Vyskupas Gasparas Felicijonas
Cirtautas.
(1841—1913)

Mūsų gyvenime vyskupas labai daug sveria. Jo klauso
dideliausios žmonių minios. Nėra nei vieno visuomenės
sluogsnio, kurs šiaip ar taip su juo nesiskaitytų. Jo pažiūros,
jo paliepimai turi didelės įtakos mūsų katalikams lietuviams,
o ypač jų veikėjams. Vyskupo pavyzdys ir įsitikinimai nere
tai pakreipia naujon vagon mūsų tautinės sąmonės besiplė
tojimą, nutiesia mūsų tautai tokį ar kitokį kelią ateitin. Tai
yra bendra tiesa, kuri galima taikinti kiekvienam Lietuvos
vyskupui, bet ypatingai ji tinka Žemaičių vyskupui, kaip dau
giau neg milijono lietuvių ganytojui ir vadovui. Taigi ir ne
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nuostabu, kad Žemaičių vyskupo mirtį gyvai atjaučia netik
tai visa mūsų visuomenė, bet ir kiekvienas atskiras doras
lietuvis katalikas. O jei da mirusis vyskupas buvo aukštos
doros, geros širdies ir gerų norų lietuvis, tai jo mir
tis apgailima, kaipo viso krašto nelaimė. Tokis žmogus
kaip tik ir buvo vysk. Gasparas Cirtautas. Prie jo gyvos
galvos nedaug apie jį tebuvo rašyta. Užtat dabar jam savo
amžį baigus, teisybė reikalauja, kad jo nuopelnai būtų iškelti
aikštėn ir rastų mūsų visuomenėje prideramą sau pagarbą.
Tam tikslui aš ir pasistengsiu šiame straipsnyje: 1) išdėstyti
trumpai vysk. Gasparo gyvenimą, 2) aprašyti paskutines jo
gyvenimo valandas, ir jo laidotuves, 3) teisingai nupiešti jo
būdą, kaip žmogaus, lietuvio ir vyskupo, ir 4) surankioti
krūvon įvairius apie jį laikraščių atsiliepimus. Iš to viso,
tikimės, susidarys savaime gan gražus spaudos vainikas, kurs,
mūsų išmanymu, bus daug tinkamesnis nabašninkui pagerbti,
negu gyvų gėlių bei gelžies vainikai, kurių prie jo grabo
irgi nestigo.

