokyklą, rusai
mokytojai uždraudžia mokiniams eiti pas kunigus; kai kurie atiminėja iš
mokinių maldaknyges ir jas degina. Taip elgėsi Žygaičių, Taujėnų, Kvet
kų mokytojai. Žygaičių mokytojas Turzinevskis Žygaičių klebonui Nor
vaišai draudė mokyti vaikus pas save arba bažnyčioje. Mokytojas Ste
ponas Mozolskis Taujėnų bažnyčioje ir šventoriuje atiminėjo iš mokinių
maldaknyges; jei kurie maldaknygių nedavė, Mozolskis plėšė iš jų ke
pures. Kvetkų parapijos sodžiuose mokytojas Blagovieščenskis rinko
maldaknyges ir jas degino24.
Vyskupas Valančius, kad ir nedaug vilties teturėdamas laimėti, vis
dėlto kreipėsi 1867.II.2 raštu (Nr. 295) į Kauno gubernatorių ir (Nr. 296)
į mokyklų direkciją prašydamas, kad mokytojams užgintų kištis į baž
nytinius dalykus.
Kada rusai užgynė mokyklose tikybą dėstyti gimtąja kalba, Valan
čius rašė Vilniaus general-gubernatoriui Kaufmanui 1866.VI.18 (Nr. 1087),
nurodydamas jam, kaip žalinga yra mokinius tikybos mokyti nesupran
tama kalba. Į tą prašymą atsakymas gautas 1866.VII.22 ne iš Vilniaus,
o iš Kauno gubernatoriaus, bet, deja, neigiamas25.
22
23
24
25

Alekna, 68.
Alekna, 71.
Ten pat 73.
Ten pat 70.
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Sunki taip pat buvo mokyklų padėtis Kurše, kur gyveno latviškai
kalbą katalikai ir kurie priklausė taip pat Vysk. Valančiaus jurisdikcijai.
Kurše, mat, protestantai turėjo savo mokyklas; jų turėjo ir katalikai,
bet mažai, todėl buvo priversti leisti savo vaikus auklėti į kitatikių mo
kyklas ir mokėti nekatalikiškųjų mokyklų reikalams mokesčius. Dėl to
kių nelemtų aplinkybių susidarydavo liūdnos katalikams pasekmės. Iki
14 metų katalikai mokiniai negalėdavo eiti išpažinties, todėl atvėsdavo jų
tikėjimas, ir daug būdavo apostazijų. Kun. Šidlauskas, Mintaujos klebo
nas, Vysk. Valančiui (1852.1.15) rašo, kad „į neturtingųjų mokyklą Altoną
kasmet priimama po keletą vaikų, o tačiau nuo 12 metų tiktai du vaiku
tepaliko katalikais, kiti gi perversti į liuteranų tikėjimą. Taip pat esti
su neturtingais vaikais ir kitose mokyklose“.
Vyskupas Valančius susirūpino steigti katalikiškas parapijines mo
kyklas. Šiais reikalais kreipėsi į Rygos general-gubernatorių kunigaikštį
Suvorovą (1851.1.20 Nr. 125 ir 1851.XI.1 Nr. 22) ir į Kuršo gubernatorių
(1852.II.2). Suvorovo žmoniškumo dėka, Vysk. Valančiaus pastangos ne
nuėjo niekais. Gavus leidimą kurti parapijines mokyklas, jos buvo įkur
tos: Mintaujoje, Ilukštoje, Dvetoje, Bebroje, Elernoje, Šliosberge, Padu
nojuje, Rubine, Neiborne, Šventene, Kurmene. Nusiskundus kai kuriems
klebonams lėšų trūkumu parapijinėms mokykloms steigti, Vysk. Valan
čius taip prabilo (1851.1.13) Alšvangos klebonui: „Galima surasti pinigų,
labiausiai jei butą mokyklai klebonas duos bažnyčios trobesiuose ir patsai
prisiims mokytojo priedermes arba po jo priežiūra, kuris nors iš kamen
dorių arba iš bažnytinių tarnų“.
Be to, Vysk. Valančius laimėjo ir kitą dalyką, būtent: Kuršo guber
natorius (1852.IV.5) įsakė policijai prižiūrėti, kad protestantų mokyklose
katalikų vaikai nebūtų varžomi tikybos dalykuose. Pats Kuršo guber
natorius Vyskupui (1852.IV.5) pranešė, kad protestantų mokyklai iš ka
talikų mokestis nebus imamas20.
Trečioji priemonė tikėjimui platinti buvo spauda. Vyskupas Valan
čius parašė daugiau kaip 40 knygelių, rūpinosi leisti laikraštį, steigė
knygynus.
Vysk. Valančius laikraščio reikalu parašė Vidaus Reikalų Ministrui
(1859.11.21) raštą Nr. 496, kuriame šiaip išdėsto laikraščio reikalingumą:
„Be abejo žinoma Tamstai, jog Kauno gubernijos valstiečiai visai atsisakė
nuo spiritinių gėrimų vartojimo. Žmonės pasiliuosavę nuo labiausiai pa
žeminančio geidulio girtybės, reikalingi kitokios doros įtekmės, kuri pa
laikytų juos blaivybėje ir vietoje senojo kenksmingo pasigėrėjimo teiktų
kokį nors prakilnų, duodantį maisto protui ir širdžiai. Rusai ir latviai
turi sava gazietų ir kitokių laikraštiškai leidžiamų knygelių, kurios pa
tenkina tą reikalavimą, bet žemaičiai ir lietuviai, kurie irgi sudaro da26

Alekna, 43—45.
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lėlę Maloningiausioj o Ciesoriaus pavaldinių, ligšiol neturi tokio laikraščio,
kurs padėtų jiems naudotis švietimo vaisiais. Todėl pasiryžau priminti
Tamstai šį trūkumą tikėdamasis, kad Tamsta maloningai teiksies pažvelgti
į šį dalyką ir neatsakysi savo aukštai viršininkiško pritarimo mano su
manymui“. Toliau tame prašyme nurodytas projektuojamo laikraščio
vardas, — būtent, „Pakeleivingas“, — ir visai nežalinga programa su pir
mą vietą užimančiu Tikybos skyriumi. Deja, rusai pabūgo apšvietos ir
Vysk. Valančiaus sumanymą palaidojo27.
Vysk. Valančiui, kaip tikram Apaštalui, rūpėjo reikalai jo globai
pavestų ir tų tikinčiųjų, kurie kalbėjo ir latviškai. Lauksenos vikaras
Kun. Soročinskis rašė religinio turinio knygeles latviškai. Kun. Kur
minas išleido latvių kalba pamokslus. Vysk. Valančius žinodamas, kad
latvių literatūroj yra daug dalykų, kurie įžeidžia katalikų tikėjimą, džiau
gėsi minėtų kunigų kūriniais, kurie galės reikiamą spragą užtverti. Vysk.
Valančius todėl dėkojo jiems (1858.III.4) per savo sekretorių Kun. Davi
davičių28.
Vyskupas Valančius ypatingu būdu rūpinosi kunigų išsilavinimu. Jis
įsteigė kunigams dekanatų knygynus; jiems palaikyti kiekvienas kunigas
turėjo mokėti per metus po 1 rublį. Nuo mokesčio buvo atleidžiami tik
paliegėliai, kurie gyveno vienuolynuose arba pataisų namuose. Dekanas
nuo mokesčio buvo atleidžiamas už knygyno tvarkymą29. Tie visi dalykai
buvo svarbūs kaip priemonė tikėjimui palaikyti.
Vysk. Valančiaus yra nurodomos taip pat ir blogosios tikėjimui pa
laikyti priemonės,- kurios tikėjimo netvirtina, bet nuo jo dar atbaido. Ne
tikus priemonė yra prievarta arba medžiaginiai sumetimai. Vysk.
Valančius rašo, kad žemaičiai, priėmusieji krikštą 1413 metais, katalikiš
kai negyveno, nes jie buvo krikštą priėmę dėl karaliaus Vladislovo ir
Vytauto Did. dovanų arba iš baimės. Tarp tokių žmonių kunigų dar
bas nedavė teigiamų rezultatų30. Juo labiau nieko gero nedavė kryžiuo
čių skelbtoji Evangelija. 1294 m. Liudvikas Liebenzolis, kryžiuočių vir
šininkas, įsilaužęs į Žemaičių pilį „Biseną“, „tejpat nekurius žmones priv
werte kriksztities, bet ir isz to nieka dora nebūva. Skaitom senowes rasz
tusi, jog metusi 1329 tie patis Križokaj i daugiel musu szalies pilu isigro
wusis sugawa 300 žemaitiu, kurius nietruputele tikieima kataliku neži
nantims tulid apkriksztije“31.
Ypač priespauda, žiaurumai blogai patarnauja tikėjimui. Vysk. Va
lančius aprašinėja, kad kryžiuočiai daug kartų vertę žemaičius priimti
27
28
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Alekna, 43—45; ten pat 180, 181.
Alekna, 48; ten pat 18, 19.
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katalikų tikėjimą, bet žemaičiai, nekęsdami savo spaudėjų, atmesdavę jų
peršamąjį tikėjimą32.
Vysk. Valančius priminė ir savo kunigams, kad skleisdami geras idė
jas, nesigriebtų netinkamų priemonių; šiaip Vyskupas (1860.VII.4 Nr.
1364—1381) persergsti juos dėl priemonių blaivybei platinti: „Dar kartą
tvirčiausiai primenu, kad kunigai jokiu būdu nevartotų fiziškų priemonių
priversti girtuokliams prie blaivybės. Kaip prakilnus tas dalykas, taip
garbingos turi būti ir priemonės palaikyti, vartojimas gi fiziškų priemo
nių labai kompromituoja ne tiktai kunigus, bet ir pačiam dalykui kenkia,
sukeldamas riksmą ant visos dvasiškuos, kuri visai nėra to užsipelniusi“ 33.
Apie senovės žemaičius rašydamas, Vysk. Valančius mini, kad jie bi
joję priimti katalikų tikėjimą, nes manę neteksią laisvės, savo kalbos,
papročių: pavyzdžiui, moters negalėsiančios dėvėti balto nuometo, skepe
tos, savo austų rūbų34.
Gražūs papročiai, pramogos, žaislai, vartojami švenčių, vestuvių pro
gomis arba šiaip poilsiui, Vyskupo Valančiaus visai nedraudžiami. Jų
daugybė aprašyta knygelėje „Palangos Juzė“. Pavyzdžiui, per Velykas
vaikinai laisto su vandeniu šeimininkų rankas, tikėdamiesi iš jų gauti
velykaičių. Trečiąją Velykų dieną jaunuomenės ruošė sūpynes suptis, ket
virtąją dieną ridiką rovė, šoko blezdingėlę, dują, kepurninką, mieželį.
Šventadieniais vaikinai muša ritinį, kartais žaidžia ožkapilę, padainuoja,
turi įvairius kitus pasilinksminimus: vanagėlį, šarką, vestuves, veža paštą,
brylius velia .. .35.
Tokios pramogos ir pasilinksminimai turi dvejopą prasmę. Jos duo
da tinkamo žmogui poilsio ir nukreipia nuo malonumų, aistrų peršamų.
Pastarųjų gi įsiviešpatavimas tolina nuo tikėjimo.
Šį skyrių pabaigus, reikėtų kalbėti apie viltį. Tačiau šią dorybę,
kuri mus ragina pasitikėti Dievo gerumu ir Jo pagalba įsigyti po mirties
kilniausią Gėrį, pačioje pabaigoje tik paminėsiu. Dabar teks kalbėti apie
meilę.
