
PETRAS KRIAUČIŪNAS
LIETUVIŲ TAUTINIO ATGIMIMO PRADININKAS SŪDUVOJE 

45 METŲ (1916-1961) MIRTIES PROGA

Pirmojo pasaulinio karo audrų išblokštas iš savo tėvynės, toli, 
Jaroslavlio mieste Rusijoje, 1916 m. sausio mėn. 20 d. mirė vienas 
iš žymiausių tautinio atgimimo veikėjų Petras Kriaučiūnas (1850- 
1916). Pasak Jablonskio, anuomet, t. y. XIX a. gale, nebuvę 
didesnio lietuvio ir įžymesnio žmogaus už Petrą Kriaučiūną. Jo 
reikšmė tautiniam lietuvių atgimimui ilgai buvo nustelbta tų pada
rinių, kurie išaugo, išbujojo iš P. Kriaučiūno veiklos.

Paprastai lietuvių tautinio atgimimo pradžia siejama su Aušra 
ir jos įsteigėju dr. Jonu Basanavičium. Tačiau, jei Žemaičiuose 
nebūtume turėję vyskupo M. Valančiaus, o Sūduvoje Petro Kriau
čiūno, kažin ar ir Aušra būtu gimusi. Šiuodu vyru paruošė ke
lią, pribrandino liaudį, išugdė šviesuomenę iki tiek, kad tautinio 
atgimimo žiedai — lietuviškoji spauda — jau rado atramos pačioje 
tautoje. O tiedu vyrai buvo tiek skirtingi, kiek yra skirtingi 
žemaičiai ir sūduviai. Kai žemaičiams padaryti juos lietuviais 
(tautine, ne kalbine prasme) reikėjo vadovo su ganytojo lazda ir 
vyskupo autoritetu, sūduviams pakako mokytojo.

Norėdami suprasti, kas buvo Petras Kriaučiūnas lietuviu tautai 
apskritai ir Sūduvai ypatingai, bent trumpai pažvelkime, kaip 
susidarė toji dirva, kurioje Petrui Kriaučiūnui teko veikti.

Sūduvos kraštas

Senovės Sūduva, kurią kryžiuočių ordino kronikos vadina Sudo
via ar Sudauen, o Vytautas Terra Sudorum, dar XIII buvo Ordino 
taip nuteriota, jos gyventojai taip išnaikinti, kad ji apaugo giriomis 
ir net jos vardas buvo užmirštas. Vokiečių Ordino kronikininkas 
Dusburgas, apie 1326 m., išdėstęs sūduvių išnaikinimą, sako: «Ir 
taip Sūduvos žemė liko apleista iki šiandien»1. Nuo to laiko ir

1 Scriptores Rerum Prussicarum, I, 146 psl.
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Ordino kronikose neretai sutinkamas šiam kraštui naujas vardas : 
Wildniss, Desertum. Kojalavičius XVII a. savo raštuose, jau palei 
Prūsų sieną apgyventą Sūduvos dalį, vadina Decanatus Ultrasilvanus, 
tuo pat laiku atsiranda ir lenkiškas pavadinimas : Kraj Zapusz
czanski. Visi tie pavadinimai rodo, kad senoji sūduvių žemė buvo 
virtusi tyrais, apžėlusi giriomis, per kurias Ordinas traukdavo pulti 
Lietuvos, o lietuviai vykdavo pasiplėšti į Ordino žemes. Taip iki 
XV a. Sūduva buvo tapusi lyg ir niekieno žeme, kurią savinosi 
Ordinas, o Vytautas gynė ir laikė savo paveldėjimu. Tik Melno 
taika 1422 m. galutinai buvo išspręstas Sūduvos likimas drauge su 
Žemaičių likimu : Sūduva, deja, ne visa, o tik didesnioji jos dalis 
atiteko Vytautui, pravedus sieną, kuri išliko nepakeista iki mūsų 
laikų ir liko pastoviausia siena visoje Europoje.

Ordino galybei žlugus ir Sūduvos girioms patekus į Lietuvos 
didž. kunigaikščio nuosavybę, Sūduvos žemė, kaip tuščias plotas, 
ėmė traukti į save gyventojus. Ta Sūduvos kolonizacija, kuri iš 
karto buvo neorganizuota, prasidėjusi Zigmanto ir Kazimiero laikais 
(tada Sūduva buvo šalis, kur buvo galima pabėgti be baimės būti 
sugrąžintam atgal) ypačiai sustiprėjo Zigmanto Senojo laikais, kai 
jo žmona Bona turėjusi Lietuvoje daugybę dvarų jau planingai kolo
nizavo Sūduvos vakarinę dalį. Zigmanto Augusto pravestoji žemės 
reforma galutinai įjungė į ekonominę krašto sistemą ir Sūduvą, vala
kais padalintą žemę apsodindama naujais valstiečiais.

Kai kas, pašiepdamas dabartinius Sūduvos gyventojus, sako, 
kad jie esą visokių nuo teisingumo rankos pabėgusių piktadarių  
ainiai. Faktinai į Sūduvos girias bėgo ir čia iš naujo kūrėsi Žemai
čių baudžiauninkai, kurie nepakentė vergijos, nenorėjo susitaikyti 
su skriaudžiamo baudžiauninko dalia ir jieškojo vietos, kur galėtų 
iš naujo įsikurti, be pono ant savo sprando. Tai buvo užsigrūdinę 
pionieriai, nepabijoję palikti gimtųjų sodybų, laisvę branginę dau
giau už viską. Vėliau, susirūpinus Paprūsės, į kurią veržėsi Ordino 
žmonės, kolonizacija, imta iš Jurbarko pusės jau planingai koloni
zuoti, duodant žmonėms «valią» užimti girios plotą, iškirsti girią 
ir įsikurti, naudojantis tam tikromis lengvatomis baudžiavos ir 
mokesčių srityje. Ypačiai pavarė Sūduvos kolonizaciją energin
goji karalienė Bona, turėjusi Lietuvoje ir Žemaičiuose daugybę 
dvarų, iš kurių verbavo naujuosius kolonistus. Tai buvo Šiaulių, 
Daugėliškio, Platelių, Batakių dvarų baudžiauninkai, parinkti tokie, 
kurie turėjo daugiau energijos, sumanumo, sveikatos. Į naujas 
žemes Bona priimdavo ir privatinių dvarų valdinius. Tai buvo 
gyventojai iš Kauno, Vilkijos, Veliuonos, Ariogalos, Upytės ir kitų
sričių.'
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Kita Sūduvos gyventojų dalis buvo atėjusi iš už Nemuno, iš 
Vilnijos. Didysis kunigaikštis savo ištikimiems valdininkams ėmė 
dalinti žemes Sūduvos giriose, leisdamas jiems čia kurti dvarelius 
su kaimiečiais baudžiauninkais. Lygiai didžiojo kunigaikščio dvarų 
vietininkai rūpinosi kurti naujus sodžius gyventojams, kurie pri
klausė anoje Nemuno pusėje esantiems dvarams.

Sūduvos pietų srities kolonistai buvo Gardino seniūnijos gyven
tojai : gudai, lietuviai, jotvingiai ir totoriai. Iš anapus Augustavo 
įsimaišė vienas kitas mozūras. Jie vėliau visi sulenkėjo. Rytinė 
Sūduvos sritis buvo kolonizuota dzūkais iš anapus Nemuno. Jie 
siekė Šešupę. Vidurio sritį apgyveno Birštono, Punios, Rumšiškės 
ir Kauno sričių gyventojai. Vien tik vakarinė Sūduvos sritis buvo 
apgyventa ateivių žemaičių, kurie užėmę paprūsės sritį net iki 
Vištyčio, slinko toliau į rytus. Žemaičiai su dzūkais ir aukštaičiais, 
vis slinkdami vieni vakarų, kiti rytų kryptimi, susidūrė maždaug 
prie Šešupės ribos.

Tokia buvo natūrali Sūduvos kolonizacija. Į jos plotus kartais 
ūžteldavo banga naujų ateivių ir iš toliau. Pavyzdžiui, karo su 
Maskva metu, daugelis, bėgdami nuo Maskvos kariuomenės, suplaukė 
į Sūduvą. Žemaičius vakariečius šiek tiek atmiešė Prūsų gyventojai 
lietuviai ir vokiečiai salzburgiečiai bei prancūziškieji šveicarai. Prūsai 
katalikai bėgo į Sūduvą nepakeldami religinio persekiojimo, o salz
burgiečiai ir šveicarai, užplūdę Prūsus po didžiojo maro, nepakel
dami baudžiavos, kuri Prūsijoje buvo sunkesnė negu Sūduvoje.

Įdomus yra tas faktas, kad iš taip įvairių sričių atsikėlę Sūdu
vos gyventojai, vis tik sudarė kompaktinę lietuvišką masę. Net ir 
žemaičiai, praradę savo tarmę, tapo zanavykais. Išskyrus pietinę 
Sūduvos dalį, kurios gyventojai sulenkėjo, visa Sūduva liko grynai 
lietuviška. Net ir tie gudai, mozūrai, prūsai, totoriai, kurie įsi
maišė krašto gilumoje į lietuvių tarpą, netrukus sulietuvėjo, palikę 
savo kilmės pėdsakus vien tik pavardėse ir vietovardžiuose (Ku
derko, Totoraičiai, Gudeliai etc.). 0 ir vienintelė visoje Sūduvoje 
Vinkšnupio kaimo (Keturvalakių parap.) totorių kolonija, turėjusi 
net savo mečetę, vien tik savo tikyba skyrėsi nuo lietuvių 
katalikų.

Kol gyvavo Lietuvos-Lenkijos valstybė, Sūduvoje buvo tokia 
pat tvarka, kokia buvo Trakų vaivadijoje ir Žemaičių seniūnijoje. 
Valdžios aparatas buvo ponų rankose, o liaudis be pilietinių teisių. 
Bažnyčioje buvo tokia tvarka, kokia buvo Žemaičių (daugiau lietu
viška) ir Vilniaus (aplenkėjusi) vyskupijose. Lietuviškiausia sritis 
buvo paprūsė, kur, pavyzdžiui Šakiuose, net žydai nemokėjo len
kiškai. Vilniaus vyskupijos bažnyčiose jau vyravo lenkiškas ele-
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mentas, kuris įsiveržė ir į Sūduvos bažnyčias, priklausančias tai 
vyskupijai. Po Liublino unijos, lenkų kalbai vis labiau virstant 
valstybine kalba, Sūduvos liaudis, neprileista prie valdžios aparato, 
išlaikė savo gimtąją kalbą. Teisingai M. Biržiška2 rašo : «Ilgai
kaip ir nuošaliai nuo tautos gyvenimo bepalikę, didžiųjų Lietuvą 
ištikusių karų, marų ar politikos įvykių mažiau bepaliesti, Lietuvos 
kaip ir pamiršti, šie užgiriniai aukštaičiai kiečiau už kitus išlaikė 
senąją aukštaičių tarmės kalbą, senus aukštaitiškus papročius, 
pasakojimus apie žilą senovę, gražias dainas, žamaitiškai užsigrū
dino, užsikietino, sunkiai piešdami dirvą iš po girios ir ją išdirbdami, 
ponų čia suvaromi į sodžius, čia vėl išskirstomi palivarkams, virsda
mi vienkiemiais ilgai nepamiršo sodžionių tradicijų, reiškėsi sava
rankiškesni, tvirtai, stačiai, kiti net stačiokiškai ».