I.
Vysk G. Cirtauto gyvenimas.

Vysk. Gasparas yra gimęs 1841 metais Žemaitijoj, Vievir
žėnų parapijoj, Padumblio sodoj, didžiai dievobaimingų ir
gerai pasiturinčių tėvų šeimynoj. Pradžios mokslą ėjo Ra
seinių pavietinėj mokykloj, paskui mokinosi Šiaulių gimna
zijoj, kurią baigė su sidabro medaliu. 1862 metais įstojo
Varnių seminarijon, kur išbuvęs dvejus metus, buvo išsiųs
tas Peterburgo dvasiškon Akademijon. Pabaigė ją 1868 me
tais, gavęs šv. Teologijos Magistro laipsnį. Sugrįžęs iš Aka
demijos, buvo paskirtas Žemaičių dvasiškosios seminarijos
profesorium, kame aiškino paeiliui lotynų kalbą, Šventąjį
Raštą ir dogmatiškąją teologiją. Po dešimties metų profeso
riavimo buvo pakviestas Peterburgo dvasiškojon Akademijon,
kame išprofesoriavo antrą dešimtmetį, mokydamas ten pa
matinės specialinės dogmatikos.
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1888
metais vysk. Paliulionies liko pakviestas Kaunan Že
maičių dvasiškosios seminarijos rektorium ir Šventraščio
profesorium. Kaip rektorius užsipelnė jis visų mokinių ir
profesorių meilę, nes visiems buvo darbštumo, rimtumo ir
meilingumo pavyzdžiu. Brangindamas tas dorybes, vysk.
Paliulionis meldė šv. Tėvą, kad į vietą perkeltojo Seinuosna
vysk. A. Baranausko paskirtų rektorių Cirtautą Žemaičių
pavyskupiu.
Rymas meiliai priėmė šį prašymą, ir to dėka lapkričio
30 d. 1897 m. matome kun. Gasparą priimant vyskupišką
šventimą Peterburge ir su titulu Kastorijos vyskupo grįžtant
Kaunan Žemaičių pavyskupiu.
Pavyskupio pareiga — būti diecezinio vyskupo padėjėju,
pavaduoti jį kur reikiant dvasiškoje tarnyboje, ypač šiam
susirgus ar kur toliau išvažiavus. Šias pareigas vysk. Cirtau
tas ėjo su didžiausiu atsidavimu ir pasišventimu, nesigai
lėdamas nei savo laiko, nei savos neperstiprios sveikatos.
To dėl nenuostabu, jog vyskupui Paliulioniui 1908 m. mirus,
Žemaičių kapitula tų pačių metų gegužio 8 d. vienu balsu
išrinko vysk. Cirtautą Žemaičių vyskupijos valdytoju, o
Šventasis Tėvas Pijus X balandžio 7 d. 1910 m. pakėlė jį
dieceziniu Žemaičių vyskupu. Tam tikri Apaštališkojo Sosto
raštai, kuriuos savo laiku spausdinom „Draugijoje“ (žiūr.
T. XI, 90—96 psl.), buvo jam įteikti Peterburge gegužio
16 dienoj, o birželio 6(17) d. tų pačių 1910 metų jisai iškil
mingai įžengė Žemaičių Katedron. Toje iškilmėje dalyvavo
didelis kunigijos būrys, tūkstančiai Kauno katalikų, visos
kauniškių lietuvių draugijos ir katalikiškų laikraščių redak
cijos. Viena tik sulenkėjusi mūsų ponija ir Kauno „lenkai“
nepasirodė, nes laikė naują vyskupą „ne savo žmogum“.
Sveikindama naują vyskupą „Draugija“ (XI t.) tarp kitko
šitaip rašė:
„Visos tos biografiškos žinelės žmogui, nuošaliai stovin
čiam, maž ką tepasako. Bet mums jos yra dideliai svarbios,
nes jos aiškiai parodo, kad naujas mūsų vyskupas, kaip
žmogus čia gimęs, čia augęs, čia mokslus išėjęs, čia Bažny
čiai tarnavęs, ateina į mus, ne iš svetur, bet iš to paties
mūsų krašto, yra tos pačios mūsų tautos narys, gerai žinąs
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mūsų tėvynės praeitį ir dabartį, jos vargus ir reikalus, o
drauge, kaip jai nesvetimas, pigiai galės suprasti ir naujus
šių laikų uždavinius, kuriuos mūsų, vos nuo kelių metų
tepradėjusi kultūringai gyvuoti visuomenė, aikštėn iškelia ir
jų išsprendimo ikišiol kantriai laukia...
Kaip mūsų krašto dvasiškis, jis yra jau ne nuo šios
dienos Žemaičių vyskupijoj plačiai žinomas. Visi jį aukštai
gerbia netik dėl jo rimtumo ir dievobaimingumo, bet ir
dėliai nepaprasto meilingumo ir teisingumo. To dėl mums
matos nė kiek neapsiriksime pasakę, jog nėra mūsų vysku
pijoj nė vieno doro lietuvio kunigo, kurs tuo paskyrimu
nesidžiaugtų ir Jo Malonybei geriausių metų nuoširdžiai
šiandieną nelinkėtų.
Iš kitos gi šalies nėra irgi abejonės, jog draug su kunigais
tuo paskyrimu džiaugsis ir plačios šiaipjau lietuvių katalikų
minios, nes jos taip pat turėjo jau progų ne sykį matyti ir
pažinti vysk. Gasparą, kai jis dar Žemaičių pavyskupiu
būdamas ir negaluojantį vysk. Paliulionį pavaduodamas,
lankė vyskupiją, šventė naujas bažnyčias, teikė vaikeliams
sutvirtinimo sakramentą, meiliai priiminėjo su reikalais
kiekvieną prašytoją—ar tai poną ar kaimietį, ar kleboną ar
vikarą, nuoširdžiai ir kantriai visus išklausydamas ir nie
kuomet nei per sprindį nuo svarbaus valdymo dalykuose
principo: a u d i a t u r e t a l t e r a p a r s neatsitraukdamas.
Toksai visada tikrai tėviškas jo pasielgimas, sujungtas su
nemėgimu skubintis ištarmes išduodant, tikrai galima sakyti,
mūsų visuomenę garantuoja, jog visi naujo Ganytojo įsaky
mai ir paskyrimai bus artimiausi krikščioniškos teisybės
idealui, kaip visada griežtai paremti tam tikrais Bažnyčios
kanonais ir to dėl pilnai laisvi nuo asmeniškų simpatijų bei
antipatijų, nuo subjektyvaus skirstymo pavaldinių į p e r 
s o n a s g r a t a s e t i n g r a t a s , ir visai nepareinąs nuo
elgimos pagal ūpo bei pašalinių asmenų įtakos.
„Tiesa,—rašo mums vienas kunigas veikėjas—gerb. mūsų
vyskupas, kaip ir kiti Bažnyčios valdytojai, ne apsieis be
padėjėjų, turės rinktis sau tam tikrus patarėjus, norėdamas
išleisti tą ar kitą įsakymą, įvykdinti tokią ar kitokią reformą.
Tuo nėr ko stebėtis, nes ir pati Bažnyčia duoda tokiuos
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patarėjus kiekvienam dieceziniam vyskupui vietinės kapi
tulos nariuose. Savo tikslu — yra tai puiki, amžių prityrimu
sukurtoji įstaiga. Jos normalinis, kanonais paremtas veikimas,
turės be abejo ir prie naujojo vyskupo savo svarbą. Taigi
jei šiandieną mūsų kunigija džiaugiasi, tai visai ne tuo, kad,
naujam vyskupui valdyti pradėjus, įvyks pas mus kokia
nauja tvarka, bet tuo, kad su nauju vyskupu, kaip visi
laukia, prasidės didesnis Bažnyčios įstatų gerbimas, įvyks
seniai pageidaujamoji visų kunigų lygybė prieš kanonus,
kad kiekvienam pilnai bus atiduota s u u m c u i q u e jo
nuopelnų bei nuopolių atžvilgiu, kad kiekviena gyva vysku
pijos spėka bus tinkamai sunaudota didesnei Dievo garbei ir
Bažnyčios naudai, taip kad mylėtojai darbo — bus pristatyti
prie darbo, o mėgėjai atilsio, susilaukę atleidimo nuo per
sunkiu jiems pareigų, galės pagalios tam tinkamoje ramioje
vietoje ramiai sau pasilsėti“...
„Korespondento išmanymu, tai esąs bendras Žemaičių
kunigijos įsitikinimas — c o m m u n i s v o x c l e r i . Duok
Dieve, kad tai ištikrųjų įvyktų — duodant pradžią naujai
patarlei: V o x c l e r i — v o x D e i . Mes bent neturime
jokios priežasties tuo abejoti.
„Jei kas galima čia dar pridurti — tai nebent vienas daik
tas, visiems ir be to gerai žinomas — būtent, neapsakomas
vyskupijos valdymo sunkumas. Imkime štai kad ir Žemaičių
vyskupiją; 360 bažnyčių, 600 kunigų,—kokia pusė tūkstančio
mokyklų, šale neišvengiamo susirašinėjimo su visokiomis
valdžios įstaigomis, — visa tai taip nuvargina žmogų, kad
beveik nėra nei laiko apie kiekvieną dalyką ilgiau pagalvoti.
Visokie reikalai ir popieriai, lyg niekad netilstančios vilnys,
plaukia ir plaukia kasdieną vyskupo vardu ir laukia jo
ganytojiško išsprendimo. Taigi matomas ant vyskupo krū
tinės aukso kryžius yra ne vien pagarbos ženklas, bet ir
tikras simbolis neapsakomai sunkaus ant vyskupo pečių
užkrauto valdymo kryžiaus. Vyskupas Paliulionis nesykį
sakydavo, kad vyskupas — tai tikras kentėtojas, nors ir be
kraujo praliejimo. Kas tai supranta, tas niekados nesisku
bins rūgoti, dėl ko vyskupas šito ar to tuojau nepadaro,
dėl ko kiekvieno prašymo tuojau neįvykdo. Anaiptol kiek
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vienas geros širdies krikščionis turėtų įeiti į vyskupo padėtį
ir stengtis palengvinti, o ne apsunkinti jo ir be to sunkios
pareigos. Ypač kunigai daug galėtų vyskupui numažinti val
dymo naštą, jei svarbiausius bažnyčios reikalus teisingai ir
atvirai vyskupui išdėstytų. Deja, tame dalyke toli ne viskas
eina, kaip reikiant. Už akių daug ko prikalbama, o atvirai
nedrįstama burnos atverti, nors kartais dalykai stačiai šaukia
į dangų atmonijimo. Ypač daug kalti tame dalyke dekanai—
„vyskupo akys“, pasielgiantieji dažnai suvis sulig šventraščio
žodžiais: h a b e n t o c u l o s e t n o n v i d e b u n t , h a b e n t
aures et non audient, habent os et non loq u e n t u r . Dėlko taip yra? Mums matos, dėlto, kad pas
mus permaž idealumo, permaž tikrai krikščioniškos Bažny
čios meilės. Bažnyčia mums dažnai tik tuščia abstrakcija,
tradicinė formula, o ne tikra gyva, mistiškoji mūsų Motina,
verta didžiausios meilės, pasišventimo ir garbės. Prigimtas
žmonėms netobulumas temdo jos skaistybę, biaurūs papik
tinimai teršia jos brangų rūbą, o mes dažnai ramiai sau
tylim, nieko nesakydami, nieko nerašydami ir nič nieko
neveikdami. Klaidingam misticizmui pasidavę, mes viską
paliekam Dievui, tegu Jis Pats kaltus baudžia, papiktintojus
teisia, visokioms nedorybėms Pats stebuklingai kelią užkerta.
Taip pasielgdami darom nedovanotiną klaidą, nes užmirštam
vieną iš svarbiausių religijos tiesų, jog Dievas pasaulyje
veikia v i e n p e r ž m o n e s , ir kad to dėl visa žmonijos
istorija yra ne kas kita, kaip vien g e s t a D e i p e r
h o m i n e s. Sena tai tiesa, bet visad naujus ir puikius
išduodanti rezultatus, jei tik būna tinkamai gyvenime vyk
dinama“.
Baigdama šį straipsnį „Draugija“ nuoširdžiai sveikindama
naują Žemaičių vyskupą Gasparą, pridūrė nieko kito ne
trokštanti, kaip vien to, kad mūsų kunigija, supratus tikras
savo pareigas, padėtų naujam Ganytojui ne vien Viešpaties
dirvą nuo doriškų dagių ir usnių nuravėti, bet ir ją gryna
Kristaus mokslo sėkla sėkmingai užsėti.
Lietuvių redakcijų pasveikinime tarp kitko buvo dar
išreikšta ir geismas, kad Viešpats Dievas, palaikydamas
vysk. Cirtautą ant įteikto jam vyskupiškojo Sosto, leistų
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susilaukti garbingo 500 metų Žemaičių vyskupijos įkūrimo
jubiliejaus (įvyksiančio 1917) ir savo akimis pamatyti išspaus
dintą vieną iš visų svarbiausių lietuvių spaudos leidinių — pil
ną šv. Rašto lietuviškąjį vertimą. Bet kitokia buvo Dievo valia.
Sunki liga privertė vysk. Gasparą keliauti Berlynan. Čia
Kehro klinikoje rugsėjo 2 d. 1913 m., imant akmenis iš
kepenų, reikėjo padaryti šone didelė žaizda. Operacija tęsės
apie valandą. Liga nuvargintas kūnas nebeišturėjo, ir vysk.
C-tas naktį iš 3 į 4 rugsėjo užbaigė savo garbų gyvenimą.
II.