II
„Mylėsi Viešpatį Dievą visa savo širdimi, visa savo siela ir visa savo
mintimi. Tai didžiausis ir pirmasis įsakymas“30.
Jei iš pirmojo skyriaus atsiminsim Vysk. Valančiaus nuvykimą į
prieglaudą, kurioje katalikų vaikai buvo auklėjami stačiatikių tikėjime
(žr. 53 psl.), paskui pasikalbėjimą su gubernatorium ir baudą; jei atsi
minsim Vyskupo žodžius, pasakytus kunigams bendraraščiu- (1865.II.7):
32
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Mat. XXII, 37, 38.
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„atminkite pavyzdį Apaštalų, kurie atsakė, kad labiau reikia klausyti Die
vo negu žmonių. Jokia baimė, jokie grąsinimai, kankinimai, ištrėmimas,
pagalios nei pati mirtis tenenugasdina jūsų ir tenesulaiko nuo gynimo
katalikų tikėjimo. Mirti mums yra pelnas“ (žr. 53 psl.); jei atsi
minsim, pagaliau, ką kentėjo ir dirbo dėl tikėjimo, nekils mums jokios
abejonės apie jo tobulą Dievo meilę. Apie tą meilę galima pasakyti šv.
Tomo Aq. žodžiais: „Amicitia ad Deum omnibus pretiosior et carior“37. Iš
I skyriaus matyti, kad Vysk. Valančiui rūpi daryti tie meilės darbai, kurie
tarnauja Dievo garbei ir šalina tai, kas Dievo garbei priešinasi38.
„Antras gi (įsakymas) į jį panašus: Mylėsi savo artimą kaip pats
save“39. Iš Kun. J. Račkauskio, Kun. Seminarijos Rektoriaus, iš Vysk.
Valančiaus gyvenimo ir iš paties Vyskupo raštų įsitikinam, kad jis pats
gyveno pagal aukščiau paminėtąją Evangelijos taisyklę ir mokė kitus taip
gyventi.
Račkauskis sako: „Puikiai Vyskupą Valančių dabina jo mielaširdystė
ir visi iš to paeinantis darbai. Nėkados ir nėkam neatsakė pašalpos; pa
rėjūnams dalino išmaldą sulyg reikalavimą; siuntinėjo ir raštais jos rei
kalaujantiems; kitiems turėjo paskyręs mėnesinę pensiją; užlaikė šiek tiek
našlaičių; turėjo įsteigtą Kaune špitolę, kurią aprūpindavo reikalingais
daiktais. 1868 ir 1869 m. t. y. bado metuose įtaisė pas save neturčiams
virtuvę, liepė taisyti valgymą — ir taip per kelis mėnesius kasdieną mai
tino po kelius šimtus ypatų. Šelpė, neatsižvelgdamas į skirtumą tikybos,
kas tik reikalavo, pašalpą gavo“40.
Vysk. Valančius ne tik pats buvo gailestingas, bet ir kitus skatino
į gailestingumą. Antano Tretininko41 lūpomis Vyskupas pasakoja, kaip
rusų pulkininkas Gertkovas, sukilimo metu apgynęs vieno, netoli Papilės
gyvenančio, ūkininko namus nuo kareivių sauvalės; kaip tas ūkininkas
išgelbėjęs nuo mirties pulkininką ir pagaliau pulkininkas ūkininko sū
nui, sugautam su kitais sukilėliais, ne tik nieko nedaręs, bet dar pavalgy
dinęs, apdovanojęs ir pristatęs tėvui. Vyskupas Valančius šiuo pasakojimu
nurodo, kad reikia kitiems gera daryti, tada ir iš kitų bus galima gero
susilaukti.
Tos pačios gailestingumo dorybės mokomės iš Kun. Raudickio, Sedos
klebono, pas kurį „ubagai būriais ėjo, o nė vienas negrįžo su tuščiu mai
šeliu“, kuris dirbančius darbininkus pamaitindavo42. Tos pačios dorybės
mokomės iš mokinio Prancelės, kuris norėjo, kad jo draugai gerai moky
tųsi ir dailiai elgtųsi: „Pats juos žadino, pats aiškino mokslus“43.
37
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Antanas Tretininkas pasakoja, kad žalos padaro kerštavimas. Viena
mergaitė, norėdama pamokyti ūkininko 13 metų dukrelę, kad nepyktų,
parodžiusi jai Kristaus Kančios paveikslą, aliejiniais dažais dažytą; jame
buvęs nupieštas taip pat ir biaurus žydas; mergaitė pasakiusi, kad ji, ta
ūkininko dukrelė, panaši esanti į tą žydą, kurio „akys plačios it lėkštės,
vambros storos, nosis nukumpusi it vanago, dantys ilgi“: mergyščia iš pik
tumo nusikabinusi paveikslą ir sukarpiusi. Kitą kartą ji vėl supykusi, kad
vienas vaikinas jai audeklą perkirpęs, ir su žirklėmis vaikinui ranką iki
kaulų perdūrusi. Dėl tokio žiaurumo visi nuo jos pradėjo šalintis, ir ne
galėjusi ištekėti44.
Panašiai persergima nuo blogų linkėjimų ir keiksmų45, priduriant:
„Čia jūs matote, motinėlės, kaip negerai darote keikdamos savo vaikus.
Nuo jūsų pačių vaikai išmoksta biaurių žodžių ... Kartais jūs ant kitų su
pykusios, griežiate apmaudą ant vaikų ir mušinėjate be kokio reikalo. Taip
darydamos nusidedate“. Toliau patariama, kad vaikus baustų ne supy
kusios, bet piktumui perėjus.
Vysk. Valančius žinojo, kad tarp savųjų yra rusams parsidavėlių, ku
rie pranešinėja apie savuosius už pinigą, o kartais tik kerštaudami. Vysk.
Valančius išdavikus nori sudrausti, kitus gi nori apsaugoti nuo nelaimės.
Antanas Tretininkas pasakoja, kaip rusų žandaras daręs kratą pas Justiną
Šeškų, ieškojęs uždraustos knygos ir jos neradęs, po to pradėjęs barti
skundusią merginą šiais žodžiais: „Oi prakeikti jūs žemaičiai, tėčiau nė
kokios artimo meilės neturite! Niekas terp jūsų negali nė nusispiauti,
kad mums nepraneštumėt! Ar mes to reikalaujam? Už stiklą degtinės
parduodat savo brolius! Oi jūs, katalikai, kaip šunys pasalūs: veizite, kaip
įkąsti kitus! Žydai, totoriai apgina savuosius, o jūs neklausiamai sakote!
Tu, Mare, dabar išrodyk ką pranešei: jei neišrodysi, uždarysiu tave ka
liny!“46. Šita liga ir šiais laikais vyrauja. Atsiminkim tik vokiečių oku
pacijos laikus. Kaip tada kaimynai įduodavo kaimynus, reikia tik ste
bėtis. O juk tais laikais, rodos, neturėjo būti tokių reiškinių, nes visų
bendras buvo priešas. Dabartiniais laikais kai kas net provokacijos ne
sidrovi, dedasi labai dideliu prieteliu, nori šį tą sužinoti, kad tik galėtų
skausmą padaryti. Yra net istorijos sugalvojamos, kad tik paskandintų
savo brolį. Būtų gera, kad toki žmonės būtų sudraudžiami, ypač žmonių,
turinčių autoritetą. Tas pats Vysk. Valančius pasakoja, kad vienam do
mininkonui beaiškinant tikėjimo dalykus, vienas pradėjęs tyčiotis iš ku
nigo; karalius gi Jogaila sudraudęs jį; tasai gi susigriebęs „paspudina
szalen, o wisa mine apent priderąntej klausė pamokslą“47.
Blogai darančius tačiau reikia mylėti. Vysk. Valančius aprašinėja
44
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žydų įvairias ydas, norėdamas katalikus persergėti. Žydai, mat, parduodą
dvėselieną48, patys vagystėmis užsiimą ir kitiems padedą: pavyzdžiui, Ši
luvoj, Kalvarijoj, Joniškyj, Daujėnuose, Dusetose, Šėtoj ir kitur per di
delius prekymečius iš sprauninkų net išsipirkdavę leidimą vogti. Sprau
ninkas pagal vagies guvumą pareikalaudavęs atitinkamą pinigų sumą. Jei
vagį sugaudavę ir atvesdavę pas sprauninką, tas padėdavęs jį į kalėjimą,
bet, atvedusiems pasišalinus, ir vėl paleisdavęs49. Žydai apgaudinėję krau
tuvėse, neduodami tinkamų prekių, vartodami netikras svarstykles, trum
pesnius mastus. Žydai imasi statyti tiltus, namus, taisyti kelius, bet visa
greit sunyksta. Vos suskumba atiduoti valdžiai, reikia tuojau pertaisyti.
Su pašto stotim žydai taip pat apgaudinėja, bet valdžios žmonės, gavę
kyšį, nutyli50. Žydas Mauša išgirdęs, kad Kazimieras Šeškus turi už
draustų knygų, apskundė jį rusų valdžiai. Laimė, kad knygų pas Šeškų
nerado. Vieną kartą Kazimieras Šeškus, pagavęs šešką, kažkaip prasitarė
savo brolį užmušęs. Žydas Mauša, išgirdęs tai, apskundė rusų valdžiai.
Beieškant pas Šeškų lavono, surastas nužudytas šeškas. Žydas už mela
gingą parodymą buvęs apmuštas. Be to, tą patį Šeškų skundė už šau
tuvą. Tai visa darė Šeškaus nuomininkas. Kitaip Šeškus Maušos atsikra
tyti negalėjęs, kaip tik padegdamas Maušai nuomojamą savo trobesį51.
Vienas žydas, Šateikių smuklės nuomininkas, sužinojęs, kad jo kai
mynas ūkininkas pardavęs javus ir gavęs geroką pinigų sumą, panorėjęs jį
apgauti. Atėjęs pas ūkininką, žydas pasakęs „Garbanotas Pons Dievas“,
pareiškęs užuojautą, kad ne šeimynykštis tveria tvorą, bet pats ūkininkas,
įėjęs į triobą, padalinęs vaikams riestainių, pasiteiravęs apie parduotus
linus ir sėmenis, paklausęs, ar niekam ūkininkas neduodąs paskolos už
%%, ir išėjęs. Kitą kartą atvykęs ir įteikęs ūkininkui dovanų — cuk
raus galvą ir arbatos svarą. Ūkininkas nenorėjęs priimti sakydamas, kad
jis galįs ir nusipirkti. Žydas tačiau atsakęs: „Nu ką čia, kaimynuose ga
lim vienas kitam ir be pinigų duoti“. Ir tada išėjęs nieko daugiau ne
kalbėjęs. Tik po savaitės atvežęs ūkininko vaikams veltinius ir prašęs
paskolinti 300 rublių, iš anksto sumokėdamas 36 rublius palūkanų. Nesu
kakus dar metams, žydas pinigus atnešęs. Po dviejų savaičių žydas vėl
atėjęs pas savo kaimyną prašyti 800 rublių paskolinti. Ūkininkas, kad ir
nenorėdamas, paskolinęs, tik deja—žydelis paskutinį kartą tada atsilankęs
pas kaimyną ir visiškai išsikraustęs iš Šateikių, išnešdamas ir 800 rublių52
Vysk. Valančius įspėja žmones taip pat nuo čigonų. Paaugusių žmo
nių knygelėje išskaičiuojami įvairūs čigonų nusikaltimai žmonėms: čigo
nai niekam nieko nemoką, apgaudinėdami ir vogdami pelnąsi sau maistą.