Sūduva, po galutinio Lietuvos-Lenkijos padalinimo, po 1795 m., 
atsidūrė ypatingose sąlygose. Prijungta Prūsijai, ligi 1807 m. šiai 
priklausydama, iš Prūsų gavo šiek tiek dvarininkų ir kolonistų vo
kiečių, bet drauge pasimokė prūsiško ūkininkavimo būdo ir tvarkos. 
Nuo 1807 m. sūduviai Napoleono įjungti Varšuvos kunigaikštijon, 
o nuo 1815 m. Kongresinei Lenkijai, surištai su Rusija vienon kara
lystėn, kol ši pastaroji po 1864 sukilimo įvedė posukiliminę masko
lišką tvarką, buvo jau tiesioginiai lenkų priklausomi ir tvarkomi, 
gavę Napoleono kodekso teises, pajuto lenkų « globą », kad ir šiek 
tiek kalboje paveikti ir labiau aplenkėdami, vis tik nepamiršo ponų 
jiems daromų skriaudų, jiem jautė neapykantos, paniekos, ironijos, 
laikėsi statūs, save skaitydami pilnaverčiais žmonėmis. Paliuosuoti 
iš baudžiavos, tuojau atkuto, tapo šimtamargiais, dairėsi, kaip čia 
savo vaikams suteikti mokslo, šviesos.

Sūduva čia vokiečių, čia lenkų, čia maskolių valdoma ir 
tvarkoma, vis neturėjo ne tik savaimingo veido, bet ir savaimingo 
vardo. Užgirio Traktas buvo vokiečių pakeistas Lomžos departa
mentu, paskui Augustavo vaivadija. Po 1831 m. sukilimo Augus
tavo vaivadija virto Augustavo gubernija, pagaliau padalinta į dvi 
atskiras Suvalkų ir Lomžos gubernijas, taip suplakus mozūrus su 
lietuviais ir tuo neleidžiant lietuviškiems plotams savaimingai pa
sireikšti, nors lietuviškoji sritis vis labiau svėrė. Naujai sudarytoji 
Vygrių, paskui Seinų vyskupija priklausė Varšuvos metropolijos, kuri 
parinkdavo vyskupus, dažnai nelietuvius ir tuo būdu dar labiau 
išplėtė lenkų įtaką šioje grynai lietuviškoje srityje. Faktinąja Sū
duvos sostine tapo Marijampolė, lenkų vadinta Staropole, kur 
susikryžiavo pravestos susisiekimo arterijos — plentai iš Kauno į 
Varšuvą ir nuo Prūsų sienos (iš Karaliaučiaus) per Prienus į Vilnių, 

2 Lietuvių tautos kelias, I t., 90 psl.
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kur buvo mokslo židinys, iš karto Szkoła Powiatowa o vėliau gim
nazija, ir apskrities administracijos centras, iš karto apėmęs ne 
tik Sūduvos vidurį, bet ir paprūsę.

Rusų vyriausybei panaikinus baudžiavą, o dar anksčiau kai
miečiams skirstantis viensėdžiais ir gavus žemę nuosavybėn, pajutę 
po savo kojom nuosavą žemę, sūduviai ūkininkai dar kiečiau ėmė 
statytis, dar labiau nuo lenkų skirtis. Jie gabių ir sumanių, tau
tiškai kietai apsisprendusių, vadų vedami, drauge su kitais aukštai
čiais ir žemaičiais stojo prie bendro lietuvių tautos darbo, jam 
aiškiau už kitus nustatė gaires, dažnai lemiamai jam svėrė.

Reikėjo tik, kad kas tuos medžiaginiai jau neblogai atkutusius 
valstiečius pabudintų iš tautinio apsnūdimo, įtikintų juos, kad jie 
yra savaiminga tauta, turinti garsingą praeitį, parodytų jiems kelią, 
kryptį. O jau paskui, kaip siūbtelėjusi banga negrįš atgal, o eis 
srovėmis, srovelėmis iki pilno tautinio atgimimo, iki jo vainiko — 
nepriklausomybės. Ne be reikalo ir Varpas sugaudė: Kelkitės, kelkitės ! 
O vienu pirmųjų žadintojų ir vadų buvo kaip tik Petras Kriaučiūnas.

Kriaučiūno jaunystė

Gimęs 1850 m. rugsėjo 16 d. Papečkių kaime, Kaupiškių vals
čiuje, Vilkaviškio apskrityje, pasiturinčioje, religingoje ir apsišviev 
tusioje šeimoje, vyriausias Kriaučiūnų Kazimiero ir Magdalenos 
Pauliukonytės sūnus, pirmuosius šviesos spindulius pastebėjo savo 
šeimoje. Tėvas mokėjęs rusiškai, lenkiškai ir vokiškai, skaitęs kny
gas ir Tilžės Keleivi. Motina mėgdavusi skaityti šventųjų gyveni
mus, o paskui juos atpasakoti savo vaikams. Iš kūdikystės dienų 
Kriaučiūno atmintyje stipriausiai užsiliko rudens ir žiemos rytme
čių vaizdas : motina su gaidžiais kelia šeimyną, o kol ji sukils, 
kurdama krosnį, jau pradeda : Sveika, Aušros žvaigžde šviesi. Gies
mė miegus nuvaiko, ir visi sukilę, apspitę stalą gieda rožančių. Iš 
visų išsiskira stiprus Petro balsas. Daug vėliau, kai Petras jau 
buvo Marijampolėje mokytoju, Armino liudijimu «štai žiūrėk, 
išdidžiai ranka pamos, nurodydamas tamsybes už langų beniūksan
čias ir gūdžiu žemu pusbalsiu ima giesnoti Sveika, Aušros žvaigžde 
šviesi. Toji Aušros žvaigždė jam buvo simbolis tautos tamsybių 
nugalėjimo; tėvų įdiegtas tikėjimas, pasireiškęs įvairiomis pamal
dumo formomis, liko Petro Kriaučiūno gyvenimo vienu iš stipriųjų 
šulų.

Pirmoji tautinė Petro tarnyba buvo kiaules ganyti. Ją atlikęs, 
mokėsi Vištyčio pradžios mokykloje. Ten gyvendamas pas dėdę 
Petrauską išmoko lenkiškai kalbėti. Paskui Pajevonyje mokytojo



122 DR. J. VAIŠNORA, M. I. C. 6*

Bučanausko buvo parengtas į gimnaziją ir per Lenkmetį (1863) 
įstatytas į Marijampolės gimnazijos pirmąją klasę.

Anuo metu Marijampolės miestas jau buvo smarkiai aplenkėjęs. 
Visa miesto inteligentija kalbėjo tik lenkiškai, o iš 6.000 miestiečių 
tik koks 12-15 nuošimtis namie vartojo lietuvių kalbą. Tai buvo 
tarnaitės, paprasti darbininkai, malkų kirtikai, davatkėlės, vežėjai 
ir Degučių bei Tarpučių biednuomenė. Dar 1897 m. gyventojų 
surašinėjime Marijampolėje rasta tik apie 700 lietuvių. Kiti save 
laikė lenkais.

Sūduvos kraštą sujungus su Varšuva, lenkai, netekę rytinių  
sričių, nukreipė savo dėmesį į šiaurinę Varšuvos kunigaikštystės 
dalį ir ėmėsi ją intensyviai lenkinti. Svarbiausio šio krašto centro 
— Marijampolės lenkai valdininkai, laisvų profesijų inteligentai, 
gydytojai, vaistininkai, teisėjai, advokatai, mokytojai laikė savo 
misija šį kraštą laimėti Lenkijai. Ypačiai buvo kreipiamas dėmesys 
į busimąją inteligentiją — gimnazijos moksleivius, atėjusius iš gry
nai lietuviško kaimo. Juos reikėjo « apšviesti ». Tam tikslui Mari
jampolės lenkystės apaštalai turėjo tam tikrą programą : lenkiškų 
spaudinių platinimas (kai kuriems moksleiviams lenkiškus žurnalus 
dykai dalindavo, užprenumeruodavo), kur tik galima lenkų kalbos 
vartojimas, dalyvavimas visuomenės organizacijose, lenkų spektak
liai, vaidinimai (artistai-moksleiviai), baliai, pobūviai, šokiai ne tik 
mieste, bet ir pas apylinkės dvarininkus, kurių spindėjimas ir ma
nieros turėjo žavėti mužikų vaikus. Lenkų salonuose moksleivija 
išmokdavo ne tik varšuviškio lenkiško akcento, bet ir šokti polką, 
krakoviaką, mazurką ir kitus lenkiškus tautiškus šokius, gražiai 
elgtis su moterimis, bučiuoti joms rankeles. Salonų sienose kabą 
Kosciuškos, Step. Batoro, Skargos, Poniatowskio ir kitų lenkų  
didvyrių portretai turėjo nuteikti jaunuosius moksleivius pamilti 
Lenkiją. Buvo varoma propaganda, ką gero lietuviams padarę len
kai : jie ėję į Lietuvą su kryžium, elementorium, keldami gerovę, 
šviesdami kraštą. Iš šitokios mokyklos išėję gryni lietuviukai, pasi
jusdavo esą bendros tėvynės Lenkijos vaikais ir, apleidę Marijam
polę, nusidanginę Rusijon ar Lenkijon. Lietuvai žūdavo amžinai. 
Tik prisiminkime Vinco Kudirkos gimnazijos laikus, į ką jis buvo 
pavirtęs ir, jei ne Aušra, kažin ar nebūtų likęs Lenkijai tarnauti. 
Kiek jį buvo paveikusi lenkti įtaka matyti iš to, kad kartą bendrai 
būriui moksleivių važiuojant namo ir kažkam pasiūlius Zaśpiewajme, 
kai Basanavičius užtraukė Augin tėvas du sūneliu, Kudirka lenkiškai 
pamislyjo : Komedijant, ir nepravėrė lūpų.

