TEBEGYVIEJI.

Kan. Kazimieras Prapuolenis

Kovo mėn. 1 d. 1928 m. sukako lygiai 70 metų nuo žy
maus mūsų veikėjo kanauninko K. Prapuolenio gimimo. Dė
liai to tariuos bus ne pro šalį priminus mūsų visuome
nei bent žymesniuosius mūsų garbaus Jubiliato gyvenimo
bruožus.
Jis yra gimęs kovo 1 d. 1858 m. Lauckaimy, Suvalkijoj.
Jo tėvas, urėdaudamas vietos ponų dvaruose, buvo sulenkė
jęs pusinteligentis, motina — prūsaitė, kalbėjusi savo gimtąja
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plattdeutsch’o tarme. Dar vaikas būdamas, kan. Kazimieras
savo tėvų namuose yra pramokęs kalbėti lenkiškai, vokiškai
ir lietuviškai. Pastarosios kalbos, kaip mužikiškos, Kazimiero
tėvas nemėgo ir savo jai nepalankumo nuo vaikų neslėpė.
Tačiau Kazimieras nuo pat jaunystės instinktyviai linko į
niekinamąją lietuvių kalbą, brangino ją gimnazijos mokslus
eidamas, neužmiršo jos ir Petrapilio seminarijon įstojęs.
Čia, kaip pasižymėjęs savo gabumais, 1881 m. buvo pa
siųstas Dvasiškojon Akademijon teologijos aukštesnėms stu
dijoms. Vienerius metus su gerb. Jubiliatu teko ir man Aka
demijoj drauge išbūti ir nekartą vakarais, besivaikščiojant
Akademijos koridoriais, apie lietuvybės reikalus su juo šne
kėtis. Mane sužavėjo jis savo dailia lietuvių kalba, švelniu
sąmojingumu ir savo mokėjimu greitai kiekviename dalyke
orientuotis.
Kun. Kazimierui Akademiją baigus, mudviejų keliai per
siskyrė. Aš patekau ištrėmiman, o vėliau Kaunan, o jis pasi
liko Petrapily. Dailiai mokėdamas rusų kalbą, jis buvo pa
skirtas sekretoriauti Metropolijos Kurijoj. Savo sekretoriavi
mą jis yra pradėjęs prie metropolito Gintauto, tęsė tą darbą
ir prie jų įpėdinių Kazlausko, Klopotausko, o taipgi ir prie
laikinai valdžiusių metropoliją prelatų Daugėlos, Denisevi
čiaus ir vysk. Niedzialkovskio.
Būdamas tokioj įtakingoje vietoje, kun. Kazimieras mo
kėjo savo šefams įtikti ir juos pilnai patenkinti, o drauge ir
su Tikybų Departamentu gerus diplomatiškus santykius pa
laikyti.
Kadangi lietuvių kolonija Petrapily anais laikais buvo di
delė, o vietos bažnyčiose lietuvių kalba neturėjo jokių teisių:
tai kun. Kazimieras, vietos lietuvių inteligentų palaikomas,
toliai klabino Petrapilio Metropolijos Kuriją, kol, pagaliau,
išgavo Petrapilio lietuviams katalikams lietuviškus pamoks
lus ir giedojimus kai kuriose Petrapilio bažnyčiose.
Šis lietuvių laimėjimas sukėlė prieš kun. Kazimierą di
džiausi lenkų endekų įnirtimą. Jie vienu balsu šaukė: tai
Prapuolenio darbas.
To dėl, kai Petrapilio Metropolitu buvo paskirtas lenkas
grafas Šémbekas, lenkai endekai ėmė skųsti jam kun. Kazi-
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mierą, kaltindami jį kaip didžiausį rusams parsidavusį lie
tuvį šovinistą, ir reikalauti, kad neatidėliojant atsatytų jį nuo
sekretoriavimo metropolijos kurijoj, nes jei to nepadarysiąs
tuojau, tai Prapuolenis, apdūmęs galvą jo pranokėjams, ap
dumsiąs ir jam galvą ir jį patį pavergsiąs. Šembekas skun
dikų paklausė ir, dar neatvykęs Petrapilin, kun. Kazimierą
pašalino nuo sekretoriavimo.
Tokiu lenko metropolito pasielgimu pasipiktino net pati
rusų valdžia ir, norėdama metropolitą įgelti, paskyrė kun.
Kazimierui (jo visai neprašoma) pensiją iki gyvos galvos.
Išvytas iš Petrapilio kun. Kazimieras apsigyveno Seinuose.
Turėdamas daug atliekamo laiko, pradėjo tyrinėti Lietuvos
ir Lenkijos istoriją ir rankioti medžiagą Lietuvos bažnyčios
istorijai. Drauge bendradarbiavo vietos katalikų organe „Šal
tinyje“. Bet kadangi anais laikais Seinų dvasiškijos šulai —
Antanavičius, Blaževičius, Jałbrzykowski (dabartinis Vilniaus
arkivyskupas) vedė lenkišką politiką, tatai to nepakęsdamas,
kan. Kazimieras persikėlė Kaunan.
Čia niekieno nekliudomas atsidavė istorijos tyrinėjimui,
perskaitė daugybę tos rūšies veikalų, ir naudodamasis vie
nais tik lenkų šaltiniais, 1911 m. išleido brošiūrėlę „P o l s c y
A p o s t o l o w i e L i t w y “, nurodydamas joje, kaip lenkai nau
