
LIETUVIAI MISININKAI SIBIRE

Sibiras — toji šiaurinė Azijos dalis apie 10 milijonų km2, skersai 
apie 3.500 km, išilgai apie 7.000 km plotas, su savo pelkėmis, stepėmis, 
kalnais, neįžengiamais miškais, taiga, tundromis, vandeningomis 
upėmis, su baisiai šaltomis žiemomis, su vidurkio temperatūra že
miau nulio, su vietomis šalčiausia pasaulyje temperatūra — iki 
— 70 °C, su amžinai įšalusiu podirviu, su mišrios kilmės vietiniais 
gyventojais: ostiakais, janiesejais, buriatais, tiurkais, jakutais,
altajais, chakazais, tuvais, samojėdais, čukčais, koriakais, tunguzais 
ir daugybe mažesnių įvairių vardų grupių, su savo žemės turtais — 
mineralais ir tauriaisiais metalais, akmens anglimi, geležies rūda, 
nafta, deimantų kasyklomis — visas tas tolimas ir paslaptingas 
kraštas lietuviui reiškia nuo senų laikų vien tik trėmimų, kankinimo, 
o paskutiniu laiku ir genocido vietą. Tai sinonimas tremties, bado, 
šalčio ir begalinių žiauraus klimato plotų, kuriuose sunyko šimtai 
tūkstančių nekaltų lietuvių vien tik dėl to, kad mylėjo savo kraštą, 
kovojo dėl jo laisvės, tvirtai laikėsi savo tikėjimo. Užtat savo kaulais 
lietuviai nuklojo Sibiro plotus. Niekur kitur, gal tik išskyrus Ame
riką, nėra tiek mirusių-žuvusių lietuvių už savo tėvynės ribų, kiek 
Sibire. Sibiras lietuviui tiek įsirėžė į sąmonę, kad užpykęs ant savo 
brolio, nieko kito baisesnio jam negali palinkėti, kaip tik : « Kad tu 
į Sibirą prasmegtum . . . »

a. Lietuvių golgota Sibiran. — O toji sibirinė golgota lietuvių 
tautai prasidėjo jau labai seniai. Maskvos karo su Lietuva metu (1651), 
Lietuvos kariai, rusų paimti į nelaisvę, buvo pasiųsti į Sibirą. Bet 
ne tik kariai. Yra žinoma, kad Naugarduke tada rusų buvo suimtas 
jėzuitas Kavečinskis ir išgabentas į Sibirą. Po 10 metų nelaisvės, 
grįžęs į Lietuvą, aprašė, ką yra iškentėjęs Sibire. Jis mirė Nesvyžiuje 
1667. Tai bene pirmasis katalikų dvasiškis iš Lietuvos tremtinys 
Sibire.

Po Baro konfederacijos sukilimo, carienė Kotryna II 1768.V. 
29 d. įsaku paliepė išsiųsti į Sibirą visus į rusų rankas patekusius
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konfederatus. To sukilimo pasėkoje buvo Sibiran išsiųsti ir du vys
kupai: Kajetonas Soltyk ir Juozapas Zaluskis. Paleisti tik 1773. Kur 
juodu atliko savo tremtį, neturime žinių.

Iš viso Baro konfederacijos sukilėlių į Sibirą pateko apie 10.000 
asmenų. Jų 429 perėjo į pravoslaviją tuo būdu tikėdamiesi išsigelbėti 
iš nelaisvės.

Drauge su konfederatais iki Nerčinsko kasyklų nukeliavo ir 
karmelitas Morkus Jaudalavičius, suimtas kaip «Baro sukilėlis», 
kuris grįžęs į savo kraštą mirė 1806 m.

Sibire esančius konfederatus 14 metų aptarnavo kapucinas 
Eliziejus Glębockis. Jis kurį laiką buvo Maskvos katalikų kolonijos 
kapelionu. Po kelerių darbo metų Maskvoje, sužinojęs, kad Sibire 
yra daug katalikų, ypač Nerčinsko katorgos darbuose, pasiryžo savo 
gyvenimą paaukoti jų dvasios reikalams. Įsitaisė dėžutę, į kurią 
sudėjo altoriaus reikmenis, pasidirbdino rogutes ir su valdžios leidimu 
pasileido pėsčias per Sibiro plotus. Bekeliaudamas iš vietos į vietą, 
Sibire praleido 40 metų ir visų buvo vadinamas Paguodos Tėvu. 
Sulaukęs arti 90 metų mirė Tobolske 1798 m. Visa, kas liko po jo 
mirties, tai dėžutė su altoriaus reikmenimis ir labai suvartotas 
brevijorius.

Kosciuškos sukilimas prieš rusus vėl davė Sibirui naujų aukų. 
Po 1795 m. sukilimo, carienės Kotrynos II įsakymu, išvežta apie 20.000 
sukilėlių, patekusių į rusų rankas. Tarp kelių dvasiškių lenkų, ten 
pateko ir iš Lietuvos kan. Kulikauskas ir klebonas Salomonavičius. 
Jie visi buvo ištremti į Tobolsko gub. Tik po caro Povilo I amnestijos 
ukazo (1796.XI.29) tremtiniai galėjo grįžti iš Sibiro į savo kraštą. 
Tada grįžo ir ištremtieji kunigai.

Lietuvoje 1795 m. susidarė Patriotinė Sąjunga, kuri siuntinėjo 
pinigus į užsienį, kad tenai būtų rengiami ginkluoti būriai būsimam 
sukilimui prieš rusus. Tos akcijos vadas ir siela buvo Hugonas 
Kolątajus. Jo bendradarbiais Lietuvoje buvo Vilniaus trinitaras 
Aurelijonas Dambrovskis, Vilniaus domininkonų prioras Faustinas 
Ciecierskis ir benediktinas Vaclovas Žiulkovskis. Jie visi 1797 m. 
buvo suimti ir išgabenti katorgon į Sibiro Nerčinską. Juos išdavė 
vienas Vilniaus žydas. Po caro Povilo I nužudymo, jo įpėdinis caras 
Aleksandras I 1801.III.15 d. paskelbė amnestiją ir ištremtieji atgavo 
laisvę.

Po 1831 m. sukilimo vėl trėmimų banga siūbtelėjo į Sibirą. 
Tada buvo išsiųsta apie 60.000 sugautų sukilėlių ir sukilime neda
lyvavusių asmenų, jų tarpe 12 kunigų.

Sąryšyje su Simono Konarskio (1808-1839) suorganizuota slapta 
revoliucijai kelti organizacija, kai ji buvo susekta ir patsai Konarskis
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sušaudytas, tos organizacijos dalyviai, nubausti įvairiomis bausmė
mis, buvo išsiųsti į Sibirą, jų tarpe 7 kunigai ir 2 klierikai.

Už patriotinę Demokratinės Lenkų Draugystės propagandą ir 
sukilimo bandymą Lietuvoje bei Lenkijoje, 1846 m. susekus jos 
veiklą, buvo nuteista 31 sąmokslininkų vadų, vieni mirties bausme, 
kiti ištrėmimu į Sibiro katorgą. Pastarųjų tarpe ir 5 kunigai, kurių 
tarpe marijampolietis marijonas Kristupas Švirmickas, vėliau tapęs 
Sibiro apaštalu.

Be lotynų Bažnyčios dvasiškių ir tikinčiųjų, po 1839 m. unijos 
panaikinimo, tiksliau sakant, prievarta unitų suvarymo į pravosla
viją, daugelis nenorėjusių tapti pravoslavais, buvo gabenami į Si
birą. Sabinskis savo atsiminimuose rašo, kad 1846 m. Sibire Minu
sinsko apygardoje buvo daug kunigų ir pasauliečių unitų, atsisa
kiusių priklausyti pravoslavijai.

Daugiausia aukų Sibirui davė 1863 m. sukilimas. Muravjovui 
Korikui žiauriai sukilimą numalšinus, vien iš Lietuvos, jo paties 
apskaičiavimu į Sibirą įvairiom bausmėm nuteisus išgabenta 18.797 
asmenys, jų tarpe 363 kunigai. Po įvairių amnestijų, ypačiai plačios 
1871 metų amnestijos, kada kunigams buvo leista išvykti iš Sibiro 
ir apsigyventi Europinėje Rusijoje, tik ne savo krašte, pagal 1881 m. 
apskaičiavimą Sibire, be tų, kurie mirė vietoje ar išvyko iš Sibiro, 
buvo likę dar 269 kunigai (iš Lenkijos po 1863 m. sukilimo išgabenta 
295 kunigai, iš Gudijos — 656). Į Sibirą ištremtieji kunigai buvo surinkti 
į Tunką (į pietus nuo Baikalo, Sajansko kalnų žemumoje) ; nuo 1866 
m. Tunka buvo didžiausia kunigų tremtinių vieta, kuroje jie išbuvo 
iki 1873 m. Kita kunigų tremties vieta buvo Akatui, kur surinkta 
apie 70 kunigų. Nubaustiems kunigams teismas atimdavo kunigo 
poaukštį (prilygindavo civiliams) ir todėl jie negalėdavo eiti jokių 
kunigiškų pareigų, netgi laikyti Mišių. Nubaustieji sunkiesiems kator
gos darbams būdavo apkalami 10 svarų geležiniais pančiais, kuriuos 
nešiodavo dieną naktį. Gi priverstinai apgyvendinti Sibire, irgi nega
lėdami eiti kunigo pareigų, užsiimdavo žemės darbu, ligonių slau
gymu, Mišias laikydavo slapta kiekvienas savo gyvenamame kam
baryje. Tik didesnes šventes švęsdavo susirinkę draugėn.