Petras Kriaučiūnas gimnazistas nepasidavė lenkų salonų vilio
nėms. Jis jautėsi esąs lietuvis, skirtingas nuo lenkų. Daug mokosi. 
Kai Marijampolės Szkoła Powiatowa (keturklasė) 1867 m. buvo pavers
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ta valstybine gimnazija, su dėstomąja rusų kalba, joje buvo įvesta 
ir 2 valandos kas savaitė lietuvių kalbai dėstyti. Kriaučiūno laikais 
aukštesnėse klasėse lietuvių kalbą dėstė matematikas Ulinskis iš 
Kauno gubernijos, žemaitis. Jo dėstymo metodas buvo ypatingas : 
atsinešdavęs klasėn lotynų kalbos žodyną ir drauge su mokiniais 
lygindavęs lotyniškus žodžius su lietuviškais, norėdamas įrodyti tų  
dviejų kalbų giminystę, iškelti lietuvių kalbos senumą ir jos mokslinę 
vertę. Tuo užsikrėtė ir Kriaučiūnas : kažkokio lotyniško žodyno 
visus žodžius iki raidės P buvo sulyginęs su lietuviškais ir juos gre
timai surašęs, besigėrėdamas radęs bendrų kamienų, panašių grama
tikos ir sintaksės ypatybių. Gal dėl to jis ir lotynų kalbą ypačiai 
pamėgo, ją gerai mokėjo. Kai gimnaziją lankė Varšuvos apygardos 
mokslo globėjas, direktorius Černiavskis jam nurodė VII kl. mokinį 
Kriaučiūną, kaip gerai mokantį lotynų kalbą. Su aukštuoju svečiu 
Kriaučiūnas kalbėjosi lotyniškai ir už tai buvo pagirtas.

Bet buvo mokytojų, kurie tyčiojosi iš lietuvių kalbos. Kartą 
mokytojas Plewinskis, lenkas, viešai pamokoje pavadino lietuvių  
kalbą cygańskiem językiem — kažkokiu mišiniu ir žargonu, kuriuo 
gilesnių minčių neįmanoma išreikšti. Ta pajuoka užgavo mokinius 
lietuvius. Kriaučiūnas, kaip kitados Baranauskas, norėdamas įro
dyti kad ir chłopska mowa galima sukurti Anykščių šilelį, pasiryžo 
įrodyti, kad ir lietuvių kalba tinka poezijai ir mokslui ne mažiau, 
kaip lenkų kalba.

Tam atsirado gera proga. Anais laikais mokslo metai baigda
vosi iškilmingu aktu, dalyvaujant mokytojams, mokiniams ir kviesti
nei publikai. Direktorius referuodavo mokyklos darbus, o mokslei
viai padeklamuodavo, padainuodavo, paskambindavo, kartais suvai
dindavo kokį vaizdelį. Kriaučiūnas, ne be Ulinskio įtakos, pasiryžo 
į programą įtraukti ką nors ir lietuviškai. Jis išverčia į lietuvių  
kalbą J. Kochanowskio eiles Czego chcesz od nas, Panie, za Twe hojne 
dary?, įteikia rengimo komisijai ir gauna leidimą deklamuoti, ką ir 
padaro akto iškilmėje. Tada gimnazijos salė pirmą kartą išgirdo 
viešą lietuvišką žodį. Visi sukluso, nustebo, nejučioms suplojo, 
o mokinių tėvai kaimiečiai apsiverkė : «Dievuliau, tu mano —
lietuviškai! » Publikos bravo ir bis paskatino eilininką dar padekla
muoti savo išverstą Krilovo pasakėčią Senelis ir smertis. Žinoma 
lenkai susiraukė, o direktorius pastebėjęs rankraštį klausia :

— Kodėl Jūs ne rusiškomis raidėmis rašote?
— Kad kirilica negalima lietuviškai išsireikšti — atsako Kriau

čiūnas. Nuo to laiko rusams jis litvinas, o lenkams litvomanas. 
Ši pravardė jam liks iki karsto lentos.

Tuo faktu gimnazijoje padaryta rimta konkurencija lenkų kal
bai, kuri iki 1866 buvo dėstomoji ir veik visų vartojama. Kriau
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čiūno pavyzdys užkrečia ir kitus. Puišys verčia Naruševičiaus 
Gonce zlotego slonca ir visa eilė kitų paseka Kriaučiūnu, įtikinti, kad 
ir lietuvių kalba tinka poezijai ir bendrai literatūrai.

Seminarijoje ir Akademijoje

Jau pasirinktas Kochanowskio eilėraštis rodo, kad Kriaučiūnas 
buvo stipriai religingas ir gimnazijoje to religingumo neprarado. 
Garsaus marijonų generolo Jurgio Čėsnos, gimnazijos kapeliono, 
įtaka Kriaučiūnui sustiprino iš kaimo atsineštą religingumą. Todėl 
nenuostabu, kad 1871 m. baigęs gimnaziją, Kriaučiūnas pasuka į 
Seinų seminariją. Motina visada svajojo, kad jos Petriukas bus 
kunigu. Tačiau iš tėvų pusės vertimo nebuvo. Kartą tėvas, vež
damas sūnų į gimnaziją, sako : « Būk, sūneli, kuo tik nori, kad tik 
geras žmogus būtum. Ko norėsi, pasakyk man; aš ir motiną 
įtikinsiu. Tik, vaikeli, be pašaukimo nieko nedaryk, nors tai būtų  
ir puikiausias luomas ».

Pasiryžęs ir apsisprendęs tarnauti savo tautai, Kriaučiūnas 
matė, kad tik kunigai, likdami savo krašte, prieidami prie liaudies, 
gali jai tinkamiausiai pasitarnauti, ją kelti morališkai ir tautiškai. 
Todėl tų pat 1871 m. rudenį drauge su panašiu lietuviu užsispyrėliu 
Antanu Radušiu stoja į Seinų seminariją, kur mokosi penkerius 
metus. Iš to laikotarpio maža ką žinome apie Kriaučiūną semina
ristą. Jo mokslo draugai tvirtina, kad jis seminarijoje gerai mokėsi 
ir daug skaitė : perskaitęs Donelaičio raštus, gražesnes vietas net 
atmintinai išmokęs, Kraševskio Hystorja Litwy, Jucevičiaus Wspom
nienia Žmudzi ir daug kitų, ką tik lietuviško ar apie Lietuvą radęs. 
Nuvykęs į Varšuvą mažesniųjų šventimų gauti, susipažįsta su 
knygininku Orgelbrandu ir iš jo gauna knygų papigintomis 
sąlygomis.

Kad dar rūpestingiau pasiruoštų ateities darbui, Kriaučiūnas, 
baigęs seminariją, svajoja patekti į Petrapilio Dvasinę Akademiją, 
bet lenkiškoji seminarijos vadovybė, matyt pastebėjusi jo lietuvišką 
nusistatymą, pasiunčia pagal turimas stipendijas kitą — lenką, o ne 
Kriaučiūną. Užsispyręs Kriaučiūnas tada prisirašo prie Mohilevo 
vyskupijos ir jos sąskaiton patenka Akademijom.

Akademijoje tuoj iškilo lietuvių trijulė : Jaunius, Kriaučiūnas, 
Gimžauskas, atstovaują Kauniją, Suvalkiją ir Vilniją. Totoraitis 
rašo : «Čia [Akademijon] suėjo į draugę ir vilniškis Gimžauskas, 
karštomis eilėmis garbinęs tėvynės meilę, ir kauniškis Jaunius, uoliai 
užsiėmęs lietuvių kalbos tyrinėjimu, ir seiniškis Petras Kriaučiūnas,



smarkiai raginęs mylėti gimtą kalbą ir tėvynę, rusų žandarų vėliau 
ne be priežasties pramintas Lietuvos karaliumi»3.

« Jauniaus — Kriaučiūno — Gimžausko trijulė Petrapilio Aka
demijoje buvo tos trys degančios pliauskos, kurios suglaustos ima 
liepsnoti; o kai gerai įsiliepsnoja, tai ir skyrium nebegęsta. Tri
julės supratimai apie gimtosios kalbos reikšmę ir vertybę, apie 
spaudžiamos iš visų šonų naikinamos tėvynės reikalus, per šiuos 
metus tiek sutvirtėjo, jog paskui gyvenime, sugrįžę į Lietuvą, kiek
vienas savaip dirbo ir dirbęs nesiliovė, nors jų gyvenimo takai, pasi
rodė šiekštomis užvirtę ar tyčia užverčiami» 4.

Kriaučiūnas ir vėliau palaikė santykius su savo draugais iš 
Akademijos. Jaunių jis tiesiog idealizavo dėl jo gabumų, iškalbos, 
stebėjosi jo plačia erudicija, giliu kalbų mokėjimu. Visą amžių 
Kriaučiūnas buvo Jauniaus įtakoje. Kalbos dalykuose Jauniaus 
žodis Kriaučiūnui buvo galutinis. Kai norėdavo ką sustiprinti 
lietuvybėje, Kriaučiūnas patardavo aplankyti Kaune Jaunių, ar 
bent jį pamatyti; jau pats to mokslininko vaizdas turėjo veikti, 
kaip veikė patį Kriaučiūną. Bet Kriaučiūno simpatijas Jauniui 
stiprino ir kai kurios abiejų bendros būdo žymės : abu mokslininkai, 
abu filologai (nors Kriaučiūno filologiją kaip tik labiau pagrindė ir 
sustiprino Jaunius), abu iškalbingi, plačiai apsiskaitę, abu patriotai, 
abu pedagogai ir deja, abu grafofobai — nemėgstą rašyti, savo gau
sių žinių sisteminti. Jų veikimas — gyvas žodis. Jausdami savyje 
tą žodžio galybę, veikė juo, kiek tuomet aplinkybės leido, tirpdė 
savo sielos auksą ir gausiai dalino klausytojams.

Su Gimžausku Kriaučiūno ryšiai taip pat nenutrūko. Jis nuo
lat sekė, ką veikia, ką rašo jo draugas Vilnijoje ir plačiai papasako
davo gimnazijos moksleiviams, statydamas jiems Gimžauską pavyz
džiu. Tas pavyzdys buvo labai tinkamas busimiesiems Seinų vysku
pijos kunigams, kurie Kriaučiūno pamokyti ir įkaitinti stodavo 
į Seinų seminariją.

Akademijoje Kriaučiūnas, atsineštą iš kaimo, gimnazijoje kiek 
jau patobulintą ir iššlifuotą, lietuvių kalbą dar labiau pamilo, ją 
patobulino. Grįžę atostogų Lietuvon, kai kuriose bažnyčiose 
sakydavo pamokslus. Jo kalba buvo graži, gryna, tik žmonėms 
ne visai suprantama. Mat, Kriaučiūnas, valydamas kalbą nuo polo
nizmų, vartodavo daug naujų žodžių, kurių liaudis, pripratusi prie 
barbarizmų, nesuprasdavo. Akademijos knygyne radęs M. Dauk
šos Postilę, ją kartą vasaros atostogoms parsivežė į Lietuvą paro
dyti kunigams ir šviesuoliams žadinti tėvynės meilei. Paskui, bū
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3 J. Totoraitis, Lietuvos Atgijimas, 102 psl.
4 Doc. J. Tumas, Silvestras Gimžauskas (Lietuva 1924).
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damas mokytoju, duodavo ją mokiniams dalimis nusirašinėti, kad 
iš jos pasimokytų lietuvių kalbos. Vysk. P. Būčys savo atsimini
muose rašo, kad Kriaučiūnas išstodamas iš Akademijos buvo pasi
ėmęs ir tada vieninteli žinomą Chylinskio Biblijos vertimą ir tik 
Akademijos vadovybei griežtai pareikalavus, turėjo ją grąžinti. 
Ir šis retas lituanistinis veikalas turėjo tarnauti Kriaučiūnui įrody
mui, kokia sena ir graži yra lietuvių kalba.