48
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Vyrai paprastai vagią arklius, landžioją į klėtis, kasą svetimas bulves,
grobstą avis, žiemos metu vadiną save katalikais, bet pagal tikėjimo įsa
kymus negyveną53.
Kaip pavyzdį čia pakartosiu vieną minėtos knygelės, ištrauką apie
čigono suktybes. Šiluvos parapijoje vienam žmogui nakties metu dingęs
arklys. Nukentėjęs žmogus, sužinojęs savo nelaimę, šokęs arklio ieškoti.
Pavijęs čigoną, suėmęs ir atgabenęs į Šiluvą pas asesorių, kuris pradėjęs
klausinėti:
„— Kas tu esi?
— Žmogus, čigonas — šis atsakė.
— Kokio tu esi tikėjimo?
— O koks tamstai tinka?
Asesorius buvo nekatalikas, todėl tarė:
— Man tinka rusų tikėjimas.
— Na esmi stačiatikių tikėjimo, — atsiliepė čigonas.
— Koks tave kunigas krikštyjo?
— Kas tą žino! Neatmenu.
— Ar vaikščioji išpažinties?
— Ee, matai ponas, tame daikte jaunystėj labai buvau karštas: ne
praeidavo penkeri, šešeri metai, aš jau ir prie klausyklos. Bet dabar tai
sugauk mane!“.
Asesorius klausia, ar pavogė tą arklį? Čigonas užsigynė ir paaiškino
kaip buvo: „Turėdamas reikalą eiti į Lydavėnus, šįryt anksti išėjau. Aukš
tumoj tarp dviejų skardžių radau tą arklį bestovintį skersai kelio. Norėjau
pralįsti pro galvą — pradėjo vaipytis ir smeigėsi kąsti, ketinau eiti pro uo
degą — arklys pasitaisė spirti; nebeįmanydamas ką padaryti, norėjau per
šokti, bet neveikęs atsisėdau. Arklys tuojau patrako, vos nenukritau, o
nepertoli pajojusį sutiko mane šis žmogus ir sugavo: Regi tamsta, kokia
čia vagystė?“54
Vysk. Valančius apie čigonus parašęs, norėdamas žmones įspėti, kad
su jais nesibroliautų, arkliais nemainytų. Tik atokiau nuo čigonų laiky
damiesi, galės išvengti nelaimės55.
Toks pat buvo Vysk. Valančiaus tikslas ir rašant apie žydus. Vys
kupas aiškiai pastebi, kad dėl tų neteisybių jų nekęsti negalima; net Vieš
pats Kristus liepęs artimą mylėti kaip patį save, gerai priešams daryti ir
melstis už juos56.
Su Vyskupu Valančium rasizmo teoriją pasmerkdami, mes turim la
biau persergėti mūsų žmones nuo žydų apgaulių, kurių ir dabar netrūksta.
53
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Skelbdami tačiau kovą, turime niekad neišeiti iš kultūrinių kovos prie
monių.
Vysk. Valančius persergsti žmones ir nuo kitokių apgavikų: nuo ne
tikrų gydytojų arba apsimetusių elgetų. Netikri gydytojai atvykdavę iš
Vengrijos. Jie eidavę į kaimus, iš anksto sužinoję iš kaimynų apie esa
mus ligonius, „įspėdavę“ ligą, „įspėdavę“ kaip ilgai serga. Tuo būdu
įsigiję pasitikėjimą, už didelius pinigus parduodavę vaistų, kurie ne tik
sveikatos nepataisydavę, bet dar pagreitindavę mirtį. „Taip vengrai į ran
kas veizėdami, spėja ligas ir taip gydo. Tačiau netrūksta mūsų žmonių,
kurie laukia tų sukčių, tiki jiems, perka nuo jų žoles ir duodasi baisiai
apgaudinėti“57.
Panašių į vengrus nesąžiningų žmonių ir dabar netrūksta. Kartais
nulaužtą koją ar ranką tampo kaip išnirusią, didindami skausmus; duoda
arba pataria vaistus nieko nenusimanydami. Yra žmonių ir dabar, kurie
nėjusiam gydymo mokslų labiau tiki, negu specialistui medikui. Reikėtų
žmones labiau įsąmoninti. Toks darbas būtų gražus meilės darbas! Ga
lima ir reikia duoti higienos nurodymų: kaip reikalinga pirtis, dažnas gal
vos plovimas, rankų švara, butų vėdinimas . . . , bet ne gydyti58.
Vysk. Valančius persergi nuo apgavikų elgetų. Nenorėdamas kartais
dirbti, „pariša sau koją, sakosi esą raiši, remiasi dviem lazdom ir valkio
jasi apgaudinėdami gyventojus“. Tie netikri vargšai nušluosto burną tik
riems elgetoms, kurių dalia yra iš tikro skaudi: jie turi prieš kiekvieną
lankstytis, dėvėti palaikius rūbus, maitinti parazitus59.
Teko girdėti apie vieną Šiluvos „neregį“, kuris išsitiesęs gatvėje,
skųsdamasis savo nelaime, per keletą dienų prašė išmaldos. Be abejo,
jaunas „nelaimingasis“ vyras daugiau už kitus vargšus sujaudino tikin
čiųjų širdis. Kaip teko nustebti, kada kartą pasibaidę arkliai buvo beužle
kią ant „neregio“, ir dėl to „vargšas praregėjo“ ir keikdamas pasitraukė iš
tikrųjų elgetų. Jei Vysk. Valančius laikė špitolę, kurioje vargšai rasdavo
sau prieglaudą ir buvo maitinami, tai juo labiau šiais laikais bent mies
tuose-miesteliuose turėtų būti Šv. Vincento a Paulo Draugijos arba kito
kios organizacijos rūpinami elgetnamiai.
Meilė Vyskupą Valančių verčia rūpintis savo tautiečių ir žemiškąja
gerove. Jis pastebi, kad perdaug yra naikinami miškai, kad kas pavasaris
daromos tvoros, kurios žiemos metu sukūrenamos. Tuo tarpu būtų ga
lima pavasarį išsikasti velėnų (durpių), susitaupyti medis. „Aš baigiu
savo amžių, pergyvensiu, bet kaip jūs ir jūsų vaikai apsivers be medžio
— to nesuprantu“60. Be to, ir daugiau yra naudingų pastabų, kurias ir
dabar žmonėms būtų pravartu pakartoti61.
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Vyskupas Valančius savo kūriniuose nepamiršta meilės darbų miru
siems. Jis moko, kaip katalikas žmogus susirgęs turi elgtis. Jam parve
žamas kunigas ir gydytojas62. Mirdamas Adomas suramina savo ver
kiantį sūnų, bučiuoja kryžių, kartoja žodžius: Jėzus, Marija, Juozapai
šventas, — mirštančiam įduodama grabnyčia63. Mirus kuriam, per naktį
žmonės gieda, jie yra vaišinami, bet be degtinės; laidotuvių rytą vežant
kūną giedama, bažnyčioje atlaikomos dvejos šv. Mišios už velionį64. Pas
kui rengia velionies atminimą. Laikomos tada egzekvijos, esantiems prie
bažnyčios elgetoms duodamos išmaldos65.
Vysk. Valančius skatina ir prie tėvynės meilės. Pasakodamas, pa
vyzdžiui, apie kryžiuočių žygį į Kuršą per Salantus, nurodęs kokiais ženk
lais žemaičiai turėjo susižinoti priešui pasirodžius, taria šiaip: „Narsūs
žmonės viens kitam sakė: Kas bus, kas nebus —žemaitis nepražus! Kib
sime ir mušime!“. Toliau nupasakojamas žemaičių narsumas ir sumanu
mas kaujantis su priešu ir vieno jauno vyruko-žemaitėlio pasiaukojimas:
jis persirengęs kryžiuočių rūbais, prisiartinęs prie jų vežimų ir įkišęs de
gančią kempinę į pirmąjį vokiečių vežimą; esant patogiam vėjui, užsidegę
visi vežimai. Tada arkliams pradėjus blaškytis, besimušą kryžiuočiai tu
rėję nutraukti mūšį, bėgti gelbėti turto. Žemaičiai vydamiesi juos mušę,
daug suėmę į nelaisvę žmonių, daug paėmę arklių ir kitokio turto66.
Taip pat tėvynės meilė matyti iš karžygiško žemaičių su kryžiuočiais
mūšio, Mindaugo vadovaujamo 1261 m. ties Durbės miestu, XIV amžiaus
pradžioj Pakuršėj, pas Biržulio ežerą, 1334 m. pas Pilėnus67.
Žemaičių karžygiškumo motyvą Vysk. Valančius šiaip nušviečia: „Tas
ant gala kutina jusi didi norą luosumą, kątrus szilditi, stengie atsirimti
nuo Kursza ir Prusu griaunantims į Žemaitiu žemę wokitems, o tokiu
būdu luosiais iszlikti. Ko wisa szendien woz szaszuolietis be lika“68.
Po teologinių dorybių reikia kalbėti apie religijos arba maldingumo
dorybę.
III
Religijos arba maldingumo dorybė žmogų skatina teikti Dievui, kaip
Aukščiausiam mūsų Viešpačiui, garbę. Toji dorybė mums įsako daryti
Dievo atžvilgiu tokius darbus, iš kurių būtų matyti mūsų nuo Dievo visiš
kas priklausomumas. Anot šv. Tomo Aq.69, religija arba maldingumas
yra speciali dorybė, turinti savo specialų gėrį, būtent, teikti Dievui tin62
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65 Palangos Juzė, 293—296.
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67 Ten pat 448—451.
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kamą garbę kaip kilniausiai Esybei. Jei žmonėms teikiama nelygi pa
garba, — pvz., tėvui, valdovui, pavaldiniams, — nes gi tos pagarbos dydis
saikomas asmenų kilnumu, tai juo labiau Dievui turi būti teikiama visai
skirtinga pagarba.
Ypatingi religijos dorybės veiksmai pagal šv. Tomą Aq.70 yra Die
vui pasiaukojimas, malda, pagarba, auka, įžadai, priesaika ... Šventų die
nų saugojimas ... Ne apie visus tuos veiksmus teks kalbėti. Imsiu tik
tuos veiksmus, kurie Vysk. Valančiaus yra paliesti.
Svarbiausias religijos veiksmas, kurį Vysk. Valančius labai dažnai
akcentuoja, yra malda, kurią šiaip aptaria: „Malda yra tai šnekesys su
Viešpačiu Dievu... todėl su Aukščiausiu norėdamas byloti, turi klauptis,
persižegnoti, sudėti rankas, pakelti širdį prie geriausio Dievo ir tą tema
tyti, ką kalbi“71.
Prie maldos apibrėžimo yra nurodyti proto ir valios veiksmai. Pro
tas neturi būti išorinių veiksmų kliudomas. Tai geriausiai pavyksta, ka
da žmogus klūpo, rankos nieku neužimtos, kada susikaupęs mąsto, ką kal
ba. Valia savo pareigą atlieka, jei ji turi norą pakelti širdį Dievop, va
dinasi, kada nori Dievą pagerbti.
