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Summary

On the basis of published and unpublished sources of the first order, the author gives a succinct review of the relations between Lithuanian and the Holy See from the last partition of Lithuania-Poland which was effected in 1795 between Russia, Prussia and Austria, until the first Bolshevik occupation in 1940. Synthesis was made difficult by the fact that there has not yet been a period of analytical investigation.In this article there are three distinct periods of development of the said relations. In the first (1795-1894) Lithuania has relations with the Holy See through Petrograd or Warsaw. Here we are told of the anti- Roman and anti-Catholic persecutions of the tsars and of Rome’s indirect reaction through the nuncios Archbishop Laurence Litta (until 1799) and Archbishop Thomas d’Arezzo (1802-1806) and its direct reaction through, in particular, Gregory XVI and Pius XI, who published the anti- Catholic documents of the tsars. The “ Allocuzione ... ” which was published by the former on 22.VII.1842, led on 3.VIII.1847 to the concordat which, among other things, defined the new boundaries of the bishoprics of Lithuania and extended the freedom of the ecclesiastical hierarchy. After the violation of the concordat by the Russians Pius IX, following the example of his predecessor, published the “ Esposizione documenta- ta... ” on 29.X.1866 for a similar purpose. The tsar reacted angrily and rescinded the concordat on 22.XI.1866. Realtions did not improve noticeably until after the agreement of 1882 between Leo XIII and Alexander III.
In the second period (1894-1918) direct relations with Rome continue to develop. Lithuania’s ecclesiastical affairs are submitted to the Holy See by various delegations and appointed representatives. They well knew the importance of the Holy See on the international plane. A nation that had to come through its own ecclesiastical province preceded by the archbishopric of Vilnius (Vilna), achieved ecclesiastical independence of its neighbours. Above all, at this time, the Holy See approved the proclamation of Lithuania Day on 10.11.1917 to the entire Catholic World. The day brought moral and material advantage.
In the third period, that is to say in independent Lithuania (1918- 1940), the development of relations was particularly affected by : the Polish concordat in 1925 which deeply concerned the Lithuanian districts



152 A. MATULIS 4*of Vilnius ( Vilna) and Seinai ; the establishment in 1926 of the ecclesiastical province of Lithuania, the Lithuanian concordat in 1927 and its application which was partially impeded by the authoritarian government of the country. The obstruction of relations did not cease until 1939. The new sincere relations were interrupted on 15.VI.1940 by the Russian invasion. During the years of occupation Lithuania has clearly demonstrated its loyalty to the Vicar of Christ, while the support of the Holy See is deeply felt by a nation in suffering. It is for the future to turn over the pages of this cruel and heroic period.



LIETUVA IR APAŠTALŲ SOSTAS 
1795-1940

Beveik už pusantro šimtmečio uždangos, kurią čia teks kiek 
praskleisti, švysteli vien trumputėlis Lietuvos laisvės pragiedrulis. 
Po 123 metų priespaudos tik 22 laisvės. Nelaisvėje ir laisvėje ati
tinkamai bangavo ir santykiai su Apaštališkuoju Sostu. Pirmajame 
vergijos šimtmetyje (1795-1894) Lietuva siekia Romą per Petrapilį 
arba Varšuvą. Vėliau stengiasi pasukti tiesiu keliu. Pastangos vaini
kuojamos 1926 metų Velykose.

Norint šių įvykių eigą įglausti į siaurus rėmus, tuojau kyla 
sunkenybė: jieškodami sintezės, pasigendame susektos įvykių ana
litinės tėkmės. Todėl siekiant kad ir dalinio laikotarpio vaizdo pastan
gos turi šakotis: analizės ir sintezės linkme.

1. Pirmasis priespaudos ir atsparos šimtmetis 
1795-1894

A. Lemtingi pakitimai ir jų veiksniai. — Lietuvą dešiniajame 
Nemuno krante su Vilniaus ir Žemaičių vyskupijų didžiosiomis 
dalimis 1795 m. paglemžė Kotryna II. Mažesnės tų vyskupijų dalys 
Užnemunėje likosi po Prūsais. Vilniaus vyskupija tapo panaikinta, 
prijungta Livonijos vyskupijai. Ją valdė vysk. Jonas Kosakauskas. 
Žemaičių vyskupijoje nuo 1778 m. ganytojavo Steponas Jonas Gie
draitis. Nuo 1791 m. jam pagelbėjo giminaitis Juozas Arnulfas 
Giedraitis.

Kotryną II apopleksija pakirto XVIII amžiaus gale (1796. 
XI.6). Bet jos didžiai prieškatalikiška bažnytinė politika po mirties 
nepakito. Sūnus Paulius I (1796-1801) jau vainikavimosi proga 
1797 m. išdrįso pasiskelbti «Bažnyčios Galva»1. Tai nežadėjo kata
likams nieko gero. Greit šitai ir pasitvirtino. Jau sekančiais metais 
balandžio 28 d., nežiūrint, kad tuo tarpu Petrapilyje buvojo ne
paprastas Šv. Sosto pasiuntinys arkiv. Laurynas Litta, Paulius I

1 Polnoe Sobranie Zakonov Rossislcoi Imperii (trumpinsim PSZ), dokum. 
17.916.
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savo nuožiūra, net neatsiklausęs Romos, įsteigė Mogilevo katalikų 
bažnytinę provinciją su trimis unitų2 ir šešiomis lotynų vyskupi
jomis 3. Provincijon įėjo Žemaičių vyskupija ir atgaivinta Vilniaus 
vyskupija. Savyje bažnytinė provincija yra sveikintinas padalinys, 
bet čia jis radosi neteisėtai, nekanoniškai. Vengiant didesnio blogio 
arkiv. Litta, kaip pilnateisis apaštališkasis pasiuntinys, eile raštų 
tų pačių metų rugpiūčio mėnesį Pauliaus I potvarkius paskelbė ir 
kaip Bažnyčios nuostatus 4. Pijus VI savo pasiuntinio aktus patvir
tino gruodžio 15 d. 5. Tuo būdu Žemaičiai ir Vilnija buvo atpalai
duoti nuo Gniezno metropolito, tačiau bažnytinė padėtis nepage
rėjo, nes ją drumstė ne tik caras, bet ir jam ištikimiausias Mogilevo 
metropolitas Stanislovas Bogušas Sestrencevičius. Keletą jo veiklos 
bruožų regėsime toliau.

Maždaug tuo pačiu laiku kairiajame Nemuno krante iš Vil
niaus ir Žemaičių vyskupijų likučių, Prūsams veikiant pas Pijų
VI, 1798 m. Švč. Mergelės Apreiškimo šventėje, t. y. kovo 25 d., 
buvo įkurta nauja Vygrių vyskupija. Ji iš pradžių priklausė betarpiai 
Šv. Sostui. Prūsų karaliui klupus prieš Napoleoną, vyskupijos žemės
1807 m. prijungtos Varšuvos kunigaikštijai, kurią po 8 metų (1815) 
Vienos kongresas paskelbė karalyste po caro vainiku. 1818 m. atsi
rado Varšuvos bažnytinė provincija. Vygrių vyskupo sostas perke
liamas į Seinus, ir seiniškė arba Augustavo vyskupija įglausta į šią 
naująją metropoliją 6. Taip likosi iki 1925 metų lenkų konkordato.

Vygrių-Seinų vyskupija įkurta teisėtai, kanoniškai. Vyskupai 
irgi buvo skiriami pagal bažnytinę teisę. Betgi Žemaičių ir Vilniaus 
vyskupijose reikalai ėmė kitaip klostytis. Vyriausia Bažnyčios galva 
čia jau skelbėsi caras. Tokiu būti panoro ir metropolitas Sestrence
vičius. Jis valdė gana ilgai († 1826). Nors jį iškėlė Vilniaus vyskupas 
Ignas Masalskis ir carienė Kotryna II, bet jo neigiama įtaka labiau
siai reiškėsi prie Pauliaus I ir Aleksandro I (1801-1825). Jaunystėje 
jis mokėsi Kėdainiuose. Buvo kalvinas. Jo širdyje kalvinizmo nuo
sėdų, atrodo, likosi ir per visą gyvenimą. Gabus, ambicingas ir gar

2 PSZ, 18.503.
3 PSZ, 18.504. —Plg. Prel. K. Šaulys, Istorinės Lietuvos vyskupijų padė

tis valdant caristinei Rusijai. Lux Christi, 1951, 1 nr., 10-13 psl.
4 Akty i Gramoty o ustroistvie i upravlenii Rimsko-Katoličeskoi cerkvi 

v Imperii Rossiskoi i Carstvie Polskom. 1849, 55 ir sek. psl.—M. J. Rouët 
de Journel, Nonciatures de Russie d'après documents authentiques. Nonciature 
de Litta. 1797-99. Città del Vaticano, 1943, XLI, XLVI, 240 psl.

5 Rouët de Journel, Ten pat, 431 psl.—A. M. Ammann, S. J., Storia 
dalia Chiesa Russa e dei paesi limitrofi. Torino, 1948, 398 psl.

6 J. Totoraitis, Vygrių ir Seinų vyskupijos steigimas. Tiesos Kelias, 
1926, 7-8 nr., 1-7 psl. — P. A[ugustaitis ], Vygrių ir Seinų vyskupijų istorija. 
Vadovas, Seinai, 1909-1911, 11-30 nr.
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bėtroška. Kad carui įtiktų, lengvai pamiršdavo savo pareigas Dievui 
ir Bažnyčiai. Bet kokia kaina siekė primato ir kardinalystės. Kar
dinolo rūbą gavo, bet ne teises. Tatai jį giliai nuvylė ir tų teisių 
nesiliovė siekęs. Carą jis masino tautinės katalikų Bažnyčios mi
ražu. Kai Šv. Sostas pasipriešino, Paulius I 1799 m. balandžio 28 d. 
ištrėmė nuncijų Littą ir Sestrencevičių pakėlė katalikų bažnyčios 
galva Rusijoje. Metropolitui tai patiko 7. Žodžiais jis dėjosi palankus 
Ap. Sostui, bet tikrumoje buvo aršus priešas. Jau 1773 m. jis davė 
Kotrynai II pažadą nedalinti pusiau savo paklusnumo tarp jos ir 
Romos, teklausyti jos imperatoriškos didenybės. Pažadą tesėjo ne 
tik prie jos, bet ir prie įpėdinių 8. Todėl ir dėl carų potvarkių, drau
džiančių laisvą su Roma susirašinėjimą, Sestrencevičius nesisielojo. 
Be to, jis pirmininkavo Aleksandro I 1801 m. lapkiričio 13 d. įsteigtai 
Romos katalikų kolegijai, t. y. augščiausiai konsistorijai Rusijoje, 
taigi tuo pačiu ir Lietuvoje. Ji buvo sudaryta iš dvasiškių, bet grynai 
pasaulinė. Per ją carinė valdžia kišosi į dvasinius reikalus ir bažny
tinę drausmę. Ji supančiojo ir vyskupus ir patį arkivyskupą-pirmi
ninką 9. Per Kolegiją siekta izoliuoti katalikus nuo Romos ir visiškai 
palenkti pasaulinei valdžiai. — Nors to meto Vilniaus ir Žemaičių 
vyskupus nuncijus Litta savo baigminėj reliacijoje gerai įvertina, 
Sestrencevičiui neturi šviesesnio žodžio10. Littos įpėdinis nuncijus 
arkiv. Arezzo nesivaržydamas Sestrencevičių vadina «tikra Dievo 
rykšte»11. Ši rykštė Vilniaus ir Žemaičių vyskupijas plakė apie 30 
metų. Minėto nedalomo carams paklusnumo vaisiai buvo kartūs. 
Susilpninta ir bažnytinė drausmė ir katalikų gyvenimas.