Vasarodamas klebonijose mėgo surinkti vaikų būrį ir smuiku 
grieždamas juos mokydavo giedoti A. Strazdo Pasvydo, pasvydo, 
aušros žvaigžde pasvydo. Lankydavosi pas žymesnius ūkininkus 
kaimuose ir jieškodavo senų dainininkių, iš kurių užsirašydavo dainų 
tekstus, melodijas. Žmonėms toks jauno kunigėlio, dargi akade
miko, lankymasis, domėjimasis lietuvių dainomis, pasakomis, kal
bėjimas gražiai lietuviškai, darė nepaprasto įspūdžio, gaivino savo 
kalbos ir krašto meilę.

Baigiant Akademiją, kai reikėjo gauti kunigo šventimus, paaiš
kėjo, kad Kriaučiūnas, kaip Mohilevo vyskupijos stipendijatas ir 
šiai arkivyskupijai prirašytas, turi šventintis šios arkivyskupijos 
titulu ir paskui liktis joje kunigauti. O Kriaučiūno svajonė buvo 
dirbti Lietuvoje. Todėl išbuvęs Akademijoje ketverius metus 
(1867.X.25 - 1880.VI.15), išlaikęs baigiamuosius egzaminus ir gavęs 
Šv. Teologijos Kandidato laipsnį, išvyko į Lietuvą su mintimi dau
giau jau negrįžti į Akademiją. Apsigyvenęs Keturvalakiuose pas 
simpatingą ir šviesų senelį kleboną Šipailą, kuris leido į mokslus 
savo sesers sūnų Jablonskį, dar bandė įsirašyti į Seinų vyskupiją. 
Tačiau Seinų vyskupijos dvasinei valdžiai nesutikus jį priimti atgal, 
atsisakė šventintis į kunigus, nes gyvenimas be Lietuvos buvo jam 
stačiai nesuprantamas. Todėl paprašė Akademijos valdžią, kad jam 
išduotų mokslo pažymėjimą, o Metropolitas atleistų jį iš Mohilevo 
arkivyskupijos. Akademijos vadovybė duotame mokslo pažymė
jime tvirtina, kad jis « eidamas šios akademijos mokslus ir būdamas 
itin gabus, parodė daug mokslingumo ir labai gražiai elgėsi ».

Mokytojas Marijampolėje

Netekus prabilti į Lietuvos liaudį iš sakyklos, Kriaučiūnas ryžo
si laimėti bent mokyklos katedrą, kad iš jos galėtų skelbti savo 
idėjas, šviesti Lietuvos liaudį. Turėdamas du diplomu, gimnazijos 
ir akademijos, ryžos jų pagalba įsigyti aukštąjį pasaulinio mokslo 
cenzą, reikalingą gimnazijos katedrai. Tad 1880 m. rudenį važiuoja 
į Varšuvą ir ten įstojęs į universitetą klauso lekcijų istorijos-filolo
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gijos fakultete. Apsigyveno pas dr. A. Zakarevičių, gavęs atskirą 
kambarį, kur jautėsi jaukiai: vaikščiodamas ir mosuodamas ran
komis garsiai skaitydavęs ir atmintinai deklamuodavęs lotynų  
klasikus.

Po metų, t. y. 1881.X.16 išlaiko egzaminus pagirtinai ir gauna 
diplomą, gimnazijos ir progimnazijos mokytojo, su teise dėstyti 
lotynų kalbą. Beliko išlaikyti paskutinis — ištikimybės egzaminas. 
Reikės pareikšti ir raštu pasirašyti, kad « nori ir privalai savo tikra
jam viešpačiui Aleksandrui III ir jo įpėdiniui Mikalojui ištikimai 
ir neveidmainingai tarnauti, klausyti, ligi paskutinio kraujo lašo, 
visas jo teises sąmoningai ginti ir saugoti».

Reikėjo raštu pareikšti « įsipareigojimą », kad : « imdamasis
mokytojauti gimnazijoje prisižadu sąžiningai ir neprieštaraujamai 
pildyti visus vyriausybės paliepimus bei įsakymus, tiek jau paskelb
tus, tiek ir dar skelbsimus ateityje, taip pat visus nusprendimus, 
liečiančius viešą ir naminį jaunuomenės auklėjimą... klausyti paskir
tos valdžios... mokinant vartoti tik patvirtintas, vyriausybės nuro
dytas knygas, dabojant tos taisyklės dalinant mokiniams knygas 
skaityti, versti ar nuorašams daryti ».

Primenama ir etika ; reikia prisiekti, kad : « neleisiu mokiniams 
ir mokinėms skaityti piktinamų ir priešingų dorai veikalų, su kuriais 
ir pats nė žodžiu, nė raštu jų nesupažindinsiu... neliesiu religijos 
dogmų, nesilpninsiu pagarbos vyriausybei, jos įsakymams ir sostui 
ištikimybės, priešingai: dėsiu visas pastangas sustiprinti šiems
dėsniams jaunuomenės širdyje... Už nusižengimą šioms prievolėms, 
ir jei bus įžvelgtas koks nors iš mano pusės veikimas priešingas 
valstybės tikslams ir įsakymams, pasiduodu smarkiai atsakomybei, 
įstatymų skirtai už politinius nusižengimus ».

Dar reikėjo pasirašyti vieną dokumentą : « Priesaikos pareiga, 
kurią aš žemiau pasirašęs esu prisiėmęs garbės ir sąžinės pareiga, 
pareiškiu, kad visą mano gyvenimą jokioms slaptoms draugijoms 
tiek Rusų imperijoje, tiek ir Lenkų karalystėje, tiek ir užsienyje 
nepriklausiau ir ateityje nepriklausysiu ir su joms raštu, žodžiu 
ar kokiu nors kitu būdu jokio susisiekimo nei pats tiesioginiai, nei 
per kitus neturėsiu. Jeigu pasirodytų mane pirmiau prie kokios 
slaptos draugijos buvus prisidėjusį, o dabar paslėpusį, tai pasi
duodu smarkiausiai valstybės nuskaltėlių bausmei ».

Tik po tokių pasižadėjimų ir įsipareigojimų, Kriaučiūnas 1881. 
XI.3 buvo paskirtas Marijampolės gimnazijon lotynų kalbos moky
toju lygiagretėse klasėse. Atlyginimas iš karto 750 rublių metams, 
vėliau pakilęs iki 900 rublių. Dar už klasės auklėjimą 160, už 
knygininkavimą 120 rublių. Dar už pridedamas lietuvių, graikų
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ir vokiečių kalbas šiek tiek — taigi materialinė padėtis užtikrinta. 
Ji daug padės Kriaučiūnui, kai reikės savo veiklai finansų.

Tik dabar prasideda našiausias ir svarbiausias Kriaučiūno veik
los periodas. Iš karto jis užimponuoja mokinius, tiek savo išvaizda, 
tiek pedagoginiais sugebėjimais. Kriaučiūno išvaizdą M. Gustaitis 
taip charakterizuoja : « Tai buvo augalotas, plačių pečių, raumenin
gas vyras, šviesiai mėlynų akių, juosvais ūsais ir plaukais ; paskui 
užsiaugino didelę barzdą (jau vedęs žmoną 1889 m.), bet vėliaus 
pražilo, viršugalvis ir kakta išpliko ; veidas matinės lyg kreolų spal
vos, graikiška nosis, liemuo bent kiek pašlijęs priekin, darė kaip ir 
paskubos, veržimosi įspūdį, rodos, kad savo žodžiais ir stuomenio 
svoriu veikiau tave įveiks, įtikins, negu atsiloš, žengs atgal. Būdo 
buvo gyvo, labai judrus, griausmingo balso ; tuo mokiniams didžiai 
užimponavo — veik ėmė pravardžiuoti Perkūnu ; vis skubėdavo, 
daug dirbdavo, nuolatos ką veikdavo. Sveikata gera, ūpas pakeltas. 
Judėjimai, eisena, mimika — greiti, smarkūs, griežti. Vis tai rodė 
ne šalto proto, bet karšto jausmo — temperamento žmogų » 5.

Mokytojo pareigas ėjo stropiai, rūpestingai. Kiekvienai pa
mokai uoliai pasirengdavo, niekad jų nepraleidinėdavo. Mokymo 
metodai naujoviški, įdomūs. Sunkias lotynų kalbos išimtis suei
liuoja ir taip mokiniai jas lengvai išmoksta. Savo «eilėms » pri
taiko kokią lietuvišką melodiją, atsinešęs smuiką išmoko mokinius 
ne tik lotynų kalbos taisyklių, bet ir lietuviškų melodijų. Jo moki
niai visą gyvenimą atsiminė Syrokomlės karo maršo Tegu giria 
šlamščia, ūžia (Armino vertimas) melodiją žodžiams : Mnogije slova 
na is, masculini generis, panis, piscis, erinis, finis, ignis, lapis, pulvis, 
cinis... tra ta, tra ta, tra ta ta...

Gavęs dėstyti lietuvių kalbą (dalykas neprivalomas, kartą savai
tėje paskutinė pamoka ir šventadieniais po mokinių pamaldų visoms 
klasėms dar viena — jungtinė pamoka), nevartojo užmestos kiri
licos, bet tiek klasėje, tiek privačiai vartojo vien lietuviškas raides. 
Kad aiškinant ir šį tą ant lentos užrašant nebūtų matyti, kaip rašoma, 
lenta vis būdavo pastatoma taip, kad per stiklines klasės duris 
nematytum lentoje parašyto teksto. Iki tol lietuvių pamokos, kaip 
nepriverstinės ir blogai dėstomos, dabar Kriaučiūnui dėstant, uoliai 
lankomos, nes jos virto senovės Lietuvos galybės giesme, patriotizmo 
mokykla. Jose mokiniai pasijuto kas jie esą, jautėsi atgimus juose 
protėvių dvasią, pajuto laisvės troškimą, siekią nepriklausomo, 
teisingesnio gyvenimo. Tos pamokos vykdė didelį darbą, dėjo 
pamatus jaunajai Lietuvai, naujai valstybei.

6 M. Gustaitis, Petras Kriaučiūnas, 16 psl.



Čia mokiniai be gramatikos (Šleicherio, Kuršaičio, Jauniaus, 
Baranausko) gana sistemingai išeinamos, išgirsdavo apie tėvynės 
gražią praeitį, jos kunigaikščius ; čia pajusdavo gimtosios kalbos 
vertę ir grožį, gaudavo žinių apie tautos atgimimą, veikėjus ir jų  
darbus. Žodžiu, tai buvo universalūs agitacijos kursai.