Paskutinės vysk. Cirtauto gyvenimo dienos.
Gerb. Švėkšnos klebonas, kun. Maciejauskas, man papra
šius, atsiuntė aprašymą paskutinių nabašninko vyskupo per
gyventų valandų. Kadangi paduotos tame aprašyme žinios
daugeliui be abejo bus įdomios, taigi ir dedu jas čion nieko
nuo savęs nepridedamas. Štai ištisas kun. Maciejausko pasa
kojimas:
„Susitikau su a. a. vyskupu Įsrutyj (Instenburge) 27 rug
piūčio 7 val. vakaro. Vyskupas buvo labai malonus, daugel
pasakojo apie visokius vyskupijos reikalus, labiausia priminė
apie negerą „Vilties“ kryptį, priminė apie nemalonius atsi
tikimus Ežerėnų bažnyčioje, apie vieną kunigą įklimpusį į
skolas ir t. t. Kai nuvažiavome į Berlyną, vyskupas apsigy
veno profesoriaus Kehr’o klinikoje. Nuo trečiadienio 28 rugp.
lig šeštadienio 31 rugpiūčio vyskupas praleido tą visą laiką
ramiai skaitydamas laikraščius, šnekėdamas apie paprastuo
sius atsitikimus iš politikos ir gyvenimo klinikoje.
Šeštadienį 31 rugp. vyskupas pasakė man, kad ateičiau
išklausyt Jo išpažinties. Kai aš pradėjau išsikalbinėti ir pata
riau pakviesti vieną iš Berlyno kunigų, man pasakė, kad
Jam vistiek, kad jau Kaune atliko iš viso amžiaus išpažintį
ir prisiruošė prie mirties. Šeštadienį 4 val. po pietų atėjo
mano pakviestas kunigas lenkas ir išklausė J. M. vyskupą
išpažinties. Sekmadienį nuo ryto priėmė vyskupas Švenčiausį
Sakramentą ir praleido tą dieną užimtas malda; vakare
pasakė man, kad ir rytoj, t. y. 2 d. rugsėjo atneščiau Šv.
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Sakramentą ir Šv. Aliejus, nes nori pasistiprinti prieš ope
raciją. Pirmadienį t. y. tą pačią dieną, kai turėjo būti ope
racija, vyskupas priėmė Švenč. Sakramentą, paskutinį pate
pimą ir Generalę Absoliuciją. Vyskupas buvo labai užimtas
Dievu, ir visai ramus, nors artinos operacijos valanda.
Vyskupo veidas buvo labai malonus. 12 valandą atsisveikinau
su vyskupu, nes vyskupą nuvežė į operacijų salę.
Vyskupo brolis d-ras Cirtautas buvo operacijos metu ir
pasakojo, kad vyskupą labai greitai su vaistais užmigdė, po
operacijos vyskupas paklausė, kadagi bus operacija; iš to
supratome, kad sopulių operacijos metu nekentėjo. Antra
dienio rytą vyskupas buvo labai menkas, ir supratome, kad
amžiaus galas prieina. Vakare vyskupas pasirodė kaip ir
stipresnis, bet tai buvo paskutinės organizmo spėkos. Apie
8 val. vakaro vyskupas pasakė savo broliui d-rui, kad jau
mato ir supranta, netrukus reikėsią mirti; tada daktaras
Cirtautas ir aš paprašėme vyskupo palaiminimo, paskui
man beklūpant prie lovos vyskupas p a l a i m i n o v i s ą
s a v o v y s k u p i j ą . Kai įėjo į kambarį verkdamas vys
kupo tarnas Vincentas, ir aš vyskupui pasakiau, jogiai Vin
centas atėjo, ištarė vyskupas tuos žodžius: „testamente apie
juos visus atminiau“. Kai vyskupas pasidarė dar silpnesnis,
aš suteikiau vyskupui absoliuciją — išrišimą. Man absoliucijos
žodžius bekalbant vyskupas mušėsi į krūtinę ir persižegnojo,
ir tai buvo paskutinis kryžius, kuriuo pasistiprino amžinai
kelionei. Paskui vyskupas pradėjo eiti vis menkyn, uždegėme
žvakę ir įdavėme į jo rankas, ir, kaip saulutė išpalengvo
nusileidžia, taip ir vyskupo ramus gyvenimas užsibaigė
ramiai — kaip migte užmigo.
Mirė vyskupas trečiadienį rugsėjo 4 dieną 4 val. 40 min.
nuo ryto. Vyskupo tarnas Vincentas Monkus paskutinį kartą
dar savo ponui patarnavo, kūną apvalė ir aprėdė vyskupiška
sutona. Vyskupui taip aprėdytam begulint, per visą trečia
dienio dieną kambaryje, kur apsigyveno nuo pat pradžios
perėjimo į kliniką, ateidavo lankyti nabašninką visi klinikos
tarnai ir gailęstingosios seserys ir su didžiausia pagarba vei
zėjos į vyskupo veidą sakydami, kad tokio malonaus veido
pas numirusį žmogų nebuvo matę. Ir ištikrųjų tas vyskupijos
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Tėvas ir po mirties toksai pat buvo kaip visados ramus ir
malonus.
Nabašninko vyskupo kūnas nutarta parvežti Kaunan. Iš
Kehro klinikos į Berlyno stotį grabo palydėtų susirinko
nedidelis būrelis vietinių katalikų, daugiausia lenkų. Virba
lyje grabas teko perkelti iš Vokiečių traukinio į Rusijos
vagoną. Sužinoję, kas guli tame grabe, dievobaimingos lietu
vės virbalietės pripynė daugybę gražių vainikų iš gyvų
žolynų, kuriais ir papuošė dailiai netik patį grabą, bet ir
visą vagoną. Tame vagone rugsėjo 7 d. 5 val. vakarą ir
parvežta nabašninko kūnas. Jo sutikimą ir laidotuves gan
dailiai aprašė „Viltis“ savo 106 n-je.
Pilnumo dėliai turime pridurti dar viena „Vilties“ pra
leistą faktą, būtent, jog Kauno lietuvių laikraščių redakcijos
pagerbė nabašninką, kaip „katalikiškos spaudos globėją“ tam
tikru dailiu vainiku, o šv. Kazimiero Draugija vainiko vietoj
išspausdino ir dovanai išdalino išeinantiems iš bažnyčios žmo
nėms keletą tūkstančių lapelių su mirusiojo vyskupo paveikslu
ir maldele už jį.