B. Nuncijaus Tomo d’Arezzo laikotarpis 1802-1806. — Pauliui I 
1799 m. susikirtus su arkiv. Laurynu Litta ir jam išvykus, sekantis 
Ap. Sosto pasiuntinys Petrapilyje arkiv. Arezzo tegalėjo būti vos 
virš vienų metų (1803.IV.9-1894.VII.2). Priverstas išvykti nuncijus 
Arezzo 1804-1806 m. apsistojo Drezdene12. Tiek Petrapilyje, tiek 
Drezdene jam teko susidurti ir su Lietuvos reikalais. Tai regime 
iš jo šio laikotarpio veiklos šaltinių: korespondencijos ir paskuti

7 A. M. Ammann, 398-400 psl.
8 P. Pierling, La Russie et le Saint-Siège, V tomas. Paris, 1910, 31 psl.

9 A. Boudou, S. J., Le Saint-Siège et la Russie. Leurs relations diplomati
ques au XIXme siècle. 1814-1847. Paris, 1922, 24 psi.

10 J. M. Rouët de Journel, S. J., Ten pat, 439-440 psl.
11 Idem, Nonciatures de Russie ... Nonciature d'Arezzo. 1802-1806, I tomas.

Roma, 1922, 434 psl. : «un vero flagello di Dio ».— Laukiama pasirodant 
latvio kun. A. Brūmanio doktorato tezės, kur Sestrencevičius vaizduojamas 
šviesiau (Dzimtinės Balss. Chicago, 1957, 8 nr., 26 psl.).

12 Idem, Ten pat, 5 psl.
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nio sintetinio Šv. Sostui pranešimo. Šaltinius 2 tomuose išleido 
J. M. Rouët de Journel S. J.13. Juose paliečiami Žemaičių ir Vil
niaus diecezijų naujų vyskupų skyrimai, statistika, Vilniaus uni
versiteto ir pagrindinės Vilniaus seminarijos reikalai.

a. Ganytojai ir tikintieji. Truputis statistikos. — Nuncijui arkiv. 
Arezzo atvykus, birželio mėnesį 1803 m. arkiv. Sestrencevičius įteikė 
raštą su kandidatais į vyskupus, tvirtintinus Romoje. Tarp kitų 
prelatą Igną Hovaldą pristatė, kaip Trakų sufraganą Vilniaus vysku
pijoje. Jį imperatorius buvo paskyręs maždaug prieš metus (1802. 
VIII.25). Žemaičių vyskupo Juozo Arnulfo Giedraičio14 pagelbinin
kais nurodė pusbrolį Simoną Giedraitį, caro Pauliaus I jau 1798 m. 
rugpiūčio mėn. 30 d. skirtą ir Igną Giedraitį, kurį pasirinko pats 
ordinaras Juozas Arnulfas Giedraitis. Nuncijus kandidatus Šv. Sostui 
pristatė nevienodai. Smarkiausiai pasisakė prieš Igno Giedraičio 
kandidatūrą. Jis tokiam poaukščiui visai netinkąs. Nesąs vertas nei 
tonzūros15. Jo nuopelnas esąs tik tas, kad pilnai pritardavo Sestren
cevičiaus ekstravagancijom16. Panašios nuomonės buvo ir Laurynas 
Litta, dabar kardinolas17. Nuncijus Arezzo prigriebė vysk. Juozą 
Arnulfą Giedraitį, kam tokį rekomendavęs. Paaiškėjo, kad reko
mendaciją išspaudęs Sestrencevičius, o šįjį, matyt, spustelėjo caras. 
Arezzo Juozui Arnulfui Giedraičiui tai paskaitė neatleistina silpnybe 
(« imperdonabile debolezza »). Tik tiek gera, kad pamatęs klaidą, 
vysk. Juozas Arnulfas rekomendaciją atšaukė (1803.VII. 15)18. Ta
čiau kartą rekomenduotasis pusbrolis į augštybes veržėsi visomis 
priemonėmis, teisindamasis nuncijui Arezzo už praeitį, žadėdamas 
gražią ateitį19. Toji graži ateitis ir buvo Romos sąlyga, kad gautų 
bent tituliarinę vyskupystę, kurios tik po 20 metų pačiame gyve
nimo saulėleidyje susilaukė (1824.V.24).

Kitą kandidatą — Simoną Giedraitį nuncijus, pakartotinai ra
šydamas kardinolui Consalvi, įvertina visai puikiai. Esąs « geriausias 
subjektas » 20, « geriausias dvasiškis » 21, « pavyzdingas dvasiškis, pa-

13 J. M. Rouët de Journel, S. J., Nonciatures de Russie d'après les docu
ments authentiques. Nonciature d'Arezzo 1802-1806. Première Partie : 1802- 
1804. Rome, 1922 ; II Partie : 1804-1806. Rome, 1927.

14 Jį popiežius patvirtino Žemaičių vyskupu 1802.V.13.
15 Rouët de Journel, I, 158 psl.
16 Arkiv. Arezzo laiškas 1803.VI. 14 kardinolui Consalvi. Ten pat, 157 psl.
17 Rouët de Journel, I, 161 psl. ; plg. 313 psl.
18 Ten pat, II, 440-441 psl.
19 Ten pat, II, 441 psl.
20 Ten pat, I, 602 psl. : laiškas iš 1803.V.1.
21 Ten pat, II, 18 psl. : 1804.VIII.24.
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kankamai bažnytiniuose dalykuose išsilavinęs ir pas visus turis gerą 
vardą »22.

Kitaip apibūdina pati Žemaičių ordinarą Juozą Arnulfą Giedrai
ti. Esąs gerų norų ir gero būdo, bet kietose aplinkybėse stokojąs 
patvarumo ir atsparumo oportunizmui23. Todėl pagelbininkas Si
monas Giedraitis būsiąs labai naudingas diecezijai, nes jo išmintis 
ir protingumas, derama laikysena ir tvirtumas atsversią ordinaro 
silpnumą ir jo gerus norus paversią darbais24. — Gi didžiulio Vilniaus 
miesto, Lietuvos didžiosios kunigaikštijos sostinės, vyskupas Jonas 
Kosakauskas, 1798 m. spalio 16 d. atkeltas iš Livonijos, esąs « daugiau 
negu be jokių priekaištų, geriausio vardo ir visų mylimas »25. Bet 
kandidatas į Trakų sufraganatą Ignas Hovaldas menkokai verti
namas 26.

Tame pačiame baigminiame pranešime nuncijus duoda statistinį 
abiejų dijecezijų stovį. Vilniaus vyskupijoje, kuriai priklauso Vil
niaus, Gardino ir Kurlandijos gubernijos, esą 736.027 suaugę katali
kai («maggiori degli anni di pubertà»), 626 pasauliečiai kunigai, 
106 įvairūs vyrų vienuolynai su 1229 vienuoliais ir 18 moterų vienuo
lynų su 323 vienuolėmis27. — Lietuvos didžiosios kunigaikštijos 
trečia dalis esanti labai svarbi Žemaičių kunigaikštija (ducato). 
Žemaitija esanti viena iš tų vyskupijų, kuri nepakitusi nei Lenkijos 
padalinime nei naujoje Rusijos dijecezijų santvarkoje. Vyskupijoje 
randasi 171 bažnyčia, 338 kunigai pasauliečiai, 279.632 suaugę ka
talikai, 14 vyrų vienuolynų su 186 vienuoliais ir 3 moterų vienuo
lynai su 40 vienuolių 28.

b. Vilniaus universitetas ir vyriausioji seminarija. — Arkiv. To
mo d’Arezzo atstovavimo laiku netikėtai iškilo Vilniaus universiteto 
ir pagrindinės kunigų seminarijos klausimas, kuris kėlė nemaža 
rūpesčio tiek pačiam nuncijui, tiek Apaštalų Sostui.

Caras Aleksandras 1803 m. sausio 24 dienos įsaku pertvarkė 
viešąjį mokymą, o balandžio 4 d. patvirtino Vilniaus universitetą, 
pertvarkytą iš Vyriausios Mokyklos29. Tikro teologijos fakulteto 
nebeliko, nes teologiniai dalykai buvo įjungti į etikos-politikos fakul
tetą, o vyskupai nebeteko teisės skirti profesorių, prižiūrėti mokslo, 
auklėjimo. Profesorius skyrė žinomoji Petrapilio katalikų kolegija,

22 Ten pat, I, 75 psl. : 1803.VI.28.
23 Ten pat, II, 440 psl.
24 Ten pat.
25 Ten pat, II, 437 psl.
26 Ten pat.
27 Ten pat, 438-439 psl.
28 Ten pat, 440 psl.
29 PSZ, XXVII tom., 20.597 dokum., 437 psl. ; 20.701 dokum., 526 psl.
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kurioje sprendžiamas balsas priklausė pirmininkui Sestrencevičiui. 
Vilniaus universiteto priežiūrai pateko visos apygardos žemesnio
sios mokyklos. Tų pačių metų liepos 18 dienos įsaku30 prie Vilniaus 
universiteto įsteigta generalinė kunigų seminarija lotynų ir rytų 
apeigų auklėtiniams, — vienuoliams ir pasauliečiams, — kurie turėjo 
būti mokslinami ir auklėjami pagal Sestrencevičiaus metodą, išban
dytą Mogilevo seminarijoje, tai yra antiromėniškoje ir jozefinistinėje 
dvasioje. Pagal naujuosius nuostatus po 10 metų vadovaujamas 
vietas tiek diecezijose tiek vienuolynuose tegalėjo gauti šios semi
narijos auklėtiniai. Mokslinimo ir auklėjimo kontroliuoti vyskupai 
negalėjo. Tuo būdu siekta bažnytinį ir vienuolinį gyvenimą griauti 
iš vidaus.