Per pamokas mokiniams paskaitydavo gautuosius laiškus, suteik
damas žinių apie prasidėjusį tautos atbudimą, jos veikėjus, darbus. 
Ne tik pamokose Kriaučiūnas buvo lietuvybės agitatorius : visur 
tiek gimnazijoje, tiek mieste su mokiniais kalbėdavo tik lietuviškai, 
nepraleisdamas progos taisyti barbarizmus, kalbos netaisyklingumus. 
Moksleivius ragindavo šį tą versti lietuviškai iš rusų kalbos. Prieš 
atostogas patardavo ir pamokydavo užrašinėti pasakas, mįsles, dai
nas, priežodžius, tikindamas, koks didelis juose glūdi tautos ir kalbos 
turtas. Dalis tų rinkinių pateko per Kriaučiūną į L.M. Akademijos 
archyvą.

Būdamas gimnazijos knygininku ir dalindamas moksleiviams 
knygas, stengdavosi lietuviams pakišti bent ką apie Lietuvą rusų  
ar lenkų kalba. Su gimnazijos mokiniais santykius Kriaučiūnas 
palaikydavo ir tada, kai šie išeidavo į universitetą ar kunigų semi
nariją ir vis vykdydamas tą pačią misiją, ragindamas, mokydamas 
dirbti lietuvybei. 0 pačioje Marijampolėje Kriaučiūno butas (gy
veno viešbutyje) ypač šventadieniais, buvo lyg koks turgus : čia
aukštesniujų klasių moksleiviai gaudavo Tilžėje leidžiamų raštų, 
ateidavo pasiskolinti pinigų. Pasirodžius Aušrai, Kriaučiūnas ne 
tik taisė šio laikraščio rankraščius, bet rėmė pinigais, o ypačiai 
ėmėsi platinimo darbo. Be Kriaučiūno Aušra nebūtų išsilaikiusi 
nė tų trijų metų. Jis per savo seminarijos kurso draugą Naumiesčio 
vikarą kun. S. Petriką parsigabendavo apie porą šimtų egz. Aušros 
ir skleisdavo juos ne tik moksleivių tarpe, bet ir plačiai Suvalkijos 
krašte. Kriaučiūno nuopelnus Aušrai pripažino ir jos redaktorius 
J. Šliūpas : « Ypatingai pačioje pradžioje Aušrai būtų labai sunku 
buvę išsilaikyti, jeigu jos nebūtų palaikę P. Kriaučiūnas, mokyto
jas Marijampolės gimnazijoje, ir Juozas Miliauskas, policijos virši
ninkas Rygoje. Kriaučiūnas užmokėdavo už 100 ar 200 egz. ir 
per Naumiestį jis pats persisiusdavo sau žinomais keliais (dažnai 
papirkdamas žandarus) ; per mokinius jis plačiai paskleisdavo Aušrą, 
Suvalkijoje ir Kaune ». Bet ne tik per mokinius : jo turėta uolių  
ir sumanių lietuviškų knygų platintojų kunigų, buvusių jo mokslo 
draugų tarpe : tai marijonas Miliauskas (pas kurį vienuolyne buvo 
draudžiamų knygų sandėlis), du Norkai (punskietis aušrininkas ir 
liubaviškis), A. Radušis, Kalvarijos vikaras kun. A. Grinevičius. 
Vėliau ir Varpas Kriaučiūno asmenyje rado stiprią paramą; 1888 
m. pirmasis varpininkų susirinkimas buvo kaip tik pas Kriaučiūną.
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Kiek jis yra išleidęs ano meto spaudai remti, prenumeruoti (viską 
dalindavo dykai) žino tik jis pats.

Dirbdamas su gimnazijos moksleiviais, nepamiršo ir kaimo. 
Jis priragino P. Arminą rašyti lietuviškai (tas pateko visiškon Kriau
čiūno įtakon). Vėliau, atskirtas nuo Kriaučiūno ir iškeltas į Augus
tavo dviklasę mokyklą, ilgėdamasis savo draugo, rašo:

«Ten palikau aš geriausią bičiulį Kriaučiūną,
Kurio kiekviens žodis man pamokslu būna.
Jis tai mane išmokė mylėt savo kampą ;
Duok Dieve, te žodžiai jo man kelrodžiu tampa ».

Per Arminą Kriaučiūnas ėmė veikti į «kaimo liktarnas », la
biau susipratusius pradžios mokyklų mokytojus, kurių tarpe netru
kus atsirado gabių plunksnos ir veiklos darbininkų : Tomas Žič
kauskas Marijampolėje, Ksaveras Sakalauskas Antanave, Juozas 
Andziulaitis Garliavoje.

Savo šakotos, bet siekančios vieno ir to paties tikslo — atgai
vinti lietuvių tautą — veiklos programos, sistemingai suimtos į 
paragrafus, Kriaučiūnas nepaliko. Tai padarė jo mokinys, buv. 
Lietuvos prezidentas dr. Kazys Grinius. Štai ji :

1. Kiek galėdami, išsimokslinę, pasilikite gyventi ir dirbti 
tarp savųjų lietuvių. Čia dirbkit, čia mirkit, savo noru svetur nesi
kraustykit. Ir aš taip darau ir darysiu.

2. Mylėkit savo tėvų per tiek amžių išlaikytą žemę, lietuvių  
kalbą, gerus senovės papročius. Išmokite lietuvių kalbos ir isto
rijos.

3. Visur ir visada pasilikite lietuviais, kalbėkite, kur galite, 
tik lietuviškai, nesigėdinkite būti lietuviais ir kitus raginkite eiti 
tokiais pat keliais.

4. Platinkite, nors Rusijos valdžios ir draudžiamus, lietuviš
kus spaudinius, kovokite su 1865 m. draudimu lietuvių spaudos, 
stenkitės susigrąžinti ją.

5. Nepasiduokite baimei, kurią stengiasi sukelti lietuvių  
širdyse mūsų spaudėjai. Nebijokite dėl savo tautos laimės nukentėti. 
Neišsigąskite pakliuvę į priešų rankas. Mokėkite tylėti. Jokiu būdu 
neprasitarkite valdžios agentams ir neįkiškite į nelaimę kitų. Tai 
būtų didžiausia gėda, visai nevyriškas pasielgimas.

6. Supraskite lietuvių tautos ne tik praeitį, bet ir dabartį, 
ir ateitį. Studijuokite besikeliančių ir prisikėlusių prispaustujų  
tautų — čekų, bulgarų, ukrainiečių, airių, latvių — istoriją. Ly
ginkite jų padėjimą su savo. Iš ten pasisemsite pavyzdžių ir mūsų
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tautos ateičiai gerų vilčių bei sumanymų (šiam reikalui duodavo 
pasiskaityti tinkamų knygų).

7. Ginkite lietuvius nuo skriaudų, rodykite jiems daromas 
skriaudas, mokykite juos reikalauti tokių pat teisių, kokias turi 
rusai. Visur skelbkite teisių lygybę ir daromas lietuviams nuoskaudas.

8. Mokykite žmones, kad valsčių savivaldybėse, bažnyčiose, 
mokyklose, teismuose ir kitose viešose įstaigose reikalautų įvesti 
lietuvių kalbos vartojimą.

9. Patys besišviesdami, Švieskite ir kitus lietuvius, skleisdami 
elementorius ir kitokius spaudinius, palaikykite slaptus daraktorius, 
savitarpinio lavinimosi ratelius. Parūpinkite tinkamų žmonėms mo
kytis vadovėlių ir pasiskaitymų.

10. Laikykitės vienybės, nesiskirskykite dėl menkniekių, vi
sados atsimindami, kad svarbiausias dalykas — tautos atgijimas ir 
išvien ėjimas prieš bendrus spaudėjus. Sudrauskite įdavėjus ir sau
gokitės jų. Sužinoję apie tokius, praneškite kitiems.

11. Laikykitės amžiais nusistovėjusių dorovės dėsnių: ar
timo meilės, teisingumo, sąžiningumo, tolerantiškumo, darbštumo. 
Venkite įžeisti kitų nuoširdžius įsitikinimus, kilnius jausmus, nekel
kite tikybinių ginčų, nes jie kenkia geram sugyvenimui. Branginkite 
savo sveikatą, kad ilgiau galėtumėt tarnauti lietuvių tautos labui.

12. Būkite švarūs, kasdien prauskite kūną, nesigadinkite gir
tuokliavimu, paleistuvavimu, apsirijimu, girtuoklyste ir kitais ne
sveikais dalykais. Venkite keltis į puikybę, nes ir tai yra apsisvai
ginimas.

13. Gimtajai kalbai geriau pažinti, pasikalbėkite su senesniais 
žmonėmis, ypač su moterimis, kurios moka tik lietuviškai. Tam 
padeda rinkimas žmonių žodinės kūrybos : pasakų, dainų, priežo
džių, patarlių, mįslių, burtų, prietarų, vestuvėse sakomų oracijų, 
raudų, pačių žmonių vartojamų gydymosi būdų. Visa reikia užra
šinėti žodis į žodį, be padailinimų.

14. Religija yra naudingas dalykas : ji palengvina žmogaus 
buitį, duoda sielai nusiraminimo, palaiko visuomenėje drausmę, 
mažina nusikaltimus, išdirba žmogaus būdą, savo apeigomis pagrą
žina gyvenimą, atitraukia nuo kasdienių smulkių rūpesčių ir žemes
nių jausmų, sutaiko sąžinės priešingumus. Bet religija yra gera 
tik tada, kai ji neužmiršta pagrindinio dorovės dėsnio : mylėk savo 
artimą kaip pats save, nenorėk jam to, ko pats nenori. Neapykanta 
kitatikiams yra žmonijos nelaimė, nes iš to kyla vaidai, skriaudos 
ir pyktis. Religija, jos paslaptys, dogmos protui dažnai yra nepriei
nami dalykai, negali būti matematiškai įrodyti, bet jie tūkstančiais 
metų laikosi, tad palaikytini, negriautini, nepajuoktini. Geriausia į
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tikybinius ginčus nesivelti, tikybinių jausmų neužgaudinėt, ir visas 
tikybas, kurios remiasi bendrine žmonijos dorove, pripažint ir gerbt. 
Lietuviams patriotams visi lietuviai, kokios tikybos jie bebūtų, 
turi lygiai rūpėti. Vienybės ir stiprybės galima pasiekti ne tiek tiky
bine, kiek tautine vienybe 6. Anot Griniaus, Kriaučiūnas nepeikė 
nė vienos tikybos, tačiau nedoriems kunigams nedovanodavo, juos 
dažnai papeikdavo.