Tarp pasižymėjusių kunigų tremtinių, gyvi likusieji ir į savo 
kraštą grįžusieji, su ypatinga pagarba minėjo Varšuvos seminarijos 
profesorių karmelitą Anastazijų Jachilkowskį ir Varnių seminarijos 
rektorių Juozapą Silvestrą Dovydaitį (1826-1883), kuris 1866 m. 
pradžioje buvo ištremtas į Sibirą. Iš pradžių gyveno Kuznecke, 
nuo 1867 m. Tomske, po 3 metų perkeltas į Kainską, nuo 1872 m. 
gyveno Jakaterinoslave. Jis, būdamas tremtyje, visu uolumu atsidėjo 
sielovados darbui savo brolių kunigų tremtinių tarpe, nes, kaip rašė
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savo laiškuose (išleistuose pusbrolio Justino Z listów Sybirskiego 
missyonarza), «verčiau parasti laikinąją tėvynę, negu amžinąją». 
Kai 1871 m. caras daugeliui dovanojo bausmę ir leido palikti Sibirą, 
draugai ragino ir Dovydaitį paduoti malonės prašymą, į ką jis at
sakęs : « Kelias į dangų lygiai toks pat iš Žemaitijos, kaip ir iš Sibiro », 
norėdamas ir toliau tęsti savo kunigišką darbą tremtinių tarpe. 
Tik 1882 m. grįžo pas savo brolį Dionizą į Alūkstą, ir čia po kelių 
mėnesių mirė.

Didelėje draugystėje su kunigais Sibire gyveno vilnietis inžinie
rius, 1863 m. sukilimo Lietuvoje vadas, Konstantinas Kalinauskas, 
vėbau tapęs karmelitu. Muravjovo įsakymu suimtas ir nuteistas 
pakarti, draugams rusams užtarus, prieš pat egzekuciją mirties baus
mė buvo pakeista 10 metų tvirtovės darbais Omske ir iki gyvos gal
vos tremtimi Sibire, su atėmimu pilietinių teisių. Dirbo Usolo druskos 
kasyklose, pakėlė kantriai visas sunkenybes, vykdė gailestingumo 
darbus, palaikydamas kitų tremtinių dvasią. Jo gerumas, pamal
dumas ir asketinis gyvenimas tiek paveikė tremtinius, kad jie į 
tremtinių litaniją įsidėjo posmą: «Per Kalinausko maldas — gel
bėk mus, Viešpatie ». Po 10 metų katorgos, pasinaudodamas amnes
tija, atvyko į Krokuvą, po to gyveno Paryžiuje ir 1877 m. įstojo į 
karmelitus Graže. Jis tapo vienas iš žymiausių Galicijos karmelitu 
vienuolinio gyvenimo atnaujintojų. Jo beatifikacijos byla yra ve
dama Romoje.

Be sukibmo dalyvių Sibire atsidūrė ir kiti politiniai nusikaltėliai. 
Mat, jau nuo Petro Didžiojo laikų Sibiras imta laikyti politinių 
priešų deportacijos vieta — katorga arba priverčiamieji darbai, su 
privaloma apsigyvenimui vietove. Vėbau Sibiro kolonizacija imta 
ypačiai rūpintis caro Aleksandro I laikais. Žymus rusų valstybinin
kas Speranskis XIX a. pradžioje parengė smulkų planą, kaip kolo
nizuoti Sibirą, o 1822 m. buvo priimtas specialus deportacijų į Sibirą 
įstatymas. Kai kuriais metais politiškai neištikimų iš pačios Rusijos 
ir jos okupuotų kraštų būdavo išgabenama iki 10.000 asmenų. Skai
čiuojama, kad per XIX a. į Sibirą išgabenta virš milijono gyventojų. 
Nuo 1900 m. pobtiškai neištikimų asmenų trėmimas į Sibirą buvo 
sustabdytas, bet po 1905 m. revoliucijos vėl atnaujintas ir tęsėsi iki 
caro rėžimo galo (1917 m.). Taigi, be sukilimo dalyvių Sibiran pateko 
daugybė knygnešių, per ištisus 40 metų kovojusių su spaudos drau
dimu, įvairių patriotinių ir politinių organizacijų, kovojusių su caro 
rėžimu, narių. Retas prieš I pasaulinį karą lietuvis patriotas, pasižy
mėjęs politine veikla, nebuvo ragavęs Sibiro tremties.

Bet ne tik politiniai nusikaltėliai pateko Sibiran. Dalis 1863 m. 
sukilimo dalyvių, nors po 15 metų tremties ir buvo leista grįžti į
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savo kraštą, laisvai pasirinko Sibirą apsigyvenimui, prisirašydami 
prie vietos kaimų bendruomenių. Kiti sudarė ištisas lietuviškas 
kolonijas. Krūvon susitelkę, ilgą laiką apsisaugojo nuo ištautėjimo. 
Kai XIX a. antroje pusėje rusų valdžia įvairiomis vilionėmis ir 
lengvatomis skatino vykti į Sibirą, žadėdami veltui duoti žemės 
plotus, kai kurie lietuvių ten išvyko, suvilioti pažadais. Ir taip apie 
1880 m. Tomsko gubernijoje, Kainsko apskrityje atsirado lietuvių 
kolonistų kaimai : Šeduva, Baisogala. Kiti, atgavę laisvę, pasiliko 
Sibire ir įsijungė į vietines kaimų bendruomenes, kai kur sudary
dami kaimo gyventojų daugumą, arba miesteliuose ištisas lietuviškas 
gatves.

Kai imta tiesti transsibirinis geležinkelis (1891-1905), daug 
lietuvių įsikūrė išilgai to geležinkelio naujai besikuriančiose vietovėse 
ir nuo seniau esančiuose miestuose, kaip geležinkeliečiai, įvairūs 
tarnautojai, inteligentinių profesijų žmonės (inžinieriai, gydytojai, 
advokatai), bet daugiausia kaip paprasti darbininkai. Žymiausia 
lietuvių kolonija prieš I pasaulinį karą buvo Irkutske.

Kai senieji Sibiro gyventojai buvo vieni Mahometo tikybos, 
(totoriai, kirgizai), kiti šamanų religijos, dar kiti tikri pagonys, tai 
tenai ištremti Lietuvos-Lenkijos gyventojai buvo katalikai. Reli
ginis aptarnavimas po visą Sibirą išbarstytų katalikų ilgą laiką buvo 
nereguliarus, atsitiktinis, misijinis, nes organizuotų parapijų ten 
nebuvo.

b. Pirmąsias žinias apie misijinį darbą Sibiro katalikų tarpe 
turime tik iš XVII a. galo, kada carienės Sofijos (1657-1704) laikais, 
jos ministro kunigaikščio Galicino (1643-1714) globojami jėzuitai, 
gyvenę Maskvoje, važinėjo su misijomis po Rusiją. Jų pastan
gomis atsirado pirmoji bažnyčia Irkutske. Sibiro plotai, Bažnyčios 
administraciniu atžvilgiu, priklausė Tikėjimui Platinti Kongrega
cijos jurisdikcijai — taigi skaitėsi misijų kraštas. Atsitiktini misinin
kai, prancūzai ir kiti, veik visi žuvo, vietos gyventojų apiplėšti. Tik 
kai 1784 m. buvo įkurta Mogiliavo arkivyskupija, jai priklausė visa 
Rusija, taigi ir Sibiras. Tada religinis darbas prasidėjo būti intensy
vesnis ir pastovesnis. Iš valdiškų dokumentų galima atsekti, kad 
1811 m. Sibire jau buvo 4 pastoviai dirbą kunigai. Valdžia buvo 
pasiūliusi vykti į Sibirą domininkonams, bei jie atsisakė; tada 
ten nuvyko keli jėzuitai. Jie pirmiausia apsigyveno Irkutske; iš 
ten vienas jų — Kaminskis — su dviem draugais 1814 m. pasiekė 
Tomską ir ten išbuvo iki 1820 m., kada jėzuitai buvo išvaryti iš 
Rusijos ribų. Po jėzuitų Tomsko misiją perėmė pranciškonai. Pirmasis 
Tomsko klebonas buvo tėvas Jurevičius, po jo tėvas Apanasevičius,

18
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palikęs tikro Sibiro apaštalo atmintį. Jis iš surinktų aukų 1833 m. 
pastatė Tomske bažnyčią. Iš sekančių klebonų Tomsko parapijai 
daug yra nusipelnęs kun. Gromadzkis, kuriam 1900 m. iš Tomsko 
išvažiavus, visa pastoracinė našta gulė ant dviejų kunigų tremtinių 
(Skibniewskio ir Aleknavičiaus). Vėliau Tomsko parapiją aptarnavo 
lietuviai: klebonas Juoz. Demikis ir vikaras Ign. Janulis. Prieš I 
pasaulinį karą Tomsko parapija turėjo apie 10.000 tikinčiųjų.

