Anūpras Vaitkevičius.
1862 — 1912

Rugsėjo 26 d. 1912 m. aprūpintas Šv. Sakramentais, mirė
Kaune nuo širdies ligos dvi dieni tesirgęs ir vos 50 metų tesu
kakęs Anupras Vaitkevičius, Kauniškės Šv. Kazimerio Draugijos
nuo pat jos įsikūrimo bendradarbis, o draug ir josios garbės
narys. Nabašninkas buvo kilęs iš Telšių aps. bajorų, gimna
zijos mokslus išėjo Kaune, paskui čia pat buvo įstojęs Že
maičių Seminarijon. Po trijų metų pasiųstas Peterburgo
Dvasiškon Akademijon užsipelnė ten mokslišką teologijos
kandidato laipsnį. Bet permaž tevertindamas savo dvasios
jėgas ir paabejojęs, ar galėsiąs kaip reikiant atlikti visas
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kunigystės pareigas, gera valia pasitraukė nuo šventinimų.
Tačiau ir apleidęs dvasiškąjį luomą, nepaliovė buvęs tikru
Bažnyčios sūnum, doru civiliu kataliku; jokie naujausieji —
izmai neįstengė jo tikėjimo išgriauti bei iškreipti; pažinęs
gerai katalikų tikėjimo tiesas, jis aiškiai matė visų tų naujų
obalsių vienpusiškumą ir tuštumą. To dėl ir nenuostabu, kad
Bažnyčios mokslas ir priesaika V-čiui niekuomet neatrodė
varžymais žmogaus proto bei laisvės.
Iš tolesnio V-čiaus gyvenimo maž žinių teturime. Darba
vosi jis įvairiose privatinėse įstaigose, kurį laiką tarnavo
kunigaikščio Vitgenšteino dvarų administracijoje, palikdamas
visur paskui save gerą atsiminimą ir pagarbą; paskui gyve
no privačiai Papilėje, buvo įsteigęs ten lietuviškąją knygynąskaityklą, o nuo 1906 m. persikėlė galutinai Kaunan. Čia
būdamas šv. Ivaz. Draugijos buhalteriu, atliekamu laiku
daug yra pasidarbavęs Kauno lietuviškų draugijų („Blaivybės“,
„Saulės“ ir k.) naudai. Pastaruoju laiku draug su savo žmona
daugiausia rūpinosi Kauniške lietuviška vaikų prieglauda,
Jam mirus, lietuviškos Kauno draugijos neteko darbštaus rė
mėjo ir padėjėjo, ir tikrai idėjinio darbininko.
Be to V-čius buvo didelis lietuvių spaudos mylėtojas.
Nuo 1905 m. jis prenumeravo visus Rusijoje ėjusius ir einan
čius lietuviškus laikraščius, rūpestingai rankiojo jų numerius,
stengdamas turėti pilnus jų komplektus. Tuo būdu sudarė
gražų tų komplektų rinkinį, kurį ir paliko lietuvių naudai.
Rinko taipogi lietuviškųjų atviručių kolekciją.
Kol sveikesnis buvo, bendradarbiavo „Nedėldienio Skai
tyme“, „Vienybėje“, išvertė iš lenkų kalbos veikalėlį apie
vaikų auklėjimą1), o kitą „Krikščioniškojo darbininko gyve
nimo vaizdelis“ palika rankraštyje. Be to sustatė Šv. Kaz.
Draugijos leidinių katalogą (dvi paskutini laidi).
Rinko taipogi knygas ir rankraščius apie Lietuvos praeitį.
Dalį tų rankraščių (kun. Smigelskio užrašai) yra pavedęs
„Draugijos“ redakcijai. Tą meilę Lietuvos istorijos ir lietu
vių kalbos nabašninkas, matyti, yra paveldėjęs iš savo dėdės
1) Vaikų auklėjimas (Lig šešių metų amžiaus). Lenkiškai parašė
E n r i k i s W e r n i c, lietuviškai išvertė A. V. Kaunas 1906, in — 16,
42 psl. Šv. Kazimiero Dr. leidinys Nr. 10.
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kun. Jeronimo Račkauskio, garsaus istorijos mylėtojo ir įvai
rių lietuvių kalba išleistų knygelių autoriaus1).
Buvo vedęs. Paliko žmoną visų gerbiamąją lietuvių mo
terų veikėją. Savo vaikų neturėdamas, auklėjo vieno var
guolio lietuvio našlaitį
Taip perėjęs per gyvenimą gera darydamas, susilaukė ir
tikrai krikščioniškos mirties. Susirgęs sunkiai 23 š. m. tuojau
pareikalavo kunigo, atliko išpažintį ir dievobaimingai pri
ėmęs Šv. Sakramentus, dievobaigai apleido šį pasaulį. Jo lai
dotuvės sutraukė daugybę žmonių ir beveik visą lietuviškąją
Kauno inteligentiją. Iš namų į Šv. Trejybės bažnyčią nabaš
ninko kūną nulydėjo kun. Alekna „Vienybės“ redaktorius,
į kapus — kun. Dobužinskas asistencijoje kan. Prapuolenio,
kun. Dogelio, Aleknos, Januševičiaus ir Dambrausko „Šv. Kaz.
Dr.“ pirmininko. Šis pastarasis pasakytame kapuose pamok
sle nurodė gausiam palydovų būriui nabašninko nuopelnus
kaip tikinčio kataliko inteligento, kaip lietuvio patrioto ir
kaip visuomenės veikėjo.
Pamokslui pasibaigus ir paskutinį „Angelas Dievo“ už
giedojus, tarsi sujaudintas tąja griaudinga apeiga, pravirko
ir beplaukiantis virš kapų pilkas Lietuvos debesėlis gausiais
lietaus lašais...
Vainikus ant kapo sudėjo Šv. Kazimero Draugija, „Saulė“,
vaikų prieglauda ir giminės.
Amžiną atilsį duok, Viešpatie, tam stropiam, tyliam, dar
bininkui!2)

1)
2)

Kilusio irgi iš Telšių aps. bajorų.
Žiūr. „Draugijos“ 69 n-ry, 80 p.