III.
Vysk. Cirtauto būdas.

Norint gerai pažinti žmogaus būdą, sako, reikią su juo pa
gyventi ilgesnį laiką, pamatyti jį įvairiose aplinkybėse susi
duriant su įvairiais žmonėmis, atliekant įvairius darbus, iš
reiškiant savo pažiūras ir t. t. Ta paprastoji žmonių paži
nimo sąlyga, žinoma, turi savyje daug tiesos, kaip išvesta iš
prityrimo. Bet esama žmonių, kurių būdas lengva įspėti ir
susyk, be jokio ilgesnio tyrinėjimo. Jie yra visiems aiškūs
ir permatomi kaip krikštolas, be jokio prisidengimo, apsi
metimo, ar noro pasirodyti kaž kuo geresniu, aukštesniu, negu
iš tikrųjų kad yra. Tokiu žmogum ir buvo vysk. C-tas. Anot
teisingo kun. Tumo pasakymo, vysk. Gasparo „kitaip ir ne
apibūdinsi, kaip tik: malonumas ir gerumas. Visados lygus,
visados ramus, visados atvirai šypsantis; niekuomet nepaniū
ręs, nesusikrimtęs, nepiktas, — jis viena savo išvaizda jau
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traukė žmones į save“1). Jei jis ką laikė po uždanga, tai
nebent savo talentus, protą ir dorybes.
Kaip jau anksčiau matėme, vysk. C-tas turėjo nemenkų
proto gabumų ir aukštą mokslą. Tai parodo kad ir sidabro
medalis, kurį gavo gimnaziją baigdamas ir ilgas jo profeso
riavimas seminarijoje ir Akademijoje. Bet jis tuo niekad ne
sididžiavo. Nuolankus iš prigimimo, jis nemėgo blizgėti, ki
tus stebinti ir žavėti. Ar lekcijas aiškindamas, ar šiaip su
žmonėmis besišnekėdamas, vartodavo visada paprastus aiš
kius išsireiškimus, neieškodamas jokių kalbos pagražinimų,
nesistengdamas klausytojams įtikti ar prie jų prisimeilinti;
jam rūpėjo vien pasakyti tiek, kiek reikia, ir taip, kad daly
kas būtų suprastas. To dėl kad ir nebuvo iš prigimimo iš
kalbingas, tačiau mokėdavo kas reikia aiškiai ir logiškai iš
dėstyti. Klausant jo lekcijų neretai darydavos nuobodu, nes
kalbėdavo išlėto, kiekvieną sakinį gerai apsvarstydamas ir
tinkamiausių žodžių jam išreikšti ieškodamas. Bet jei kas
pabandydavo vysk. C-to lekcijas ar prakalbas užsirašinėt,
tuoj pamatydavo, jog pas jį kiekviename pasakyme randas
visada aiški, gerai apgalvota ir tinkamais žodžiais išreikšta
mintis, kuri ir spaudon padavus nereikalautų taisymo.
Iš kitos vėl šalies vysk. Gasparas, kaipo giliai tikįs ir mal
dingas, dirbo kiekvieną sau pavestą darbą ramiai, kantriai,
be liguisto paskubio, taip paprasto šioje elektros ir garo ga
dynėje, teisingai manydamas, kad Dievas reikalauja iš mūsų
ne to, kad mūsų darbų būtų daug, bet kad jie būtų tikrai
geri, tobulai atlikti. Dėlto tai vysk. Gasparas pirm negu ką
padarydavo, ilgai galvodavo, mąstydavo, o dažnai ir melsda
vos, pagalbos iš aukšto ieškodamas.
Šalia gyvo tikėjimo ir karštos meilės Dievo nabašninkas
vyskupas pasižymėjo taipgi ir didele meile artimo. Ta meilė
artimo, galima sakyti, buvo visudidžioji jo dorybė. Jis vykdė
ją ir žodžiais ir darbais kur tik turėjo progos. Visus, kas
tik prie jo kreipdavosi su reikalais, visuomet priimdavo lipš
niai, maloniai, žmoniškai. Net ir bardamas ką, darydavo tai
kuošvelniausiu būdu, vengdamas aštresnių, užgaunančių žo
1)

Sk. „Vilties“ 106 n-rį.
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džių. Būdamas pats geros širdies ir geros valios, jis niekuo
met nelaikė ateinantį pas jį žmogų nedoru, veidmainiu ar
melagiu. Jis manė turįs reikalą su žmogum irgi gerų norų,
mylinčiu teisybę ir teisybės ieškančiu. Deja, liūdni faktai ne
sykį parodydavo vysk. Cirtautui, kad jis čia buvo perdidelis
optimistas, laikąs žmones geresniais negu jie ištikrųjų yra.
Bet jis to nelabai težiūrėjo ir savo malonaus pasielgimo su
žmonėmis iki mirdamas neperkeitė. Jis bevelijo kartais ap
sirikti, ir palaikyti nedorą ar neteisingą žmogų doru ir tei
singu, negu įtarti dorąjį nedorumu.
Žymi jo artimo meilė ž o d ž i u o s e , dar žymiau apsireikš
davo d a r b u o s e , ypač visokių vargšų ir beturčių šelpime.
Jo labdaringumas buvo tikrai nepaprastas. Kauno gyvento
jai ilgai ilgai jį laikys savo atmintyje. Kiek jis per savo gy
venimą Kaune ir Peterburge sušelpė visokių ligonių, varg
dienių, našlaičių, moksleivių, tai tik vienas Dievas težino.
Šiokį tokį apie tai supratimą gali duoti likusieji nabašninko už
rašai aukų „įvairiems labdaringiems tikslams“1). Sąsiuvinyj,
kurį turėjome savo rankose, prasideda šie užrašai nuo spa
lių mėn. 1911 m. Štai ką ten skaitome:
„Viso labo spalių mėn. išleista 236 r. 50 k.
„ „ lapkričio „ „ 196 r. 70 k.
„ „ gruodžio „
„ 522 r. 80 k.
Per visus 1911

išleista 1953 r. 35 k.

1912 metais.
Viso labo sausio mėn. išleista
603 r. 05 k.
„ „ vasario „
„
251 r. 50 k.
„ kovo „
„
208 r. 15 k.
„ „ balandž. „
„
114 r. 30 k.
„ gegužio „
„
364 r. —
„ „ birželio „
„
83 r. 90 k.
„ „ liepos _
„
98 r. 05 k.
„ „ rugpiūč. „
„
362 r. —
„ „ rugsėjo „
„
180 r. 10 k.
„ spalių „
„
194 r. 25 k.
„ „ lapkrič. „
„
198 r. 60 k.
„ „ gruodžio „
„
291 r. 65 k.
Per visus 1912 metus išleista
2949 r. 45 k.
1)

Wydatki na róžne cele dobroczynne i jałmužny ubogim.
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1913 metais.
Viso labo sausio mėn. išleista
„ „ vasario „
„
„ kovo „
„
„ „ balandi. „
„
„ gegužio „
„
„ „ birželio „
„

456 r. —
191 r. 70 k.
150 r. 45 k.
323 r. 60 k.
272 r. 50 k.
184 r. 75 k.