Irkutsko parapija taip pat buvo sena. Jai priklausė didžiulė Ja
kucko apygarda, kur buvo daugiau 5.000 katalikų. Iš tos parapijos 
klebonų pažymėtini : pranciškonas Gadzickis ir marijonas Kristupas 
Švirmickas, kuris 1883 m. pastatė naują erdvią mūrinę bažnyčią. 
Po Švirmicko mirties, Irkutske klebonavo kun. Juozapas Ruzgas, 
buvęs Liolių vikaras, 1863 m. sukilimo tremtinys, miręs 1905.II, 
turėdamas 72 metų amžiaus, kunigystės 50 m. Už prisidėjimą prie 
1863 m. sukilimo buvo nuteistas mirti, bet paskui mirties bausmė 
buvo pakeista sunkiųjų darbų bausme iki gyvos galvos. Iki 1869 
m. buvo Akatui katorgoje, paskui jam leista apsigyventi Irkutske, 
kur nuo 1878 m. buvo paskirtas Irkutsko parapijos vikaru, o po 
Švirmicko mirties jo įpėdiniu klebonu. Prieš I pasaulinį karą Irkutsko 
parapijos vikarai buvo lietuviai: Juozapas Juzvikas ir Stanislovas 
Pupalaigis.

Krasnojarske katalikų 1840 m. buvo vos pora šimtų. Jie 1857 m. 
pasistatė bažnyčią, padedami Irkutsko klebono. Katalikų skaičius 
čia greitai augo, nes 1898 m. jų buvo jau apie 6.000. Prieš I pasau
linį karą čia vikaru buvo kun. Šiaučiūnas.

Tobolsko parapija įsteigta 1848 m. Iš pradžių ten buvo tik me
dinė bažnytėlė, bet 1907 m. pastatyta mūrinė bažnyčia. Tikinčiųjų 
prieš I pasaulinį karą buvo 5.000, ten vikaravo lietuvis kun. Vin
centas Kauza.

Omsko parapija, apimanti Akmolinsko ir Semipalatinsko apy
gardas bei Tobolsko gubernijos dalį, pati didžiausia Sibire (su apie 
20.000 tikinčiųjų), turėjo bažnyčią jau nuo 1862 m. Prieš I pasaulinį 
karą Omske klebonavo kun. Pranciškus Strakšas, vikaras kun. 
Juozapas Kazakevičius.

Spaske (Tomsko gub.) parapiją suorganizavo 1863 m. sukilėlis, 
buvęs Grinkiškio vikaras Vincentas Moisiejus (Valančius rašo : 
« Nežinia kur pražuvo per maištą»). Jis 1885 pastatydino mūro 
bažnyčią. Prieš I pasaulinį karą ilgus metus Spaske klebonavo kun. 
Anupras Bardauskas, prieš kelerius metus miręs Amerikoje.

Čia suminėjome tik tas Sibiro vietoves, kur dar prieš 1863 m. 
jau buvo pastovios katalikų bendruomenės — parapijos. Jos buvo 
įsteigtos ir aptarnaujamos 1831 m. sukilimo dalyvių, į Sibirą ištrem
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tų kunigų, kurie, atlikę bausmę, arba nepasinaudoję amnestija, pa
siliko Sibire misijiniam darbui. Po 1863 m. sukilimo šimtai kunigų 
atsidūrė Sibire, bet daugumai jų Muravjovo-Koriko karo lauko teis
mai buvo atėmę kunigo poaukštį, t. y. prilyginę prie civilinių nusi
kaltėlių, be teisės atlikinėti bet kokias kunigiškas pareigas net ir 
privačiai. Jų daugelis mirė katorgos darbuose, net ir palaidoti buvo 
su geležiniais pančiais. Apie bet kokią pastoraciją nebuvo galima 
nė galvoti. Tik vienas antras, nubaustas mažesne bausme, ją 
atlikęs ir savanoriškai pasilikęs Sibire galėjo užsiimti kad ir ribotu 
misijiniu darbu savo tautiečių tarpe, kurie atsidūrė Sibiro plotuose. 
Kai kurie jų pasižymėjo nepaprastu heroizmu, pasišventimu ir artimo 
meilės darbais. Tarp kitų, pažymėtini du lietuviai, nusipelnę Sibiro 
apaštalo vardą — tai tremtinys Marijampolės marijonų vienuolyno 
viršininkas Kristupas Švirmickas ir savanoris Petrapilio Dvasinės 
Akademijos profesorius Justinas Pranaitis, apie kuriuos čia kiek 
plačiau pakalbėsime.

c. Kristupas Švirmickas, gimęs 1812.VII.2 d. Varnupių kaime, Gude
lių vls. Marijampolės apskr., baigęs Marijampolės marijonų mokyklą,, 
toliau studijavo Vilniaus universitete. Prasidėjus 1831 m. sukilimui, 
19 metų jaunuolis visu karščiu metėsi į sukilėlių eiles ir išėjo į gen. 
Dwernickio sukilėlių būrį. Mūšiuose su rusais ties Stoczek ir Nowy 
Wieś buvo sunkiai sužeistas. Slapstydamasis Pulavuose ir Radome 
pas dvarininkus, pasigydė ir grįžęs į Marijampolę, 1833 m. įstojo į 
marijonų vienuolyną, čia baigęs kunigui privalomus mokslus, 1838 
m. buvo įšventintas kunigu ir paskirtas jaunų marijonų klierikų 
mokytoju. Kurį laiką buvo Varšuvos nebylių įstaigos kapelionas, 
nuo 1844 m. Marijampolės vienuolyno viršininkas. Čia rūpinosi 
įsteigti nebylių mokyklą, jau buvo gavęs tam reikalui valdžios lei
dimą, tačiau atėjo 1846 m., kada Lietuvoje lenkų Poznanėje įsteigta 
Demokratinė Lenkų Draugystė per savo agentus iš Prūsijos, dau
giausia veikiančius per Sūduvos kraštą, į savo pinkles įtraukė ir 
1831 m. sukilėlį Marijampolės marijonų vienuolyno viršininką, kuris 
įvairiais būdais padėdavo slapta iš Prūsų atvykstantiems agentams. 
Rusų valdžia, susekusi sąmokslo siūlų galus, suėmė ir Švirmicką,. 
pas kurį kratos metu rasta atsišaukimas, raginantis sukilti prieš caro 
valdžią Lietuvoje. Suimtas, metus buvo išlaikytas Varšuvos kalėjime,, 
bet neradus stambesnių revoliucinio nusikaltimo įrodymų, nuteistas 
išsiųsti visam gyvenimui į Irkucką. Ten galėjo laisvai apsigyventi, 
čia jau 1851 m. leista jam eiti kunigiškas pareigas, o sekančiais me
tais, mirus Irkutsko klebonui Gadzickiui, buvo paskirtas jo įpėdiniu.

Dabar prasidėjo to Marijampolės apylinkės nenuoramos — suki
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lėlio, svajojusio apie savo krašto išlaisvinimą iš Rusijos vergijos — 
nauja darbo dirva : laisvinti žmones, jų sielas iš nuodėmės ir dva
sinės vergijos pančių. Laimingu sutapimu, tuo metu, kai Švirmickas 
tapo Irkutsko klebonu, Sibiro generalgubernatorium (nuo 1847) 
buvo liberalinių ir demokratinių pažiūrų vyras, grafas Mikalojus 
Muravjovas (1809-1891), išplėtęs Sibiro valdas ir 1858 m. sutartimi 
su Kinija prijungęs prie Eusijos Amūro kraštą (užtat pavadintas 
Amurskij — Amūriškis), už ką gavo grafo titulą. Jis nors ir daly
vavęs 1831 m. sukilimo malšinime, toli gražu skyrėsi nuo savo bend
ravardžio Muravjovo-Koriko. 1833 m. išėjęs iš kariuomenės į atsargą, 
ketvertą metų tvarkė tėvui dovanotą dvarelį Stakliškėse ; 1846 m. 
paskirtas Tūlos gubernatorium, pirmasis siūlė carui Mikalojui I 
panaikinti baudžiavą. Valdydamas Sibirą, rūpinosi jo gyventojų, 
ypačiai naujai prijungtame Amūro krašte, medžiagine ir dvasine 
gerove. Suėjęs į pažintį su Irkutsko klebonu, pripažindamas Amūro 
krašte gyvenantiems katalikams dvasinio patarnavimo reikalą ir 
atsižvelgdamas į katalikų prašymą, 1859 m. paskyrė kun. Švirmicką 
ir Amūro krašto katalikų kapelionu, įsakydamas vykti aplankyti 
to krašto gyventojų katalikų, daugiausia karių, nugrūstų į Sibiro 
pulkus iš Lenkijos ir Lietuvos. Kun. Švirmickas tos savo pirmosios 
sibirinės kelionės aprašyme sako :

« Gavęs tą pranešimą, nuoširdžiai dėkojau Dievui, kad laimintų 
ir teiktų sveikatos tiems žmonėms, kurie paisydami krikščioniškojo 
teisingumo, siunčia mane vargšų katalikų suraminti ir pastiprinti 
juos katalikų tikėjime, o jau labai seniai laukiančių dvasinės paslau
gos. Todėl gavęs ir vietinės Irkutsko vyresnybės laišką (podrožny 
— kelionlapį), pasirašytą grafo Muravjovo, ir pinigų už pašto arklius 
atsilyginti, iš Irkutsko išvykau 1859 kovo 26 d. sen. kal. ».