dojos kat. bažnyčia savo politikos tikslams Lietuvoje. Šis kun.
Kazimiero rašinys sukėlė didelį triukšmą lenkų tarpe. Pats
Obstas parašė jos kritiką, kur buvo daugiau plūdimų, negu
faktiškos argumentacijos. Atsakydamas į tai kun. Kazimieras
1913 m. išleido storoką tomą vardu: „P o l s k i e A p o s 
t o l s t w o w L i t w i e “ (szkic historyczny 1387 —1912), kur
išsamiai nurodė, kiek žalos lietuviams yra padarę lenkai,
pavergdami Lietuvos bažnyčią savo polonizatoriškos politikos
įrankiu. Tą pat klausimą jis yra išdėstęs plačioje lietuviškai
parašytoje studijoje „K a t a l i k i š k o j i l i e t u v i ų p a m o k s l i j a “ (sk. „Vadovo“ nr. 4 —12). Be to, jo yra išleista lietu
viška brošiūra „Moteriškė“ ir paskelbta nemaža straipsnių
įvairiuose lietuviškuose laikraščiuose.
Kai pirmoji lietuvių maldininkų kelionė Romon 1908 m.
yra pirštu prikišamai parodžius lenkų intrigas Vatikane, lie
tuvių kunigų tarpe kilo sumanymas pasiųsti Romon savo
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neoficialinį atstovą, kad gintų Lietuvos bažnyčios reikalus
prie Apašt. Sosto. Vienatinis kandidatas ton vieton buvo nu
rodytas kun. Kazimieras. Kiek pagalvojęs, jis prisiėmė tą mi
siją, juoba, kad rusų valdžia sutiko pavesti jam savo žinioje
buvusiąją šv. Stanislovo bažnyčią Romoje. Čia jį beklebo
naujantį ir beprižiūrintį esamą prie tos bažnyčios priglaudą1)
ir užtiko Didysis karas, iškėlęs aikštėn Lietuvos vardą ir jos
nepriklausomybės klausimą. Supratęs to klausimo svarbą,
kun. Kazimieras, kiek galėdamas, stengės populerizuoti Lie
tuvą italų spaudoje, davinėjo italų žurnalistams įvairių in
formacijų apie mūsų kraštą ir jo padėjimą karo metu. Jis
padėjo taip pat pral. Olšauskiui iš Benedikto XV išgauti pa
skelbimą atskiros „Lietuvos dienos“ aukoms rinkti nukentė
jusiai nuo karo mūsų tėvynei. Taip besidarbuodamas, išbu
vo Romoj iki mūsų valdžios buvo paskirtas oficialinis atsto
vas prie Vatikano prel. Narjausko asmenyje. Tuomet laiky
damas savo misiją baigtą, kun. Kazimieras pargrįžo Lie
tuvon.
Čia jam, kaip geram bažnytinių dalykų žinovui, mūsų
valdžia buvo pavedus suorganizuoti ir sutvarkyti atskirą ti
kybų departamentą. Jubiliatas uoliai darbavos čia keletą
metų. Bet sunki liga, kuri jam prieš kelerius metus teko
persirgti, pakirto jo jėgas. Jausdamasis nebegalįs ilgiau tin
kamai besidarbuoti valdžios įstaigoje, gera valia atsistatydino
ir persikėlė Palangos altarijon, pasirinkęs ją savo poilsio
vieta. Bet ir čia neužmiršta retkarčiais parašyti vieną kitą
įdomų straipsnį į mūsų laikraščius.
Iš šios trumpai suglaustos gerb. Jubiliato biografijos kiek
vienam, manau, yra aišku, kad kan. Kazimiero gyvenimas
yra praslinkęs nuolatiniuose darbuose mūsų tėvynės, tauty
bės ir Bažnyčios naudai ir kovose už lietuvybės teises. Kiek
yra jo nuveikta darbų, tiek jo įsigyta nuopelnų. Dėliai to ir
nenuostabu, kad mūsų visuomenė ir Jubiliato draugai reiš
kia karšto noro šį jo jubiliejų tinkamai pagerbti. Aš neabe
joju, kad tai ir bus padaryta.
1) Sk. jo straipsnį: „Viešnamis prie šv. Stanislovo Bažnyčios Ry
me“. „Draugija“, 1(123, 7—8 n-ris.
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Be „Šaltinio“ ir „Vadovo“ gerb. Jubiliatas buvo nuolatinis
„Draugijos“ bendradarbis. Štai žymesnieji jo straipsniai, ku
rie jo buvo paskelbti „Draugijoj“:
1. „Pana“ ar „Mergelė“? „Dr.“ 46 n-ry.
2. Lenkiškoji katalikystė Lietuvoje. „Dr.“ 59 n-ry.
3. A. Kumulejaus pranešimas apie aprūpinimą 20 klierikų
lietuvių Vilniaus Seminarijoj 1595 m. „Dr.“ 59 n-ry.
4. Neįvykusios Lietuvos konstitucijos 100 m. sukaktuvės.
„Dr.“ 60 n-ry.
5. Penktojo šimtmečio Gardelio unijos sukaktuvės „Dr.“
70 n-ry.
6. Memorialas apie Lietuvos vyskupijas. „Dr.“ 1923 m.,
3—4 n-ry.
7. Pašaipinis Rusijos kat. dvasiškijos kapitalas. „Dr.“ 1923,
5 — 6 nr.
Keturi pirmieji straipsniai pasirašyti jo slapyvardžiu K u 
n i g a s A p y s e n i s , o likusieji jo tikruoju vardu.1)

1)

Sk. „Ryto" 1 kovo, 1928 m. n-r j.