Taigi per pirmuosius šešius 1913 mėnesius labdaringiems
tikslams išleista 1577 rub.
Tuos užrašus pats savo ranka vedė vysk. Gasparas iki
1913 liepos m. 19 d. Toliau juos varyti ligos suimtas —
nebegalėjo. Bet savo vargšų m ė n e s i n i ų iki mirčiai
neužmiršo. O jų buvo irgi gana gražus būrys: 8 gaudavo
kas mėnuo po 3 rub., 20 po 1 rub., 10—po pusrublį. Tiems
pašalpa buvo išduota per nabašninko vyskupo tarnus da ir
už du paskutiniu mėnesiu (liepos ir rugpiūtį).
Mylėdamas visame kame tvarką, garbus nabašninkas savo
aukų užrašus vedė diena iš dienos, pažymėdamas griežtai
k a d a , k a m i r k i e k d a v ė . Manome būsiant čia ne
prošalį davus bent keletą pavyzdžių tų užrašų. Nenorėdami
daug vietos užimti, pažymėsime čia tik stambesniąsias aukas,
arba tokias, kurios ypatingai pažymėjimo vertos. Štai tie
užrašai:
1911 metai.
Spalių mėnuo.
4 diena Bol. L. ūkio mokyklos mokiniui . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 130 r.
9 „ Vakarui neturtingų komercijos mokyklos mokinių
naudai . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 r.
11 „ Juoz. B. Peterburgo konservatorijos mokiniui . . . . . . . . . . 30 r.
16 „ Kaž kokiam ligoniui rusui Brujevui . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 r.
Lapkritys.
8 diena Našlei T-vienei rusei užsimokėti už dukterų mokslą
Losickaitės gimnazijoj . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 r.
17 „ Labdaringos draugijos vakarui . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 r.
21 „ Lietuvių prieglaudai (už rugpiūtį, rugsėjį, spalių,
lapkritį ir gruodį) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 r.
30 „ Įnaša draugijai neturtingoms gimnazistėms šelpti . . . . . . . 25 r.
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Gruodis.
1 diena Mergaitei Br-tei iš „Saulės“ kursų . . . . . . . . . . . . . . . . 35 r.
2
„ Ubagų pietums Kalėdų dieną darbo namuose . . . . . . . . . . 10 r.
3 „ Darbininkų juozapiečių (lietuvių) vaikų eglelei . . . . . . . . . . 6 r.
4 „ Lenkų juozapiečių eglelei . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 r.
9 „ Vakarui neturtingų vyr. gimnazijos mokinių naudai . . . . . . . 15 r.
9
„ Draugijai neturtingiems gimnazistams šelpti . . . . . . . . . . . 25 r.
12 „ Š—tei važiuojančiai Varšuvon į virimo mokyklą . . . . . . . . 100 r.
22
„ Na prijut dietej — Kalėdų šventėms . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 r.
30 „ Varšuvos konservatorijos mokiniui Št. . . . . . . . . . . . . . . . 100 r.
31
„ M—ui Lvovo univ. studentui . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 r.
ir tt. ir tt.

Tos vysk. C-to aukos ir pašalpos retai tebūdavo viena
kartės; pradėjęs ką šelpti, ypač moksleivius, jis neatsisakydavo
nuo to ir tolesniu laiku. Pav. iš vyskupo užrašų gauname
patirti, jog Dotnuvos ūkio mokyklos mokiniui B. L. be
aukščiau minėtųjų 130 r. buvo dar įvairiais laikais duota
150 + 110 r.; našlei T-vienei rusei — dar du kart po 20 r.;
mokinei Š-tei — 75 + 100, konservat. mokiniui B. 30 + 25,
kursistei Br-tei — 100 +120 + 31 + 110 + 28; gimnazistui
K-ei 43 + 45 + 20 + 40 + 30 r. ir t.t.
Tą pat reikia pasakyti ir apie vargšus. Kaip jau aukščiau
minėjom, vysk. C-tas turėjo tam tikrą jų sąrašą, pagal kurį
vieniems siųsdavo per tarną aukas į namus, kitiems pas
save jas dalindavo.
Bet šelpdavo ir sau visai nepažįstamus, įvairius perėjū
nus, o kartais net ir visai pašalpos nevertus. Taip pav. vie
noj vietoj randame šitokį užrašą: „N. N. alkoholikui — 1 r.“,
kitoj: „kažkokiai čigoniško būdo (cyganovvatej) bobai—1 r.“;
trečioj: „kažkokiam perdaug kalbiam artistui („verbosus")
3 rub.“ ir t. t.
Trumpai sakant, užsilikęs vysk. C-to aukų užrašų sąsiu
vinys yra begalo įdomus ir brangus veikalas, kad ir ne
skirtas spaudai. Jis netik parodo gailestingą nabašninko
vyskupo širdį, bet draug ir jo praktišką protą, mokėjusį
teisingai nuspręsti, kiek kam duoti, kam šimtais, kam rub
liais, kam kapeikomis.
Per tai jo didelis labdaringumas toli nebuvo vien jausmu
paremtas, bet gerai apsvarstytas ir apgalvotas. Kur nereikia