Neduočiau galvos, kad Grinius, marksistas ir socialistas, save 
laikęs pirmeiviu, antiklerikalu, teisingai atpasakojo Kriaučiūno pažiū
ras į religiją. Viena yra tikra, kad Kriaučiūnas buvo tikintis katali
kas, nors religinėse praktikose kiek apsileidęs. Tačiau pamaldas jis 
mėgdavęs. Atėjęs bažnyčion, jis neidavo, kaip tada buvo mada, su 
ponais už grotelių, bet įsimaišydavęs į siūbuojančią minią su malda
knyge rankose. Tas su minia bendrumas stiprino jame pasitikėjimą 
savim ir tauta, darė jį idėjos fanatiku, kurio tikėjimas judina kla
nus. Kai ateidavo sunkios dienos, kai buvo persekiojamas už «litvo
maniją », griebdavosi skaityti Šv. Raštą, Tomą Kempietį, VI. Solov
jovą.

Kriaučiūno didžiausio veiklumo metu, Basanavičius pasirodo 
su Aušra, kurioje paskelbia savo programinius dėsnius (1883). Jie 
yra labai panašūs į Kriaučiūno veiklos programą, tačiau daug miglo
tesni, priemonės tai programai vykdyti aiškiau nepažymėtos. Ba
sanavičius pagrinde statė tautos praeitį, tikėdamasis, kad ji uždeg
sianti tautos meile dabartinius jos vaikus (Homines historiarum ignari 
semper sunt pueri). Kriaučiūnas Basanavičiaus labai bendrus dėsnius 
praplėtė, sukonkretino, savo gyvenimo pavyzdžiu sutvirtino ir pa
sistatė sau aiškų, praktišką tikslą — sukurti jau dabartyje toms 
idėjoms gyvenančios lietuvių inteligentijos kadrus, kad atsirastų  
vienodų pažiūrų vadovybė, kuri, eidama kitų atgimusių tautų pavyz
džiu, turėtų aprūpinti bent stambesnius šalies reikalus ir toliau išsi
kovoti nepriklausomybę. Basanavičius Aušros metu tokio nu
sistatymo dar neturėjo ir tik apie 1905 m., gyvendamas jau Vilniuje, 
galvojo apie Lietuvos politinę autonomiją.

Vėtra išvertė ąžuolą

Kriaučiūno mokytojavimo metu Marijampolės gimnazija buvo 
pasiekusi savo apogėjų : mokinių virš 700, kurių 80 procentų lietu
viai, buvusių baudžiauninkų vaikai. Iš mokytojų net 6 lietuviai,

6 Dr. K. Grinius, Atsiminimai ir Mintys, 38-41 psl.
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jų tarpe ir inspektorius Botyrius, Kiti: Y. Staniškis, P. Kriaučiū
nas, kun. J. Čėsna, J. Jasulaitis, P. Arminas. Taigi lietuviškiausia 
gimnazija! Ji tokia tapo dėka Maskvos politikos — noro po 1863 m. 
sukilimo atskirti lietuvius nuo lenkų. Garsusis Katkovas, buvęs 
Maskvos universiteto profesorius, Moskovskyje Viedomosti redakto
rius ir leidėjas, anksčiau pasižymėjęs liberalas, vėliau tapęs aršiu 
monarchistu, po sukilimo labai nusistatė prieš lenkus ir judino lie
tuvių klausimą. Lietuviai studentai Maskvoje, per 3 žydelių krikš
tynas į pravoslaviją (juos prikalbėjo tapti pravoslavais lietuviai 
studentai) susipažino su pakviestu kūmu Katkovu ir jam pakišo 
mintį apie Marijampolės gimnazijos svarbą paruošti studentų Maskvos 
universitetui. Iš to atsirado Maskvos universitete 9 stipendijos tiems 
Suvalkų ir Marijampolės abiturientams, kurie turės atestate gerą 
lietuvių kalbos pažymį. Iš to ir toks ypatingas Marijampolės gimna
zijai palankumas. Katkovo politikai pritarė ir caras, ir švietimo 
ministeris Deljanovas. Žinoma, rusai turėjo savo tikslus : tąjį iskonny 
rusky kraj surusinti. Botyriaus pravoslavija turėjo būti pavyzdys ir 
tarsi tiltas į rusų marias. Gal tos rusų užmačios ir būtų davusios vai
sių, jei Marijampolėje tada nebūtų buvę Kriaučiūno. Marijampolės 
moksleiviai, tiesa, nusigręžė nuo lenkų, bet nekrito nė į rusų glėbį. 
Kriaučiūno atkastas Sūduvos liaudyje susikaupęs šaltinis, pasileido 
įvairiomis srovelėmis į Seinų ir Veiverių seminarijas, Maskvos ir 
kitus universitetus. Visur ėmė kurtis lietuvių studentų draugijos, 
spaudai remti rateliai, atsirado rašytiniai laikraštėliai, buvo palai
koma ir platinama draudžiamoji tilžiškė spauda.

Vietiniai rusų valdininkai matė, ką daro Marijampolės gimnazi
joje lietuvių vedamas auklėjimas ir todėl skundais klabeno viršūnes, 
kad ten susirūpintų Marijampolės gimnazijos žalinga veikla. Tokiam 
užkampiui — toks mokslo židinys ! Kai mužikai daugiau žinos — 
daugiau reikalaus, o jų reikalai ne valdžios reikalai. Veiverių semina
rijos inspektorius Jurkevič Marijampolės gimnaziją pavadino rože 
prie mužiko sermėgos atlapo.

Susirūpino ir lenkai. Marijampolės moksleiviai išsprūdo iš jų  
įtakos. Jie jau visur kalba tik lietuviškai, nesilanko lenkų salonuose, 
nevaidina jų rengiamuose teatruose. Reiškia: Chlopas atgijo! Nėra 
abejonės, kad Varšuvoje prieš Marijampolės gimnaziją lenkų buvo 
nuteikti ir generalgubernatorius Gurko, ir mokslo apygardos globėjas 
Apuchtin, kurie, Katkovui mirus, sutarė « sutvarkyti » Marijampolės 
gimnaziją.

Žiaurusis Apuchtin, vadintas « svetimų tautų ėdiku » ima pirmas 
veikti. Naujas gimnazijos direktorius Serno-Solovjovič tampa jo 
dešinė ranka. Jis irgi nepatenkintas gimnazija, iš kurios išeina ne 
rusai-pravoslavai, o tik fanatikai lietuviai «buntovščikai», todėl
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užsimoja gimnaziją visiškai likviduoti : pakiša valdžiai sumanymą 
gimnaziją uždaryti. Tik dėl vietos gyventojų prašymų ir centre 
įvairių užtarimų, ji lieka. Tačiau, dėl pasunkėjusių įstojimo sąlygų, 
mokinių skaičius krinta iki 200. Direktoriaus dėsnis : ko mažiau 
priimti, ko daugiau atleisti, kad gimnaziją kasmet baigtų ne dau
giau 5-6 lietuvių.

Iš mokytojų pirmasis smūgis tenka Petrui Arminui. Jis 1883 
IX.26 atleidžiamas iš gimnazijos. Būdamas rengiamosios klasės 
vedėju jau spėjo pasižymėti savo veikla : jo butas buvo jaunimo 
susirinkimų vieta. Nukeltas į Augustavo dviklasę mokyklą, susirgo 
džiova. Sekančiais metais grįžo į Marijampolę ligonis ir 1885.III.18 
mirė. Vysk. Būčys savo atsiminimuose aprašo P. Armino laidojimo 
pamaldas, kuriose velionies žmona, graudžiai verkdama, garsiai 
kartojusi : «Ateik niekše, pažvelk į savo auką». Tuo ji šaukė
gimnazijos direktorių Solovjovičių, nes buvo įsitikinusi, kad vyro 
liga ir mirtis įvyko dėl jo atstatymo iš gimnazijos. Armino kapą 
jo draugai papuošė gražiu akmens paminklu su tokiu Kriaučiūno 
šešiaeiliu :

« Viengenti, prie šito kapo atėjęs,
Atmink, kad tšia ilsis mūsų geradėjas,
Kurs Dievą ir brolius savo mylėjo 
Ir meilę viengentšių tarpe jų sėjo ;
Paliko jis gražų mums atminimą,
Kiekviens už paveikslą jį tegul sau ima ».

Garsus savo gabumais ir įtaka Marijonų vienuolijos generolas 
Jurgis Čėsna, ilgai mokytojavęs Marijampolės gimnazijoje, dabar už
draudus tikybą dėstyti gimtąja mokinių kalba, dar metus klasėse 
pratylėjęs, atsistatydino.

Buvo pašalintas iš gimnazijos ir inspektorius Andrius Botyrius, 
nepaisant to, kad jis buvo priėmęs pravoslaviją ir vedęs Moskovskyje 
Viedomosti redaktoriaus padėjėjo dukterį Leontjevaitę. Jis buvo 
perkeltas iš karto į Kališą, vėliau į Suvalkus, Lomžą, pagaliau 
ištremtas į Kazanių ; mirė 1900 Astrachanėje.

1886 m. pavasarį pats Apuchtin atvyko į Marijampolę. Pasi
šaukęs abu lietuvių kalbos mokytoju Kriaučiūną ir Jasulaitį, paklau
sė, kodėl pamokose vartoja ne graždanką. Šie pareiškė, kad vartoją 
Donelaičio raštus išleistus Petrapilyje, o vadovėlių rusiškoms rai
dėms nesą. Apuchtin pasiūlė Schiekoppo gramatiką išversti rusų  
kalbon. Lietuviams atsisakius, to darbo ėmėsi gimnazijos moky
tojas Pajewski, lenkas. Apuchtin aiškiai nusistatė prieš lietuvius 
mokytojus. Tuoj buvo panaikintos paralelės gimnazijos klasės :
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taigi Kriaučiūnas jau nebereikalingas gimnazijai. Jam liko tik 
10 pamokų, alga tik 250 rub. metams. Atleistas ir iš knygininko 
pareigų. Matydamas, kad vis tiek jau neteks liktis gimnazijoje, 
pats paduoda prašymą atleisti jį iš tarnybos, ir 1887.IX.1 jo prašy
mas patenkinamas : atleistas paties prašymu.

Jeigu Kriaučiūnas būtų pasiprašęs mokytojo vietos kitur, ti
kriausiai būtų ją gavęs. Bet jam užvis brangesnė buvo Sūduvos 
širdis Marijampolė, kur jis taip gausiai pasėjo lietuvybės sėklą. 
Nori matyti ir jos vaisius. Taigi lieka vietoje. Kartą su lenkais 
besiginčyjant, advokatui Zablockiui patarus persikelti į Rusiją, 
Kriaučiūnas rūsčiai atkirto : «Čia stipsiu badu, kaip šuo, bet iš 
šios vietos nesitrauksiu ».

Netrukus iš gimnazijos buvo išguiti ir matematikas Jasulaitis 
su Staniškiu : vienas į Vloclavką, kitas į Lomžą. Juodu į Lietuvą 
daugiau negrįžo.