Suprantama, kad arkiv. Arezzo netylėjo ir apie padėtį painfor
mavo kard. Herkulą Consalvi31. Pagal Consalvi atsakymą (1804.V. 3) 
Šv. Tėvas matąs didelius pavojus, bręstančius Vilniaus seminarijoje. 
Kardinolas energingai ragino nuncijų, kad skatintų vyskupus ape
liuoti į valdžią, o pats nuncijus teduodąs Šv. Tėvo vardu notą32. 
Labai galimas dalykas, kad nuncijus to nebespėjo įvykdyti, nes 
liepos 2 d. iš Rusijos buvo išvarytas. Prie išvijimo uoliai prisidėjo 
ir Sestrencevičius. Betarpinis Rusijos-Lietuvos katalikų ryšys su 
Ap. Sostu nepaprastai pasunkėjo ir taip tęsėsi per visą 19 šimtmetį.

C. Carų spaudimas ir Romos atoveikis. — Po nuncijaus arkiv. 
Arezzo Apaštalų Sosto atstovo Rusų imperijoj daugiau nebebuvo. 
Viešai su Šv. Sostu tegalėta susisiekti tik per Petrapilio katalikų 
bažnytinę kolegiją, vidaus ir užsienio reikalų ministeriją, rusų pa
siuntinį prie Šv. Sosto. Tuo pačiu keliu raštai turėjo grįžti. Kiti 
keliai griežtai baudžiami. Šitaip katalikų Bažnyčia Rusų imperijoj 
tiek buvo kontroliuojama, kad nuo valstybinės bažnyčios nedaug 
besiskyrė 33.

Vistik carams siektis Romos ir atvirkščiai prireikdavo. Reika
lą iššaukdavo iš vienos pusės politiniai, o iš kitos bažnytiniai inte
resai. Pirmiausia skiriant, tvirtinant arba atmetant kandidatus į 
vyskupus. Rusai siekė juos skirti savo nuožiūra. Kandidatą vertino 
pagal jo pataikavimą valdžiai. Suprantama, kad Romos mastas 
buvo kitoks. Iš čia ne reti dviejų autoritetų susikirtimai. Caro kan
didatų Apaštalų Sostas dažnai arba visai netvirtino arba kuo ilgiau
siai vilkino, o pasaulinės valdžios sukliudytų, ištremtų vyskupu

30 PSZ, XXVII, 20.853 dokum., 782 psl.
31 Arezzo laiškai : 1803.XI.21 (Rouët de Journel, I, 361-362 psl.) ; 

1803.XII.31 (Ten pat, 417 psl.) ; plg. Ten pat, II, 466 psl.
32 Rouët de Journel, I, 632 psl.
33 Ammann, 449 psl.
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vieton naujų neskyrė. Pav., tokiu būdu Vilniaus vyskupijoje nuo
1808 m. iki 1918 m., tai yra iki vyskupo Jurgio Matulaičio išrinkimo 
tik per 40 metų buvo ordinariniai vyskupai, o per 70 metų valdė 
arba laikini administratoriai, kapituliariniai vikarai arba tik val
džios skirti, bet popiežiaus netvirtinti valdytojai34.

Žemaičių vyskupijoje padėtis buvo geresnė, kadangi vien tik
3 vyskupai išvaldė net 87 metus: J. A. Giedraitis 1801-1838 m., 
M. Valančius 1850-1875, Mečys Paliulionis 1883-1908. Bet ir čia 
Igno Giedraičio, nežiūrint didžių paties pastangų ir smarkaus val
džios spaudimo, per 21 metus Pijus VII net tituliariniu vyskupu 
netvirtino, Simono Giedraičio 8 metus, o Jono Krizostomo Gintilos, 
kuris demonstratyviai reiškė savo skyrėjui carui atsidavimą, nei 
Grigalius XVI, nei Pijus IX, pakartotinai prašomi, ir tituliariniu 
vyskupu visai netvirtino (1840-1850) 35. Mirus gi M. Valančiui laiki
nas administratorius vysk. Aleksandras Beresnevičius valdė 8 metus.

Vygrių-Seinų vyskupijoje dalykai klostėsi palankiau Bažny
čiai, nes Užnemunėj, esančioje autonominėje Lenkijos karalystėje, 
susidarė geresnės sąlygos, kurios tačiau po 1863 m. prilygo Lietuvai 
dešiniajame Nemuno krante.

Pažymėtina, kad nekanoniškosios Petrapilio katalikų kolegijos, 
kuri kišosi ir į Lietuvos bažnytinius reikalus, Apaštalų Sostas nie
kuomet nepatvirtino 36.

Romos kurija atsispyrė ir arkiv. Sestrencevičiaus, kurį rėmė 
imperatoriaus dvaras, didiems kardinalystės ir Lietuvos prima
tystės norams. Jis naudojosi Vienos kongreso (1814-1815) ir kitomis 
progomis. Rusijos pasiuntinys Vienoje grafas Stackelberg įteikė į 
kongresą atvykusiam kard. Consalvi notą, kurioje išreiškiamas caro 
Aleksandro I noras, sutampąs, žinoma, su Sestrencevičiaus troški
mais, įkurti Vilniuje arkivyskupiją, kurios valdytojai būtų ne tik 
Lietuvos, bet ir visos Rusijos katalikų primatai. Be to, notoje buvo 
nubrėžtos tokios būsimųjų primatų teisės, kurias patvirtinus, Vil
niuje faktinai būtų atsiradęs antrasis popiežius. Po Vienos kongreso 
Ssstrencevičius ir valdžia savo siekti nenustojo. Suprantama, kad 
Romos kurijos atoveikis tegalėjo būti neigiamas37.

Nors Grigalius XVI 1831 metų lenkų-lietuvių politiniam sukili
mui nebuvo palankus, tačiau energingai pakėlė balsą prieš Mikalo

34 Plg. Catalogus ecclesiarum et cleri archidioecesis Vilnensus. Vilnae, 1932, 
179-181 psl. — A. Alekna, Katalikų Bažnyčia Lietuvoje. Kaunas, 1936, 129 psl.

35 Plg. P. Veblaitis, Šiluvos bažnyčia ir jos infulatai. Kaunas, 1940, 29-
36 psl.—V. Biržiška, J. K. Gintila. Lietuvių Enciklopedija. 1956, VII tom.,
266 psl. — A. Boudou, I, 381-388 psl.

38 Plg. Boudou, I, 24 psl.
37 Plg. Ten pat, 50 ir sek. psl.
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jaus I (1825-1855) katalikų persekiojimą, kuri po sukilimo pagriež
tino. Bene didžiausias caro smurto veiksmų buvo rytų apeigų 
katalikų — unitų, jau turėjusių beveik pustrečio šimto metų tra
dicijas (1596-1839), 1839 m. prievarta į schizmą grąžinimas. Unitų 
vienas svarbiausių centrų buvo Vilnius. Kadangi eilė diplomatinių 
notų Mikalojaus nepaveikė, popiežius ėmėsi kitokių priemonių. Jis 
stropiai slapta surinko žinias apie skaudų katalikų persekiojimą ir 
1842 m. liepos 22 d. visą medžiagą paskelbė ne tik kardinolams, bet 
ir atskiru leidiniu visam pasauliui. Prakalboje tarp kitko Grigalius 
XVI pabrėžė, kad daugybė Apaštalų Sosto pastangų, siekusių 
pačios imperijos pavaldinių gerovės, nuėjo veltui, drauge giliai 
apgailestavo, kad vyriausybė apgaulingai stengėsi įtikinti katalikus, 
kad Šv. Sostas jais visai nesirūpinęs ir juos apleidęs likimui.

Po lotyniškos įžangos seka itališki komentarai ir prancūzų kalba 
90 dokumentų38. Čia tarp kitko randame eilę skaudžių faktų iš Lie
tuvos. Skaitome įsaką (1812.XII.16), kuriuo draudžiami, rusų val
džios nekontroliuojami, ryšiai su Šv. Sostu39; apie bazilijonų ordeno 
sunaikinimą (9 psl.) ; apie Vilniaus šv. Kazimiero bažnyčios atida
vimą schizmatikams (11 psl.) ; randasi kulto ministerijos įsakas 
(1832.11.), kuriame nurodomi Mogilevo arkivyskupijos, taigi ir Lie
tuvos, uždarytinų vienuolynų vardai. Iš 291 vienuolyno uždaryti 
202 (t. p., 21-25). Kardinolas Valstybės sekretorius prieš tą smurtą 
protestuoja (1832.IX.6) (27 psl.). Nurodoma, kad tuo tarpu, kai 
rusų valstybės tarėjas Fuehrman kalbėjosi Romos kurijoje apie 
santykių sušvelninimą, dvasiškijos ir katalikų persekiojimo rusai 
net nepristabdė. Lietuvoje ir Gudijoje klebonams vietoj pamokslų 
ir mokinimo tebuvo leidžiama paskaityti pasaulinės valdžios nuro
dytus tekstus (17 psl.). Į vyskupus buvę siūlomi asmenys arba 
senukai arba silpni kūnu bei dvasia arba bažnytinei tarnybai, atsa
kingai vietai neparuošti, netinkami (6 psl.). Savo visumoje paskelb
ti dokumentai Vakaruose padarė gilų įspūdį40. Mikalojus I griebėsi 
tą neigiamą įspūdį sušvelninti. Taip prieita pagaliau prie 1847. 
VIII.3 konkordato, kuriame tarp kitko buvo atskirai nubrėžtos 
Lietuvos diecezijų sienos: Vilniaus vyskupija apėmė vietinę ir 
Gardino guberniją, o Telšių arba Žemaičių vyskupija Kuržemės ir 
Kauno gubernijas. Seinų vyskupija liko viena tarp 8 Varšuvos

38 Allocuzione della Santitd di Nostro Signore Gregorio PP. XVI ai Sacro 
Gollegio del consistoro segreto del 22 luglio 1842 seguita da una esposizione 
corredata di documenti sulle incessanti cure della Stessa Santitė, Sua a riparo 
dei gravi mali da cui ė afflitta la religione cattolica negli imperiali e reali domi
mi di Russia e Polonia. Roma, Dalia Stamperia della Segretaria di Stato 1842.

39 Ten pat, 1-3 psl.
40 Paskelbtoji medžiaga ir dabar nenustojo vertės. Plg. Ammann, 447 psl.
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metropolijos diecezijų41. Iš savo pusės popiežius Pijus IX naujas 
Lietuvos diecezijų ribas patvirtino sekančiais metais liepos 3 d.42.