vysk. Cirtautas pinigų nemetė, bet kur reikia ir tūkstančių
nesigailėdavo. Neatsakydavo jis savo pašalpos kitataučiams
ir kitatikiams, bet už vis šelpdavo vietos katalikus ir jų
labdaringas įstaigas, kaip negalinčias iš kitur pašalpos susi
laukti. Daug pinigų taip pat išleido sušelpti neturtingoms
bažnyčioms ir kunigams, ypač Kurše. To užrašuose nera
dom, bet iš kitur gerai žinom, jog taip buvo. Tiems žodžiams
patvirtinti užteks čia kad ir liudijimo kun. A. V., kurs atvykęs
į vysk. C-to laidotuves, kone su ašaromis man sakėsi gavęs
per vysk. C-to rankas jau tai iš kolegijos, jau tai iš kitų šal
tinių iki 900 rub. gydymuisi.
Tie ir kiti iš nabašninko gyvenimo faktai kuoaiškiausiai
parodo, kad jis buvo tikras labdarorys katalikas, o ne kaž
kokios pirmeiviškos „nelaipsniuotos meilės“ šalininkas, bėręs
neva savo pinigus be atodairos kam pakliūn, kaip tai drįso
be jokio pamato paskelbti pirmeiviškos „Lietuvos Žinios“
savo 109-me 1913 metų n-je. Kad jis laikėsi katalikiškos
„laipsniuotos“ meilės — tai parodo taip pat ir jo testamentas,
kur visų savo turtą paliko k a t a l i k i š k o m s labdarybės
ir švietimo draugijoms bei įstaigoms. Plačiau apie tai bus
pranešta savo laiku.
Pažinę vysk. C-tą, kaip žmogų, prisižiūrėkim taipgi
jam ir kaip l i e t u v i u i .
Kaip jau aukščiau minėjome, lenkai vysk. Gasparą paskelbė
„ne savo žmogum“. Čia jie nei kiek neapsiriko. Vysk. C-tas
nebuvo lenkas: jis buvo lietuvis netik iš prigimimo, bet ir
iš įsitikinimo. Gimęs žemaičiu, niekuomet jis save lenku
nelaikė. Tiesa, kaip išauklėtas lenkų dvasioje, jis jaunystėje
linko prie lenkų; 1863 metais buvo dagi pasiryžęs draug su
kitais eiti į karą ir tam tikslui turėjo net pasisiūdinęs „ilgus,
geros tvirtos odos batus“1). Ir vėliau visą savo amžį jis mėgo
lenkiškai šnekėti, visur buvo šalininkas ramaus sugyvenimo
su lenkais, bet kai pastaruoju dešimtmečiu lenkinimo tiks
lams imta naudotis bažnyčia ir vartoti nekultūringas prie
mones, ypač Vilniaus, o dalimi ir Žemaičių vyskupijoj, vysk.
l) Sk- „Vilties“ 108-me n-je kun. J. Tumo pasakojimą „Cirtauto
ilgieji batai“.
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C-tas, aiškiai pamatęs lenkų neteisybę, gyvai atjautė skriau
dimą lietuvių ir visiškai pripažino jiems teisę nuo lenkų
puolimų gintis taip spausdintu žodžiu, taip ir kitokiais kul
tūringais būdais. Déliai to kiekvieną kultūringą lietuvių
darbą visuomet mielai laimindavo, girdavo ir šelpdavo.
Nebus čia nei kiek perdėta pasakius, jog nuo 1905 metų
nebuvo beveik nei vieno svarbesnio atsitikimo tautiškame
Kauniškių lietuvių gyvenime, kur vysk. C-tas nebūtų-daly
vavęs. Štai įrodymai. 1907 m. vysk. Paliulionies įprašytas
vysis. Gasparas sutinka būti pirmininku komiteto pirmiems
lietuviškiems socialiams kursams Kaune rengti. Kaip pirmi
ninkas, jis daro pas save posėdžius, į kuriuos meiliai kviečia
visus komiteto narius1), meiliai lietuviškai su jais tariasi ir
dar meiliau visus vaišina. Tiems kursams galutinai įvykus,
pats juos atidaro ir juose dalyvauja, nors tuomet jau buvo
išrinktas vyskupijos valdytoju. Bent kiek anksčiau jis taip
pat pašvenčia iškilmingai pirmutinę lietuvių mokyklą Šan
čiuose ir mielu noru atvyksta į pirmutinius „Saulės“ kursų
ir „seminarijėlės“ metų pabaigtuvių aktus. O ir vėliau,
tapęs dieceziniu vyskupu, pats pašvenčia naujos lietuvių
mokyklos Viliampolėj ir „Saulės“ namų pamatus. Dagi ir
1913 m. keliais mėnesiais prieš mirdamas2) netik neatsisako
pašvęsti naujus šv. Kazimiero Draugijos namus, bet ir jos
visuotiname susirinkime kaip ir kitais metais per 2 valandi
dalyvavo. Karštai užjautė jis ir kitas lietuvių draugijas, kaip
šit „Saulę“, „Blaivybę“, šv. Juozapo, šv. Zitos. Visų jų vysk.
Girtautas buvo arba narys arba šelpėjas ir visas jas net ir
numiręs sušelpė paskirdamas savo testamente nemažą pinigų
sumą.
Nemažiau užuojautos rodė jis ir katalikiškai lietuvių
spaudai. Gerai suprasdamas jos svarbą, jis džiaugėsi jos
pasisekimu ir liūdėjo déliai varžančių jos besiplėtojimą
sąlygų. Jam bevyskupaujant ir laiminant, kauniškė spauda
padidėjo dviem jaunimo laikraščiais: „Ateičia“ ir „Pavasariu“
ir vienu paskirtu dvasiškijos reikalams („Bažnytinė Apžvalga“).
Visiems trims jis netik davė leidimą, bet ir savo palaiminimą.
1)
2)