Sedos klebono Raubickio lūpomis vaikai mokomi mylėti Šv-siąją
Panelę. Klebonas, grįždamas iš Židikų atlaidų, pakalbino vaikus, davė
jiems pyragų, o iš vienos mergaitės, siūlydamas meduolį, prašė gėlių, ku
rias jį laikė rankoje. Mergaitė jų nedavė, nes norėjo apkaišyti Šv-sios
Panelės statulą. Klebonas pagyrė mergaitę, padėjo kaišyti statulą ir kartu
su vaikais sugiedojo Sveiką Mariją72. Ta malda vaikus pamokė, kad ne
pačią Šv-siąją Panelę reikia prašyti malonių: Ją prašome, kad žmones tik
užtartų Dievui.
Malda turi būti kalbama įvairiems reikalams: mirties valandą73,
ieškant paguodos varge74, prašant Dievą atitolinti ligas75, dėkojant Die
vui už dovanas76.
Vyskupui Valančiui buvo labai svarbu įdiegti žmonėms šv. Mišių
meilę. Ši pareiga užakcentuojama įvairiuose jo kūriniuose. Žinodamas,
pavyzdžiui, kad Biržų parapijos jaunimas net pirmą Sekminių dieną neina
į bažnyčią, bet į smuklę girtuokliauti, ir tai daro matydami kalvinus taip
darant, Vysk. Valančius Palangos Juzės lūpomis prataria: „Na, vaikai, kad
kalvinai eis į pragarą, jūs ar norėsite drauge keliauti?“77.
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Šv. Mišių klausymo svarbą Vysk. Valančius pabrėžė, kunigams įsa
kydamas net šiokiomis dienomis laikyti šv. Mišias skirtą valandą78.
Ne tik Mišių reikalu buvo įsakymas. Vysk. Valančius įsakė, kad ma
tutinum ir mišparai būtų laikomi visoje vyskupijoje, vadinasi, ir iš Vil
niaus Vyskupijos priskirtoje Žemaičių Vyskupijos dalyje. Jis įsakė prieš
sumą giedoti „Pulkim ant kelių“; mėnesinėmis brolijų dienomis sumą
laikyti prie išstatyto Šv-siojo Sakramento; gavėnios metu atlaikyti žmo
nėms trijų dienų rekolekcijas; kad kunigai ypač gavėnios metu mokytų
katekizmo79.
Be to, Vyskupas Valančius rūpinosi iš šventadienių iškelti jomarkus
į paprastas dienas. 1851 metais jis kreipėsi šiuo reikalu į Vilniaus gene
ral-gubernatorių. Kadangi šį kartą prašymas liko be pasekmių, antrą
kartą tam pačiam general-gubernatoriui rašė 1859 m. Jomarkai buvo pa
naikinti šventadieniais: Kaune, Ukmerkėje, Kėdainiuose, Vydžiuose, Sa
lake, Dusetose, Rokiškyje, Žeimelyje, Joniškyje, Šilelyje ir kitur. Pra
šant tačiau žydams ir kai kuriems krikščionims, jomarkai vėl buvo sugrą
žinti į sekmadienius; toks buvo skirtumas, kad jie galėjo prasidėti tik
po pamaldų.
1861 m. XII.19 Vyskupas, kartu su kai kurių valsčių žmonėmis, pa
naujino prašymą jomarkus iškelti iš šventadienių. Šiuo atveju Vysku
pas rašė Vidaus Reikalų Ministrui, o valstiečiai general-gubernatoriui.
Nežinia, kaip tą sykį su tuo prašymu išėjo, bet vėliau jomarkai šventa
dieniais vis dėlto buvo panaikinti80. Kaip visuose savo pareigų reika
luose, taip ir čia Vysk. Valančius buvo nepalaužiamas kovotojas.
Išganytojas skatino visus savo mokinius atgailoti ir savęs išsižadė
ti: „Jei kas nori eiti paskui mane, teišsižada pats savęs, tegul kas
dien neša savo kryžių ir teseka mane“81.
Kristus savo kančia paliko mums pavyzdį. Dievui todėl pagarbą ga
lime pareikšti, aukodami jam savo nelaimes. Taip Vysk. Valančius Su
augusių žmonių knygelėje pasakoja apie padorią šeimą, kurios pavasarį
kruša išmušė javus, rudens metu linus beminant sudegė trobos. Toji šei
ma buvo labai nusiminus, iki vieną šventadienį sutiko elgetą ir išgirdo iš
jo, kad jam visada gerai esą, visko esąs pertekęs. Klausiant kaip jo pa
sakymą suprasti, elgeta atsakęs: „Ką tik Viešpats man suteikia, kuo mane
perleidžia, tuo visuomet tenkinuosi ir vis tai už gerą priimu. Kad badas,
šaltis ir lytus mane vargina — garbinu Viešpatį. Kad ligas, skausmus ir
nelaimes užleidžia — tomis džiaugiuosi. — Jei kas man gerai daro —
sakau dėkui Viešpačiui; jai kas mane prispaudžia, persekioja, prikaiši
nėja nebūtus daiktus — ir tuo nesibaidau. Dėlko tai? Dėlto jog vis tai
78
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eina iš Viešpaties rankos, o kas eina iš geriausio Dievo rankos, negali būti
piktas“. Tas pašnekesys sustiprinęs šeimą, kuri prieš Švenčiausios Sopu
lingos Motinos paveikslą savo nelaimes paaukojo Dievui ir pasiryžo ken
tėti ką tik Dievas leis82.
Dievą pripažinti savo valdovu galime ne tik priimdami Jo atsiųs
tuosius skausmus, bet ir nuo savęs šį tą paaukodami. Vysk. Valančius
Palangos Juzėje nuteikia žmones pasninkui. Jis kalba, kad žemaičiai
pasninkus stipriai laiko: žuvies negaudami, silkes perkasi. Aukštaičiai taip
pat pasninką laiko. Jų gavėnios valgiai yra: pupienė, žirnienė, bul
vienė, grucė. Visus tuos valgius baltiną kanapių pienu. Kai kas turįs
slėgtų rudmėsių, silkių, aliejaus. „Pieno o dar labiau mėsos gavėnioj
niekas neragauja ... Nė ligonių negali priversti idant įžagtų“. Kūčioj iki
vakaro net alkani būna. Gavėnios metu net pasilinksminimų nesą. Ir
meškininkai katalikai, atsivedę meškas, jų nešokdiną83.
Pasninkams dispensų žmonės neprašydavo. Jei kam reikalinga tokia
dispensa, primenama, kad ją galima duoti, tik esant rimtai ir tikrai prie
žasčiai84.
Dabar Lietuvoje pasninkas virto praeities dalyku. Nepasninkauja
inteligentai — daugelis ir kaimiečių nepasninkauja. Čia mums reikėtų ak
centuoti pasninko naudą prefacijos žodžiais, kad Deus corporali iemnio
vitia comprimit, mentem elevat, virtutem largitur et praemia.
Vysk. Valančius nepamiršta ir neigiamų religijai dalykų. Tuo metu
labai smarkiai tikėta burtais, todėl žmonės nuo jų perspėjami.
Krikščionybę įvedant, Lietuvoje tuoj pradėti burtai naikinti. Prie
Nevėžio, kalba Vysk. Valančius, pirmiausia užgesinta šventoji ugnis, iš
žudyti žalčiai ir gyvatės, kurie buvo gerbiami kaip dievai. Žemaičiai įsi
tikino, kad tie daiktai niekam neverti, jei jie karaliui Jogailai už išnieki
nimą net atkeršyti negali.
Vysk. Valančius, norėdamas žemaičius atpratinti nuo burtų, savo laiš
ke įrodinėja, kaip jie, žemaičiai, įvairių išnaudotojų yra klaidinami. Žmo
nes apgaudinėdavo dažniausiai burliokai ir čigonai. Burliokai išsigalvojo
įkalbėti žmonėms, kad jų namuose esą piktųjų dvasių. Tatai įrodyti
stengdavosi taip: jei meška, kurią burliokai vedžiodavos, neis į trobą,
bus ženklas, kad piktųjų dvasių yra. Meškos būdavo išdresuotos: stipriau
patrauktos spyriuodavosi ir neidavo. Už „išvarymą piktų dvasių“ meš
kininkai burliokai reikalaudavo 15 rublių. Išvarymo apeigos būdavo to
kios: burliokas jau įvesdavo mešką, išsiimdavo 3 žvakeles, jas uždegdavo,
išpešdavo meškos keletą plaukų ir svilindavo kiekviena žvake. Pas
kui meškos plaukų žiupsnelį mesdavo į šukę ir smilkydavo. Iš knygos
„skaitydavo“, kad ir nemokėdamas skaityti. Pagaliau išgręždavo sienoje
82
83
84

Paaug. žmon. knyg., 202, 203.
Palangos Juzė, 278, 289, 290, 301, 302.
Vaikų knyg., 70.

V. BORISEVIČIUS, DOROVINIS ELEMENTAS VYSK. M. VALANČIAUS KŪRYBOJE IR VEIKLOJE

69

skylelę, į kurią įdėdavo meškos gaurų, paskui su vašku ir su pakala už
kaldavo sakydamas: „Pakol ta pakala neiškris, patol piktos dvasios nedrįs
įeiti į tuos namus“85.
Sužinojęs Vyskupas apie šiuos burtus ir žmonių išnaudojimą, 1856
metais liepė pranešti žmonėms, kad leidžiantieji meškininkams šventinti
namus užsitraukia rezervatą, nuo kurio atleisti galės tik Vyskupas86.
Panašiai kaip meškininkai elgdavosi ir čigonai. Įdomiai aprašo Vysk.
Valančius vienos čigonės pasielgimą su ūkininke. Čigonė prašo sviesto.
Moteriškė aiškina, kad per karščius karvės užtrūko, ir sako sviesto ne
turinti. Čigonė tada prašo parodyti grietinę, nes norinti pažiūrėti, „bene
kokios piktos akys pagadino tamstai grietinę?“ Moteriškė, kad ir neno
romis, parodė grietinę čigonei, kuri pažiūrėjusi tarė: „Ar matai, ponytaite,
kiek ant tos grietinės yra puškelių? Vis tai piktos akys padarė! Mel
džiamoji, nevalgyk tos grietinės ... susirgsi, liga sutrauks tamstą į ka
muolį“.
Šeimininkei paklausus, kur ji turinti dėti tą grietinę, čigonė patarė
supilti į jos raugtinėlę, su kuria nunešianti į balą... tada dingsiančios vi
sos nelaimės, o grietinės paskui turėsianti apsčiai87.
Be meškininkų ir čigonų burtų, ir patys žmonės turėję taip pat įvai
rių burtų: pavyzdžiui, vaikinai semia nuo kelio žemių ir jomis barsto pie
vas, kad kurmiai tų pievų negadintų. Merginos šv. Jono naktį eina į upę
ar į kūdrą plautis, skalbti savo drobinius, ten šukuojasi. Vis tai daroma,
kad tais metais vyrus gautų. Moterys kai kur „sugebančios varduoti gum
bus, skaudulius“. Jei kam dingsta daiktai, eina klausti burtininką. Šiuos
ir kitus burtus aprašęs, kunigams primena, kad jie tų burtų beprasmiš
kumą aiškintų žmonėms88.
Pas mus ir šiais laikais, ne tik liaudyje, bet ir inteligentuose, burtų
netrūksta. Kai kurie iš jų net ir labai žalingi, — pvz., spiritizmas: jis yra
jau savotiška tikybinė sekta, kurios mokslas nėra suderinamas su šv. ka
talikų tikėjimu. Spiritizmas yra pasmerktas89.