Baigiant šį vaisingiausią Kriaučiūno gyvenimo periodą, reikia 
paminėti jo darbo vaisius. Dr. K. Grinius priskaito 80 žymių  
Kriaučiūno mokinių, iš kurių apie 30 buvo žymūs nepriklausomos 
Lietuvos veikėjai — kultūrininkai, universiteto profesoriai, vysku
pai, ministeriai, seimų nariai. Iš Maskvos lietuvių studentų drau
gijos 58 narių, 60 procentų buvo Kriaučiūno mokiniai. Prasidėjus 
jau žūtbūtinei kovai už savo krašto laisvę, už spaudą, 23 Kriau
čiūno mokiniai nukentėjo nuo caro persekiojimų, taigi beveik treč
dalis visų jo mokinių. Taigi tik kelių metų sėja, o jau atnešė gra
žių vaisių. Bet pačiam Kriaučiūnui reikėjo dar sudėti ant tautos 
aukuro ir savo asmeninę auką.

Teisėjas — teisingumo sargas

Netekus darbo gimnazijoje, prasidėjo vargingiausios Kriaučiūno 
dienos. Gyventi reikia, tad imasi Marijampolės teisėjo raštinėje 
vietos su keliolika rublių mėnesiui. Po pusės metų gauna Apygar
dos Teismo Suvažiavimo raštvedžio vietą ir čia išbūna iki 1889.1.30, 
kada valdžia, patyrusi jo sąžiningumą ir gabumus, paskiria jį Plokš
čių teisėju.

Graži ten ir rami panemunės vietelė. Žemiau, už poros kilo
metrų, kitoje Nemuno pusėje raudonuoja Raudonės pilis — ženk
las, kaip toli kryžuočiai buvo įsibrovę į Lietuvos žemę. Rusai 
šią vietą oficialiai vadino Blagoslovienstvo, o lenkai dabar ėmė pra
vardžiuoti litvomanų Meka, kur litvinų būriai lanko savo krivių  
krivaitį.
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Kriaučiūnas Plokščiuose atsigauna, čia veda Armino našlę 
Sofiją, bajoro Zalevskio iš Kalvarijos apskričio dukrą. Kiek Kriau
čiūnas buvo išsiblaškęs ir nepraktiškas, tiek Sofija sisteminga, taupi, 
bei vaišinga žmona. Ji veda visą ūkį, žiūri tvarkos ir prižiūri Kriau
čiūną, kad visada būtų padoriai apsirengęs (to Kriaučiūnas nepai
sydavo). Kriaučiūno įtakoje Sofija sustiprėjo lietuvybėje, išmoko 
puikiai lietuviškai ir tapo susipratusia tautininke.

Plokščiuose Kriaučiūno buvimas buvo aiškus: jis — idėjos 
kankinys. Todėl jį čia lanko studentai, kunigai, šviesuomenė ne 
tik iš Sūduvos, bet ir iš visos Lietuvos. Čia rado kelią ir kitų tautų  
mokslininkai : Aleksandrovas, Baudouin de Courtenay, Volteris,
Benediksenas, Mikkola, Niemi ir kiti. Vieni kalbos pasimokyti, 
kiti lietuvybės reikalais pasitarti, dar kiti vietos gamta pasigrožėti. 
Kudirka kurį laiką net visiškai buvo apsigyvenęs Kriaučiūnuose. 
Ten jis buvo ir žandarų suimtas, ir išvežtas į Kalvarijos kalėjimą. 
Geru savo gimtosios kalbos mokėjimu, puikiu savosios tautos pa
žinimu ir didžiu paslaugumu visiems padėti, kurie tik domisi lie
tuvių tauta ir jos kalba, Kriaučiūnas pasidarė tarsi koks orakulas, 
į kurį visi kreipėsi ir visi rado, ko jieškojo. Iš savo gausios lituanis
tinės bibliotekos Kriaučiūnas mielai dalino kad ir vertingas knygas, 
jei tik kas jomis domėjosi. Vysk. Būčys sakosi Plokščiuose iš 
Kriaučiūno gavęs Sirvydo žodyną ir Punktus Sakymų. Visi, kas 
norėdavo susitikti su žymesniais lietuviais veikėjais iš Didžiosios 
ar Mažosios Lietuvos, pamatyti ano meto mokslo garsenybes, vyk
davo ypač vasarą į Plokščius. Kartais pas Kriaučiūną būdavo 
tiek svečių, ir tai ilgesniam laikui atvykusių, kad atrodė lyg koks 
nuolatinis susirinkimas.

Plokščiuose Kriaučiūnas išbuvo 10 metų, valdžios skiriamas 
kiekvienam trimečiui iš eilės. Turėjo pasitraukti, kai 1899.III.17 
valsčiaus teisėju buvo išrinktas iš užnemunės atsidanginęs dvarinin
kas Šemeta, turįs reikalaujamą turtą, kokio Kriaučiūnas neturėjo. 
Bet faktinai Kriaučiūną iš Plokščių išėdė Gelgaudiškio žemių savi
ninkas baronas Keidelis, kuris įdūko ant Kriaučiūno, kai tas nuteisė 
kitą dvarininką vokietį Sandeną, sumušusi dvaro račių. Keidelis 
skundė Kriaučiūną ne tik Marijampolėje, bet ir Varšuvoje, kad toks 
bylų sprendimas keliąs darbininkus prieš ponus, esąs revoliucijos 
darbas. Kitas dvarponis, nušovęs ūkininko šunį, buvo nubaustas 
sumokėti išlaidas ir 9 paras kalėti. Tas irgi skundėsi valdžiai, 
kaltino lietuvybę ir iš apmaudo įdavė teisėją : pas jį vykstą slapti 
susirinkimai... Vonsiackis, siausdamas Suvalkijoje ir gaudydamas 
Kriaučiūno veiklos padarus, puikiai žinojo Kriaučiūno vaidmenį ir 
jo įtaką. Todėl reikėjo Kriaučiūno veiklai padaryti galas. Lenkas 
dvarininkas mažiau rusams pavojingas, negu lietuvis tautininkas.
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Kriaučiūnas vėl liko be vietos, be duonos. Ir vėl keliasi į Ma
rijampolę. Apie gimnaziją nėra ko nė svajoti — jai dar daugiau, 
negu teismui, reikia ištikimybės. Tad imasi advokatūros. Bet čia 
jautėsi ne savo vietoje. Teisme ne visada susigriebdavo laiku atsa
kyti į priekaištus. Pažemintas dėl lietuvybės, žydelių advokatų kon
kurencijos pešiojamas, jis skusdavosi: « Trošku man teisme. Skaudu 
žiūrėti, kaip dėl politikos, dėl prielankumo ar gražaus žodžio laužoma 
teisybė ». Juk jis teologas, reikalavo teisingumo, ne kompromisų.

Bet ir šiuo laiku stengėsi pasitarnauti savo tautai. Jis rūpinasi 
spaudos atgavimu, įrodinėja valdžios padarytą lietuvių tautai 
skriaudą, platindamas raštus, kuriuose spaudos klausimas gvildena
mas. Apie 1900 m. Petrapilyje kalbininkų draugijoje skaito lietu
viško raidyno tema referatą įrodinėdamas, kad lietuvių kalbai rusiš
kos raidės visiškai netinkančios. Lietuvių vartojamas jau 300 metų  
raidynas, esąs lotynų-lietuvių o ne lenkų-lietuvių. Lietuvių rai
dynas susideda iš 117 rašmenų, atvaizduojančių ne tik garsus, bet 
ir sangarsius, kai rusų literatūrinėje kalboje esą tik 20 raidžių, 
kurios tinkančios lietuvių kalbai. Vėliau spaudos reikalu Kriau
čiūnas patiekė Varšuvos apygardos mokslo globėjui Lyginui platų  
memorandumą, su smulkiai išdėstytu lietuvių spaudos leidimo rei
kalingumu. Lyginas gėrėjosi tuo raštu ir pasiuntė jį lietuviškojo 
alfabeto komitetui. Taip Kriaučiūnas mokslo ir administracijos 
sferose padėjo rimtai išaiškinti spaudos dalyką ir tuo nemaža prisi
dėjo jai atgauti.

Ir vėl gimnazijoje

Po japonų karo ir tautų subruzdimo, rusų valdžia pasidarė su
kalbamesnė. Ir į lietuvių kalbos klausimą atlaidžiau žiūrėta. Ma
rijampolės gimnazijai nebuvo rimtesnio kandidato už Kriaučiūną. 
Direktoriaujant neutraliam gudui Bobrukui, draugų ir mokinių tėvų  
raginamas, paduoda prašymą ir paskiriamas lietuvių kalbos moky
toju nuo 1906.1.15 su 10 pamokų savaitėje ir atlyginimu 560 rub. 
metams. Dar teisių mokslo trys pamokos VII ir VIII klasėje, 
vienoj kitoj klasėj lotynų kalba, na ir vėl knygininkavimas. Be to 
dar lietuvių kalba Žiburio mergaičių progimnazijoje ir Breverniū
tės mergaičių gimnazijoje. Šio laikotarpio mokiniai nusiskundžia, 
kad kalbos ir rašybos tiek neišmoko, kiek būtų galėję išmokti, dėl 
to, kad ir dabar Kriaučiūnas lietuvių kalbos pamokose liko lietuvy
bės agitatorium. Tos pamokos virsdavo Lietuvos istorijos pamo
komis. Tai buvo patriotinės kalbos, kurios žadino jaunuolius pasi
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švęsti tėvynei, kokią jiems vaizdavo Kriaučiūnas. Jo mokinys Eliz. 
Draugelis apie tas pamokas rašo : «Kas mane stebindavo — tai 
tas Kriaučiūno užsidegimas, kuriuo jis pasakodavo mums apie lie
tuvių literatūrą, jos kalbos gražumą, jos senumą, sulygindamas ją 
su lotynų, graikų ir kitomis senomis kalbomis... Aš ir kiti mano 
draugai, stačiai stebėjomės ta jauna, visada tėvynės meile liepsno
jančia P. Kriaučiūno siela ir jį statėmės sau idealu darbuotojo tėvy
nės labui » 7.

Gimnazijos bibliotekoje įsitaisė lietuviškų knygų skyrių, kelis 
šimtus rinktinių veikalų, ir naudodavo juos lietuvių kalbos ir raš
tijos istorijai pavaizduoti. Noriai tomis knygomis apdalindavo ir 
mokinius. Dėstydamas teisę, daugiausia pasakodavo iš savo patir
ties teisėjo kėdėje, ir tik atėjus direktoriui į klasę, sumišęs imdavo 
aiškinti caro giminės eilę. Rūpestingiausiai dėstydavo lotynų kalbą, 
nes čia reikia gerai išmokyti, pažymiais įvertinti. Nesitenkindamas 
pedagogikos rutina, 1909 m. Vilniuje išspausdino vadovėlį rusų kalba 
Lotynų sintaksė V klasėj. Taip grįžęs prie savo mėgiamo pedagogo 
darbo išliko jame iki mirties, vis sėdamas lietuvybės sėklą tiek Ma
rijampolėje, tiek tremtyje Jaroslavlyje, kur nusikėlė Marijampolės 
gimnazija.