Tai pirmoji kun. Švirmicko misijinė kelionė, kurią jis smulkiai 
aprašė Varšuvos žurnale Pamiętnik religijno-moralny 1861 m. Ke
lionėje išbuvo 10 mėnesių, keliaudamas pašto arkliais, pėsčias, 
plaukdamas upėmis ir Ochotsko jūra, važiuodamas rogėmis, trau
kiamomis šiaurės elnių ar šunų, padarydamas 30.680 km kelio, 
aplankydamas Verchnieudinską, Kiachtą, Čytą, Kerčinską, Arguns
ką, Chinganą, Kumarską, Blagovieščenską, Ajguną, Cbabarovską, 
Sofijską, Mariinską, Mkolajevską, Ajaną, Džiugdžurą, Ustmajską, 
Jakucką. Ši kelionė buvo pilna įvairių nuotykių ir pavojų. Jis galėjo 
apie ją pasakyti šv. Pauliaus žodžiais :

«Kelionėje, pavojuose upių, pavojuose galvažudžių, pavojuose 
nuo vientaučių, pavojuose nuo pagonių, pavojuose miestuose, pa
vojuose tyruose, pavojuose jūroje ... varge ir skurde, alkyje ir troš
kime, daugelyje pasninkų, šaltyje ir nuogume, be to ... kasdieninis
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veržimasis prie manęs, rūpestis visomis bendruomenėmis » (II Kor. 
11, 26-28). O viso to pelnas : dvasinis patarnavimas suteiktas keliems 
šimtams katalikų, kurių kai kur rasta vos vienas antras. Bet jis, 
kaip geras sielų ganytojas, palikęs Irkutske jau aprūpintas aveles, 
išvyko jieškoti pražuvusių, išblaškytų po begalinius Sibiro plotus.

Iš tos kelionės aprašymo galima susidaryti apypilnis vaizdas, 
kaip atrodė Sibiras maždaug prieš 100 metų, kur pateko tūkstančiai 
mūsų tautiečių. Keliautojas smulkiai aprašinėja jo lankytų vietų 
istoriją, geografiją, gamtą, sutiktus vietos gyventojus, jų papročius, 
gyvenimo būdą. Tai vertingas Sibiro misininko darbas pažinti to 
laiko Sibiro gyvenimo sąlygas. O jo lankomieji katalikai: nauja
kuriai savanoriai, « kazokais » paversti lietuviai ir lenkai, kariai, sun
kiųjų darbų bausmę atlikę be teisės grįžti į savo kraštą politiniai 
nusikaltėliai. Jie daugelyje vietų nebuvo matę kunigo apie 20 
metų. Galima įsivaizduoti jų džiaugsmą, kai jie sulaukė kunigo, 
kuris atlaikė jiems šv. Mišias, aprūpino Sakramentais, tarė padrąsini
mo ir paguodos žodį. Toks susitikimas jaudino ir patį misininką. 
Vienoje vietoje (Gazimure), kur teko švęsti Velykas, Švirmickas rašo:

« Per šventes susirinko keliolika katalikų, kai sužinojo, kad esu 
atvykęs. Atlaikius šv. Mišias, išklausiau išpažinčių. Laikas mums 
visiems labai maloniai prabėgo. Ryte pasimeldę, paaukoję šven
čiausiąją Auką, džiaugsmingai giedojome Velykų giesmes. Besi
meldžiant ir begiedant, pasriuvo mūsų akys ašaromis, kai prisimi
nėm gimtuosius kraštus, katalikiškas giesmes gimtinėse bažnyčiose 
— širdyje darėsi liūdna ir graudu, kad esame taip toli nuo jų, ir ar 
kada dar sulauksime pagyventi gimtojoje žemėje ir ten savo kaulus 
palaidoti ? ».

Savo dvasinį patarnavimą Blagovieščenske taip aprašo : « Kuopos 
kapitono Kulikausko bute pasistatęs altorių, trumpa kalba paren
giau esančius išpažinčiai. Gegužės 19 ir 20 d. išklausiau 3 karininkus, 
1 valdininką, 45 kareivius, 2 moteris ir 2 vyru civiliu. Kasdien 
laikiau šv. Mišias, kurių metu pasirengusiems atgailotojams sutei
kiau šv. Komuniją. O su kokiu dideliu susijaudinimu visi ėjo priimti 
dangiškojo maisto ir su kokiu džiaugsmu visi mane sveikino. Pagal
vojęs gi, kad šiame žemės užkampyje tikrai pirmą kartą buvo au
kojimą nekruvinoji Auka, kad mane pirmąjį, to nevertą, Dievas 
parinko atnešti į šią vietą katalikams paguodos, ir mano ašaros 
susiliejo su atgailojančių ašaromis, nuodėmių atgailos ašaromis ir 
už mano nepakankamą pasišventimą Dievui ir savo broliams ».

Jo — misininko — išgyvenimus pavaizduoja toks aprašymas :
« Birželio 16 d. [1859] laikiau Mišias atvirame ore, vienos salos 

dešiniame krante, 117 verstų nuo Chabarovsko. Atplaukęs iš vakaro
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į tą salą, tarp šienpiūvių kazokų radau 8 katalikus, jų tarpe vieną 
ligonį. Su manim atplaukė dar 2, kuriuos paėmiau iš dviejų skirtingų 
punktų. Užsukdavau į kiekvieną salą kur tikėjausi rasti bent vieną 
kataliką. Tų dešimties vyrų nieku būdu nebuvo galima sutalpinti 
mano valtyje ir nuplukdyti juos į artimiausią stotį Mišių išklausyti, 
o ypač buvo sunku su ligoniu. Nutariau, kad tokiu svarbiu atveju 
bus tinkamiau atvirame ore atlaikyti Mišias, negu tuos vargšus, 
ypačiai ligonį, palikti be Komunijos. Juo labiau, kad kai kurie nebuvo 
buvę išpažinties po keletą metų ir labai prašė, kad juos išklau
syčiau išpažinties ir sustiprinčiau dangiškąja Duona.

Iš vakaro, tų karių padedamas, parinkau gražią vietą tarp aukštų 
žaliuojančių ir žydinčių krūmų. Vietą išvalėme, patiesėme kilimėlį, 
aplink pabarstėme kvepiančiomis gėlėmis, altoriaus vietą apstatėme 
ilgomis jazminų šakomis, sudarydami iš jų lyg palapinę, pavadinome 
ją koplyčia ir, kiek galėdami, papuošėme altorių. Vakare visi bendrai 
pasimeldėme prie to altoriaus, o ryto metą, saulei tekant, jau klūpo
jome prie altoriaus.

Po trumpo pamokslėlio apie atgailos svarbą, išklausiau vargšų 
kareivėlių išpažinties, o per Mišias padalinau jiem šv. Komuniją.

Mano dieviškoji tarnyba čia įvyko su visu iškilmingumu. Iš 
rytų pusės išdidžiai kilo saulė, kurios auksiniai spinduliai atošvais
tomis maudėsi Amūro gelmėse... Paukšteliai čiulbėdami pritarė 
mums pamaldžiai giedantiems Šventas Dieve ir Dievas mūsų prie
glauda. Net žuvys, Amūro paviršium plekšėdamos, tartum rodė savo 
džiaugsmą. Vėjo šnerėjimas medžių lapuose protarpiais susiliedavo 
su nepastebimai smulkių vabalėlių balsais, kartu su mūsų ir paukščių 
giesmėmis pripildė orą malonia sutartine. Dangus, iš vieno šono 
purpuriniais debesėliais nusėtas, o iš antro — grynas, juosvai sidab
rinis, sudarė tos milžiniškos šventovės skliautus.

Neišsakomi jausmai tuomet jaudino žmogaus širdį: jų negalima 
žodžiais išreikšti... Nenoroms užgriuvo širdį įvairios mintys. Gal
vojau apie savo nevertumą ir nepaslankumą Dievo tarnyboje, nes 
lyginau su anų pasišventėlių, Dievo dvasios pilnų, nenuilstančių 
vyrų uolumu, anų savanorių kankinių katalikų misininkų, kurie ne 
kartą panašioje šventovėje, kaip aš dabar, siuntė maldas ir aukas 
prie dieviškojo sosto. Ak, kaip toli esu nuo jų atsilikęs ... ».