Konkordato svarbesni punktai buvo šie: imperijos vyskupai 
skiriami susitarus su Ap. Sostu. Vyskupas yra vyriausias valdytojas 
ir teisėjas vyskupijoje. Jis skiria seminarijų rektorius, inspektorius, 
konsistorijų narius, nors ir su vidaus reikalų ministerijos pritarimu. 
Konkordatą rusai laužė, bet vistik jau tas buvo gera, kad pagal 
konkordatą buvo skirta eilė gerų vyskupų: Motiejus Kazimieras 
Valančius Žemaičiams, Vaclovas Žilinskas Vilniaus vyskupijai, Alek
sandras Holovinskis Mogilevo arkivyskupo pagelbininkas su pavel
dėjimo teise. Jie remdamiesi sutartimi galėjo ginti bažnytines teises. 
Bet kur kas smarkiau Petrapilio ir Romos keliai susikryžiavo po 
naujo 1863 m. sukilimo.

Vos Aleksandrui II (1855-1881) įžengus į sostą, Pijus IX rūpi
nosi tiek pačią katalikų padėtį, tiek santykius su Rusija pagerinti. 
Pastangos liko nevaisingos. Naujasis valdovas laikėsi pranokėjų 
linijos, o po 1863 m. sukilimo anuosius katalikų spaudime net pra
lenkė. Grigaliaus XVI pavyzdžiu Pijus IX 1866 m. spalio 29 d. 
savo kalboje tai nušvietė. Prie to prijungė įrodomuosius dokumentus 
ir viską paskelbė viešumon43. Mums itin įdomu tai, kad popiežius 
operuoja eile pavyzdžių, dokumentų, vaizduojančių Lietuvos kata
likų persekiojimą. Štai, skaitome Muravjovo 1813.XI.13-25 laišką 
Lietuvos schizmatikų metropolitui, kuriame kalbama apie reikalą 
steigti Vilniaus schizmatikų teologijos fakultetą, kuris remtų schiz
mos plitimą krašte (Esposizione ..., 226 psl.). — Kalugos schizmatikui 
vyskupui mini priemones, kurias panaudos kaimų valdyme ir pra
dinėse mokyklose, silpnindamas katalikišką ir lenkišką (lygiai ir 
lietuvišką) elementą Lietuvoje (Ten pat). 1864 m. sausio 13 d. pro
vincijų valdytojams išsiuntinėjo slaptą raštą, kuriame reikalaujama, 
kad sodiečių mokyti neleistų katalikams, kad schizmatikai popai 
organizuotų kaimo mokyklas pagal rusų tautinius ir schizmatinius 
interesus (Ten pat, 229-230 psl.). — 82-tras ir 83 dokumentas (1864. 
X.21-X1.8 ir XI.22) yra caro įsakai apie daugumos vienuolynų 
Lenkijos karalystėje, kuriai priklausė ir Suvalkija, panaikinimą ir 
likusių valstybini administravimą. Taip Suvalkijoje paliktas laikinai

41 Konkordatas : A. Mercati, Concordati su materie ecclesiastiche tra la 
S. Sede e le Autoritd Civili. Roma, 1919, 751-761 psl. — Rusai tik dalį kon
kordato paskelbė 1849 m. leidinyje: Akty i Gramoty, 193-207 psl.

42 Akty ..., 218 psl. ; plg. 211-240 psl. — Sutartis ir Pijaus IX prakalbos : 
Acta Pii IX, I, 72-133 psl.

43 Esposizione documentata sudie costanti eure dėl Sommo Pontefice Pio IX 
a riparo dei mali che soffre la Chiesa Cattolica nei Domini di Bussia e Polonia. 
Roma, 1866.

11
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tik Marijampolės marijonų vienuolynas (Ten pat, 244-247 ; 248; 
248-257 psl.). Kardinolas Valstybės sekretorius prieš tą sauvalę pas 
rusų reikalų vedėją 1865.1.30 griežtai protestuoja (Ten pat, 261- 
268 psl.). — Svarbus yra ir 96 dokumentas: tai karinės komenda
tūros aplinkraštis, kuriuo draudžiama Lietuvoje katalikiškos proce
sijos lauke, ne bažnyčiose (Ten pat, 296 psl.).

Suprantama, kad popiežiaus leidinys, pasauliui atskleidžiąs per
sekiojimus, carui buvo nesmagus. Jis piktai reagavo, 1866.XI.22- 
XII.4 dienos įsaku nutraukdamas 1847 m. konkordatą41. Dvasinį 
ir bažnytinį katalikų valdymą pavedė paklusniai Petrapilio Romos 
katalikų kolegijai. Jei iki šiol Apaštalų Sostas kolegijos tik nepri
pažino, tai dabar — sekančių metų spalio mėn. 17 d. ją pasmerkė45. 
Kai rusų valdžia po 8 metų pagaliau pripažino, kad kolegija nesikiš 
į bažnytinius reikalus, popiežius ėmė kolegiją toleruoti, bet tik 
toleruoti. Tai jau lengvino prie naujo popiežiaus ir prie naujo caro, 
Leono XIII (1878-1903) ir Aleksandro III (1881-1894), susitarimą 
(1882). Pagal jį tarp kitko vyskupų pilnai jurisdikcijai pavestos semi
narijos, o Mogilevo arkivyskupui Petrapilio katalikų dvasinė akade
mija46. Pop. Leonas XIII budėjo, kad sutartis būtų vykdoma47. 
Seminarijų ir akademijos nuo carų nepriklausomumas buvo ne eili
nės reikšmės. Iš tokių įstaigų galima buvo tikėtis kur kas budresnių 
bažnytinės dvasios ir teisės sergėtojų. Į vyskupus, pavyskupius, 
diecezijų valdytojus buvo parenkami deramo lygio asmenys. Žemai
čiuose: vysk. Mečislovas Leonardas Paliulionis (1883-1908), pavys
kupis Ant. Baranauskas (1884-1897), vysk. Kasparas Felicijonas Cir
tautas, pavyskupis (1897-1908), valdytojas (1908-1910), ordinaras 
(1910-1913). Ssinų vyskupijoje: vysk. Ant. Baranauskas (1897-1902), 
prel. Juozas Antanavičius, administratorius (1902-1910), o nuo 1910 m. 
vysk. Ant. Karosas.

44 PSZ, II, 41 tom., 2 dalis, 43.879 dokum., 265 psl.
45 Vatikano rašte iš 1875 m. kovo 2 d. skaitome: «... Ecclesiasticum 

Collegium Romano-Catholicum nimcupatum Petropoli..., inscia Apostoliea 
Sede, institutum fuit, oui nullum unquam ipsa praebuit assensum, quod 
diserte postea reprobavit die 17 octobris 1867 ...» (Podręczna encyklopedya 
koicielna. Warszawa, 1910, 21-22 tom., 186 psl.).

46 A. Mercati, Raccolta dei Concordati, 1016-1018 psl. ; — Actes de Léon 
XIII. Paris (be datos), 67 psl. : Lettre encyclique ... aux évêques polonais 
(60-70 psl.).

47 « Nous n’avons jamais négligé de saisir ou de chercher l’occasion de 
demander l’accomplissement du pacte conclu » (Actes de Léon XIII, Ten pat, 
67 psl.).
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2. Į LAISVĘ 
1894-1918

Prie Leono XIII (1878-1903) ir Mikalojaus II (1894-1917) regi
me pirmas lietuvių pastangas ryšius su Roma megsti betarpiai. 
Kai 1894 m. kovo 19 d. popiežiaus encikliką lenkų arkivyskupams 
ir vyskupams48 gavo ir Lietuvos vyskupai, buvo didesnis akstinas 
šio klausimo paryškinimui. Tai rūpėjo ir dvasiškiams ir pasaulie
čiams49. Pirmasis konkretus balsas pasigirdo iš Amerikos. Tai atvi
ras amerikiečių lietuvių laiškas Leonui XIII, paskelbtas 1900 m.50. 
Šiame Balse duodami Lietuvos bažnytinės praeities bruožai, dabar
ties rūpesčiai, prašoma pripažinti Tėvą Andrių Rudaminą S. J. ir 
vyskupą Merkelį Giedraitį palaimintaisiais, lietuvių užtarytojais. 
Prie rašto pridėtos šių dviejų vyrų trumpos biografijos ir paminėti 
kiti nusipelnę bažnytiniame bare lietuviai.

Dėl suprantamų priežasčių Lietuvos vyskupai po Balsu nepa
sirašė. Betgi nebuvo nė amerikiečių lietuvių organizacijų parašų. 
Toks raštas, aišku, Vatikanui negalėjo padaryti rimtesnio įspūdžio. 
Rašytojų, matyt, tikslas buvo gana kuklus: pareklamuoti Lietuvą, 
lietuvių ir lenkų skirtingumą, pareikšti lietuvių prie Šv. Sosto pri
sirišimą51. Šis kuklus į Vatikano duris pasibeldimas buvo naudingas.

Po spaudos atgavimo (1904) ir tikybų pakantos edikto (1905) 
jau iš pačios Lietuvos veikėjai, dr. Jono Basanavičiaus rašytu ir 
kun. J. Šnapščio sulotynintu raštu, kreipėsi į šv. Pijų X dėl skriau
džiamos lietuvių kalbos, ypač Vilnijos bažnyčiose, ir dėl kitų opių 
bažnytinių reikalų52. Rašte gan energingai reikalaujama: Lietuvos 
bažnyčios nepriklausomumo nuo lenkų ; Vilniaus, Seinų, Žemaičių 
vyskupijas apjungti į lietuvišką vilniškę arkivyskupiją su tikrais 
lietuviais vyskupais ; Romos kurijos raštus lietuviams siųsti atskirai 
nuo lenkų, o minint Rusiją, Lietuvą laikyti atskiru kraštu ; pagaliau

48 Actes de Léon XIII, Ten pat, 60-70 psl.
49 A. Jakštas, Lietuvos santykiai su Apaštališkuoju Sostu. Tiesos Kelias, 

1926, 5 nr., 294 psl.
60 Vox Americae Litvanorum ad Summum Pontificem Leonem XIII nec 

non vitae duorum Servorum Dei Litvanorum P. Andreae Rudomina et Mel- 
chioris Ducis Giedroyc Episcopi Samogitiensis latine et litvaniee primum 
editae, viso 20 psl. in 4°.