Kriaučiūno tragedija

Kilus Vokietijos-Rusijos karui ir vokiečiams artinantis prie 
Marijampolės, Kriaučiūnas atvyksta į Vilnių ir apsistoja prie L. 
Mokslo Draugijos. Čia rausiasi po jos lentynas ir jieško žinių, žo
džių savo visą amžių rengtam ir niekad neparašytam žodynui, kurio 
surinktą gausią medžiagą, apleisdamas Marijampolę paslėpė kažkur 
marijonų vienuolyne. Ten karo metu šeimininkavo vokiečiai, ir 
vėliau to rinkinio nerasta nė pėdsakų. Vilniuje gyvendamas Kriau
čiūnas rūpinosi lietuvių kalbos teisėmis mokykloje. Tuo reikalu 
rašo rusų švietimo ministeriui raštą, siūlydamas išplėsti lietuvių  
kalbos programą iki 19 pamokti savaitėje ir nurodydamas kokie 
turėtų būti mokytojai (cenzas, atlyginimas etc.). Taigi ir čia be 
darbo nesėdėjo ir stengėsi būti naudingu lietuvių tautai ir jos rei
kalams. Frontui artėjant, 1915 m. vasarą Kriaučiūnas atvyksta į 
Jaroslavlį, kur renkasi čion perkeltos Marijampolės gimnazijos 
moksleiviai.

Čia, kaip prityręs pedagogas ir taurus lietuvis, gina lietuvių  
kalbos teises, kai mokyklų globėjas nei iš šio, nei iš to pakėlė lenku

7 Lietuvos Mokykla, 1921, 330 psl.
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kalbos pamokų skaičių iki 19, o lietuvių paliko po senovei — 10. 
Nors valdžios biurokratai Kriaučiūno argumentus pripažino svariais, 
tačiau lietuvių kalbos pamokų skaičius paliko tas pats. Gerai kad 
Jaroslavlyje lenkai nerado tinkamo mokytojo ir pamokų padaugi
nimu nepasinaudojo. Kitą kartą Kriaučiūnas išstojo ginti tikybos 
pamokas, kurias aukštesnė mokyklų vyresnybė užsimojo sumažinti.

Kai į Rusiją ūžtelėjo tremtinių bangos ir pasidarė aktualus jų  
šalpos reikalas, Kriaučiūnas mokytojas liko nuo to darbo nuošaliai. 
Tiesa, jis įsirašė į šelpimo draugiją nariu, bet visokių valdybų, komi
tetų ir komisijų iš tolo vengė. Ar tai buvo vien senatvė, ar gal 
rusų biurokratinės valdžios įspausta baimė ? Ne, jis ir čia norėjo 
liktis virš visų, dirbti dėl visų tą darbą, kurio kiti negali atlikti, bet 
nesidėti nė su viena grupe ar sambūriu. Tokiu jis buvo ir seniau.

Kai po 1905 m. Suvalkijoje užvirė kova tarp pirmeivių ir kata
likų, tiek vieni, tiek kiti traukė Kriaučiūną į savo pusę. Jis su visais 
kalbėjosi, visiems patardavo, pamokydavo, bet nė su katrais nesi
dėjo. Ir tremtyje pasiliko prie vienintelės pramogos — knygų, 
draugaudamas su senu kolega Jasulaičiu, su kuriuo pokalbiuose nuo
lat grįždavo į savo numylėtą Marijampolę. 1915 m. žiemą ėmė jį 
kankinti sklerozė, skundėsi įvairiais negalavimais, bet dar iki Ka
lėdų atostogų dirbo gimnazijoje. Per šventes sunkiai atgulė ; gydy
tojai rado angina pectoris ir perkėlė į ligoninę, kur 1916.1.20, aprū
pintas šv. Sakramentais, amžinai užgęso. Mirtį sutiko ramiai, 
padaręs testamentą, kuriuo visą savo turtą — kelis tūkstančius 
rublių, namus ir knygyną Marijampolėje paliko Lietuvių Mokslo 
Draugijai.

Kriaučiūno ištrėmimo draugai, žinodami jo prisirišimą prie 
savo krašto, nujausdami jo valią, kurią jis buvo išreiškęs eilėmis, 
kad vėliau jo kūnas būtų galima perkelti į Lietuvą, palaidojo jį 
dviejuose — metalo ir medžio — karstuose, kapą aptvėrė ir pažy
mėjo mediniu kryželiu, bei įrašu. Deja, karas baigėsi, Lietuva 
nepriklausomai tvarkėsi, ir niekas iš gausių jo mokinių, kurie dabar 
skardenosi seimų tribūnose, sėdėjo ministerių kėdėse ir dėvėjo diplo
matų cilinderius, nepasirūpino kad Kriaučiūno palaikai būtų par
vežti į Lietuvą ir palaidoti ant Šešupės kranto. Gyvieji pergreit 
užmiršo savo mirusįjį mokytoją... Nebent komunistai tai padarys, 
kaip padarė su Jonu Biliūnu, pargabendami jį iš Zotopanės į 
Anykščius.

Šio mano rašinio baigiamąjį skyrelį pavadinau Kriaučiūno tra
gedija. Juk ar tai nėra tragedija, kad tas, kuris taip buvo įsikibęs 
į gimtąją žemę, jog buvo pasiryžęs verčiau badu numirti, negu ją 
apleisti, gyvenimo gale turėjo savo kaulus paguldyti svetimoje, 
nesimpatingoje Rusijoje, toli nuo savo tėvynės ? Argi ne tragedija,
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kad prigaminęs tiek daug medžiagos nepriklausomybės rūmams sta
tyti, nesulaukė nė tos dienos — vasario 16 — kada buvo tiesiami 
tam rūmui pamatai ? Argi ne tragedija, kad turtingas, visą gyve
nimą rankiotas ir nekartą duonos kąsnį nuo lūpų nutraukiant supirk
tas Vilniaus knygynuose ir antikvarijatuose knygynas, jam išvyks
tant iš Marijampolės išvežtas dalinai į Raudenio valsčių pas gimines 
Aniuolauskus, dalinai į Igliaukos kleboniją, karo verpetuose virto 
pelenų krūva ? Argi ne tragedija, kad tas žmogus, mokėjęs 8 kalbas 
(lietuvių, lotynų, graikų, latvių, lenkų, rusų, vokiečių ir pran
cūzų), galvoje nešiojęsis ištisą enciklopediją iš kalbotyros, teisės, 
istorijos ir etnografijos, beveik nieko rašyto nepaliko ir savo žinias 
nusinešė į anapus ? Argi ne tragedija, kad visą amžių žadėjęsis pa
rašyti lietuvių kalbos žodyną, nuolat rankiojęs jam medžiagą, ne tik 
jo neparašė, bet ir surinktos medžiagos neišsaugojo ? Panašiai įvyko 
ir su planuota lietuvių kalbos gramatika. Kun. M. Gustaitis rūpes
tingai surankiojo visa, ką Kriaučiūnas raštu paliko, ir ką turime? 
Keletą verstinės poezijos dalykėlių, kelis rašybos klausimu straipsne
lius, lietuvių kalbos ir raštijos programą gimnazijoms, rusiškai rašytą 
konspektinę lotynų kalbos sintaksę ir kelioliką dar jaunystėje užra
šytų tautosakos dalykėlių. Viso 95 vidutinio formato knygos spaus
dinti puslapiai! Iš tokio puikaus lituanisto buvo galima daugiau 
tikėtis, bet jis, kaip ir jo draugas Jaunius, nemėgo rašyti. Kriau
čiūnas matė savo misiją ir ją vykdė žodžiu ir asmenybe. Jo nuo
pelnas yra tas, kad jis sunkiais despotizmo laikais sukėlė tautybės 
idealą ir paskatino šimtus jo siekti. Jis iki mirties liko ištikimas 
Lietuvai, savo idealui. Lietuvių tauta turi likti ir Kriaučiūnui išti
kima : iš jo mokytis ir semtis sau stiprybės sunkiose dabartinėse 
dienose.
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PETRAS KRIAUČIŪNAS
THE INITIATOR OF THE LITHUANIAN NATIONAL 

RENAISSANCE

by
Rev. Dr. Juozas Vaišnora, M.I.C.The southwestern part of Lithuania, which in ancient times was called Sudovia, was in the thirteenth century so devastated by the Teutonic Order and its inhabitants so dispersed that it litterally became a desert. Only after the Peace of Melno (1422) between the Grand Duke Vytautas and the Teutonic Order, when the greater part of this territory was ceded to Lithuania, did it begin to repopulate with new settlers coming from all other parts of Lithuania. Although these new arrivals were of many and varied ethnic origins, with the passage of time they formed a compact Lithuanian mass with a dialect all its own but with a social structure similar to that of the rest of Lithuania : the government in the hands of the nobles, while the common people were serfs without any political rights. But when this region was annexed to the Principality of Warsaw (after a brief period of subjection to Prussia following the third partition of the Polish-Lithuanian Commonwealth in 1795, it received the Napoleonic Code and, after 1865 with the abolition of serfdom, it immediately took on new life. The national consciousness of the people of this region, however, remained dormant under the strong Polish and Russian influence then being exerted. An awakening was necessary, and the first great national revivalist in this region was Petras Kriaučiūnas (1850-1916).Kriaučiūnas received his secondary education at Marijampole and then studied at the Seminary of Seinai and later earned a master’s degree in Sacred Theology at the Ecclesiastical Academy of St. Petersburg. Since as an ordained priest he would have to work far from his own people in a dioecese in Russia, Kriaučiūnas decided not to accept Orders and to return instead to work in Lithuania where he immediately found a position teaching at Marijampole.In the school there, although the majority of the students were Lithuanians, because of the influence exerted by the Polish and Russian teachers, the students were becoming little by little either Polo- nized or Russified. Kriaučiūnas tought there for six years (1881-1887) and by his example and his patriotism accomplished so much, that from this one school went forth the greater part of the most famous personalities of independent Lithuania : statesmen, ministers, bishops,



27* P. KRIAUČIŪNAS TAUTINIO ATGIMIMO PRADININKAS SŪDUVOJE 143university professors, etc. Naturally, his work was not looked upon with favor by the Russians then ruling Lithuania. Consequently, after only six years he was dismissed from the school not to return until after 1905, when the government was forced to grant greater liberties throughout Russia. Thenceforth, he continued his pedagogical activities until his death in 1916 at Jaroslavl in Russia where during the First World War the school was transferred from Marijampole.Every great man has his tragedies. Kriaučiūnas was no exception. For this man who contributed so much to the formation of independent Lithuania’s future leaders, himself never lived to see the day of that longed-for independence. A man with a deep love for his own country and its people, he was destined to end his days in a foreign land among people not his own. A great philologist (he knew eight languages) who had mastered the Lithuanian language as no other man of his time, he left very few writings as a testimony to his vast knowledge and superior culture. It would seem his mission consisted rather in the living word and in his personal example.In the closing decades of the 19th century there was no man in all Lithuania more influential and admired than Petras Kriaučiūnas, whose greatest merit lies in his inestimable contribution to the rebirth of Lithuania.