Atvykęs prie Amūro upės žiočių, Švirmickas sužinojo, kad ten prieš 
kelerius metus vietos gyventojų giliakų buvo nužudytas prancūzas 
misininkas kun. De la Brunière. Apsistojęs ilgesnį laiką Nikolajevske, 
surinko smulkiai žinias apie to misininko nužudymo aplinkybes ir 
visa tai aprašė savo kelionės užrašuose. Ten pat girdėjo, kad ir kitas 
misininkas prancūzas, plaukdamas Amūru prieš vandenį Bura upės
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žiotyse buvo nužudytas vietos gyventojų goldų. Tai aprašęs, pa
stebi: «Mano Dieve, koks didis yra pasiaukojimas Evangelijos tiesų 
skelbėjų, tų taikos apaštalų žemėje. Jauni, pilni gyvybės ir vil
ties, kuriems šyposi maloni ateitis, kurie šeimos židiny galėtų ieš
koti laimės, apleidžia savo kraštą, šeimą ir visą laikinąją laimę su 
visais turtais ir eina į tolimus nežinomus pasaulio kraštus tarp lau
kinių ir necivilizuotų tautų, kur kiekviename žingsnyje laukia jų 
stoka, panieka, pajuoka, įvairiausi pavojai netekti laisvės ir gyvybės. 
Bet niekas negali sulaikyti jų uolumo, niekas nepajėgia sumažinti 
jų meilės Dievui ir artimui ugnies, kuri dega jų širdyse ir kurią no
rėtų paskleisti visame pasaulyje. Dėl to, kur tik keliausi, visur sutiksi 
katalikų misininkų pėdsakus.

O šventasis katalikų tikėjime, kaip galima nepastebėti tavo tiesos 
ir dieviškos kilmės. O dieviškasis tikėjime, įkvėpk ir man tuos pasi
šventimo jausmus Dievui ir mano brolių žmonių išganymui. Įkvėpk 
visas gentis ir tautas, kad, būdami vieningi Tavo moksle, mylėtųsi 
žemėje kaip broliai, o mirę patektų į Tavo karalystę ».

Tikrai, kuo. Švirmickui šių jausmų netrūko, nes, kai 1865 m. 
pasinaudodamas amnestija galėjo grįžti į Lietuvą, apsisprendė 
savanoriškai likti Sibire, kad galėtų tarnauti Dievui ir savo brolių 
išganymui.

Savo ilgoje kelionėje vos vienoje vietoje rado kunigą, būtent 
Nerčinske, bet jo nematė, nes tas buvo išvykęs pastoracijos reikalais. 
Jam rūpėjo plėsti misijinį darbą Sibire, todėl pastebi, kur būtų 
reikalingi kunigai, koplyčios, kad galėtų aptarnauti plačių apylinkių 
katalikus. Tokias vietas jis pramatė Čitoje, Cbabarovske, Blagovieš
čenske. Ir tikrai, kiek vėliau, pagal kun. Švirmicko pasiūlymą Mogi
liavo arkivyskupui, buvo įsteigtos parapijos nurodytose vietose. 
1914 m. daviniais Čitoje buvo 500 katalikų — klebonas Vladas 
Kaminskas, Chabarovske — 1700 katalikų, klebonas Jurgis Jur
kevičius ; Blagovieščenske — 2800 katalikų ir klebonas Boleslovas 
Wolybiec.

Įdomi yra kun. Švirmicko pastaba apie kunigų reikalą įvairiose 
Sibiro vietovėse. Paminėjęs, kur jie labiausiai reikalingi, rašo :

« Labai būtų pageidautina, kad prie kiekvienos naujos bažnyčios 
Sibire gyventų du kunigai. Viena, dėl to kad vienam neįmanoma 
viską aprėpti, antra, vienam išvykus į tolimas parapijos vietas keletui 
mėnesių, koplyčią ar bažnyčią reikėtų uždaryti, pasiliautų pamaldos, 
o tuo tarpu į bažnyčią ar koplyčią, kaip į pastovią klebono vietą, 
atvyksta katalikai reikalingi dvasinių patarnavimų, kurių negalima 
atidėti, kaip kūdikių krikštas, išpažintis, ligonio paruošimas mirčiai
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ir tt. Trečia, kiekvieno luomo žmogus visur yra toks pat silpnas, 
nepastovus, netobulas, tad reikalingas broliškos paramos ir pagalbos 
sunkioje savo pašaukimo dvasinėje kovoje ».

Susumuodamas savo kelionės patyrimus, kun. Švirmickas trumpai 
juos aptaria : « Dorinė ir religinė būklė katalikų, išsiųstų Sibiran už 
visokius nusikaltimus, daug kur reikalinga pagerinti, nes dėl apgy
vendinimo toli nuo bažnyčios ir reto susitikimo su savo dvasiniu 
ganytojum, atšimpa jų dorinis jausmas ir sielą apninka nelaimingas 
abejingumas.

Sunkus ir kartus liūdesys apima sielą matant, kaip tokių tėvų 
vaikučiai negauna nei religinio, nei dorinio auklėjimo. Jie gyvena, 
geriau sakant, merdi visiškai nepažindami pagrindinių tikėjimo tiesų 
ir Evangelijos doros nuostatų. Šitų vaikų tėvai, savo krašte nusikaltę, 
už ką jie buvo išsiųsti į Sibirą (čia turima galvoje ne politinius nusi
kaltėlius), tikrų tikriausiai jau ir tada neturėjo stiprių pagrindinių 
religijos ir dorovės principų, o be to nuolat susidurdami su didesniais 
už save nusikaltėliais kalėjimuose, etapuose pakeliui į ištrėmimo 
vietą, jų širdyse ir mintyse įsigalėjo sugedimas ir abejingumas 
aukščiausiame laipsnyje visam tam, kas yra religija ir dora. Neturė
dami tad patys gilių religinių įsitikinimų, jie negali ir nepajėgia, 
kad ir norėtų, įkvėpti savo vaikams jausmų, kurie palaikytų juose 
krikščionišką dorovę. Matydami jau nuo pat lopšio tik blogus pavyz
džius, šitie vaikai užauga kartais blogesni už savo tėvus ».

Pastebėjęs tokią liūdną būsimosios kartos padėtį, kun. Švirmic
kas priėjo išvados : vienintelė pagalba steigti vaikams mokyklas- 
prieglaudas. Tokią Irkutske pats įsteigė, iš karto labai kuklią, kuriai 
praplėsti prašinėjo aukų iš pažįstamų Lietuvoje ir Lenkijoje.

Kai po 1863 m. sukilimo daugybė kunigų ir pasauliečių atsidūrė 
Irkucke ir jo apygardoje, kun. Švirmickas juos globojo, kuo galė
damas, padėjo. Kai dauguma kunigų buvo suvaryti į Tunką ir 
Akatui stovyklas, jis vienintelis iš laisvųjų galėjo juos aplankyti, 
nugabenti Mišioms reikiamų dalykų, palaikė jų dvasią, guodė ir 
gelbėjo, užtarinėdamas valdžios įstaigose.

Matydamas, kaip daugelis inteligentų smilksta ir nyksta Sibiro 
vergijoje, išmėtyti po tolimas Irkutsko apylinkes, įtikino vietos val
džią, kad reikia suburti iš tremtinių pačiame Irkutsko mieste ama
tininkų arteles, kurios savo darbu prisidėtų prie miesto naudos ir 
gerovės. Keistos buvo tos artelės : siuvėjų, batsiuvių, stalių, šalt
kalvių, dailininkų, nes jų nariai inteligentai, niekad to amato nesi
mokę, sunkiai galėjo būti naudingi užsibrėžtam tikslui. Bet su laiku 
kliūtys buvo nugalėtos. Pramokę amato ne tik sau duoną užsidirbo, 
bet dargi ir pelno turėjo. Tokiu būdu augo Irkutsko parapiečių skai
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čius, nes visako centre buvo Irkutsko bažnyčia ir jos klebonas. Kai 
1879 m. Irkutsko miesto gaisre sudegė medinė katalikų bažnyčia, 
kun. Švirmickas, savo parapiečių padedamas, pastatė naują mūrinę 
bažnyčią.

Kun. Švirmicko veikla buvo žinoma ir Romoje, nes jo parapija 
priklausė Tikėjimui Platinti Kongregacijos jurisdikcijai. Todėl jam 
iš Romos buvo suteiktos atatinkamos misininko galios ir privilegijos. 
Kai 1883 m. kun. Švirmickas šventė savo kunigystės 50 m. jubi
liejų, tai pop. Leonas XIII atsiuntė jam palaiminimą ir dovanų 
taurę bei mišiolą. Dėl savo apaštališkos dvasios, nepaprastos energijos 
ir pasiaukojimo artimo labui kun. Švirmickas buvo labai gerbiamas 
ne tik katalikų, bet ir kitų tikybų žmonių. Visi jį Irkutske vadino 
« mūsų klebonas ». Kai mirė (1894.XI.28), tai jo laidotuvėse daly
vavo visas Irkutsko miestas. Vietos rusiškas laikraštis Vostočnoje 
Obozrienije (1894 m. 144 nr.) rašė: « Ne vienas liūdesio ar dejavimo 
žodis pasigirdo iš katalikų ir pravoslavų lūpų, kai į kietą ir šaltą 
Sibiro žemę buvo nuleidžiamas paprastas karstas vieno iš didžiausių 
XIX a. lenkų kunigų » . Rusams visi katalikai buvo tik lenkai, o 
katalikų tikėjimas Viera Polska, nors kun. Švirmickas, kad ir bū
damas lenkiškos kultūros auklėjimo žmogus, mielai globojo ir patar
navo savo tautiečiams lietuviams. Savo kelionės užrašuose matytus 
Sibiro gamtos vaizdus dažnai palygina su Sūduvos vaizdais.