51 Jakštas, Ten pat, 294 psl.
52 De lingua polonica in ecclesiis Lithuaniae. Supplex libellus Suae Sancti- 

tati Pio X Papae omnibusque S. R. Catholicae Ecclesiae Cardinalibus a Lithua- 
nis oblatus. Caunae, 1906, viso 74 psl. in 4°.
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«lenkomaną» vysk. Ropp iškelti į Lenkiją, o vietoje lenkininkės 
kapitulos sudaryti grynai lietuvišką.

Deja, šis šiurkštus, gan nediplomatiško atspalvio raštas gavėjui 
negalėjo sudaryti pakankamai svaraus įspūdžio. Be to, ir politinės 
aplinkybės caro metu Lietuvos bažnytinių reikalų pageidaujama 
prasme dar neleido išrišti. Caristinė letena buvo dar persunki. Taigi 
norint nenorint reikėjo laukti palankesnių dienų. Tuo tarpu betgi 
lietuvių ir Lietuvos santykiai su Apaštalų Sostu dažnėjo. Vysk. 
M. Paliulionis 1906 m. besilankydamas Romoje, tarp kitko, balan
džio 10 d. gavo iš Pijaus X naujagimės (1906) Šv. Kazimiero Drau
gijos nariams gausių atlaidų ir kitokių dvasinių malonių 53. Draugijos 
vadovybė su Vatikanu pasikeitė sveikinimo telegramomis. 1908 m. 
draugijos atstovas kun. P. Januševičius nuvežė 40 naujų Draugijos 
leidinių ir gavęs malonią šv. Pijaus X audienciją tarp kitko sutrauk
tai išdėstė lietuvių katalikų praeities ir dabarties rūpešcius bei ko
vas 54.

Tų pačių metų rugpiūčio mėnesį Romą pasiekė apie 170 lietuvių 
maldininkų, kurie nežiūrint rusų bei lenkų pinklių, rugp. 23 d. 
apsilankė pas Šv. Tėvą Pijų X, švenčiantį auksinę kunigystės sukaktį, 
ir įteikė jam adresą. Tai buvo iš viso pirmoji tokio masto lietuvių 
maldininkų kelionė. Ji siekė, priešingai rusų norams, sustiprinti su 
Šv. Sostu ryšius ir parodyti, kad lietuviai skiriasi nuo lenkų. Kelionės 
rengėjai mintijo : «... kuomet Ryme aiškiai supras, kaip daug lie
tuvių kalba skiriasi nuo lenkų kalbos, nereikės mums sukti galvos, 
kad Lietuvos vyskupijų sostų neužimtų nemokantieji mūsų kalbos 
vyskupai»55. Maldininkams vadovavo kun. Jurgis Narjauskas. 
Audiencijoje šv. Pijus X dėkodamas džiaugėsi lietuvių tikėjimo 
tvirtumu, jo gynimu, reiškė gilią lietuviams meilę, suteikė dvasinių 
malonių. « Džiaugiuos iš visos širdies, kalbėjo šv. Pijus X, girdėdamas 
ir žinodamas, kad šv. Katalikų tikėjimo laikotės tvirtai... Kantrybės 
tegu jums nepritrūksta ... Žinokite, kad Dievo palaiminimas bus su 
jumis ...»s6.

1909 ir 1911 metais prof. dr. Jurgis Matulaitis-Matulevičius, rū
pindamasis marijonų reikalais, lanko Vatikano įstaigas, kardinolus

53 A. Dambrauskas, Šv. Kazimiero Draugija Kaune. Tiesos Kelias, 1928,
4 nr., 205 psl.

54 A. Dambrauskas, Šv. Kazimiero Draugija. Jos būrimasis ir pirmųjų 
XXV metų veikimas 1906-1931. Kaunas, 1932, 27-33 psl. — J. Vaišnora, 
M.I.C., Šv. Pijus X skaitė « Draugiją ». Ateitis, 1954, 5 nr., 100-101 psl.

66 Šaltinis, 1908.IX.19.
56 Ten pat. — A. Jakštas, Ten pat, 296 psl. — A. Dambrauskas, Iš 

Kauno kronikos. Mūsų Senovė. Tilžė, 1921, II, 55 psl.
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ir patį pop. šv. Pijų X 1909 m. vasarą57. Čia buvo gera proga pa
liesti ir bendrus lietuvių rūpesčius.

80 vilniečų kunigų 1912 m. Vatikanui įteikė platų raštą, nuro
dydami, kaip ujama lietuvių kalba Vilnijos bažnyčiose, reikalaudami 
jai laisvės, protestuodami prieš jos slopintojus. Raštas pirmiausiai 
atspaustas itališkai, po to lietuviškai ir vokiškai 58.

Jau po 1908 m. maldininkų kelionės į Amžinąjį Miestą lietuviai 
kunigai gyvai pajuto reikalą, kad ir neoficialaus atstovo, kuris vestų 
bažnytinius Lietuvos reikalus prie Apaštalų Sosto. Bet iki 1911 m. 
klausimas dar nebuvo išrištas. Kun. Jurgis Matulaitis, marijonų 
naujasis vyriausias vadovas, iš Šveicarijos besiruošdamas vykti į 
Romą, kunigui dr. Ant. Staniukynui Amerikoje nurodo būdą, kaip 
reikalas, bent laikinai, sutvarkytinas, būtent: negalint pasiusti lie
tuvio, pasirinkti atstovu ne lenką, bet italą, atseit neutralų žmo
gų 59. Tačiau netrukus pasitaikė gera proga šias pareigas, nors ir 
dalinai, patikėti lietuviui. Rusų valdžia 1912 m. sutiko pavesti kan. 
Kazimierui Prapuoleniui jos žinioje esančią šv. Stanislovo bažnyčią 
Romoje. Kauniečių kunigų skatinamas kanauninkas apsiėmė taip 
pat budėti lietuviškųjų reikalų sargyboje prie Vatikano. Tą misiją 
kiek galėdamas vykdė iki 1919 m. 60.

Naujasis Žemaičių vyskupas Pranas Karevičius apsilankė Ro
moje 1914 m. Nesame tikri, ar jis audienciją pas šv. Tėvą turėjo. 
Tačiau žinome, kad lankėsi pas valstybės sekretorių kardinolą

57 Plg. jo Kelionė į Rymą su reikalais 1911 m. (Generalinis Marijonų Ar
chyvas Romoje).

58 Le condizioni dei Lituani Cattolici nella Diocesi di Vilna e gli eccessi 
dėl panpolonismo. Memorandum dėl Clero Gattolico Lituano. Roma, 1912, viso
63 psl. in 8°. — Die Lage der katholischen Litauer im Bistum Vilna und die 
Ausschreitung der Panpolonismus. Tilsit, 1913, viso 145 psl. in 8°.—Plg. 
Jakštas, Ten pat.

59 1911.X.25 d. laiške iš Friburgo skaitome: «Lietuviai iki šiam laikui 
dar neturi jokio atstovo Ryme. Lietuvos vyskupai susižino su Rymu per 
pralotą Skirmuntą arba per arcivyskupą Simoną ; bet, žinoma, jiedu nė vienas 
neatstovauja lietuvių. Man esant Kaime šįmet per vakacijas, buvo kalba apie 
tai, kad reikėtų lietuviams turėti koks atstovas, lietuvis — kunigas. Buvo 
manoma siusti Ryman Kun. Januševyčių iš Kauno. Kauniečiai ketino tuo 
dalyku pasirūpinti. Bet iki šiam laikui tas sumanymas dar neinvykdintas. 
Kiek aš iš prityrimo žinau ir esu nuo kitų girdėjęs, turint kokius nors reikalus 
Ryme, ypač mums lietuviams, geriausia juos atlikti per kokį nors italą mon- 
signorą ... Būdamas Ryme galėčiau pakalbėti su vienu mano pažįstamu italu, 
ar neapsiimtų jisai ir Jums patarpininkauti ; žinoma, jei Jūs tai norėtumėte» 
(Laiškas 2 nr., Gen. Marijonų Archyvas).

60 A. Dambrauskas-Jakštas, Užgesę žiburiai. Kaunas, 1930, 286 psl.— 
K. Pbapuolenis, Viešnamis prie šv. Stanislovo bažnyčios Ryme. Draugija,
1923, I, 7-8 nr., 284 psl. — B. Prapuolenis, Kodėl ir kaip Prapuolenis rašė? 
Draugas, 1953. VI. 6.
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Rafaelį Merry del Vai, kur palietė opius tautinius santykius Lie
tuvoje. Kokioje dvasioje jie atraizgytini, ryškėja iš kardinolo 
žodžiu: «...Bažnyčia yra visų tautų motina»61.

Karo vargai, tautinės ir bažnytinės laisvės rūpesčiai lietuvių 
žvilgsnius dažniau ėmė kreipti Romos link. Sprendžiant gyvybinius 
klausimus deramai suprastas Vatikano svoris. Štai, Lietuvių Drau
gijos Centrinio Komiteto įgaliotas, vyskupo P. Karevičiaus raštu 
vežinas, Dūmos atstovas Martynas Yčas 1916 m. birželio 12 d. 
aplankė Šv. Tėvą Benediktą XV ir valstybės sekretorių kard. Petrą 
Gasparri. Prašė viso pasaulio bažnyčiose paskelbti už Lietuvą maldų, 
aukų rinkimo dieną ir paremti nepriklausomos Lietuvos atkūrimą. 
Šv. Tėvas pažadėjo ir piniginę ir moralinę paramą 62. Lietuvių dienos 
reikalą sumaniau pas popiežių pajudino tų pačių metų liepos mėnesį 
kun. dr. Vincas Bartuška iš Amerikos. Šv. Tėvas jam užtikrino, kad 
tai padarysiąs 63. 1917 m. sausio 10 ar 11 dieną Amerikos lietuviai, 
o sausio 12 d. labdaros komitetas Lithuania bei Tautos Taryba 
kreipėsi į Vatikaną raštu. Kan. K. Olšauskas, Centrinio Lietuvių 
Komiteto atstovas, vasario mėnesio pradžioje apsilankęs pas Bene
diktą XV, lietuvių dienos klausimą atbaigė 64. Popiežiaus parėdymu 
jau vasario 10 d. valstybės sekretorius kard. P. Gasparri parašė 
vyskupui Pr. Karevičiui laišką, kuriuo leido lietuviams ganytojams 
kreiptis į viso pasaulio vyskupus, kad bet kurioje šventėje «visose 
katalikų bažnyčiose būtų viešai meldžiamasi ir renkamos aukos var
gingų lietuvių palengvinimui». Pats Benediktas XV įteikė 20.000 
frankų auką 65. Baigiant 1917 m. Vilniaus konferenciją jos pirminin
kas dr. J. Basanavičius rugsėjo 22 d. pasiuntė Šv. Tėvui padėką už 
rinkliavą, už pastangas taikinti kariaujančius, pareiškė viltį, kad 
su taika Lietuva atgaus savo teises, paprašė konferencijai palaimi
nimo 66. Popiežiaus vardu atsakė kard. P. Gasparri 67. Lietuvių diena 
teikė ne tik dvasinės, moralinės naudos, bet davė ir virš trijų mi
lionų prancūzų frankų. Aukos plaukė dar ir po 1920 metų. Didelę

61 « ... Ecolesia est mater omnium nationum » (A. Jakštas, Iš Lenkų lite
ratūros. Draugija, 1923, I, 149 psl.). Vyskupas čia buvo užsiminęs reikalą 
gudams katalikams literatūros (Ten pat).