Liaudyje dar ir dabar pasitaiko panašių dalykų, kaip kad Vysk. Va
lančiaus laikais yra buvę Kaltinėnų parapijoj. Tada žmonės labai smar
kiai lankydavo Rutenų miške V. Jėzaus statulą, šventadieniais net Mišių
neklausydami. Vysk. Valančius įsakė Kaltinėnų klebonui tą statulą, žmo
nėms nežinant, perkelti į bažnyčią90. Taip žmonės kartais elgiasi, tinka
mai nesuvokdami tikėjimo dalykų arba esant ypatingos reikšmės prie
žasčiai. Kalbant apie burtus, kunigams reiktų nepamiršti 1261 kanono.
Iki šiol svarstytosios dorybės paremtos trimis pirmaisiais Dievo įsa
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kymais. Tiesa, ne apie visus dalykus čia kalbėta, nes Vysk. Valančiaus jie
taip pat ne visi liesti: jie tada nebuvo aktualūs. Šiais laikais mums reikėtų
susirūpinti daromomis melagingomis priesaikomis. Teismuose labai dažnai
pasitaiko, kad žmonės, net praktikuoją katalikai, melagingai prisiekia. Tel
šių Vyskupijoje periurium in indicio yra net rezervuotas Ordinario loci.
Be to, Viešpaties Dievo ir Šv-sios Panelės vardas prie kiekvieno žodžio
be jokios pagarbos tariamas.
Toliau reikėtų kalbėti apie moralines dorybes ir pareigas, kurios iš
plaukia iš IV Dievo įsakymo: apie tėvų ir vaikų pareigas, luomų santy
kius, pareigas ir kunigus.

IV
1°. Tėvų ir vaikų pareigos.
Pirmiau, negu kalbėti apie tėvų pareigas, reikia kreipti dėmesį į su
darymą moterystės, nuo kurios tinkamumo priklauso tinkamas vaikų
auklėjimas.
Vysk. Valančius gina moterystės laisvę. Tiesa, 1853 metais visai
Vilniaus general-gubernatoriaus teritorijai buvo įsakyta įspėti dvarinin
kus, kad jie nesikištų į savo valstiečių moterystę, jei tą moterystę sudaro
to paties pono valstiečiai, tačiau šis parėdymas nebuvo skelbiamas viešai.
Dvarininkai to įsakymo nesilaikydavo. Vysk. Valančiui tekdavo dažnai
valstiečius užtarti:
1. Nepaklausius vienam dvarininkui, Vyskupas 1853.XI.21 kreipėsi į
Kauno gubernatorių, prašydamas sudrausti tą dvarininką, kuris nenorėjo
leisti jo valstietei ištekėti už jos sužadėtinio.
2. Vysk. Valančius 1854.1.2 panašiu reikalu įgaliojo Varnių dekaną,
kad jis pakalbėtų su dvarininku Vitkevičium.
3. 1851.XI.13 Šačių kleboną įgaliojo valstiečius užtarti prieš dva
rininką.
Be to, Vysk. Valančius kartais kunigams įsakydavo palaiminti mote
rystę prieš dvarininkų norą, jei iš jų nesulaukdavo atsakymo91.
Žinom, kad moterystės tokių asmenų, kurie skaistybės dalykuose prieš
moterystę nebuvo ištikimi Dievui, dažniausiai esti su nelaimėmis su
jungtos. Pajunkimas elgtis prieš prigimtį, ieškoti neleistinų malonumų
nesibaigia ir sudarius moterystę; kartais įsigytos ligos — priežastys mo
terystėje nesutikimų.
Vyskupo Valančiaus laikais, kaip matyti iš paties Vyskupo Šv. Tėvui
pranešimo, „žmonių papročiai dori ir nepagadinti, retai didesnės nedo
rybės teatsitinka“92; tų, ir taip pat prieš jungtuvinių, nedorybių nedaug bū
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davo, bet vis dėlto šis tas negeistino pasitaikydavo. Vyskupas Valančius
labai stipriai reaguodavo į įvairius pasikėsinimus išniekinti moteris arba
mergaites. Būdamas Joniškyje ir sužinojęs iš Linkuvos valstiečių, Ke
palų dvaro žmonių, kad kareiviai gaudo moteris savo geiduliams (1861.VI.
9 Nr. 1561). Vysk. Valančius rašo Vilniaus general-gubernatoriui: „Iki
paskutinės pajudintas taip nežmonišku kareivių pasielgimu ir taip liūdnu
raudojančių valstiečių likimu... pasiryžau pagalios priimti duodamąjį
man prašymą ir jį originale siunčiu aukštai viršininkiškai Tamstos nuo
žiūrai, tikėdamasis, jog Tamsta nepaliksi be ištyrimo“.
Net sunkiais laikais Vysk. Valančius reagavo, kada 1863 metais Zinėnų sodžiuje, Radviliškio parapijoje, ir Mantviliškio sodžiuje, Šiaulėnų
parapijoj, pristavas Grecovas, išsiųsdamas į ištrėmimą valstiečius, siunti
nėjo į sodžius dešimtininkus, kad atvestų moterų patenkinti jo geidu
liams. Moterys tada slapstėsi nuo Grecovo miškuose. Vyskupas Grecovą
skundė Kauno gubernatoriui, ir skundas buvo ne be pasekmių. Guber
natorius tuojau įsakė Grecovą areštuoti ir jam pristatyti, kad galėtų ati
duoti jį teismui. Apie tai gubernatorius pranešė Vyskupui93.
Vyskupas Valančius gynė moteris ir nuo pasitaikomos dvarininkų
sauvalės. Sužinojęs apie vieno dvarininko ir jo kai kurių tarnų nedorą
prievartavimą valstiečių moterų ir mergaičių, Vyskupas (1854.X.9 Nr.
1462) smarkiai įspėjo kleboną, kad tokius dalykus nepranešąs, ir parei
kalavo oficialiai tai pranešti, kad būtų galima dvarininką patraukti atsa
komybėn. Klebonas (1854.X.30 Nr. 26) Vyskupui pranešė, kad sauvalė
sustabdyta ir kad dvarininkas tarnus nubaudė; dvarininkas gi prašąs lei
dimo atvykti pas Vyskupą melsti pasigailėjimo.
Panašiai Vysk. Valančius įsakė Kun. Grinauskui, kad jis nuvyktų
pas vieną dvarininką, kuris prievartavęs mergaites, nenorinčias pasiduoti
mušdavęs, kankindavęs. Dvarininkas parašęs pasižadėjimą, kad susi
tvarkysiąs94.
Vyskupas Valančius pakartojamai perserginėjo nuo mišrių moterysčių;
katalikų su kitatikiais. Jis aprašo, kaip Agota, nepaisydama tėvų įspė
jimų, išteka už stačiatikio kareivio, slaptai imdama šliūbą cerkvėje, ir
paskui kokios ją ištinka nelaimės, o ypač kaip „visur painiodamasi užsi
krėtė pikta liga“95.
Toje pačioje knygelėje aprašytas kitas atsitikimas: jungtuvės su liu
terone gavus dispensą. Pastaroji buvo net raštu pasižadėjusi vaikus krikš
tyti ir auklėti katalikiškai. Deja, pirmiausia toji moteris pradėjo prikai
šinėti vyrui už pasninkus, paskui parsigabeno liuteres tarnaites, neužilgo
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pradėjo pyktis dėl sūnų krikšto katalikų bažnyčioje, ir kito kūdikio su
laukus, pakrikštijo jį liuteroniškai, pagaliau savo vyrą pametė96.
Statistinės žinios rodo, kad daugiausia suyra mišrių moterysčių. Per
1905/13 metus Vokietijoj iš 1000 moterysčių iširo katalikų 0,5; protestantų
1,5, žydų 1,8 ir mišrių (protest, su katalikais) 3,497.
Kurše mišrių moterysčių klausimas buvo dar sunkesnis, nes pro
testantų daugumai esant, katalikai lengvai pasiduodavo jų įtakai, vaikai
dažniausiai būdavo auklėjami protestantų tikėjime. Nenuostabu, kad
taip būdavo, nes tokios moterystės vykdavo be vyskupo dispensos ir be
rašytinio pasižadėjimo vaikus auklėti katalikiškai. Kuršas teko Žemai
čių Vyskupijai tik nuo 1849 m. Vyskupas Valančius mišrių moterysčių rei
kalu įsakė (1850.XI.14 Nr. 1628) griežtai laikytis Katalikų Bažnyčios
nuostatų98.
Vysk. Valančius sudarantiems moterystę duoda labai gražių pata
rimų. Svarbiausias dalykas — moterystė turi išlikti tikrai šventa99; kad
tai pavyktų, vedant reikia gerai pažinti žmoną100, einant šliūbo prašyti V.
Dievą palaiminimo, atlikti šv. išpažintį ir priimti šv-siąjį Sakramentą.
Žemaičiuose taip ir būdavo101. Biržų apskrityj to gražaus papročio ne
buvo. Čia vestuvės būdavo sekmadienį; jaunavedžiai atvažiuoja po su
mos, dažnai išgėrę102.
Iš blogųjų veiksmų prieš vestuves Vysk. Valančius pažymi apkalbas
ir šmeižimus, kuriuos turi nukentėti jaunavedžiai. Juos tačiau nuteikia
tų apkalbų nepaisyti103.
Moterystėje gyvenančių piešiamos gražios savybės: kantrybė net ta
da, kada kitas piktai elgiasi, vengimas blogų išsireiškimų, vykdymas ka
talikiškų pareigų104.
Dabartiniais laikais reikėtų pageidauti ne tik šių nurodytų gražių sa
vybių, bet ypač ir to, kad būtų gerai pažįstamas imamasis asmuo. Dieve
saugok, kad ne ištvirkavimas suvestų į porą. Pareiškus neištikimybę
Dievui, negalima manyti, kad vėliau būtų reiškiama ištikimybė žmogui.
Vysk. Valančiaus laikais nereikėjo tiek kalbėti apie moterystės tiks
lus; matyt, buvo gyvenama katalikiškai. Dabar, vyraujant neomaltuzia
nizmui, mažėjant gimimams, moterystės tikslus ir jos šventumą reikėtų
daugiau aiškinti.
Pakalbėjus apie moterystės sudarymą, reikia paminėti vieną svar
biausiąją tėvų pareigą — vaikų auklėjimą.
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Vysk. Valančius nurodo, kad vaikus reikia mokyti iš pat mažens, „vos
pavelkinai žodžius ištariančius“ poterių, įsakymų, sakramentų. Be to,
rytais, vakarais, prieš valgį ir po valgio prižiūrėti, kad pasimelstų; įdiegti
jiems kantrybės, klusnumo105, reikale įspėti106. Vaikų knygelėje motina
moko vaiką, kad Dievui reikia dėkoti: „Tu dar nenumanai, kas tau davė
tuos baltus marškinėlius, kas suteikė tiek turto, kad aš galiu varškės vir
tinius su sviestu virti. Vis tai geras Dievas mums tai davė“. Dievas
davė šilumą, duoda lietaus, todėl gali augalai augti, gyvuliai gyventi, mes
maitintis.
Vaikų knygelė turėtų būti kiekvienoje troboje. Motinoms paleng
vėtų sunki vaikų auklėjimo pareiga. Pvz., straipsnelyje „Jonis ir ker
džius“107 vaikai mokomi teisingumo, be reikalo nemušti gyvulių, tinka
mai ganyti, atsargiai elgtis su ugnimi, skruzdėlių nenaikinti.