Jų buvo 12, 6 kunigai ir 6 civiliai.
Liepos 15 d.
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Jo asmenyje katalikiškoji kauniškė spauda ištikrųjų nustojo
savo globėjo. Pasakytumėm net t ė v o , nes jis kartais kad ir
bardavos dėl spaudos prasižengimų, tačiau darydavo tai
daugiau kaip tėvas, negu kaip vvskupas. Ir tai darydavo
kuorečiausiai—ir švelniausiu būdu. Užimtas plačios vyskupi
jos valdymu, žinoma, visų lietuviškų laikraščių skaityti jis
negalėdavo, bet „Vienybę“, „Rygos Garsą“ ir „Viltį“ diena
iš dienos atidžiai skaitydavo. Ypatingai jam rūpėjo tuodu
pastaruoju laikraščiu, kaip dažniau einančiu ir to dėl galinčiu
turėti žmonėms didesnės įtakos. Pirmutinį iš jų — „Rygos
Garsą“ nesykį prieš kunigus girdavo, kaip sumaningai, ir
gera kryptimi vedamąjį. „Viltimi“ gi dažnai būdavo nepa
tenkintas, ypač pastaruoju laiku. Jos nežinia kokio vėjo
atpūstas prasimanymas juodinti visą lietuvių katalikų gyve
nimą, pravardžiuoti jį „katalikystės karikatūra“, kaltinti
katalikų moksleiviją ir jų organą „Ateitį“ nebūtomis kaltė
mis, o taip pat jos noras perniek laikyti visos katalikiškos
spaudos nuomonę — labai vysk. C-tui buvo nemalonus. Jis
teisingai matė tame bergždžią aikvojimą spėkų, silpninimą
katalikiško veikimo Lietuvoje ir net tiesiog nusidėjimą tėvy
nei ir bažnyčiai. Pataisyti „Viltį“, priduoti jai tikrai katali
kišką kryptį, tai buvo vienas iš paskutiniųjų vysk. C-to
geismų, prieš išvažiuojant į Berlyną.
Kaip labai jam šis dalykas rūpėjo, galima matyti kad ir
iš to, jog netik visiškai pritarė šv. Kazimiero Draugijos Val
dybos paduotoms „Vilčiai“ sąlygoms, bet ryto metą, kad ir
ligos patale begulėdamas, dar kartą pasišaukęs pas save
šv. Kazimiero Draugijos pirmininką paliepė prie pirma
išreikštųjų pridėti dar vieną sąlygą, ir būtinai reikalauti jos
priėmimo. Iš tų pašnekėsiu su vysk. C-tu šv. Kaz. Draugijos
pirmininkas turėjo progos patirti, jog „Vilties“ klausimą
nabašninkas laikė labai svarbiu ir gerai su juo buvo apsi
pažinęs. Pasirodė, kad jis buvo atidžiai perskaitęs net „Drau
gijos“ 77—78 n-rin įdėtąjį A. Jakšto straipsnį „Principų klau
simai“, kur buvo įrodyta „Vilties“ klaidos; vysk. C-tas netik
tą straipsnį pagyrė, bet ir išreiškė redaktoriui užtai savo
ačiū. Kitose aplinkybėse ta padėka gal nebūt padarius
didesnio įspūdžio, bet dabar šis paskutinis ačiū bus amžinai
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redakcijos branginamas, netik kaip palankus v y s k u p o žodis,
bet ir kaip specialisto t e o l o g o minėtam straipsniui pri
tarimas. Rūpestis vyskupo C-to, kad „Viltis“ turėtų katali
kišką kryptį, parodo, kaip jam brangi buvo katalikystė, o
rūpestis, kad „Viltis“ nežlugtų, bet toliau eitų, parodo, kad
ir lietuvystės reikalai buvo nemažiau jo širdžiai artimi.
Tas pat aišku taip pat ir iš kitų vysk. C-to įsakymų. Gana
bus čia priminus kad ir lietuviškas kunigų rekolekcijas, įve
dimą lietuvių kalbos į seminarijos dvasiškus skaitymus,
meditacijas, koeferencijas, lietuvių kalbos teisių praplėtimą
Kauno bažnyčiose ir t.t. Vis tai įvyko vyskupaujant vysk.
C-tui ir yra jo nuopelnas, kaip ganytojo lietuvio, kurs
neskriausdamas lenkų, rūpinos teisingus savo tautiečių rei
kalavimus bažnyčioje patenkinti.
Jei kai-kuriems karštuoliams to buvo negana, jei jie
rūgojo, kad daromos lietuvystės naudai reformos eina per
lėtai, palengvėl, o kitos ir visai nedaromos, tai tokiems
ponams reiktų čia priminti vysk. C-to žodžiai, ištarti pačioj
jo vyskupavimo pradžioje: „Neužmirškit, jog aš esu vyskupas
ne vien lietuvių, bet ir kitaip kalbančiųjų, ir jog negalima
visko padaryti išsyk“.
Tiek apie vysk. C-tą kaip lietuvį.
Lieka dar keletą žodžių pasakyti apie jį, kaip v y s k u p ą .
Tiesa, savarankiškai jis neilgai tevyskupavo, vos trejus metus,
bet ir per tą trumpą laiką savo vyskupijos valdymo būdu
pasirodė iš kuogeriausios pusės. Jis žiūrėdavo į kiekvieną
kunigą, o ypač į kleboną, ne vien kaip į savo pavaldinį, bet
ir kaip į žmogų. To dėl pirm padarydamas kokį paskyrimą
-ar perkėlimą, ilgai galvodavo ir neretai skiriamojo klausda
vosi, ar jis mielai naujon vieton važiuotų, ar neturi iš savo
šalies kokių kliūčių ir t..t. Nenorėdamas niekam daryti nema
lonumų, vysk. C-tas ir kunigų skyrime kiek galėdamas vengė
visa, kas gali skiriamojo asmeniui būti negeistina ar nemiela.
Tuo būdu jo pasielgimas su kunigais buvo visuomet tėviškas,
draugiškas, sujungtas su nemėgimu skubintis ištarmes išduo
dant. To dėka, jo visi įsakymai ir paskyrimai buvo arti
miausi krikščioniškos teisybės ir meilės idealui, kaip visada
paremti tam tikrais Bažnyčios įstatais ir to dėl visai laisvi
10
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nuo asmeniškų simpatijų ar antipatijų, nuo subjektyvaus
skirstymo pavaldinių į p e r s o n a s g r a t a s e t i n g r a 
t a s 1 ) ir visai nepriklausą nuo elgimos ūpu bei paša
linių asmenų įtaka.
Jei kas panorėtų palyginti vysk. C-tą su jo pranokėju
vysk. Paliūlioniu, galėtų, mums matos, be paklydimo bai
mės pasakyti, jog abu kad ir buvo geru vyskupu, tačiau nuo
vienas antro labai skyrėsi. Mat, vyskupas Paliulionis, kaip
branginąs Bažnyčioje užvis valdžią, ja labiausiai ir rėmės
savo valdyme, išleidinėdamas visokius vyskupiškus laiškus,
cirkuliarus, paliepimus, įsakymus, o taip pat rašydamas įvai
rias programas konkursiniams kunigų egzaminams, dekana
tiniams susivažiavimams, jubiliejų pamaldoms ir tt. ir tt.
Tuo atžvilgiu vysk. Paliulionis turėjo daug panašumų į tuos
viduramžio vyskupus, kurie vyskupišką valdžią ir autoritetą
statydavo pirmon vieton. Vysk. C-tas tame dalyke buvo
pilna vysk. Paliulionio priešingybė. Jis visokiais cirkuliarais,
aplinkraščiais maž tepasitikėdamas, jų beveik nei nerašė.
Net ir tam tikro vyskupiško laiško apimdamas vysku
pystę neišleido, nei jokios savo valdymo programos nepa
skelbė. Viso ko iš augšto belaukdamas ir giliai tikėdamas,
jog vyskupiją valdo ne vien vyskupas ir popiežius, bet ir
aukščiausias ganytojas Kristus, vysk. C-tas bevelijo vyskupi
jos valdyme remtis ne tiek sausais įstatymais, kiek gyvu
Kristaus meilės ir teisybės pavyzdžiu, kaip darydavo pirmųjų
amžių vyskupai-ganytojai. To dėl jis vietoj kamuoti kunigus
egzaminais, bevelijo įrengti dvasiškijai geras rekolekcijas,
kad jose galėtų savo dvasią atnaujinti, labiau savo pašauki
mui atsiduoti, teisingai manydamas, jog kunigas tikrai ieškąs
sielų išganymo, pats ir neraginamas pasistengs įgyti reika
lingą sau dvasišką mokslą.
Vysk. Paliulionis pastarais savo vyskupavimo metais
buvo įvedęs taip pat dekanatinius kunigų susivažiavimus.
Vysk. C-tas jų nepalaikė. Daugelis kunigų užtai rūgojo.
Bet, mums matos, neteisingai. Dekanatiniai suvažiavimai
būt galėję turėti svarbą, jei jų nutarimai būt galėję susi
1)

Į asmenius malonius ar nemalonius.
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laukti įvykdinimo gyveniman tam tikrame vyskupijos sinode
ir tuo būdu įgyti vyskupijos įstatų galią. Rinktis gi, tartis
ir paskui visus nutarimus sukrauti archyvan — juk tai tiesiog
tuščias darbas. Nemėgdamas tuščių šnekų ir darbų ir nesi
tikėdamas begalėsiąs įvykdinti vyskupijos sinodą, vysk. C-tas
ir nesiskubino organizuoti dekanatinių suvažiavimų savo
vyskupijoje. Jis bevelijo tą dalyką palikti savo įpėdiniams,
kurie, rasit, savo laiku ir atnaujins pertrauktąją tradiciją,
tinkamai surengdami šeštą Žemaičių vyskupijos sinodą.
Reikalingą medžiagą pagamins jam busimieji dekanatiniai
kunigų susivažiavimai.
Kalbėdami apie vysk. C-tą, kaip žmogų, pabrėžėme auk
ščiau jo nepaprastą širdies gerumą ir meilingumą. Vyskupi
jos valdyme tos nabašninko vyskupo ypatybės turėjo savo
gerą pusę, bet nevisada tai išeidavo valdomųjų žmonių
naudai Kęsdamas perilgai įvairius savo pavaldinių nuo do
ros nukrypimus ir net viešus papiktinimus, perilgai laukda
mas jų pasitaisymo — garbus ganytojas kartais nenorom
leisdavo savo dvasiškoje dirvoje įsigalėti raugėms, kurias
stipresnioji ranka būt tuojau su šaknimis išrovus.
Tą perdidelį nabašninko vyskupo gerumą išnauduodavo
neretai ir lenkai savo tikslams. To vyskupo gerumo lenkams
dėka ir jų prieglaudoms daugiausiai tekdavo aukų iš vyskupo;
ir lenkų kalbai bažnyčiose (pav. Karmėlavoj, Žeimėj, Čekiškėj)
buvo duota didesnės teisės, negu po teisybei priderėjo.
Stengdamasis būti idealiai teisingas, nabašninkas ir kanauninkų
skyrime laikėsi tos nuomonės, kad Žemaičių kapitulon tur
įeiti tiek pat lenkų, kiek ir lietuvių. Taip bent galima spėti
iš jo paskyrimų, kur šalia lietuvio kandidato visada buvo
statomas ir lenkas, nors Žemaičių vyskupijoj lenkų liaudies
ir kunigijos gal bus tik kokia dešimta dalis visų katalikų.
Toksai buvo vysk. C-tas, kaip žmogus lietuvis ir vysku
pas. Žinoma, negalima pasigirti, kad būtumėm čia visas
žinias apie jį surinkę. Mes padarėm ką galėjom. Kiti vėliau,
gal padarys geriau. Bet ir iš to kas aukščiau pasakyta, yra
gan aišku, jog vysk. C-tas buvo nepaprastas mūsų tautos
veikėjas; o jei jis padarė kur kas daugiau gera kaip ž m o
g u s, n e g u k a i p v y s k u p a s, tai čia kaltas ne jis, tik
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pertrumpas jo vyskupavimas ir nepatogios aplinkybės, tarp
kurių jam teko gyventi. Valdyti plačią Žemaičių vyskupiją
jam buvo lemta neramiu kultūrinio persilaužimo metu,
kone kasdien kildavo naujų klausimų, naujų reformų reika
lavimų. Jų visų patenkinti vysk. C-tas neįstengė ar nesu
spėjo. Bet jis visgi praskynė kelią naujai geresnei ateičiai.
Jo įpėdiniams tolesnis darbas bus jau daug lengvesnis ir
sėkmingesnis.
Mirus vysk. Cirtautui. visi lietuvių laikraščiai įdėjo apie
jį tam tikrų paminėjimų. Žinoma, tie paminėjimai toli ne
vienodi: grynai katalikiškuose laikraščiuose — jie gyvesni ir
pilnesnį, pirmeiviškuose — trumpučiai ir sausi.
Pažymėti čia verta ypač „Lietuvos Ūkininkas“ (Nr. 37)
kurs pagyrimu nabašninko pasinaudojo nemaloniai sau ku
nigijai įgnybti. Štai tas keistas pagyrimas:
A. a. Cirtautas buvo tai ramaus būdo ir geros širdies žmogus. Jis
visuomet stengėsi daryti žmonėms gera, taip, kaip jis tai suprasdavo.
Pažymėtina, kad neatsisakydavo sušelpti ir svetimtikių ir svetimtaučių,
kas ir yra sakoma Kristaus moksle, o kas šiandieną toli gražu ne visų
pildoma. Stengėsi jis taipogi išklausyti savo vyskupijos žmonių reikalų,
tik visas vargas, kad jam retai tekdavo girdėti neiškraipytų žmonių
reikalavimų ir norų. Kartais sutikdavo kokios nors parapijos žmones
jau besibardamas ant jų, jau neteisingai juos kaltindamas, nors galųgale sutikdavo ir išklausyti žmonių žodžių. Be abejo, darydavo tai
kitų jam artimų kunigų įkalbėtas. Apskritai gi visi pripažįsta, kad
buvo tai aukštos doros, geros širdies žmogus. Lieka tik išreikšti pa
geidavimas, kad jo vietą užimtu lygios doros žmogus.