d. Kun. Justinas Pranaitis. — Kitas lietuvis, kuriam rūpėjo 
Sibire esančių katalikų dvasinis aptarnavimas, buvo kun. Justinas 
Pranaitis (1861-1917), Petrapilio Dvasinės Akademijos profesorius, 
žymus hebraistas, muzikas. Jis, kaip kovotojas prieš rusinimą ir 
pravoslavinimą, 1895 m. buvo ištremtas į Tverę, bet sekančiais 
metais caro Mikalojaus II vainikavimo proga amnestuotas, grįžo 
į profesoriaus pareigas. Kaip politiškai nepatikimas, nesitikėjo Petra
pilyje ramaus darbo ir gyvenimo, tad jo dėmesys nukrypo į misi
jinę sritį — į Rytus, kur Sibiro ir šiaurės Azijos plotuose išsklaidyti 
įvairių tautų (lenkų, lietuvių, latvių, vokiečių, prancūzų — jų kalbas 
kun. Pranaitis mokėjo) katalikai buvo be dvasios vadovų kunigų. 
Kadęs lenkiškame laikraštyje Rola (1897 m. 12 nr.) Taškento kata
likų nusiskundimą, kad jie ten neturį nei bažnyčios nei kunigo, pasi
siūlė Mogiliavo arkivyskupui Kozlovskiui vykti į Turkestaną ir 
ištirti ten esančių katalikų būklę.

Savo kelionę, atliktą 1897 m. vasarą aprašė tame Rola laikraš
tyje (1898 m. 5 nr.), iš ko matyti, kad iš Petrapilio per Tverę, 
Maskvą, Kiazanę ir Kostovą, perplaukęs Kaspijos jūrą, pasiekė 
Krasnovodską, aplankė Kizil-Arvatą, Ascbabadą, Samarkandą, Mer-
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vį, Čardžuj, Bucharą, Džizalcą, Taškentą, Kokandą, Margelaną, 
kelionėje išbuvęs 2 mėn. Savo pirmosios kelionės rezultatus taip 
aprašo :

«Iš Azijos išvykau nuliūdęs ir nusiminęs: ten pasilieka kelio
lika tūkstančių katalikų, kaip seniau, be religinės paguodos.

Į Petrapilį grįžau per Baku, Tiflisą, Kaukazo kalnus Vladikau
kazą, o iš ten per Rostovą, Riazanę, Maskvą ir Tverę. Viso suva
žinėjau 11.000 verstų (11.770 km.). Tame skaičiuje arkliais padariau 
3.300 verstų, jūromis 1.000 verstų, o likusius geležinkeliais. Viso 
išklausiau 1.325 asmenis išpažinties, pakrikštyjau 26, pasakiau apie 
40 pomokslų, palaiminau 10 porų moterysčių, paruošiau mirčiai 
37 ligonius, bet neteko nė vieno palaidoti. Visą kelionę pats buvau 
tikrai sveikas : nei jūros liga manęs neėmė, nei Azijos drugys nelietė, 
o nuo jo kasmetai Azijoje miršta tūkstančiai žmonių — net galvos 
man neskaudėjo, nors kartais pasitaikydavo, ištisą dieną dirbus, 
tik 3 val. pramigti ir tai tirštame kareivinių ore. Lengvai pakėliau 
vasaros karščius ir uodai bei mašalai manęs tiek nevargino, kaip 
nuolatinius to krašto gyventojus. Jie, tai matydami, man sakė, jog 
aš matomai esu tam gimęs, kad gyvenčiau jų sąlygose. Jie verste 
vertė mane apsigyventi pas juos pastoviai. Taigi, jei Dievas duos, 
ateinančią vasarą vėl važiuosiu anapus Kaspijos jūros ».

Bet sekančią vasarą negavo kelionei į Turkestaną leidimo ir todėl 
aplankė tik Žemutinio Naugardo (dabar (Gorki) girias ir Sibiro 
dalį, bet tos kelionės užrašų nepaliko.

Pamačius Turkestano katalikų būklę, kun. Pranaičio širdis ne
rimo. Jį traukė visiškai pasišvęsti tų nelaimingųjų sielų naudai. 
Jam rūpėjo pirma susipažinti su būsimojo apaštalavimo darbo dirva. 
Todėl 1900 m. vasaros atostogas praleido Sibire. Iš Petrapilio išvyko 
traukiniu 1900.VI.10 d. ir pasiekė Tomską, kur tuo metu pastoracinį 
darbą dirbo du seneliai kunigai tremtiniai: Skibniewskis ir Alek
navičius (tais pat metais Tomsko klebonu buvo paskirtas jaunas 
lietuvis kunigas Juozapas Demikis). Iš Tomsko aplankė lietuvišką 
Andriejevkos kaimą (70 verstų nuo Tomsko) ir kitas tos plačios 
parapijos vietoves, kur tik buvo katalikų: Sokolovą, Voroniną, 
Pašnią, Žyrovą. Išbuvęs Tomske 10 dienų, aplankė Zmiejinogorską, 
Barnaulą, Bijską, Kuzniecką, Bemki-Marienburgą, kur buvo 500 
vokiečių katalikų nauja kolonija, Šimonojevką, Vydricbą, Ust-Ka
mienogorską, Žyrianovką, Biderską. Būdamas Tomske, kapinėse 
suregistravo ten palaidotus kunigus, daugiausia lietuvius, ant kurių 
kapų buvo šiokie tokie paminklai su įrašais, kurių rado 14, ir dviejų 
pasauliečių. Ilgą šios siberinės kelionės aprašymą kun. Pranaitis 
baigia šiais žodžiais :
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«Kelionėje išbuvau 3 mėnesius. Per tą laiką padariau 12.519 
verstų kelio : 8.291 geležinkeliu, 2.101 arkliais ir 1.827 laivais. Iš
pažinčių išklausiau 719, pakrikštinau 48 vaikelius, palaiminau 9 
poras jaunavedžių, 5 ligonius paruošiau mirčiai ir 1 mirusį palaido
jau ».

Nors po šios antrosios kelionės kun. Pranaitis dar grįžo profe
soriauti į Petrapilį, bet jau tik laikinai, nes jo mintys ir širdis buvo 
Azijos plotuose, kur gyvena daug katalikų be kunigo. Mogiliavo 
arkivyskupo paskirtas Turkestano klebonu, ten išvyko iš Petra
pilio 1902.IX.12 d. Apie šią kelionę jis taip rašo :

« Vykstu pas savuosius į Turkestaną. Prieš 19 metų šiuo rudens 
metu vykau iš Seinų į Petrapilį. Vienuolika metų vėliau tuo pačiu 
keliu važiavau į Tverę, kad daugiau nebegrįžčiau į Petrapilį ir maniau, 
kad jau niekad negalėsiu mokytojauti, o liksiu dirbti parapijoje. 
Bet įvyko kitaip. Po pusantrų metų tremties ne vien grįžau profe
soriauti į Akademiją, bet dar gavau dirbti kitose keturiose mokslo 
įstaigose Petrapilyje.

Pavažinėjus Rusijos toliuose, kilo noras pasiekti tolimiausias jos 
ribas. Pirmą tolimą kelionę padariau už metų, kai grįžau iš tremties. 
Turkestane pamačiau didelį dvasinį žmonių skurdą: jau 20 metų 
kai jie prašo kunigo ir negauna. Jų dvasinis alkis skatino mane 
ryžtis ... Ir štai pernai, 1901 m. Turkestanas buvo prijungtas 
prie Mogiliavo arkivyskupijos ; pirmiau jis priklausė Tikėjimui Pla
tinti Kongregacijai. Arkiv. Klopotowskis, gavęs savo globon kelio
liką tūkstančių tikinčiųjų, ryžosi jų dvasios reikalus aprūpinti ir 
pasiųsti pas juos pastovų kunigą. Kadangi aš ten pirmiau lankiausi, 
pavedė man paruošti pranešimą, išdėstant visą padėtį. Prie pateikto 
pranešimo prijungiau karštą savo prašymą, kad Ganytojas pasiųstų 
mane tam darbui.

Pradžioje atsirado daug kliūčių, bet, ačiū Dievui, jos visos buvo 
nugalėtos ir šiandien, po metų nuolatinių pastangų, vykstu kaip 
pirmas naujai įkurtos parapijos klebonas. Mano parapija apima visą 
vidurinę Aziją, Rusijos Sibiro didelę dalį, 3 milijonų kvadratinių 
kilometrų plotą. Ji ribojasi su Persija, Afganistanu, Indija ir Kinija. 
Mano parapijos plotas lygus Prancūzijai, Vokietijai ir Austrijai 
kartu paimtoms ... Ją aptarnauti bus sunkoka, ypač esant vienam, 
be pagalbininko : nei išpažinties nebus kur atlikti, nei mirštant gauti 
paskutinius ligonio sakramentus. . . »

Čia būtų perilga atpasakoti tą nuotykių pilną kun. J. Pranaičio 
kelionę į paskyrimo vietą, kaip lygiai ir kitas keliones belankant 
savo milžiniško ploto parapiją. Jos yra gana smulkiai atpasakotos 
ir aprašytos lenkų spaudoje. Apsistojęs Taškente, kun. Pranaitis
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lankė tikinčiuosius, parodydamas nepaprastos energijos, uolumo ir 
pasiaukojimo. Savo klebonavimo metais (1902-1917) pastatė bažny
čias Taškente (ten buvo ir palaidotas, bet bolševikai 1923 m. jo 
palaikus išmetė), Samarkande, Aschabade, Kizil-Arvate, Margelane ; 
koplyčias: Viernij, Džazkente, Krasnovodske ir Kopei. Paruošė 
statybą dar kitose keturiose vietose. Vėliau gavo į pagalbą kunigus 
Ūsą, Sabą ir Rutenį.