Straipsnelyje „Geroji Onelė“108 randam mergaičių gražius privalu
mus. Onelė niekad nepykdavo, niekad netardavo negražių žodžių, dėl pa
darytos jai nuoskaudos niekam net nesiskųsdavo, skanėstą gavusi dalin
davosi su kitais, motiną užvaduodavo; norėdama ką paimti, tėvų pasiklaus
davo; nuvargusią motiną ramindavo, motinos pabarta pasakydavo: „Mo
tute, nepyk, aš kitą kartą taip nepadarysiu“; matydama motiną susierzi
nusią, eidavo į kampą, atsiklaupusi melsdavo Dievą duoti motinai stipry
bės; susirgusiam šeimynykščiui patalynę pataisydavo ir švariais baltiniais
aprėdydavo; susirgusią svetimą mergaitę paruošė išpažinčiai; elgetas nuo
šunų apgindavo; vienai vargšelei nušašusiai, pusbasei, gyviu aptekusiai,
tėvams leidus, suruošė pirtį, švarius rūbus ir nagines davė; elgetos žaiz
dotas kojas per keletą dienų beplaudama sugydė ir apvyniojo baltais aut
kojais. Elgeta dėkojo Dievui ir prašė Dievą Onelei palaiminimo sakyda
mas: „Tėvynaitis, gavęs ją, turės angelą, ne pačią“.
Iš Jadvygos Bielskienės109 pasimokys motinos, kaip elgtis su vaikais,
kada jie įvairiais klausimais jas apipila, su kokia kantrybe ir meile jiems
reikia atsakinėti ir kaip išspręsti painius teologinius klausimus, — pvz.,
apie Dievo galybę, kaip Dievą reikia mylėti, ar Dievas mėgsta poterėlius;
norint išspręsti painius klausimus, ne svetimų reiklia klaustis, bet moti
nos; ten mokoma, kaip reikia žaisti, kaip gailestingumą rodyti silpniems,
gerais darbais nesigirti.
Įvairiose Vysk. Valančiaus kūrinių vietose skaitom daug dar kitokių
naudingų nurodymų vaikų auklėjimo srityje, kaip antai: kad vaikai neš
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butų užuiti110, kad būtų tinkamai aprengti, nuprausti, sušukuoti, rankos
baltos, nagai nupiaustyti, marškiniai švarūs111.
Gerai išauklėti vaikai teikia tėvams paguodą. Geras sūnus pava
duoja savo tėvą: „Tėveli, pasenterėjai per amželį, neįsipilk, ryto metą ilsėk
kiek tinkamas, aš esmi jaunas, galiu anksti kelti ir tėvelio žygius užeiti,
tik iš vakaro papasakok, ką nori, kad pirma nudirbtumėm“112.
Geras sūnus vykdo tėvo valią ir tėvui mirus. Jis atiduoda tėvo skirtą
pinigų sumą aptverti parapijos kapams; turguje ilgai nebūna, reikalus atli
kęs neina į smuklę, bet važiuoja namo, su žmona gražiai sugyvena, jo
namai pasidaro elgetų prieglauda; jie ten apkopiami, išplaunami jiems
baltiniai; būdamas bažnyčios maršalka, padeda klebonui bažnyčios sta
tyboje darbu ir pinigais, išrinktas sodos galva, neima kyšių, nėsididžiuoja,
elgiasi visur sąžiningai. Gerai išauklėtas sūnus seneliui tėvui parveža
kunigą ir gydytoją, prižiūri šeimyną, ją myli, iš eilės išleidžia šventadie
niais į bažnyčią. Tasai padorus ūkininkas su savo žmona eina kas mėnuo
išpažinties, šeimyną ragina išpažinties, prieš valgį ir po valgio papote
riauja113. Žiemos metu žmona su mergelėmis gieda. Nusibodus giedoti,
skaitomas Viešpaties Jėzaus ir šventųjų gyvenimas bei kitos knygos. Švin
tant paprastai giedama „Sveika aušros žvaigždė šviesi“.
Padorus vaikinas, čiuinus, išmintingas, degtinės negeriąs, nepiktas —
sugebės mylėt savo moterį114.
Vyskupas Valančius vaikų auklėjime ir neigiamus dalykus nurodo.
Netikusi vaikų meilė, jei gailisi ten, kur gailėtis nereikia. Pavyzdžiui,
Plungėje besimokiusį sūnų vasarą ilgai migdo, į lovą dar atneša valgyti;
tėvai bijosi vaiką leisti paganyti, atsikėlęs sūnus nesiprausia, nepoteriauja.
Taip auklėjamas vaikas pradėjo ne tik gyvulius mušti, bet ir piemenį. Mo
tina visada apkaltindavo piemenį, ne sūnų. Vaikas ėjo toliau. Jis pra
dėjo vaginėti pirmiausia daržoves, paskui ir kitus daiktus nuo svetimų ir
nuo motinos. Už vagystę pašalinamas iš Plungės mokyklos; tas pats atsi
tiko ir Telšiuose: ir čia iš Bernardinų mokyklos už vagystę buvo pašalin
tas. Visi šie darbai apvainikuoti paštininko nužudymu ir pinigų pasisavi
nimu. Už pastaruosius nusikaltimus pakliuvęs į kalėjimą ir Sibirą, miniai
girdint, pasakė motinai šiuos žodžius: „Oi motin, motin, kad tu būtum
mane gerai perplakusi už dviejų berlinkų pavogimą, nebūtumėm atėję prie
tokio galo“115.
Straipsnelyje „Mikė melagėlis“ nurodoma, kiek žalos daro melas.
Mikės melais apsigavusieji žmonės, esant ir tikram pavojui, nebetikėjo.
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Nors Mikė šaukė, kad vilkas bandą apniko, niekas neatėjo gelbėti. Tuo
tarpu vilkas karvei rietus išplėšė, veršį nuvilko116.
Toje pačioje knygelėje skaitome apie vieno vaiko keiksmus. Vaiko
keikūno doras ūkininkas nenori samdyti bijodamas, kad vaikus keikti
neišmokytų. Keikūno vengia net jo paties draugai117.
Neauklėjamas vaikas, vardu Andriukas, vos 6 metus eidamas, supy
kęs drožia merginai per kaktą; motina ne vaiką subarė, bet merginą. Ne
užilgo vaikas pradėjo gainioti su lazda vištas, paršus, ir du viščiukus už
muša; vėliau iškerta karvei akį, veršiui koją padaužia ir kasdien mušasi
su piemenimis. Andriukas, parginęs gyvulius, botagu pradeda čaižyti šei
mynykščius. Vieną kartą, jau 14 metus eidamas, jis sumušė merginą.
Motina už tai paėmė už plaukų, Andriukas gi rėžė motinai kumščia į kup
rą. Motina pasirgus neužilgo mirė118.
Vysk. Valančius pastebi, kiek įvairios ydos padarė eibių: išmokęs
žudyti skruzdėles, paukštelius, pasidaro žiaurus gyvuliams119, negailestin
gas žmonėms120. Vaikai per neklausymą vos nepalydėjo gyvybės121.
Vysk. Valančius, nurodęs tėvams teigiamąsias ir neigiamąsias auklė
jimo priemones, įspėjęs vaikus apie žalingumą ydų, primena tėvams vaikų
mokymo reikalą. Ragina jis tėvus išmokyti savo vaikus rašyti ir skai
tyti122, mokslus einantiems vaikams primena nepamiršti religinę prak
tiką123, praktiškų darbų naudingumą, — pvz., siuvėjystės124, ratdirbystės,
kalvystės, kailiadirbystės, o mergaitėms austi. Nurodoma, kaip pažinti
vaikų palinkimą į minėtus darbus125.
Kas apie auklėjimą yra pasakyta Vysk. Valančiaus, tą patį kalba 1372
Kanono 1 §-as: „Fideles omnes a pueritia sunt instituendi ut non solum
eis tradatur quod catholicae religioni morumque honestati adversetur, sed
praecipium iustitutio religiosa ac moralis locum obtineat“, vadinasi, vai
kai nieko neturi girdėti prieš tikėjimą ir dorą, bet religinis ir moralinis
elementas turi užimti svarbiausią auklėjime vietą. Su gailesčiu tačiau
reikia konstatuoti, kad šiandien Lietuvoje auklėjimu mažiausia rūpina
masi. Kad taip yra, matome iš pasekmių. Kaskart daugiau ištvirkau
jama, bažnytinės pareigos keičiamos pasilinksminimais, nešvariais kinų
paveikslais. Kaip J. E. Telšių Vyskupas rašo XX Amžiuje (1939 m. Nr.
28 ir 29), reikia perauklėti jaunimą. Tegu tėvai atliks Vysk. Valančiaus
nurodomas pareigas, bus daug padaryta.
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Prie IV-jo Dievo įsakymo reikia priskirti įvairius luomų santykius.
2°. Kaip Vysk. Valančius žiūrėjo į luomų skirtumus, matyti iš jo
laiško, rašyto (1857.V.15 Nr. 871) vienam kanauninkui. Pastarasis buvo
susirūpinęs, kad jo giminietė, bajoraitė, nori ištekėti už valstiečio. Vys
kupas jam atsakė žinąs, kad pasaulio akyse bajorės ištekėjimas už valstie
čio nėra tinkamas dalykas. Vyskupas supratęs taip pat ir jo kaip gimi
nės rūpestį. „Religijos tečiau akyse panašioms moterystėms priekaištų
daryti negalima, ypač jei jaunosios tėvas, taigi artimiausias globėjas su
tinka. Todėl nieko nepadės Tamstos priešinimasis, kaipo klebonas turi
leisti jiems susijungti“126.
Vysk. Valančius, luomų skirtumo nedarydaams, kunigams bendra
raščiu (1859.X.17 Nr. Nr. 2111—2129) primena vengti netaktų vieno ar
kito luomo (valstiečių ir dvarininkų) atžvilgiu, bet kartu esąs įsitikinęs,
kad kunigai „skleidžia santaiką, meilę, vienybę ir savitarpį pasitikėjimą
įvairių luomų“127.
Iš tiesų Vysk. Valančius mylėjo visus, — tiek valstiečius, tiek dva
rininkus, — Evangelijos dvasioje. Kaip prel. Račkauskas rašo Tėvynės
Sarge128, Vysk. Valančius buvo labai populiarus. „Žemesnioji ypač luoma
praščiokai, dar labiau maži kūdikiai visados ir visur galėjo prie jo prieiti,
visuomet būdavo maloningai priėmami... Žmonės taip prie jo prisirišo,
mylėjo, religiškai klausė jo perspėjimų ir turėjo jį už šventą“.
Vysk. Valančius mylėjo savo aveles, bet joms ir nepataikavo. Kada
baudžiava buvo panaikinta (1861), valstiečiai turėjo dar du metus dva
rininkams tarnauti. Vyskupas 1861.V.29 išleidžia bendraraštį (Nr. 1527—
1544) ir skatina laikytis padarytų sutarčių, laukti ramiai baudžiavos
galo129.
Dvarininkus įspėja dėl darbininkų išnaudojimo, dėl šventomis dieno
mis darbininkų varymo į darbą. Šiuo reikalu įspėjamas (1850.X.21) Bur
biškio dvaro savininkas Jankevičius; per Utenos dekaną (1854.X.30 Nr.
1860) įspėjamas Ovantos dvaro savininkas Pomarnackis; įspėjamas Anta
ševo dvaro savininkas. Apie pastarąjį Vysk. Valančius 1858 m. rašė net
Kauno gubernatoriui.