Kad vyskupas C-tas negalėdavo išpildyti visų dažnai
neišmintingų žmonių reikalavimų, tai tiesa. Bet kap jis būtų
kada nors sutikęs žmones „besibardamas“, tai turim teisę
palaikyti paprastu „L. U.“ šmeižimu. Nes nabašninkas bartis
labai nemėgdavo, o taipgi ir kunigams „įkalbėti“ nesiduodavo.

Dar keistesnis lenkų dienraščio „Kurjer Litewski“ šmei
žimas1). Šis neva lenkų katalikų organas savo 122 n-je
2) Apie kitas a. a. vysk. Cirtauto lenkams padarytas malones pla
v
čiai rašė „Siev. Zap. Žizn“ 195 ir 196 n-riuose.
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nesidrovėjo, mirus vysk. Cirtautui, paleisti šitokią apie jį
paskalą:
„Valdant Žemaičių vyskupiją vysk. Cirtautui, kunigai lietuviai su
kilę prieš savo parapijiečius lenkus, ir vysk. Cirtautas nebeįstengęs
suvaldyti tautinio pašėlimo, apėmusio lietuvių dvasiškiją, bet-vis labiau
pasidavęs vadovaujančių politikoje kunigų saujelės įtakai.

Ištikrųjų gi būta suvis kitaip. Vysk. C-tas niekieno įtakai
nepasiduodavo ir su lietuvių kunigų nuomone nesiskaity
davo. Tai gana aiškiai parodė, kad ir pavesdamas vyskupijos
valdymą lenkų veikėjui kunigui Borovskiui, nekalbant jau
apie kitus lenkams palankius įsakymus, kaip šit: Karmėlavoj,
Žeimėj, Čekiškėj ir kitur1). Jei vyskupui C-tui bevyskupau
jant lietuvystė pas mus pakilo, tai ne dėl kažkokios kunigų
litvomanų agitacijos, bet paprastu natūraliu mūsų tautinio
gyvenimo keliu. Tiesiog gėda „Kur. Lit.“ to taip aiškaus
dalyko nesuprasti. Lietuvystė nėra koks numiręs lavonas,
kurį nuolat reiktų elektrizuoti, kad jis šiokius tokius gyvy
bės ženklus rodytų. Lietuvystė yra savaime gyva, kaip nie
kad nemirštanti mūsų tautos dvasia.
„Kur-ui Lit.“ sugėdinti ne pro šalį bus čia padavus, ką apie
vysk. Cirtautą rašė kauniškis nekatalikiškas, rusų kalba žydų
leidžiamasis „Sievero-Zapadnyj Telegraf“. Štai ką to dien
raščio 243 n-je skaitome:
Žmogaus būdas ir reikšmė galima pažinti ne tiek iš jo tarnystės
sąrašo, kiek iš jo gyveninio faktų. Tuo atžvilgiu vysk. G. Cirtautas
buvo toli nepaprastas žmogus.
Kai jį išrinko vyskupijos valdytoju — jis trumpoj prakalboj į ku
nigiją ir žmones pasakė:
— Atsineškit į mane kaip vaikai į tėvą. Pas mane rasit patarimą,
paguodą, pagalbą, dovanojimą ir bausmę, jei to būsit verti.
Ir jis savo gyvenime buvo tikrai bešališkas ir teisingas. Kai iš
kildavo klausimas apie lietuvius ir lenkus priklausančius, jo vysku
pijai ir kokia kalba turi melstis kai-kuriose parapijose, Cirtautas ra
miai ir įtikinamai alsiliepdavo :
— Tegu meldžiasi kokia sau nori kalba, kad tik melstus.

Kaip žydų laikraščiui, nei katalikystė, nei vyskupas Cir
tautas galėjo ir nerūpėti; bet, eidamas iš Kauno, kur kata
1) Panašų šmeižimą randame ir naujame lenkų laikraštyje „Nasz
kraj“ Nr. 1.
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likiškojo vyskupo mirtis yra svarbus atsitikimas, tas dien
raštis netik sąžiningai pranešinėjo apie mirusio vyskupo gy
venimą, ligą, mirtį ir laidotuves, bet ir pasirūpino nabašninko
būdą teisingai nupiešti. Tuo tarpu lenkų neva katalikiškas
„Kur. Lit.“ nevien tik ką mirusio nabašninko garbę įžeidė,
padarydamas jį kaž-kokiu žaislu kunigų litvomanų rankose,
bet ir nurodytąjį kaip vysk. C-to įpėdinį kun. Karevičių pa
siskubino „litvomanų“ apšaukti. Ir po to viso dar drįsta
tas pats „Kur. Lit.“ prikaišioti lietuviams, kad mes rinki
muose einam išvien su žydais.
Lietuvių laikraščių atsiliepimai apie vysk. C-tą surinkti
mano straipsny, „Draugijos“ 1913 m. 81 n-ry.