Nors taip labai užimtas pastoraciniu darbu Turkestane, tačiau 
dar kartą turėjo progos aplankyti Sibiro plotus, kai 1909 m. Mogiliavo 
arkivyskupo pavaduotojas vysk. Cieplak pakvietė jį lydėti vizitacijoje 
Sibiro parapijų ir jos metu sakyti pamokslus lietuviams ir vokie
čiams. Ši kelionė, kurios metu padarė trumpą iškylą į Japoniją, 
buvo aprašyta Seinų Šaltinyje.

Įdomu tai, kad šioje kelionėje su vyskupu, kun. Pranaitis ypačiai 
domėjosi lietuviais ir smulkiai aprašė, kur ir kiek jų sutikęs. Iš tos 
kelionės aprašymo matyti, kur lietuviai kunigai 1909 m. ėjo ganytojų 
pareigas : Čeliabinske kun. Paškevičius, Tomske kun. Demikis (pas
tatęs naujas bažnyčias Marienburge, Mariinske, Borokovkoje, Kainske 
ir Novo-Nikolajevske ; pradėjęs statyti Taigoje, Barnaule ir Bijske), 
Mariinske kun. K. Bielinis, Borokovkoje kun. Marcelinas Švarnas, 
Irkucke kun. P. Bulvičius, Chabarovske kun. Stanislovas Laury
navičius.

Tos vysk. Cieplako vizitacijos išdavoje, Mogiliavo arkiv. Kluczyns
kis Sibiro bažnytinę administraciją naujai pertvarkė, padalindamas 
į 3 dekanatus : Omsko su 38.000 tikinčiųjų, 9 parapijų bažnyčiomis 
ir 13 koplyčių ; Tomsko su 35.770 tikinčiųjų, 14 parapijų bažnyčiomis 
ir 9 koplyčiom ; Irkutsko su 30.000 tikinčiųjų, 7 parapijų bažnyčiomis 
ir 5 koplyčiom. Pagal 1914 m. statistiką tuose trijuose Sibiro dekana
tuose buvo 30 kunigų, kurių 18 lietuviai. Be to, rusiškoje Azijoje, 
neįeinančioje į minėtus dekanatus, dirbo dar 4 lietuviai kunigai : 
Jurkevičius, Dirgėla, Pranaitis, Rutenis.

c. Pabaiga. — Iš to peršasi išvada, kad Sibiro ir šiaurės Azijos 
misininkų Švirmicko ir Pranaičio pavyzdys ir dvasia veikė ir kitus 
lietuvius kunigus ir patraukė juos į misijinį darbą Sibire, nors jie 
žinojo, kad ten reikės nepaprasto pasiaukojimo, energijos ir apašta
liškos dvasios. Lietuviai stodami į Petrapilio kunigų seminariją ir 
Dvasinę Akademiją ne vienas turėjo mintį, kaip Mogiliavo arkivys
kupijos kunigas, vykti į tolimus rytus tęsti kunigų Švirmicko ir 
Pranaičio darbo. Pagaliau jie tam darbui buvo tinkamiausi, daug 
tinkamesni už lenkus, kurie ir misijose nepajėgė atkabinti reli
gijos nuo lenkystės. Gi lietuviai, pramokę kitų kalbų Sibire
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buvo visų lygūs dvasios vadovai: lenkų, lietuvių, latvių, vokiečių, 
prancūzų. Lenkų netinkamumą apaštalavimui Rusijos plotuose dar 
1908 m. yra pastebėjęs žymus orientalistas Aurelius Palmieri (veikale 
La Ghiesa Russa).

Įsigalėjus Rusijoje bolševikams, prasidėjo Bažnyčios persekioji
mas ir naikinimas. Roma dar stengėsi gelbėti padėtį, 1921-1923 
m. naujai pertvarkydama katalikų Bažnyčios administraciją. Tada 
buvo įsteigta Sibire Vladivostoko vyskupija (su 6 kunigais, 6 bažny
čiom ir 20 tūkstančių tikinčiųjų), ir Sibiro Apaštališkasis Vikarijatas (su 
12 kunigų, 35 bažnyčiom ir 75.000 tikinčiųjų). Tačiau Vladivostoko 
vyskupas, nepakeldamas persekiojimo, 1923 m. pabėgo į Šanchajų, o 
Sibiro Apaštališkasis Vikaras, pasitraukė į Mandžiuriją. Po 1923 m. 
visoje Sovietų Sąjungoje jau neliko katalikų hierarchijos. Šv. 
Sostas vėl bandė suorganizuoti Bažnyčios santvarką Sovietų Sąjun
goje ir 1926 m. buvo įsteigtos 9 Apaštališkosios Administratūros, 
kurių 3 valdė lietuviai kunigai: Leningrado — Teofilius Matulionis, 
Charkovo — kun. Vincentas Ilginas ir Kazanės, Samaros, Simbirsko — 
kun. Mykolas Juodokas. Bet netrukus jie visi buvo areštuoti ir išsiųsti 
į koncentracijos stovyklas. 1931 m. kalėjimuose ir Sibiro stovyklose 
buvo 114 kunigų (laisvėje dar apie 30-40). Grįžusieji iš Sovietų Sąjun
gos vysk. Matulionis ir 10 kunigų liudijo, kad kalėjimuose ir ištrė
mime tuo metu dar buvo apie 90 kunigų, o laisvėje dar apie 40. 
Bet Stalino viską triuškinanti mašina juos visus sulikvidavo, vos 
tik vienam antram pasisekė parvykti į savo laisvą kraštą. Ir taip 
beliko tik jų apaštališkojo darbo vietovių vardai, kurie netrukus 
pagarsėjo, kaip priverčiamųjų darbų stovyklos ir lietuvių naikinimo 
vietos. Ilgu darbu ir pasiaukojimu sukurtos parapijos, pastatytos 
bažnyčios buvo sunaikintos. Vietoj bažnyčių bokštų iškilo stovyklų 
sargybų bokštai. Tomskas, Omskas, Irkutskas, Barnaulas, Vladivos
tokas ir kitos vietovės ir vėl pripildytos nieku nekaltais lietuviais 
kunigais ir pasauliečiais, o Sibiro plotai nubarstyti lietuvių kankinių 
kaulais. Šimtai kunigų, patekę į Sibiro stovyklas, negalėjo aptarnauti 
savo nelaimės draugų, nes teikti bet kokią dvasinę paguodą buvo 
griežtai draudžiama. Ne vienas to draudimo nepaisęs, apmokėjo 
savo gyvybe.

Paskutinės lietuvių tautos tragedijos sibirinė martirologija dar 
neištyrinėta ir neparašyta. Tačiau, nors ir iš menkų davinių, galima 
matyti, kad Sibire ir dabar pasireiškia nuostabiu būdu giliai tikin
čios Lietuvos dvasia (pvz. Sibiro lietuvaičių maldaknygė) ir kai 
kurių kunigų nepaprastas misijinis uolumas. Žinomus faktus dar 
peranksti atskleisti viešumai, kad nepakenkus tam darbui. Teesie 
leista čia paminėti tik vieną pavyzdį iš daugelio.
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Kažkur Sibire yra jaunas kunigas Jonas. Jis ten likęs paprastu 
darbininku. Jo aplinkoje niekas nežino, kad jis kunigas — sacerdos 
in aeternum. O tačiau jo žinioje ir globoje yra tūkstančiai Sibire li
kusių jo tautiečių.

Štai senyva moteris (ją pavadinsime Marija), po ilgų pastangų 
galėjo iš kažkurios Sibiro stovyklos išvykti pas savuosius į laisvę. 
Ji pasakoja :

«Laikas, praleistas Sibire buvo baisus ir dažnai nežmoniškai 
žiaurus, bet Dievas visuomet buvo su mumis. Kiekvieną sekmadienį 
turėjome bendras pamaldas kapuose. Ten nebuvo nei kunigo, nei 
Mišių, bet Kristus Eucharistijoje visada buvo mūsų tarpe ».

Iki 1962 m. toje stovykloje dar buvo vienas kunigas. Jis dienos 
metu dirbdavo prievartinius darbus drauge su kitais, o naktimis 
laikydavo Mišias, kasnakt vis kitame barake ištikimų būreliui. Ne
trukus sargyba sugavo jį belaikantį Mišias, uždarė į karcerį, kur 
jis po 4 savaičių mirė badu. Nuo to laiko toje stovykloje kunigo 
daugiau niekas nematė. Sargybiniai, bijodami ir mirusiojo kunigo 
įtakos, ilgai neleido rinktis į kapus pasimelsti, vėliau leido tik moteris, 
bet tik maldoms o ne kitoms kokioms apeigoms.