Vysk. Valančius užtardavo darbininkus ir dėl kitokių dvarininkų sau
valiavimų. Pavyzdžiui, Vėžaičių dvaro savininkas Eduardas Volmeras
buvo įsakęs valstiečiams iš Gargždų šventadieniais grįžti žiemos metu vie
ną valandą, vasaros metu dvi valandas prieš saulėleidį. Tai buvusi savo
tiška priemonė blaivybei palaikyti. Vyskupas, nepaisydamas gerų Vol
mero tikslų, rašė jam, kad atleistų valstiečius nuo nemalonaus tikrinimo
dvare130.
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Vysk. Valančius darbdaviams primena teisingai atsiteisti darbinin
kams, nesumažinti algos už netyčia padarytą nuostolį, už ligos laiką. Pri
mena taip pat susirgusį šeimynykštį lankyti, rūpintis jo reikalais. Be to,
doras darbdavys turėtų apsižiūrėti, kad jo šeimynykščiai neturėtų žalingų
pajunkimų, ypač kad negirtuokliautų, nevagysčiautų, net nerūkytų131.
Vysk. Valančius, kalbėdamas apie gerą ir sąžiningą Stapą, primena
darbininkams, kad žmogus taupydamas, negerdamas gali įsigyti turtelį.
Juo labiau tokiam žmogui sekasi, jei jis nesibrangina, jei valgyje išmo
nių nedaro. Tokiam žmogui niekad darbo netrūksta132
Vysk. Valančius, pasakodamas apie ištikimą ir dorą Magdę, nurodo,
kokios turi būti tarnaitės savybės. Darbininkė siunčiama turi neatsikal
binėti, nesiraukyti, negaišti, dėl valgio nekalbėti, dirbti lygiai, ar kas mato
ar ne, piktų žodžių netarti, savo religinių pareigų neapleisti, ypač stengtis
mėnesinę išpažintį atlikti, gražiai elgtis su žmonėmis ir gyvulėlių ne
daužyti133.
Vysk. Valančius nepamiršta ir gerų dvarininkų arba ūkininkų. Štai
„Palangos Juzėje“134 skaitome apie Šateikių dvarininką Pranciškų Plioterį:
„Yra tai vyras geras, prieinamas, nepasipūtęs. Turi vaikų, augina juos
dievobaimingai ir žada išmūryti Šateikiuose bažnyčią“. Taip pat „gailes
tingos ponios Elžbietos asmenyje matom tikrą motiną savo tarnaitei Liud
velei. Už pastarosios sąžiningą darbą, už priežiūrą ligoje testamentu pa
liko pustrečio tūkstančio muštinių ir pasirinkti dar vieną daiktą“135.
Tai gražus socialinio klausimo Valančiaus laikais išsprendimas. Juk
jei žmogus iš savo darbo užsidirba turtelį, matyt, jo gautas atlyginimas
buvo teisingas, jis atitiko darbo vertę. Šv. Tėvas Leonas XIII savo encik
likoje „Rerum novarum“136 pažymi, kad esant normalioms prekybos ir
pramonės sąlygoms, — galima pridurti, ir ūkio sąlygoms, — teisingumas
reikalauja, kad rūpestingo darbininko algos pakaktų jam tinkamai
išsilaikyti — kitaip, darbininkas turėtų prašyti išmaldos. Tinkamas išsi
laikymas apima: maistą, rūbus, sveikatai nekenksmingą butą, šventadie
nių šventimą, aprūpinimą ligoje ir senatvėje.
Nurodytas darbininko gaunamasis atlyginimas, žinoma, tada toks
gali būti, kada darbdaviai gyvena taip pat normaliose sąlygose. Be abejo,
mokestis darbininkui turėtų tada sumažėti, kada darbdaviams grėstų pa
vojus turėti didelių savo turto nuostolių. Būtų neteisingas, pavyzdžiui,
darbininko reikalavimas, jei jam algą išmokėjus, kitiems šeimos nariams
proporcingo iš jų darbo pelno ūkyje neliktų.
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Kaip turėtų būti išspręstas atlyginimo klausimas tokiam darbininkui,
kuris turi šeimą?
Žmonos atitinkamas darbas ir vaikų proporcingas jų jėgoms darbas,
kartu su vyro darbu, turėtų būti tiek atlyginamas, kad pakaktų visai
šeimai tinkamai išlaikyti. Šv. Tėvas Pijus XI irgi taip sprendžia atly
ginimo klausimą, pabrėždamas tik, kad nedera moteriai ir vaikams duoti
tokių darbų, kurie nebūtų suderinti su motinos pašaukimu ir vaikų jė
gomis bei auklėjimu: „ ... nefas est infantili aetate, feminaque debilitate
abuti. Domi potissimum vel in iis, quae domui adiacent, matresfamilias
operam navent suam, in domesticas curas incumbendo! Pessimus vero
est abusus et omni conatu auferendus, quod matresfamilias ob patris
saliarii tenuitatem extra domésticos parietes quaestuosam artem exercere
coguntur, curis officiosque peculiaribus ac praesertim infantium institutione neglectis“137.
Trumpai tariant, sunku būtų daugiau ką pridėti prie Vyskupo Valan
čiaus socialinio klausimo sprendimo. Esminiai dalykai yra paliesti.
Kalbant toliau, reikia dar pažymėti, ko Vyskupas Valančius reika
lavo iš elgetų. Antrame skyriuje šis klausimas yra paliestas: ten buvo
pasakyta, ką mums įsako meilės dorybė. Čia reikia pastebėti elgetų
pareigas.
Vysk. Valančius reikalauja iš elgetų, kad jie nebūtų apsimetėliai,
kad išmaldomis būtų pasitenkinę, kad surinktus pinigus neneštų į smuklę
arba duonos neiškeistų į degtinę, kad būtų mandagūs, nebaugintų silpnes
niųjų, kad Šv. Sakramentų eitų, kad maisto pakankamai pasirinkę nu
stotų elgetauti138.
Gaila, kad Lietuvoje elgetų klausimas nėra išspręstas. Jie visi turėtų
turėti vietą prieglaudose; tada išnyktų bent didelė dalis visokių apgau
dinėjimų. Juk žinomi tokie nenormalumai, kad žmona iš savo aklo vyro
elgetos kasdien reikalauja kelių litų kokainui arba kitam panašiam daly
kui, kurį moteris sunaudoja. Pasitaiko matyti elgetų peštynes atlaidų
metu arba atlaidams pasibaigus.
Baigiant apie luomų pareigas kalbėti, reikia dar šį tą pasakyti apie
kunigus.
3° Kunigai, kaip jau žinom iš pirmųjų skyrių, buvo Vysk. Valan
čiaus sumanymų vykdytojai. Jie rūpinosi mokyklomis, kai kurie mo
kyklose dirbo. Sukilimo metu kunigai daug turėjo pergyventi. Daugelis
jų nukentėjo. Nenoriu spręsti klausimo, ir čia būtų ne vieta, dėl ko
kunigai nukentėjo. Neabejotina tačiau, kad jų ne vienas nukentėjo dėl
grynai tikybinių, savo pašaukimo reikalų. Liesdami blaivybės klausimą,
matysime, kiek ten kunigai dirbo. Čia noriu paliesti tuos dalykus, kurie
kituose skyriuose nebus tilpę.
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Vyskupas Valančius kunigus, reikalui esant, užtardavo dvarininkams
ir rusų valdžiai, bet nusikaltusius nubausdavo.
Tiesa, Vysk. Valančius Bažnyčiai užsipelniusiems dvarininkams leis
davo kartais pasirinkti kunigą, ir jei jis būdavo tinkamas, jį paskirdavo,
kur būdavo prašomas. Tačiau dvarininkams neleisdavo kištis į bažny
čios valdymą, neteisėtus dvarininkų reikalavimus perkelti kunigus, Vysk
Valančius atmesdavo pabrėždamas, kad kunigus kelti yra vyskupo teisė139.
Vysk. Valančius, kunigus užtardamas, rašė prašymą net carui Alek
sandrui II-jam140. Kadangi gimnazijų kapelionų atlyginimas buvo ne
pakenčiamas, — jie gaudavo per metus vos 170 rublių, — Vysk. Va
lančius keliais atvejais šiuo reikalu rūpinosi. Jis rašė 1) (1850.IV.3 Nr.
675) Vilniaus mokslo apskrities globėjui, 2) Dorpato mokslo apskri
ties globėjui tais pačiais metais (Nr. 676) ir 3) Vidaus Reikalų Ministrui
(1850.IV.8). Iš pastarojo (1850.VII.26 Nr. 1933) susilaukė net įžeidimo.
Tik 1859 m. kapelionų klausimą pavyko tinkamiau išspręsti, bet vis dėl
to kapelionas nebuvo sulygintas su šventiku141.
Sukilimo metu nubaustais kunigais Vysk. Valančius taip pat rūpi
nasi. Kur reikia, tačiau, Vysk. Valančius sudraudžia kai kuriuos kunigus
ir pabaudžia. Pvz., sužinojęs, kad kai kurie kunigai, valdžios padedami,
norėjo įsigyti geresnes vietas prieš vyskupo valią, Vysk. Valančius (1864.
X1.22 Nr. 1788) išleidžia bendraraštį, kuriame persergi nuo to nusižen
gimo, vadindamas jį simonija, ir jo atleidimą sau rezervuojasi142.
Vyskupas duoda nurodymų apie viešas atgailas143, nustato kalėdo
jimo tvarką144; rūpindamasis drausme, keletą kunigų nubaudžia, bet
nubaustų kunigų, kaip matyti iš 1862 m. Vyskupo pranešimo Šv. Tėvui,
nėra daug145.
Rusų valdžia buvo uždraudusi vienuolynams į naujokyną priimti
jaunuolius, buvo suvaržiusi ir visą esamų vienuolių gyvenimą. Vysk.
Valančius (1857.III.1 Nr. 482) prašė Mogilevo Arkivyskupą Žilinską,
kad jis rūpintųsi, jog valdžia leistų vienuolynams tvarkytis pagal savo
nuostatus. Žinoma, Arkivyskupas Žilinskas tuo reikalu kreipėsi į Vi
daus Reikalų Ministrą, bet, deja, nieko nelaimėjo146.
Be kitų kunigo gerų savybių, kurios buvo primintos pirmiau, Vysk.
Valančius nurodo, kad kunigo darbo pasisekimas priklauso nuo pasiau
kojimo, kad kunigą, savo pareigas einant, negali gąsdinti nei naktis, nei
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audra147. Kunigo gerumas148, nuolankumas, atgailos dvasia pastoraci
joje tikrai duoda gerų vaisių149.
Baigus kalbėti apie luomų santykius, lieka dar pakalbėti apie su
sivaldymą, kuris tvarko kūno malonumus ir stiprina valią. Apie
kūno malonumus, kiek Vysk. Valančiui reikėdavo į dvarininkų iš
sišokimus reaguoti, jau kalbėta. Čia gal tik reikėtų priminti Vysk.
Valančiaus testamentą150, kuriame raginami jauni žmonės sudaryti mo
terystę. Vysk. Valančius ne kitais sumetimais darė šią pastabą, kaip
tik norėdamas, kad žmonės būtų dori. Lieka pakalbėti apie susilaikymą
nuo gėrimo. Valgyje Vysk. Valančiaus avelės, bent jų dauguma, kaip
jau žinome, buvo tvarkingos.

V
Pasirodžius šv. Tėvo Pijaus IX Blaivybės brolijos įstatams, kai ku
riose Žemaičių Vyskupijos panemunės parapijose, — kaip antai: Jur
barke, Gaurėje, Skirsnemunėje, — kunigai pradėjo propaguoti blaivy
bę. Vysk. Valančius, būdamas Skirsnemunėje ir Jurbarke, žmonėms
padėkojo už blaivybės įvedimą.