62 M. Yčas, Mano audiencija pas Pop. Benediktą XV. Draugija, 1923, 
I, 173-181 psl.

63 Plg. V. Bartuška, Lietuvos nepriklausomybės kryžiaus keliais. Kaunas, 
1937, passim. — Z. Ivinskis, Lietuvių Diena. Lietuvių Enciklopedija, XVI 
tom., 37 psl.

64 Z. Ivinskis, Ten pat.
65 Acta Apostolicae Sedis, IX (1917), 3 nr., 155-156 psl.—Plg. A. Vis- 

kont, La Lituanie religieuse. Paris, 1918, 314 ir sek. psl.
66 P. Klimas, Le développement de l' État Lituanien. Paris, 1919, 88 psl.

67 1917.XII.6 ; Ten pat, 89 psl.
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jų dalį Šv. Sostas Lietuvai siuntė per Vilniaus vyskupą Jurgį Matu
laitį-Matulevičių 68.

Stebint ano meto įvykius ryškiai regime, kad opiųjų reikalų 
sargyboje lietuviams budrumo tuokart netrūko. Laimėję Lietuvių 
dieną, gyvai susirūpino vakuojančiu Vilniaus vyskupo sostu. 1917 m. 
rugp. 10 d. sostinės lietuvių draugijų vadovai per Bavarijos nuncijų 
arkiv. Eugenijų Pacelli pasiuntė raštą Benediktui XV, įrodinėdami 
ir prašydami Vilniaus vyskupo lietuvio 69. Tų pačių metų lapkričio 
mėn. lietuvių delegacija Šveicarijos Berne šį reikalą pristatė Šv. 
Sosto reikalų vedėjui mons. Marchetti70. Lietuvos Taryba, greičiau
sia tame pačiame lapkrityje, pasiuntė Šv. Tėvui memorandumą apie 
Lietuvos, ypač Vilnijoje, bažnytinę padėtį, prašydama Lietuvos 
vyskupijas apjungti į Vilniaus arkivyskupiją su tikru lietuviu arki
vyskupu 71. Tačiau tokius radikalius pertvarkymus nėra įprasta 
atlikti karo metu. Matyt, tai suvokė ir L. Taryba, nes jau gruodžio 
30 d. jos vardu pirmininkas A. Smetona per nuncijų E. Pacelli krei
pėsi į Benediktą XV su nuosaikesniu memorandumu ir prašymu : 
smulkiau nusakęs nenormalią Vilniaus vyskupijos būklę, pabrėžė, 
kad Vilniaus, buvusios ir greit būsimos Lietuvos sostinės, vyskupu 
visai netinkąs administratorius Kaz. Michalkevičius, kadangi šališ
kas 72. Prie prašymo ir memorandumo prijungė lietuvių kunigų 
brošiūrą apie katalikų padėtį Vilnijoje, matyt iš 1912 m. arba naujai 
pritaikytą 73. Šv. Sostas atkreipė dėmesį ir padarė teigiamą išvadą. 
Beliko rasti į sostinės vyskupus tinkamą kandidatą.

3. Laisva Lietuva ir Vatikanas

Lietuvos nepriklausomybę Tarybos delegatų dr. J. Šaulio, kun. 
J. Staugaičio ir J. Vileišio rūpesčiu pirmoji pripažino Vokietija 
1918 m. kovo 23 d. Sekančią dieną ta pati delegacija ir tuo pačiu 
reikalu kreipės į Apaštalų Sostą, tarpininkaujant nuncijui arkiv.

88 Arkiv. A. Ratti laiškai vyskupui J. Matulaičiui 1919-1921 m., 1, 3, 5, 
7-9 nr. (Gen. Marijonų Archyvas).

89 P. Klimas, Ten pat, LVIII-LIX ; 254-256 psl.
70 P. Klimas teigia, kad tik žodžiu (Ten pat, LIX psl.). — L. Natkevi

čius, Aspect politique et juridique du différend polono-lithuanien. Paris, 1930, 
183-184 psl.

71 Mémoire concernant la situation de V Église Catholique en Lithuanie 
présenté â Sa Sainteté Benoit XV et au Sacré Collège par la délégation du Conseil 
National Suprême de Lithuanie (Lausanne, 1917). — Plg. La situation de V Église 
Catholique en Lithuanie. Lausanne, 1917.

72 P. Klimas, 258-267 psl.
73 Ten pat. Brošiūros vardas : De statu Catholicorum in Dioecesi Vilnensi.
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E. Pacelli74. Kad ir palankus Lietuvos reikalams, Šv. Sostas esa
mose karo aplinkybėse tuojau ir oficialiai pripažinti nepriklauso
mybę negalėjo 75. Vilniaus vyskupo klausimui užsitęsus, 1918 m. 
birželio 8 d. Tarybos pirmininkas A. Smetona telegrafavo nuncijui 
Pacelli, o šis Tarybos norą tuojau telegrafu pakartojo Šv. Sostui. 
A. Smetonai pats nuncijus pranešė, kad užtrukta dėl sunkumų 
jieškant kandidato į vyskupus 76. Vokiečių valdžia pirmoje vietoje 
siūlė kan. K. Olšauską ; kiti buvo : prel. J. Mačiulis-Maironis ir prel. 
A. Dambrauskas. Vysk. Karevičius uoliai siūlė kun. J. Matulaitį- 
Matulevičių 77.

Dalykų išsiaiškinti prieš birželio 28 Münchene pas nuncijų 
lankėsi kun. J. Staugaitis 78 ir Aleks. Stulginskis 79. Galutinai vo
kiečių ir Tarybos pirmas kandidatas liko kan. Olšauskas, o antroje 
vietoje kun. Matulaitis. Tarybos delegatai Berlyne dr. Purickis ir 
prof. Voldemaras rugpiūčio mėn. per nuncijų Pacelli juos ir pasiūlė 
Vatikanui80. Pirmąjį Ap. Sostas griežtai atmetė, o antrasis per 
vyskupą Karevičių, A. Smetoną, vizit. A. Ratti, arkiv. E. Pacelli ir 
bendrabrolius dėjo visas pastangas atsisakyti. Bet veltui. Spalių 
23 d. buvo skirtas vyskupu, o gruodžio 8 d. įžengė į Vilniaus kate
drą 81. Visas ganytojavimo septynmetis (1918-1925) vyskupui buvo 
ištisas erškėčiuotas kryžiaus kelias, tačiau tiek ganytojo asmenybė, 
tiek pats vyskupijos sostas tuokart suspindo ne eiline šviesa 82, ir 
į Lietuvos istoriją įsirėžė, kaip vienas skaidriausių lapu.

Reikšmingi ir įdomūs yra Vilniaus vysk. Jurgio Matulaičio san
tykiai su Vatikano atstovais arkiv. A. Ratti, arkiv. Laurynu Lauri

74 Klimas, 153-154 psl.
75 Arkiv. E. Pacelli laiškas 1918.IV.30 Antanui Smetonai (Ten pat, 154- 

155 psl.).
76 Laiškas 1918.VI.9; (Ten pat, 265 psl.).
77 Vysk. J.Matulaitis-Matulevičius, M.I.C., Vilniaus meto dienoraštis, 

1-2 psl.
78 Klimas, 266 psl.

79 P. Brazys, M.I.C., Pijus XII. Marijampolė, 1940, 231-232 psl.
80 Plg. Klimas, 266-267 psl.
81 J. Matulaitis-Matulevičius, Vilniaus meto dienoraštis, 4 psl., 7 psl. 

ir sek. Taip pat jo laiškai 1918.VI.6 ir VI.9 kun. Leonui Kulviečiui, M.I.C. 
Varšuvoje (Generalinis Marijonų Archyvas). — Acta Apostolicae Sedis, X (1918), 
452 psl.

82 J. Roczkowski, Kančių taurė iki dugno. Šaltinis, 1934, 44 nr., 188-189 
psl.—Vilnietis [J. Vaitkevičius, M.I.C.), Arkiv. Matulevičiaus Kryžiaus ke
lias. Draugas, 1934, 23 nr., 23, 24, 26 psl.—J. Kriščiukaitis, M.I.C., Apie 
Jurgio Matulevičiaus, M.I.C. vyskupavimą (Rankraštis Gen. Marijonų Ar
chyve). — Pirmasis šių autorių yra lenkas vilnietis kunigas, o kiti du vyskupo 
asmeniniai sekretoriai.
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ir tiesioginiai su pačiu Šv. Sostu. Bet norint juos kiek pilniau pa
ryškinti, tektų kalbėti atskirai. Šaltinių randasi apsčiai83.