Sužinojus, kad už 1.000 km. yra kunigas Jonas, užmegstas ryšys 
su juo. Laisvai galinti judėti stovyklos gyventoja Magdalena kas 
mėnesis nuvažiuoja pas kunigą Joną, gauna iš jo konsekruotų ostijų, 
pamokinimų, nurodymų. Kadangi sovietų įstatymai nedraudžia 
pasimelsti už mirusius kapuose, tai stovyklos gyventojų būrys kas 
sekmadienis susirenka ten, kur palaidota šimtai jų brolių, be laiko 
sunaikintų bado, vargo ir skurdo. Marija kalba įvairias maldas 
garsiai, kiti atsakinėja. Tarp maldų įterpia kunigo Jono įduotą 
ir mintinai išmoktą laišką, pamokslą, pamokinimą. Pamaldų metu 
Magdalena turėdavo Švenčiausiąjį ant kaklo pakabintame krepše
lyje. «Mes visi, kiek galėdami, taupydavom, kad tik Magdalena 
galėtų nusipirkti bilietą ir nuvykti pas kun. Joną parvežti mums 
Viešpatį. Toje mūsų bendruomenėje niekas nemirė be Viatiko ».

Policija ir agentai sekdavo tas sueigas kapuose, bet nesuprasdami 
kalbos, jei ir apkaltindavo, tai nesunku būdavo išsiteisinti : niekas 
neišdavė, kad pamaldų metu tikintiesiems perduodama mintinai 
išmoktas kun. Jono pamokslas ar laiškas.

Kunigas Jonas ir toli būdamas vadovavo tai bendruomenei. 
Jis įgaliojo Mariją ne tik maldoms vadovauti, ne tik perduoti jo 
žodžius, bet ir krikštyti kūdikius, asistuoti santuokoms. Katalikės 
moterys net iš toli atveždavusios savo kūdikius, kad Marija juos 
pakrikštytų. Santuokos taip vykdavo : Marija kun. Jono žodžiais 
pamokydavo jaunavedžius apie moterystės sakramento šventumą,
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apie jų pareigas. Jaunavedžiai turėdavo sužadinti gailestį už savo 
kaltes, tada Marija klausdavo, ar juodu tikrai nori krikščioniškai 
susituokti. Gavus atsakymą, pareikšdavo, kad jie yra sujungti 
krikščioniškon moterystėn ir duodavo pabučiuoti kryželį. Taip 
Marija buvusi liudininkė apie 200 santuokų ir pakrikštijusi virš 
500 kūdikių, kurių paskutinį savo išvykimo dieną.

Taip kun. Jonas apaštalauja Sibire per nuotolius, ir jo dvasia 
yra visur. Anoje stovykloje niekas nevyko be kun. Jono žinios ir 
aprobatos.

Paklausta, ar ir kitose stovyklose vyskta kas nors panašaus 
religiniame gyvenime, Marija sako :

«Neturėjome jokio ryšio su kitomis stovyklomis, bet esu įsiti
kinusi, kad daugybė katalikų likusių Sibire, tikrai daug meldžiasi. 
Kas nebeteko vilties, tikėjimo, kas nesišaukė Dievo pagalbos, tas 
neišlaikė ano meto baisių kančių ir bandymų. Kada viskas jau ne
beturi prasmės, tada belieka neviltis. Tik su Dievo pagalba, Jo 
malone galima fiziškai ir dvasiškai pakelti Sibiro stovyklų kančias. 
Bažnyčia Sibire nėra mirusi. Ji ten kenčia drauge su Kristum, bet 
ir gyvena drauge su Kristum, kaip, pavyzdžiui, mūsų stovykloje » 
— baigė Marija savo pasakojimą.

O tuo tarpu laisvuose, visko pertekusiuose Vakaruose kuriasi 
naujas sąjūdis, kurio šūkis : Dievas mirė ... Jis gali mirti vis labiau 
pagonėjančiuose Vakaruose, bet yra gyvas ir kelsis Tolimuose 
Rytuose.

Kun. Dr. J. Vaišnora
Roma



MISSIONARI LITUANI IN SIBERIA
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Riassunto

La Siberia, territorio sconfinato, posto nella parte settentrionale 
dell’Asia, con i suoi boschi immensi, con i suoi abitanti, diversi per ori
gine, nazionalità e religione, con la temperatura invernale di 70 gradi 
sotto zero, è stata dai secoli per i lituani il paese dell’esilio, del martirio, 
della morte e recentemente anche del genocidio.

Il Golgota siberiano per i lituani era già cominciato nel secolo XVII ; 
nella guerra contro Mosca i prigionieri furono mandati in Siberia. E non 
furono soli. Nella spartizione della Polonia-Lituania, i lituani amareggiati 
per la libertà perduta, avversi al governo russo nell’anelito di ricupe
rarla, moltissimi di essi, specie dopo le insurrezioni del 1831 e del 1863, si 
ritrovarono in Siberia. Tra di loro anche molti sacerdoti e religiosi.

Tra di essi spiccarono figure di primo piano i sacerdoti, e non soltanto 
per le indicibili sofferenze che essi condivisero oon i loro compatrioti, 
ma soprattutto per la generosa abnegazione e dedizione con cui si consacra
rono al ministero sacerdotale in mezzo ad una popolazione di esuli e di 
prigionieri, nonostante difficoltà d’ogni genere. Uno di questi è Cristoforo 
Švirmickas, religioso mariano.

Švirmickas (1812-1894), implicato in un movimento antirusso, essendo 
Superiore dei Mariani in Marijampolė, venne condannato nel 1846 all’esilio 
a vita in Sibeiia. Stabilitosi in Irkutsk, vi potè essere nominato parroco nel 
1852. Di là si muoveva a visitare i cattolici polacchi e lituani dislocati per 
tutta la Siberia. Fu appunto una di queste sue visite, che durò quasi un 
anno, quella ch’egli descrissse nella rivista di Varsavia Pamietnik Religìjno- 
Moralny, 1861. Questa descrizione è certamente un documento di grande 
valore storico e scientifico, nel quale l’autore narra del suo lavoro pa
storale e dello stato spirituale dei cattolici, e insieme si attarda a lumeg
giare questo immenso territorio sotto l’aspetto storico-geografico, descri
vendo altresì la vita, gli usi e i costumi di quelle popolazioni.

Švirmickas, essendo parroco di Irkuck, divenne anche il padre e l’angelo 
consolatore di molti sacerdoti che nell’esilio scontavano colpe non commesse. 
Nel 1879 riuscì anche a costruire in quella località una nuova chiesa ed a
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fondare una scuola per i figli di polacchi e lituani in esilio, per quali orga
nizzò anche gruppi di mestieri, per fornire loro possibilità di lavoro.

La sua opera, tutta permeata di sacrificio e di cristiana carità, non 
conobbe nè confini, nè diaframmi, facendosi tutto a tutti, tanto ch’egli 
potè essere ammirato e stimato non solo dai cattolici, ma anche dagli 
ortodossi e dagli stessi musulmani. Nella ricorrenza del cinquantesimo 
di sarcedozio, a premiare tanto eroico e generoso apostolato, il Pontefice 
Leone XIII inviava in dono al Padre Švirmickas un calice ed un messale 
accompagnandoli con la sua Apostolica Benedizione.

L’altro missionario volontario, impegnato in Asia e in Siberia, fu il 
sacerdote Giustino Pranaitis (1861-1917), famoso ebraista e professore 
all’Accademia Ecclesiastica di Pietroburgo. Conoscendo bene le condizioni 
estremamente deplorevoli in cui vivevano allora i cattolici nella parte set
tentrionale dell’Asia per mancanza di clero, nel 1897 ed 1900 visitò ster
minato territorio dell’Asia russa. Nel 1902 venne nominato parroco nel 
Turkestan. La parrocchia a lui assegnata comprendeva l’Asia centrale e la 
gran parte della Siberia, che è quanto una superficie di 3 milioni di chilo
metri quadrati. La vastità del territorio a lui commesso lo costringeva a 
muoversi di continuo, per avvicinare sia l’uno sia l’altro dei gruppi di 
cattolici lituani, tedeschi, polacchi, lettoni. Durante la sua missione (1902- 
1917) costruì chiese nel Taskent, Samarkand, Aschabad, Kizil-Arvat, 
Margelan e diverse cappelle in varie altre località.

Dei suoi continui viaggi apostolici, in un vagone-cappella, egli 
scrisse in varie riviste lituane e polacche, ed in questi racconti riluce tutta 
la sua dedizione e sacrificio nella missione pastorale da lui approntata.

Purtroppo, l’opera paziente ed a volte eroica di questi Missionari fu 
dispersa e distrutta dopo la rivoluzione bolscevica del 1917 ; i cattolici 
insieme ai loro sacerdoti vennero dispersi, incarcerati e trucidati. Anche le 
chiese vennero distrutte o profanate.
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