1858 m. XI. 11 Vysk. Valančius, bendraraščiu Nr. 1788 kreipdamasis
į Vyskupijos dvasininkiją, išgiria blaivybės judėjimą ir ragina pačius
kunigus rodyti tos dorybės pavyzdį, patiems negerti nei degtinės, nei
romo, ir kitiems neduoti. Tais pačiais metais lapkričio mėn. 28 dieną
Vyskupas prabilo į savo kapitulą, seminarijos profesorius ir klierikus.
Neaplenkė Vysk. Valančius ir dvarininkų. 1859.III.1 jis skatino dva
rininkus, kad šviestų „garbingu blaivybės pavizdžiu“, kad panaikintų
degtinės ir romo vartojimą valsčiuose ir namie151.
Kokių priemonių imamasi blaivybei platinti? Vysk. Valančius siun
čia ganytojiškus raštus, siuntinėja laiškus, rašo savo kūriniuose apie
blaivybę. Vysk. Valančius (1859.IV.25 Nr. 1022), leisdamas Kaune, Au
gustijonų bažnyčioje, laikyti gegužines pamaldas, pažymi pamaldų tiks
lą, būtent, kad padidintų Šv-sios Panelės garbę ir Jos užtarimu susti
printą blaivybę. Leisdamas (1859.IX.5 Nr. 1809) kun. Kibortui Šiaulė
nuose žiemą ir rudenį laikyti kambaryje Šv. Mišias, reiškia pageidavimą,
kad senelis kunigas nepamirštų blaivybės reikalo pavesti Viešpačiui
Dievui.
Joniškio dekanui neleidžia šventinti Milvydžiuose koplyčios, kol
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Gruzdžių dvaras neiškeis karčiamoje gyvenančio žydo į tokį tolumą,
kurio reikalauja valstybės įstatymai.
Įšventinęs Seinų Vyskupijos aliumnus į kunigus, Vysk. Valančius
rašo Seinų Vyskupijos Valdytojui Kun. Choinskiui (1859.VIII.18 Nr.
1862) ir linki: „Duok Dieve, kad nauji Kristaus vynyne darbininkai. . .
su nauda darbuotųsi, raudami nedorybių kūkalius, platindami blaivybę,
kurios didelį naudingumą matau savo vyskupijoje, o kuri prasidėjo Tams
tos valdžiai pavestoje Vyskupijoje“.
Vyskupas Valančius dėkoja dvarininkams ir kitiems, panaikinusiems
bravorus arba blaivybei patarnavusiems: grafui Kazimierui Pliateriui,
Napoleonui Klimauskui, Sickienei (advokato žmonai), Viktorui ir Anta
nui Grajauskams, Rietavo kunigaikščiui Ireniejui Oginskiui, kuris dėl
bravoro uždarymo metinių nuostolių turi 10 000 rublių.
Vysk. Valančius rašė ir tokiems dvarininkams, kurie nesiskubino
uždaryti bravorus. Juos prašė Vyskupas pasiaukoti žmonių gerovei152.
Vysk. Valančius rašo apie girtuoklių nelaimes. Štai Šeškus doru
žmogum išlieka, kol neleidžia žydui pasistatyti smuklės savo žemėje.
Kai smuklę pasistatyti leido, nuomos už metus susideri su žydu 40 rub
lių. Metų pabaigoje šaimininkui žydas nuomos nemoka, nes už ją deg
tinės davė, kada jos reikėjo. Antrais metais ne tik nuomos nemoka, bet
šeimininkas dar 30 rublių jam turėjo už degtinę primokėti. Taigi, Šeš
kus ne tik namie gėrė, bet ir miestelyj. Šeškaus šeimynykščiai taip pat
pradėjo gerti už vogtus nuo šeimininko daiktus, kuriuos žydas smukli
ninkas priimdavo153.
Degtinės kontrabandininkas žiauriai elgiasi su savo motina, ją iš
veja154; girtuoklė motina piktina savo vaikus. Juk vaikai viską pamėg
džioja: dirbančius, važiuojančius, rūkančius ir girtuoklius. Girtuoklio
laukai nearti, nesėti, pievos neplautos, girtuokliai vaidijasi, muša savo
žmonas, kartais nelaimingai miršta155.
Vysk. Valančiui uoliai dirbant, nenuostabu, kad blaivybė buvo la
bai stipri.
1) Kauno gubernijoje iš 827 730 katalikų į blaivybę įsirašiusių buvo
689 536, vadinasi 83,3%,
2) Vilniaus gubernijoje iš 626 178 įsirašė 325 261, — 59,9%,
3) Gardino gubernijoje iš 193 373 įsirašė 114 040, — 59,0%156.
Štai ką kan. Tumas pastebi apie Vysk. Valančiaus blaivybę: „Tos
draugijos neturėta jokių paviršutiniškių jungių, kaip dabar sakome, or
ganizacijos; jokių smulkių įstatymų, valdybų, skyrių, keleriopų narių . . .
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Nariai jungėsi tarp savęs vienomis tik dvasios jungėmis ... Vienatinė Bro
lijos Pirmininkė, į kurios globą visi buvo atiduodami, kurie tik apsiža
da būti visiškai blaivūs, buvo Švenčiausioji Panelė. Vienatinis visuo
tinis susirinkimas — priėmimas Š.Š. Sakramentų Grabnyčių dieną“157.
Paplitusi Vysk. Valančiaus blaivybė nepatiko žydams — smuklinin
kams ir kai kuriems bravorų savininkams. Jie, rusų valdžios padedami,
pradėjo su ta blaivybe kovą (1858.XII.31 Nr. 8079 ir 1859.11.15 Nr. 1246).
Vilniaus general-gubernatorius Nazimovas paklausė Vyskupą Valančių,
kuo remdamasis leido atspausdinti Popiežiaus Pijaus IX blaivybės įsta
tus ir įsteigė Blaivybės draugiją? Be to, Nazimovas reikalavo atsiųsti
cenzūrai 2 500 egzempliorių knygelių apie blaivybę. Vidaus Reikalų Mi
nistras panašiai klausė, būtent, kur spausdintas tos knygelės originalas
ir kame vertėjas jį gavo?
Vysk. Valančius (1859.VII.25 Nr. 1463) nusiuntė reikalaujamos kny
gelės originalą paaiškindamas, kad ją pirkęs iš žydo, pardavinėjusio se
nas knygas. Toji knygelė apie Blaivybės brolijas buvo išleista Galicijoj,
bet turėjo reikiamą rusų cenzūros aprobatą. Vidaus Reik. Ministras įsa
kė nubausti leidusius atspausdinti Vysk. Valančiui knygelę.
Į kitą klausimą, būtent, kokiu įstatu remdamasis ėmė steigti blaivy
bės draugijas, Valančius atsakė, kad blaivybė nėra draugija, bet brolija,
panaši Rožančiui, Šv. Pranciškaus juostelei, jos nariai neregistruojami.
Formalaus įsteigimo nebuvę, o pasitenkinta vien tik raginimu susilai
kyti nuo svaigiųjų gėralų.
Vidaus Reikalų Ministras įsakė policijai neleisti steigti Blaivybės
draugijas be vyriausybės leidimo.
Prieš kunigus pasipylė įvairūs skundai, esą jie, blaivybę platindami,
netinkamas priemones vartoję. Kai kuriuos skundus policija aiškinda
ma įsitikino, kad skundai arba pramanyti, arba perdėti. Vysk. Valančius
atvejų atvejais aiškino aukštiesiems rusų valdininkams, ypač Vilniaus ge
neral-gubernatoriui (1858.11.18 Nr. 2076, 1860.VII.12 Nr. 1435), ir ku
nigus gynė. Vyskupas taip pat primindavo dvasininkijai (1859.1.31 Nr.
278—286; 1860.VII.4 Nr. 1364—1381), kad tam garbingam blaivinimo
darbui „garbingos turi būti ir priemonės palaikyti“158.
Įvairūs rusų valdžios įsakymai ir policijos traukymai ne tik sunkino
blaivybės darbą, bet ir kai kuriuos silpnavalius suviliojo grįžti prie senojo
„malonumo“. Į policijos išsišokimus Vysk. Valančius reagavo, rašyda
mas Kauno gubernatoriui (1859.V.19 Nr. 1244; 1860.VIII.6 Nr. 1596;
1860.VIII.31 Nr. 1830) ir reikalaudamas sudrausti valdininkus159.
Išsižadėjusiems blaivybės įžadų Vysk. Valančius rašo atskirus laiš
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kus, arba visiems ganytojiškus raštus. Sužinojęs veviržėniškių ne
ištikimybę, juos subara primindamas, kiek žalos daro savo sielai, „pik
tina aplinkines parakvijas blogu savo paveikslu. Ašaros akyse mano
stojas, girdžiant tokią pas jumis atmainą ir užkietėjimą... O, vaikai
mano, kas tad su jumis dedas? argi jus norit, kad aš Piemuo jūsų, iš
vydęs tokį jūsų užkietėjimą ir nedorumą visiškai jūsų išsižadėčiau . ..
Ar norit, kad lankydamas savo avinyčią, jūsų neaplankyčiau, arba at
važiavęs pas jus ir atradęs arielką aptvinusius, Dievo man duota ga
lybe jumis koročiau?“100.
Vysk. Valančius 1861.X.28 visai vyskupijai rašydamas apie blai
vybę, ištvėrusiems dėkoja, suklydusius tėviškais žodžiais įspėja ir kvie
čia atgailoti: „Man rodos, kad iszgirden kalba mana ir parmanen nulu
dima mano, kaip waikai marnotrawni pulste tuju prisz Diewa altoriaus
ir wisi wienu balsu atlejdima nusidiejma prašidami; atnaujenste sulau
žita prisiega ir daugiau anejkojes pas židus kelsite“ . ..
Nemažiau ir mums reikėtų subrusti į kovą su girtuokliavimu. Šiais
laikais degtinė taip pat daro labai didelius nuostolius turtui, sveikatai,
ypač sielai. Pasigėrusieji daugiausia nusikaltimų padaro. Tuo tarpu
šiam reikalui išleidžiami milijonai. Jei per metus parapija su 4471 pa
rapijiečių prageria 75 000 litų, vietoje, kur nėra prekymečių, teismų, jo
kių įstaigų, į kurias žmonės turėtų vykti savo reikalų atlikti ir galėtų ta
proga išsigerti, — tai kita tiek pinigų išleidžiama kitur, kur dažnai ten
ka vykti. Iš tiesų reikia prisipažinti: mes skęstame — todėl reikia ieš
koti gelbėjimosi priemonių.
Baigdamas turiu priminti, kad Vyskupą Valančių žmonės šventu
laikė, kad jo dorybės, ypač tikėjimą ginant, karžygiškai reiškėsi; jo raš
tuose nieko daugiau, kaip tik sveiką ir kilnų mokslą randam. Nenu
ilstamai Vysk. Valančius darbuojasi per savo visą gyvenimą ir mirties
patale dar rašo dvasinį savo vaikams testamentą, ragindamas padoriai
gyventi ir tvirtai laikytis katalikų tikėjimo. Jis pastebi, kad netoli esąs
nuo mūsų priešas ir pranašiškai kalba, kad sulauksim tos gadynės, ka
da praslinks persekiojimai. Vysk. Valančius žada melsti už žmones ir po
mirties. Bet Jis prašė ir tikinčiuosius maldų. Tad melskimės, kad Vieš
pats Dievas savo apaštalą už jo karžygišką Dievo meilę iškeltų ant mūsų
altorių.
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