Bėgamuosius reikalus Lietuva nuo 1918 m. ėmė tvarkyti ne 
tik per nuncijų E. Pacelli. Balandžio 25 d. Lenkijai ir Lietuvai ski
riamas apaštališkasis vizitatorius Achilas Ratti 84, kuris sekančių 
metų birželio 6 d. tapo Lenkijos nuncijum 85, o Lietuvai liko vizi
tatorius 86. 1920 m. sausio 24-31 ir kovo 16-20 dienomis arkiv. Ratti 
lankėsi Vilniuje ir Kaune 87. Pasikalbėjimai labiau paryškino, kad 
Lietuvos bažnytiniai reikalai tvarkytini skyrium nuo Lenkijos 88, 
nors kard. P. Gasparri, gresiančio iš Rusijos pavojaus akivaizdoje, 
bevelijo, jei ne unijos, tai bent glaudžių Lietuvos-Lenkijos santy
kių 89. Tačiau iš kitos pusės buvo, kas separatizmo reikalą primintų 
ir pabrėžtų. 1919 m. gegužės mėnesį į Vatikaną buvo pasiusti min. 
A. Voldemaras, grafas Alfredas Tiškevičius ir kun. dr. Ant. Viskan
tas, kad išgautų Lietuvos nepriklausomybės pripažinimą ir bažny
tinės provincijos įsteigimą 90. Kiek vėliau Valstybės Tarybos vice
pirmininkas kun. J. Staugaitis ir kun. dr. Aleks. Grigaitis tą patį 
vyriausybės vardu pakartojo kardinolui Gasparri asmeniškai ir raštu. 
Be to, dar pageidavo: nuncijaus Lietuvoje, Lietuvos atstovo prie 
Šv. Sosto ir lietuvio kardinolo Šv. Kolegijoje. Išsamiai palietė lietu
viškai lenkišką klausimą. Valstybės sekretorius kard. Gasparri žadėjo 
Lietuvą pripažinti de iure tada, kai tai padarysiančios didžiosios 
valstybės ; Lietuvos delegatas prie Šv. Sosto tuo tarpu galįs būti 
vyskupų įgaliojimu, o kurti bažnytinę provinciją ir siusti nuncijų 
esą dar ankstyva. Parvykęs kun. Staugaitis įtikino min. Voldemarą,

83 Vien tik Gen. Marijonų Archyve yra du didžiuliai ryšuliai.
84 Acta Apostolicae Sedis, X (1918), 228 psl.
85 Ten pat, XI (1919), 301 psl.
86 Vysk. P. P. Būčys, M.I.C., Pijaus XI darbai Lietuvai. Pijus XI. Ma

rijampolė, 1937, 335 psl.
87 Įdomią kelionės po Lietuvą ir Latviją eigą patiekia nuncijaus A. Ratti 

patarėjas, nuo 1937 m. kardinolas, Ermenegildas Pellegrinetti (†1943) savo 
knygutėje: Mons. Achille Ratti e i Paesi Baltici, (Roma, 1941, viso 19 psl. 
in 8°) ir Vatikano dienraštyje L’Osservatore Romano, 1941, 104-106 nr. : Con 
Mons. Ratti nei Paesi Baltici-. Itinerario per la «terra mariana » (104 nr.) ; 
Viaggio e visita a Riga (105 nr.) ; Riga diplomatica e patriarcale (106 nr.).— 
Šią vertingą knygutę ir straipsnius, kuriuose paliečiami svarbūs asmenys ir 
klausimai, ruošiame lietuviškai laidai.

88 Vysk. P. P. Būčys, M.I.C., Kard. P. Gasparri. Židinys, XX (1934),
12 nr., 499 psl.

89 Prel. J. Staugaičio laiškas 1925.X.1 arkiv. J. Matulaičiui (Gen. Mari
jonų Archyvas). — Relations entre la Lithuanie et le Saint-Siège. Documents 
diplomatiques. 1922-1932. Kaunas, 1932, 1 psl.

90 J. Prunskis, Pijaus XI konkordatų politika. Pijus XI, 292-293 psl. — 
F. R. von Lama, Papst und Kurie. Illertissen, 1925, 411 ir sek. psl.
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kad delegatas bus naudingas, nors tik ir su vyskupų įgaliojimais. 
Tokiu delegatu Žemaičių ir Seinų vyskupai 1919 m. rugsėjo 17 d. 
skyrė kan. Jurgį Narjauską. Jam ir sekretoriui dr. Petrui Mačiuliui, 
vėliau Juozui Macevičiui lėšas ir algą teikė vyriausybė 91. Delegatas 
atvykęs Romon spalio mėnesį veikė ankstesnių siekimų kryptimi. 
Po kiek laiko jis gavo Lietuvos atstovo prie Šv. Sosto titulą: Rap
presentante della Lituania presso la S. Sede. Tai reiškė Lietuvos pri
pažinimą de facto. Tą patvirtino 1921 m. lapkričio 6 d. paskyrimas 
Lietuvai ir kitiems Pabaltijo kraštams apaštališkojo vizitatoriaus 
Tėvo Antonino Zecchini S. J. Įdomu, kad skyrimo raštą kard. 
P. Gasparri pasiuntė vyskupui Jurgiui Matulaičiui, atseit sostinės 
vyskupui92. Vizitatoriui prijungtas sekretorius žinomas istorikas 
Adrianas Boudou S. J.

A. Zecchini sekančiais metais spalio 20 d. buvo pakeltas arki
vyskupu ir to pačio mėnesio 25 d. skirtas Lietuvos, Latvijos ir 
Estijos apaštališkuoju delegatu 93 su patarėju kun. dr. Aloyzu Fai
dutti. Tenka pripažinti, kad delegatas lietuviškuose reikaluose pa
kankamai nesusigaudė, o Lietuvos vyriausybė irgi neišvengė jo 
atžvilgiu klaidu.

Mirus Benediktui XV ir Pijui XI 1922 m. vasario 6 d. tapus 
įpėdiniu, derėjo, kad atstovas kan. Narjauskas būtų pakeistas. Min. 
Jurgutis jį atšaukė balandžio 1 d. Kad ir nebesant atstovui pop. 
Pijus XI lapkričio 10 d. Lietuvą pripažino de iure 94. Tuomet Lie
tuvos atstovu buvo skirtas Kazys Bizauskas, kuris, deja, jau 1924 m. 
buvo atšauktas, prie Vatikano tepaliekant sekretorių, vėliau reikalų 
vedėją 9S. Ir tai darėsi kaip tik tada, kuomet vykstant lenkų dery
boms dėl konkordato, lietuviams reikėjo stropiau budėti ir pasi
tempti. Lietuvos konkordato reikalas, Vilniaus vyskupo Matulaičio 
1923 m. vasarą buvo išjudintas, bet derybos nuvilkintos, ir lenkai 
savo konkordatu užbėgo už akių (1925.11.10). Lietuvos reakcija buvo 
pavėluota ir nevykusi: perdėtas, net katalikiškos, spaudos riksmas, 
demonstracijos prieš arkiv. Zecchini (1925.III.9), jo išstūmimas iš 
Lietuvos, savavališka — nediplomatiška min. Purickio Vatikanui 
nota (1925.IV.3), kurią grąžino įteikėjui 96. Tarptautinėje plotmėje

91 P. P. Būčys, Pijaus XI darbai Lietuvai, 342 ir sek. psl. — J. Narjauk- 
kas, Dėl mūsų santykių su Šventuoju Sostu. Lietuva, Kaunas, 1923, 178 nr.

92 Raštas iš 1921.XI.20, B. 27.850 nr. (Gen. Marijonų Archyvas).
93 Acta Apostolicae Sedis, XIV (1922), 608 psl.
94 Relations entre la Lithuanie et le Saint-Siège, 1 psi.
95 P. P. Būčys, Ten pat, 346-347, 350 psl.
96 Note du Gouvernement Lithuanien protestant contre certaines disposi

tions du Concordat conclu entre le Saint-Siège et la Pologne. Rome, le 3 avril 
1925 (Relations entre la Lithuanie et le Saint-Siège, 3-5 psl.).
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ji nuskambėjo neigiamai, ir tokia liko istorijos lapuose. Reaguojan
tieji primiršo arba nenorėjo žinoti, jog valstybių ribas nustatinėti 
nepriklauso Šv. Sostui. Todėl Vatikanas reikalą sprendė tik bažny
tiškai, konkordato 26 straipsniu provincijų ir vyskupijų ribas sutap
dindamas su Lenkijos valstybės sienomis 97. Taigi kintant valstybės 
sienoms, kinta ir bažnytinės ribos. Be to, Šv. Sostas, nepaisant 
priešingų lenkų norų, Vilniaus vyskupijos nepajungė Varšuvos arki
vyskupijai, bet ją pačią pakėlė arkivyskupija98, kur tuo tarpu 
ganytojavo lietuvis.

Po liūdno garso Purickio notos Lietuvos ir Vatikano diploma
tiniai santykiai faktinai nutrūko. Bažnytinė Lietuvos padėtis buvo 
sunki ir net rizikinga, ypač, kai lenkams panaudojant konkordatą 
savo politikai, vysk. J. Matulaitis pasitraukė iš Vilniaus. Pavojin
goje būklėje viena saugumo priemonių buvo Lietuvos bažnytinės 
provincijos sudarymas, apjungiant lietuvius katalikus po vieninga, 
nuo kaimyninių kraštų nepriklausoma vadovybe. Iki šiol bažnytiniu 
žvilgsniu Lietuva buvo sukapota. Žemaičių vyskupija priklausė Mo
gilevo arkivyskupijai, Seinų — Varšuvai, Klaipėdos kraštas — Var
mijai. Seinų vyskupijos laisvoje Lietuvoje liko tik pusė. Vilniaus 
vyskupijos tik maža dalis. Vysk. Karevičius 1925 m. spalio 13 d. 
Apaštalų Sostą prašė, kad Žemaičių vyskupiją padalintų į dvi dalis. 
Bet to neužteko. Todėl to pačio mėnesio 29 d. vysk. Karosas, vysk. 
Skvireckas, prel. Staugaitis, kan. Kukta ir kun. Faidutti nutarė, 
kad reikia ne tik naujas vyskupijas sudaryti, bet ir arkivyskupiją. 
Tam pritarė ir vysk. Karevičius. Taigi jis, vysk. Karosas ir kan. 
Kukta lapkričio 2 d. tuo tikslu ir kreipėsi į Šv. Sostą ". Šiems ir 
kitiems bažnytiniams reikalams išpainioti Vatikanas gruodžio 7 d. 
paskyrė arkiv. Jurgi Matulaitį, kaip apaštališkąjį vizitatorių, kuris 
savo veiklą Lietuvoje pradėjo gruodžio 13 d. Čia reikėtų pagvildenti 
jo įnašą bažnytinės Lietuvos provincijos sudaryme, santykių su 
Šv. Sostu atnaujinime bei konkordato paruošime. Bet apie tai pla
čiau jau nagrinėta kitur 100. Šičia tenka ribotis tik trumpomis išvado
mis : Apaštalų Sostas neįprastu būdu vizitatorių skyrė savo tautos

97 Acta Apostolicae Sedis, XVII (1925), 283 psl.
98 Il Concordato tra la S. Sede e la Polonio. La Givilta Cattolica. Roma, 

LXXYI (1925), II tom., 378 ir sek. psl.
99 Prašymo nuorašas yra Gen. Marijonų Archyve Romoje : Archiepisco- 

pus Georgius Matulevičius, M.I.C., Acta Visitatoris Apostolici in Lituania. 
Institutio Provinciae Ecclesiasticae, I sąs., 4 nr.

100 S. Matulis, M.I.C., Archiepiscopus Georgius Matulaitis-Matulevičius, 
M.I.C. (1871-1927) visitator apostolicus pro Lituania (1925-1927). Roma, 1948 
(Dizertacija, XXXIV + 258 psl. mašinraščiu). — S. Matulis, M.I.C., Lietuvos 
ir Vatikano sutartis. Draugas, 1952, 263, 264 nr.
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žmogų, tuo pabrėždamas ne eilines skiriamojo savybes. Ir nesuklydo. 
Pasiuntinybė buvo sunki, bet vaisinga. Sunkino Vilnijos klausimas 
surizgęs su bažnytiniais, priešrinkiminės beatodairinės politinės 
grumtynės, o po jų — laicistinė valdžia. Nepaprastai įtemptos 9 
mėnesių veiklos vaisiai pažymėtini: bažnytinė provincija su 4 nau
jais energingais vyskupais, paruoštas kelias santykių su Šv. Sostu 
sumezgimui, suredaguotas, vyskupų ir valstybės priimtas konkordato 
tekstas su pasaulinės apimties puikiais atgarsiais, pertvarkytas Teo
logijos-Filosofijos fakultetas, reformuotas Katalikų Veikimo Centras, 
vizitatoriui pirmininkaujant atsibuvo 4 vyskupų konferencijos su 
ne eiliniais nutarimais ir t.t. Darbus antspaudavo gyvybės auka. 
Užgesdamas kitus skatino rikiuotis ir aukotis. Lietuvos Bažnyčią 
ir tautą paliko visokiems negandams kur kas atsparesnę, ne tik su 
tautinės, bet ir bažnytinės laisvės vainiku.

Dar 1926 m. birželio mėn. pradžioje Lietuva ir Vatikanas pasi
keitė pasiūlymais atstovu: Petro Klimo ir arkiv. Lauryno Schioppa. 
Bet Griniaus valdžia nebetvirtino. Tačiau po gruodžio 17 dienos 
apaštališkojo vizitatoriaus arkiv. Matulaičio paruošta dirva nešė 
lauktus vaisius: Pijus XI sekančių metų kovo 10 d. internuncijum 
Lietuvai paskyrė tą pati arkiv. Schioppa101, o Lietuva ministeriu 
prie Šv. Sosto birželio 22 d. pasiuntė dr. Jurgį Šaulį102. Tų pačių 
metų rugsėjo 27 d. pagal vizitatoriaus arkiv. Matulaičio projektą 
sudarytas konkordatas103. Šv. Tėvas prezidentą A. Smetoną, minis
terius Voldemarą, J. Šaulį ir sekretorių S. Girdvainį papuošė augštais 
ordenais104. 1928 m. gegužės 27 d. Lietuvai internuncijum skiriamas 
arkiv. Ričardas Bartoloni10s, kuris atvyko liepos 21 dieną. Lietuva 
jį priėmė iškilmingai. Netrukus arkivyskupas pakeltas nuncijum.

Apgailėtina, kad gana greit Lietuvos ir Vatikano santykiuose 
prasidėjo trynimasis. Valdžia puikaus, viso pasaulio spaudos išgirto 
konkordato tūlų pastraipų panoro nebesilaikyti: kat. mokyklų, 
draugijų laisvės ir t.t.106. Arkiv. Bartoloni savo pasiuntinybę ėjo

101 Acta Apostolicae Sedis, XIX (1927), 164 psl. — G. De Marchi, Le 
Nunziature Apostoliche dal 1800 al 1956. Roma, 1957, 167 psl.

102 P. P. Būčys, Pijaus XI darbai Lietuvai, 363 psl. — J. Prunskis, Com
parative Law, Ecclesiastical and Civil, in Lithuanian Concordat. Washington, 
1945, 42 psl.

103 Acta Apostolicae Sedis, XIX (1927), 425-434 psl.
104 P. P. Būčys, Ten pat, 364 psl. — Prezidentui aukso medali 1927.11.25 

įteikė Mons. A. Faidutti (Šv. Tėvo dovana Prezidentui. Tiesos Kelias, 1927,
4 nr., 257 psl.).

105 Acta Apostolicae Sedis, XX (1928), 209 psl. — G. De Marchi, Ten pat, 
167 psl.

106 Žr. Lietuvos vyskupų konferencijos 1928.111.27-29 d. nutarimus 
(Tiesos Kelias, 1928, 4 nr., 257-258 psl.) ir Teologijos-Filossofijos fakulteto me
morandumus (Ten pat, 5 nr., 316-323 psl.).
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sumaniai, korektiškai. Reiškė nuoširdų palankumą, rūpestį Lietuvos 
reikalais. Antrais metais Lietuvos vyriausybė jį papuošė aukščiausiu 
civiliniu pirmojo laipsnio Gedimino ordenu. — Visi penki Lietuvos 
vyskupai ordinarai 1928 m. po balandžio 17 d. lankėsi Romoje, nuo 
Berlyno važiuodami drauge su nuncijum arkiv. Eugenijum Pacelli. 
Audiencijas pas popiežių turėjo du kartus. Netrukus (VI.24) Lie
tuvos vyskupams Pijus XI pasiuntė laišką, kuriame tarp kitko pabrė
žė apie jaunuomenės auklėjimo reikalą, mokyklų tobulinimą, jauni
mo draugijas, dvasiškijos prieauglį, dvasinę pažangą ir katalikų 
veikimo stiprinimą. Rašte jaučimas gana stiprus aidas prieš konkor
dato laužytojus. Gale popiežius primena arkiv. Jurgį Matulaitį, kaip 
išganingos sintezės — Dievo ir tėvynės meilės šviesų pavyzdį107.

Prie užsienio reikalų ministerio Dovo Zauniaus santykiai su 
nunciatūra blogėjo. Iki augščiausios įtampos vedė daugiau asmeninis 
ministerio nusistatymas. Pagaliau nuncijus Bartoloni 1931 m. birže
lio 6 d. Lietuvą turėjo palikti108. Įvykiai visuomenėj sukėlė nemaža 
kartėlio. Nuo to laiko prie Apaštalų Sosto beliko lietuviškųjų reikalų 
vedėjai (chargé d’affaires) S. Lozoraitis (1931.V.6-1932.IX), K. Grau
žinis (1932.IX-1939.IX), o Lietuvoje Vatikano reikalų vedėjas nuo 
1931 m. lapkričio mėn. buvo monsgr. Antoninas Arata, nuo 1935 m. 
arkivyskupas. Jis gyveno Rygoje, tik retkarčiais tartis atvykdavo 
Kaunan109. Tarp 1938-1940 metų Vatikano reikalų vedėjas Lietu
voje buvo mons. Juozas Burzio.

Tik karui užsiliepsnojus Lietuva vėl glaudžiai susirišo su Šv. 
Sostu. 1939 rugėjo 18 d. ministeris Stasys Girdvainis įteikė Pijui XII 
kredencialus, o Vatikano nuncijum Lietuvoje sekančių metų vasario 
19 d. paskirtas arkiv. Aloyzas Centoz. Vietą užėmė po 5 dienų 
(vasario 24 d.). Deja, jo sėkmingai pradėtą veiklą netrukus nutraukė 
okupantai : birželio 26 d. atmetė konkordatą, nuncijui įsakė per 
dvi dienas apleisti nunciatūrą, o per 2 mėnesius Lietuvą110.

Tais pačiais metais, gresiančiuose ir ištikusiuose pavojuose, 
Apaštalų Sostas Lietuvos hierarchiją sustiprina trimis vyskupais

107 «... temperare non possumus quin memoriam recolamus Praesulis 
illius clarissimi Georgii Matulewieii, qui mandatis Nostris plane obsequendo 
naviterque laborando, ad ... religiosarum rerum renovationem viam munivit ; 
e cuius exemplo manifeste apparet quantum geminata Dei patriaeque Caritas 
ad optabilia omnia sane assequenda possit ac valeat » [Acta Apostolicae Sedis, 
XX (1928), 255 psl.].

108 Užsienio reikalų ministerio nota apaštališkajai nunciatūrai įteikta 
1931.VI.5 (De Makchi, Ten pat, 167 psl.).

109 P. P. Būčys, Ten pat, passim. — G. De Marchi, Ten pat, 161, 168 psl.
110 Užsienio reikalų ministro nota apašt. nunciatūrai duota 1940.VIII. 13 

(De Marchi, Ten pat, 168 psl.). —Acta Apostolicae Sedis, XXXI (1939), 404, 
611-612 psl. ; XXXII (1940), 214 psl.
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Vincentais ir vienu arkivyskupu: Telšių vyskupo pagelbininku skir
tas Vincentas Borisevičius (vasario 3 d.), Kauno arkivyskupo pagel
bininku Vincentas Brizgys (balandžio 2 d.), Vilkaviškio vyskupo pa
gelbininku Vincentas Padolskis, o Vilniaus arkivyskupo pagelbi
ninku naujai pakeltas į arkivyskupus Mečislovas Reinys111. Du iš 
šitų Ganytojų ištikimybę Šv. Sostui jau paliudijo kankinių antspaudu.

Plačiau gvildenant būtų reikėję minėti ir įvairių Lietuvos vie
nuolijų, draugijų ir kitokių vienetų ryšius su Ap. Sostu. Reikėtų 
minėti bent du veikalai, kurie naudingai tuos ryšius pagilino: Onos 
Zaštautaitės suredaguotoji knyga Pijus XI (1937 m.) ir Prano Bra
zio M.I.C. Pijus XII (1940).

* * *

Keliais žodžiais suglausdami tai, kas sakyta, regime, kad Ap. 
Sostas po 1795 m. su Lietuva santykiauja, kaip su Rusų imperijos 
faktine dalimi. Po šimtmečio, t. y. nuo 1894 m. kaskart labiau 
glaudėja tiesioginiai ryšiai, kurie visu pilnumu išsiskleidžia nuo 
1926 m. Prisikėlimo švenčių (balandžio 4-5 d.), t. y. nuo bažnytinės 
provincijos įsteigimo. Prisikėlusioji tauta vainikuojama bažnytinio 
savarankiškumo vainiku. Šis reikšmingas Ap. Sosto aktas vedė į kon
kordatą ir į diplomatinių santykių išlyginimą. Po to apie dešimtmetį 
ryšiai buvo slidžiame kelyje, kol pagaliau 1939 m. užėjo ant tikrų 
ir tvirtų bėgiu.

Seka okupacijų metai. Metai, kuriuose iš vienos pusės mūsų 
tautos ištikimumas Kristaus Vietininkui siekia herojiško laipsnio, o 
iš kitos pusės Apaštalų Sosto parama kenčiančiai tautai gyvai jun
tama. Šio skaudaus ir kartu didvyriško laikotarpio puslapius atsklei
sti dar pasilieka ateičiai.

S. Matulis, M.I.C.
Roma

111 Acta Apostolicae Sedis, XXXII (1940), 53, 106, 151 psl. ; XXXIII 
(1941), 178, 181 psl.


